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Editörden… 

Değerli bilim insanları: Tarih Okulu Dergisi yeni sayısı ile bilim 

dünyasının karşısına çıkmanın mutluluğunu yaşamaktadır. Tarih Okulu 

Dergisi’nin Ağustos 2020 tarihli XLVII. sayısını yayınlamış bulunmaktayız. Bu 

sayımızda çeşitli alanlardan 35 Araştırma, 1 Derleme makalesi bulunmaktadır. 

Dergicilikte, özellikle günümüz şartlarında bunun anlamı, gösterilen 

çabanın karşılığını bulması demektir. Bugüne kadar çıkardığımız sayılar 

hakkındaki genel izlenim ve değerlendirmeler, Tarih Okulu Dergisi’nin nicel ve 

nitel olarak farklı ve özgün bir çıkış olduğu yönündedir. Bu niteliğin altında yatan 

en önemli husus, Tarih Okulu Dergisi’nin hareketi etrafında “hayata bütüncül 

bakan” bir felsefenin yatmasıdır. Nitekim tarih ve eğitim bilimleri alanlarındaki 

seçkin metinlerin bir araya gelmesi bu “bütüncül” bakışın sonucudur.  

Bugün XLVII. sayısı çıkan Tarih Okulu Dergisi’nin, gelecek sayılarla 

kendi içinde daha derin, daha bilimsel ve daha benimsenir olmak için mesafe kat 

ederken, aynı zamanda, başta yazarları olmak üzere, dergiye katkıda bulunan tüm 

ilgili çevresiyle birlikte “bilgi, bilim ve sanat” üreten bir ekolün odağı olacağı 

umudundayız. Vizyonumuz bazı temel kabulleri dikte ettiren ve bu doğrultuda 

okurlarını etkilemeye çalışan bir tutumun aksine, her bireyin kendi özgürlüğünden 

hareketle ortaya koyduğu düşünce ve bilgilerin kaynağından beslenecek bir 

geleceğin inşası yönünde ilerleme imkânının ortaya konulmasıdır.  

Derginin editörü olarak bilim dünyasına az da olsa katkı sunmaya 

çalışmanın heyecanı içerisinde olmakla beraber, bir bayrak yarışı gibi dergiyi daha 

da ileriye götürmek için Tarih Okulu Dergisinin tüm ekip arkadaşlarıma 

desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Beraber çıktığımız bu yolda Dergimizin 

XLVII. sayısına destek vererek onurlandıran yazarlarımıza, değerlendirme 

aşamasında kıymetli vakitlerini ayıran hakemlerimize ayrıca müteşekkirim. Yeni 

sayımızın bilim dünyasına katkı sağlaması ve diğer Tarih Okulu Dergisi 

sayılarında buluşmak dileklerimle... 
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OSMANLI DEVLETİ’NDE AŞIRI SICAKLARDAN KAYNAKLANAN 

SORUNLAR VE ALINAN TEDBİRLER (1876-1916) 

Burak KOCAOĞLU1 

 

Öz 

Osmanlı Devleti’nde iklim ve hava olayları üzerine oldukça kıymetli çalışmalar 

yapılmıştır. Ancak yapılan çalışmaların büyük bir çoğunluğu aşırı sıcakların insanlar ve 

gündelik hayat üzerindeki olumsuz etkilerini ayrıntılı olarak ele almamıştır. Bu 

eksiklikten yola çıkarak bu çalışmada 1876-1916 tarihleri arasında Osmanlı Devleti’nde 

yaz aylarında yaşanan aşırı sıcakların olumsuz etkileri ana hatlarıyla gösterilmiştir. 

Çalışmanın giriş bölümünde kısaca iklim kavramından bahsedilerek Osmanlı Devleti’nin 

hakimiyet sahasında görülen iklim türlerini günümüzde en çok kullanılan iklim 

sınıflandırması olan Köppen iklim sınıflandırması ile açıklanmıştır. Çalışmanın ilk 

bölümünde aşırı sıcakların gündelik hayata olumsuz etkileri ele alınarak dönemin şartları 

içerisinde alınan tedbirler üzerinde durulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde yaz 

aylarında aşırı sıcakların hüküm sürdüğü Çukurova ve Arap Yarımadası’nda yer alan 

kazalara yapılan kaymakam atamalarında yaşanan sorunlar ve devletin başta 

kaymakamlar olmak üzere görevlilerin sağlığını korumak için aldığı tedbirler 

gösterilmiştir. Çalışmanın devamında ise aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grup olan 

güvenlik güçlerinin yaşadığı sorunlar ele alınmıştır. Bu bölümde sıcak memleketler 

gönderilecek olan asker ve polis seçimi, sağlıklarının korunması ve maaş ödemesi gibi 

konular incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde aşırı sıcakların ülkedeki eğitim 

faaliyetlerine olumsuz etkileri ve devletin başta eğitim gören çocuklar ve hocaların 

sağlığını korumak için aldığı tedbirler gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İklim, Sıcaklık, Yaz, Sağlık, Eğitim.  

                                                 
1 Dr. Öğr. Üyesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, 

burakkocaoglu06@gmail.com, Orcid: 0000-0002-0595-7229. 



Burak KOCAOĞLU 

[2058] 

 

The Torridness, Problems and Measures Taken in the Ottoman Empire 

(1876-1916) 

Abstract 

Quite valuable studies have been carried out on climate and weather events in the 

Ottoman State. However, most of the studies do not elaborate on the negative effects of 

extreme temperatures on people and everyday life. Based on this shortcoming, this study 

has focused on outlining the negative effects of extreme temperatures in the Ottoman 

State in the summer months between 1876 and 1916 in detail. In the introduction part of 

the study, the concept of climate is explained briefly with the Köppen climate 

classification, which is the most widely used climate classification in the Ottoman 

Empire's area of dominance. The negative effects of extreme temperatures on daily life 

and the measures taken in the conditions of the period are emphasized in the first part of 

the study. The problems experienced during the appointments of district governors in 

Çukurova and the Arabian Peninsula, where extreme temperatures prevailed in summer 

months, and the measures taken by the state to protect the health of officials, especially 

district governors, are outlined in the second part of the study. In the continuation of the 

study, the problems experienced by security forces, the group most affected by extreme 

temperatures, is discussed. Topics such as the selection of troops and police to be sent to 

hot countries, protection of their health and payment of salaries are examined in this 

section. The negative effects of extreme temperatures on the educational activities in a 

country and the measures taken by the state to protect the health of children and teachers 

involved in education are described in the last part of the study. 

Keywords: Climate, Temperature, Summer, Health, Education. 

 

GİRİŞ 

İklim geniş bir coğrafi alanda uzun zaman içerisinde (300-500 yıl) 

gerçekleşen hava olaylarıdır.2 İklimin oluşmasında bölgenin konumu, yükseklik 

ve seviye farkları, dağların uzanışı ve bakı, karasallık derecesi ve kara-deniz 

dağılışı gibi faktörler etkili olmuştur. İklim, insanların yaşam şekillerini,3 genetik 

özelliklerini ve iktisadi faaliyetlerini doğrudan etkilemiştir. Bu noktada üç kıtada 

hüküm süren Osmanlı Devleti’nde farklı iklim türleri görüldüğü için ülke 

                                                 
2 Erdoğan Bölük, Köppen İklim Sınıflandırmasına Göre Türkiye İklimi, Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü, Ankara, 2016, s. 3.  
3 Suraiya Faroqhi, Osmanlı Şehirleri ve Kırsal Hayatı, (Çev. Emine Sonnur Özcan), Doğu Batı 

Yayınları, Ankara, 2010, s. 114. 
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yönetimi, iktisadi faaliyetler,4 tarımsal ürün çeşitliği5 ve vergilendirme6 başta 

olmak üzere birçok konuda bölgesel farklılıklar ortaya çıkmıştır. 

Osmanlı Devleti Kuzey Yarım Küre’de yaklaşık olarak 10-50° kuzey 

paraleli ve 0-60° doğu meridyeni arasında kalan bölgede hüküm sürmüştür.7 

Tropikal İklim ve Orta Kuşak olarak adlandırılan iki farklı iklim kuşağına sahip 

olan devlette Çöl, Akdeniz ve Karasal iklim türleri hâkim olmuştur.8 Bu nedenle 

devletin hâkimiyet sahasına giren coğrafi bölgelerin iklimini daha iyi 

anlayabilmemiz için iklim sınıflandırmalarına detaylı bir şekilde bakmamız 

gerekmektedir. Günümüzde en çok kullanılan iklim sınıflandırması olan Köppen-

Geiger iklim sınıflandırmasını9 esas alarak Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü 

sahanın iklimi genel hatlarıyla ele alınmıştır. İlk olarak Köppen 

sınıflandırmasından kısaca bahsetmemiz gerekirse, Wladimir Köppen tarafından 

1918 yılında oluşturulan yöntem Rudolf Geiger’in katkılarıyla geliştirilmiştir.10 

Köppen’in iklim sınıflandırması aylık ve yıllık sıcaklıklar ile yağış miktarı, 

yağışın yıl içindeki dağılışı ve yağış ile sıcaklığın doğal bitki örtüsü ile olan 

ilişkilerine dayanmaktadır.11 Köppen - Geiger iklim tiplerinin belirlenmesinde 

harf sistemi kullanılmış ve iklimler, A (Tropikal), B (Kurak), C (Ilıman), D 

(Soğuk) ve E (Kutup) harfleri olarak 5 farklı sınıfta göstermiştir.12 Ayrıca iklimin 

                                                 
4 Ahmet Akgündüz, Osmanlı Kanunnâmeleri ve Hukukî Tahlilleri, C.8, Osmanlı Araştırmaları 

Vakfı, İstanbul, 1994, s. 408. 
5 Thomas Thornton, Bir İngiliz Tacirin İzlenimleriyle Osmanlıda Siyaset, Toplum, Din, Yönetim 

(1793-1807), (Çev. Ercan Ertürk), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2015, s. 109-110. 
6 Ömer Lütfi Barkan, XV ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Ziraî Ekonominin Hukukî 

ve Malî Esasları-Kanunlar, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2001 s. 76. 
7 Evliya Çelebi Osmanlı Devleti’nin 7 iklim üzerinde hâkim olduğunu ifade etmiştir. Ancak bu 

iklim tanımı günümüzün iklim tanımından farklı olarak coğrafi olarak yapılmıştır. Adnan Doğan 

Buldur, “Evliya Çelebi’nin (17. Yüzyıl) İklim Anlayışı ve Seyahatname’de Beldelerin İklimi”, 

Marmara Coğrafya Dergisi, S.33, İstanbul, 2016, s. 392-393. 
8 Şinasi Altundağ, “Osmanlı İmparatorluğunun Vergi Sistemi Hakkında Kısa Bir Araştırma”, 

A.Ü.D.T.C.F Dergisi, C.5-S.2, Ankara, 1947, s. 188. 
9 Bölük, Sınıflandırma, s. 4 
10 Muhammed Zeynel Öztürk, Gülden Çetinkaya, Selman Aydın, “Köppen - Geiger İklim 

Sınıflandırmasına Göre Türkiye’nin İklim Tipleri”, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, C.35, 

İstanbul, 2017, s. 19-20. 
11 Detaylı bilgi için bkz. Ecmel Erlat, Dünya İklimleri, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

Yayınları, İzmir, 2014. 
12 M. C. Peel, B. L. Finlayson, T. A. McMahon. “Updated World Map of The Köppen-Geiger 

Climate Classification”, Hydrology and Earth System Sciences Discussions, V.11, 2007, s. 1636-

1637. 
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sınıflandırılmasında ikinci harfler bölgelerin yağışları, üçüncü harfler sıcaklığı ve 

dördüncü harf özel durumları ifade etmektedir.13 

Köppen sınıflandırmasına göre Adriyatik Denizi’nden Ege, Akdeniz ve 

Güneydoğu Anadolu bölgesinden Kuzey Irak’ın üst kesimlerine kadar uzanan hat 

boyunca Csa olarak adlandırılan Akdeniz iklimini görüyoruz. Bu iklim tipinde 

yazları sıcak ve kurak kışları ılık geçmektedir. Bulgaristan ve Yunanistan 

topraklarına baktığımızda ET olarak adlandırılan yazı çok kısa Tundra iklimini 

görürüz. Anadolu’ya geldiğimizde sahil kesimlerinde Akdeniz iklimini İç 

Anadolu’nun iç kesimlerinde BSk olarak adlandırılan soğuk step ya da soğuk yarı 

kurak iklimi, doğu kesimlerinde ise Dsb olarak adlandırılan kışı şiddetli yazı 

sıcak ve kurak iklimi görmekteyiz. Doğu Anadolu bölgesinin orta ve alt kesimleri 

ise Dsa olarak adlandırılan kışı şiddetli, yazı sıcak ve kurak bir iklimi 

görmekteyiz. Devletin Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika’daki topraklarına 

baktığımızda Ürdün ve Libya’nın ufak bir kesimi haricinde BWh olarak 

adlandırılan sıcak çöl iklimi veya sıcak kurak iklimi hakimdir. 

 

Harita-1. Köppen Sınıflandırmasına Göre Osmanlı Devleti’nin Hüküm Sürdüğü 

Bölgelerin İklim Sınıflandırması. 

                                                 
13 https://www.mgm.gov.tr/FILES/iklim/yayinlar/iklim_siniflandirmalari.pdf / 29.05.2020 
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Osmanlı Devleti’nde Yaşanan Sıcakların Gündelik Hayata Etkisi 

Üç kıtada geniş bir alanda hakimiyet kuran Osmanlı Devleti’nde aynı anda 

farklı sıcaklık değerleri ve hava olayları yaşanmıştır.14 Özellikle Kerkük-Basra 

hattından başlayarak Kuzey Afrika’da Fas’a kadar uzanan ve “bilâd-ı hârre” 

olarak adlandırılan geniş coğrafyada çöl ikliminin hâkim olmasından Mayıs ayı 

itibariyle,15 Balkanlar ve İç ve Batı Anadolu’da da Haziran ve Temmuz ayları 

dahil olmak üzere “mevsim-i sayf” olarak adlandırılan yaz aylarında sıcaklık 

değerleri yüksek seviyelere ulaşılmıştır.16 Bu durum şüphesiz ki sıcaklığa bağlı 

ölümlere,17 bedensel18 ve psikolojik rahatsızlıkların19 ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Bunun içindir ki aşırı sıcakların görüldüğü bölgelerde genel sağlığın 

bozulmaması için devrin şartları içerisinde hijyen tedbirlerine20 olabildiğince 

dikkat edilmesine ve gerekli görüldüğü zamanlarda şehrin büyük cadde ve 

sokaklarının imkân dahilinde her gün, ufak sokaklarının ise iki üç günde bir 

süpürülüp sulanması istenmiştir.21 Bu sayede olası bir salgının önüne geçilmesi 

amaçlanmıştır. 

                                                 
14 Mehmet Yavuz Erler, Osmanlı Devleti’nde Kuraklık ve Kıtlık Olayları (1800-1880), Libra 

Kitapçılık ve Yayıncılık, İstanbul, 2012, s. 113; İbrahim Yılmazçelik, “The Natural Catastrophes 

18th and 19th Centuries In The Ottoman Empire In Anatolia”, Jurnal of History and Future”, C.4-

S.1, 2018, s. 22-23. 
15 BOA, C.MF. 183-9136., H.1274 (M.1858) Kerkük’te Mayıs ayının 15’inci gününden itibaren 

havanın gün be gün ısınarak 40 dereceye çıktığı ve yaklaşık 250 kişinin öldüğü bildirilmiştir. 
16 Daniel Panzac, Osmanlı İmparatorluğu’nda Veba (1700-1850), (Çev. Serap Yılmaz), Tarih Vakfı 

Yurt Yayınları, İstanbul, 1997, s. 116; Thornton, İngiliz Tacir, s. 338. 
17 Gülden Sarıyıldız, Hicaz Karantina Teşkilâtı (1865-1914), T.T.K., Ankara, 1996, s. 64. 
18 BOA, DH.MKT. 126-38., R.1309 (M.1893), sıcaklığın mizan-ül hârare vasıtasıyla ölçüldüğü 

gölgede bile sıcaklığın 30-35 derece arasında değiştiği Selanik’te şiddetli sıcaklar nedeniyle ahâlî 

ve Asâkir-i Şâhâne’de bazı kişilerde mide ve bağırsak iltihabı rahatsızlıklarının görüldüğü 

bildirilmiştir. Her ne kadar askerler arasında hastalığın nadiren görüldüğü ve hastaların iyileştiği 

ifade edeilmiş olsa da askerlerin sıhhat ve afiyetlerine her zamankinden daha fazla önem verilmesi 

istenmiştir. 
19 Miri Shefer Mossensohn, Osmanlı Tıbbı Tedavi ve Tıbbi Kurumlar 1500-1700, (Çev. Bülent 

Üçpunar), Kitap Yayınevi, İstanbul, 2014, s. 230. 
20 Jean Thevenot, seyahatnamesi’nde Mısır’da yaz aylarında sıcaklardan dolayı göz hastalıklarının 

çok yaygın olduğunu ancak kendisinin sabah akşam gözünü yıkayarak göz hastalıklarından 

korunduğunu ifade etmiştir. Jean Thevenot, Thevenot Seyahatnamesi, (Çev. Ali Berktay), Kitap 

Yayınevi, İstanbul, 2014, s. 248. 
21 BOA, DH.MKT. 1521-80., H.1305 (M.1888), Şehremaneti’ne gönderilen yazıda mevsim-i sayf 

(yaz mevsimi) döneminde hastalıkların baş göstermesinden ötürü bu mevsimde her zamankinden 

daha itinalı olunması gerektiği belirtilip, İstanbul’da beş-on günden beri pek ziyade sıcakların 

başladığı ve genel sağlığın bozulmaması için büyük caddelerin her gün ve sokakların ise gerekirse 

iki üç günde bir süpürülüp sulanması istenmiştir. 
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Aşırı sıcakların gündelik hayata bir etkisi de çalışma hayatına olmuştur. 

İnsanlar yaz aylarında sıcakların arttığı ve nem oranının yükseldiği günlerde 

organlarının şiştiğini ve çalışamayacak durumda olduklarını ifade etmişlerdir.22 

Bilindiği üzere Osmanlı Devleti’nde başlangıçtan XIX. yüzyıla kadar sabit bir 

resmî tatil günü olmasa da mesleğe göre haftanın bir günü tatil olarak kabul 

edilmiştir. Buna göre insanlar ağırlıklı olarak Pazartesi veya Perşembe günlerini 

tatil saymıştır. Ancak Cuma namazından sonra kamu görevlilerinin verimli 

çalışamamalarından ötürü23 hem de o güne hürmeten Cuma günü tatil olarak 

kabul edilmiş ve bu 1935 tarihine kadar geçerli olmuştur.24  

Arşiv belgelerinden takip edebildiğimiz ölçüde İstanbul, Samsun, İzmit ve 

Konya’ya kadar Anadolu coğrafyasında 1910 yılı Haziran ayından itibaren 

sıcaklar yüksek değerlere ulaşmıştır. Bu durum insan sağlığını tehlikeye 

düşüreceğinden Devâir-i Hükümet olarak adlandırılan devlet dairelerinin Cuma 

günü dışında bir gün daha tatil edilmesi gündeme gelmiş, Meclis-i Vükelâ’da 

yapılan müzakereler neticesinde25 sıcakların azalacağı Ağustos ayının sonuna 

kadar İstanbul’da bulunan devlet dairelerinin Pazar günleri de tatil edilmesi 

kararlaştırılmıştır.26 Alınan bu karar ilgili nezaretlere27 ve alt birimlere 

ulaştırılmış28 olup gazetelerde de neşredilerek halkında bu konu hakkında 

bilgilendirilmesi sağlanmıştır. Ancak gazetelerde İstanbul’da devlet dairelerinin 

Pazar günlerinin tatil edilmesi haberi taşra da soru işaretleri uyandırmıştır.29 

                                                 
22 Robert Mantran, 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul Kurumsal, İktisadi, Toplumsal Tarih 

Denemesi, C.1, (Çev. Mehmet Ali Kılıçbay – Enver Özcan), T.T.K., Ankara, 1990, s. 24.  
23 Ali Akyıldız, Osmanlı Bürokrasisi ve Modernleşme, İletişim Yayınları, İstanbul, 2018, s. 50-51. 
24 Cevdet Küçük, “Hafta Tatili”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C.15, İstanbul, 1997, 

s. 131. (130-132) 
25 BOA, BEO. 3774-283049., R.1326 (M.1910), havaların sıcak gitmesi nedeniyle Haziran ayından 

Ağustos ayının sonuna kadar Devâir-i Hükümetin Pazar günleri de tatil olması kararı Meclis-i 

Vükelâ tarafından alınmış ve karar ilgili yerlere gönderilmiştir. 
26 BOA, MV.141-97., R.1326 (M.1910), havaların sıcak gittiği günlerde Ağustos ayının sonuna 

kadar Pazar günlerinin tatil edilmesine karar verilmiştir. 
27 BOA, MF.MKT. 1172-62., R.1327 (M.1911), havaların sıcak gittiği günlerde geçmişte alınan 

karara uygun olarak Ağustos ayının sonuna kadar devlet dairelerinin Pazar günlerinin tatil edilmesi 

Meclis-i Vükelâ tarafından uygun görülmüş olup bu karar Maârif Nezâreti’nde ilgili birimlere 

ulaştırılmıştır. 
28 BOA, MF.MKT. 1155-97., R.1326 (M.1910), Maârif Nezâreti’ne gönderilen Sadrazam imzalı 

yazıda havaların sıcak gitmesi nedeniyle Meclis-i Vükelâ kararıyla Ağustos sonuna kadar devlet 

dairelerinin Pazar günleri tatil olacağı belirtilmiştir. Bunun üzerine karar nezaret tarafından ilgili 

birimlere gönderilmiştir. 
29 BOA, DH.MUİ. 115-30., R.1326 (M.1910), Canik Mutasarrıflığı ve Kale-i Sultaniye 

Mutasarrıflığı’ndan Dahiliye Nezâreti’ne gönderilen telgrafta Temmuz ve Ağustos aylarına mahsus 

olarak devlet dairelerinin Pazar günü de tatil olduğuna dair gazetede haberlerinde görüldüğü ve bu 

kararın kendi bölgelerinde uygulanıp uygulanmayacağı sorulmuştur. Dahiliye Nezâreti’nden 
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İzmit, Konya, Canik ve Kale-i Sultaniye gibi bölgelerde bulunan yöneticiler 

kendi bölgelerinde şiddetli sıcakların hüküm sürdüğünü belirterek30 alınan bu 

kararın sadece İstanbul için mi yoksa ülkedeki bütün şehirler için mi geçerli 

olduğunu Dahiliye Nezâreti’ne sormuştur. Dahiliye Nezâreti’nden verilen 

cevapta İstanbul’da hüküm süren fevkalade sıcaklardan dolayı Ağustos ayına 

kadar Pazar günlerinin tatil edildiği, şayet bahsi geçen yerlerde tatile ihtiyaç 

görülüyorsa Ağustos ayının sonuna kadar münasip bir günün tatil edilebileceği 

belirtmiş31 ve tatil günün belirlenmesini taşrada yerel yöneticilere bırakmıştır. 

Anadolu’nun iç ve kuzey batı kesimlerimde resmî tatilin bir gün 

arttırılması gibi alınan önemler bir nebze de olsa devlet görevlilerini sıcaklardan 

korumuş fakat yaz aylarının çok şiddetli geçtiği Mısır’da devlet görevlileri geçici 

izinle görevlerini bırakıp havası daha ılıman yerlere dağılmış32 ve konsoloslar 

dahi sıcakların arttığı bu aylarda Mısır’ı terk ederek ülkelerine dönmüşlerdir.33 

Görevlendirmede Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Arayışları 

Osmanlı Devleti’nde bilâd-ı hârre olarak adlandırılan Yemen, Adana, 

Bağdat, Basra Beyrut, Halep, Diyarbakır, Urfa, Suriye, Musul, Zor, Kudüs-ü 

Şefif, Medine-i Münevvere, Antalya, Hicaz, Maraş ve İçil gibi aşırı sıcak bölgeler 

çoğu kez tercih görmeyen yerler arasında yer almıştır.34 Konuyu biraz açacak 

olursak Osmanlı Devlet’inde de günümüzdekine benzer bir şekilde kazalar kendi 

içerisinde önem itibariyle sınıflandırılmıştır. Genellikle bir bölge bilâd-ı hârre 

içerisinde yer alıyorsa ve nüfus ile gelir açısından diğer kazâlara göre düşük 

                                                 
verilen cevapta, İstanbul’da hüküm süren fevkalade sıcaklardan dolayı Ağustos ayına kadar Pazar 

günlerin tatil edildiği, şayet bahsi geçen yerlerde tatile ihtiyaç görülüyorsa Ağustos ayının sonuna 

kadar münasip bir günün tatil edilebileceği belirtilmiştir. 
30 BOA, DH.MUİ. 117-22., R.1326 (M.1910), İzmit Mutasarrıflığı’ndan Dahiliye Nezâreti’ne 

gönderilen yazıda, şiddetli sıcaklardan dolayı Pazar gününün tatil olması talep edilmiştir. 
31 BOA, DH.MUİ. 111-48., R.1326 (M.1910), Konya Valisi Arif tarafından Dahiliye Nezâreti’ne 

gönderdiği telgrafta Pazar günlerinin sadece İstanbul’da bulunan devlet daireleri için mi tatil olduğu 

sorulmuştur. Bunun üzerine Dahiliye Nezâreti’nden verilen cevapta, İstanbul’da fevkalade 

sıcaklardan dolayı Ağustos ayına kadar Pazar günlerin tatil edildiği, şayet Konya’da tatile ihtiyaç 

görülüyorsa Ağustos ayının sonuna kadar münasip bir günün tatil edilebileceği belirtilmiştir. 
32 BOA, A.)MTZ.(05).14-3., R.1316 (M.1900), Mısır’da artan sıcaklar nedeniyle memurların bir 

kısmı izinli olarak bazı yerlere dağıldığı, konsolosların da sıcaklardan dolayı Avrupa’ya gittikleri 

belirtilmiştir. 
33 BOA, Y.PRK.MK. 7-38., R.1312 (M.1896), Mısır’da sıcaklardan dolayı memurların büyük bir 

kısmının geçmişte olduğu gibi izin alarak şuraya buraya dağılmış olduğu ayrıca konsolosların bile 

yaz ayını geçirmek için Avrupa’ya gittikleri belirtilmiştir. 
34 Jean Baptiste Tavernier seyahatnamesi’nde yaz aylarında bu bölgelere gelmenin çok tehlikeli 

olacağını, gelen kişinin ölmese bile hastalanacağını ifade etmiştir. Jean Baptiste Tavernier, 

Tavernier Seyahatnamesi, (Çev. Teoman Tunçdoğan), Kitap Yayınevi, İstanbul, 2017, s. 165. 
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seviyede ise kolay kolay kimse bölgenin sıcağını göze alıp kaymakamlığa talip 

olmamış35 veya giden kaymakamlar kısa bir süre sonra başka bir bölgeye gitmek 

için uğraşmışlardır. Şayet bunda başarısız olurlar ise hiç tereddüt etmeden 

sıcaklara dayanamadıklarını ifade ederek görevlerinden istifa etmişlerdir.36  

Bunun neticesinde bahsi geçen bölgelere yönetim kabiliyet ve tecrübe sahibi 

olmayan kişiler gönderilmiş ve bunun doğal sonucu olarak bu türden bölgelerde 

suistimallerin önüne geçilememiştir.37 Devlet, Yemen ve Adana’ya bağlı kazalar 

başta olmak üzere38 sıcak bölgelere gönderilecek olan kaymakamların öncelikle 

sağlıklarının bozulmaması ve sıcakları bahane ederek görevden kaçmanın 

önünün alınabilmesi adına dönem için önemli kararlar almıştır.39 Bu noktada ilk 

olarak bilâd-ı hârre olarak adlandırılan sıcak bölgelere görevlendirilecek olan 

kaymakamın ismi ve önceki görev yeri belirtilerek40 Mekteb-i Asker-i Şâhâne41 

ve Cemiyet-i Tıbbiye-i Şâhânece muayenesi gerçekleştirilmiştir.42 Yapılan 

                                                 
35 BOA, DH.MKT. 814-56., R.1319 (M.1904), şiddetli sıcaktan dolayı talibi bulunmayan üçüncü 

sınıf kaza olarak adlandırılan Mamûretülhamid Kazâsı’na vekaleten bakan Cidde Bidayet 

Mahkemesi Başkatibi Yasin Bey’in mahalli lisana hâkim olduğu ve görevi layıkıyla yerine getirdiği 

için tam maaş ile kaymakamlık görevine tayin edilmesi istenmiştir. 
36 BOA, DH.MKT. 547-37., H.1320 (M.1902), Mendeli (Bağdat havalisinde) Kaymakamı Ahmed 

Hamdi Efendi’i Irak’ın şiddetli sıcağına dayanamadığından görevinden istifa etmiştir. 
37 BOA, İ.HUS. 3-151., R.1308 (M.1892), Adana ve Yemen gibi havası sıcak yerlere ehil ve 

muktedir memurların gitmek istemediğinden buralara daima ehliyetsiz adamların gittiği ve bundan 

dolayı suiistimallerin önüne geçilemediği belirtilmiştir; BOA, BEO.77-5754; BOA, Y.A.HUS. 

265-19. 
38 BOA, DH.MKT. 2508-17., R.1317 (M.1901), Yemen Vilayeti’ne bağlı Yerim Kazâsı 

Kaymakamlığı’na Ilgın sabık Kaymakamı Atıf Bey’in tayini düşünülmüştür. Ancak kazânın bilâd-

ı hârre’den olması sebebiyle Atıf Bey’in bölgenin havasına ve suyuna imtizaç edip edemeyeceğine 

dair muayenenin Cemiyet-i Tıbbiye-i Şâhâne’de yapılması ve neticenin bildirilmesi istenmiştir; 

BOA, DH.MKT. 2596-11. 
39 BOA, DH.MKT. 479-8., R.1318 (M.1902), Yemen Vilayeti’ne bağlı Cebel-i Reyme 

Kaymakamlığı’na sabık Gadamis kaymakamı Şükrü Efendi tayin olmuştur. Yemen’in bilâd-ı 

hârre’den olması hasebiyle bu bölgelere gönderilecek memurların bölgenin havasına ve suyuna 

imtizaç (uygunluk) edip edemeyeceklerine dair evvelce Cemiyet-i Tıbbiye-i Şâhâne’de 

muayenesinin gerçekleştirilmesi ve muayene neticesine göre tayinin gerçekleştirilmesi istenmiştir. 
40 BOA, DH.MKT. 2598-88., R.1317 (M.1902), Yemen Vilayeti’ne bağlı Haraz Kazâsı 

Kaymakamlığı’na sabık Uluborlu Kaymakamı İbrahim Vasfi Bey’in tayini düşünülmüştür. Ancak 

kazanın bilâd-ı hârre’den olması sebebiyle İbrahim Vasfi Bey’in bölgenin havasına ve suyuna 

imtizaç edip edemeyeceğine dair muayenenin yapılması ve neticenin bildirilmesi istenmiştir; BOA, 

DH.MKT. 862-39. 
41 BOA, DH.MKT. 900-79., H.1322 (M.1904), Yemen Vilayeti’ne bağlı Raga Kazâsına kaymakam 

olarak tayin olacak sabık Prepol Kaymakamı Halil Naifi Efendi’nin kazânın bilâd-ı hârre’den 

olması sebebiyle havasına imtizaç edip edemeyeceğine dair muayenenin Mekteb-i Asker-i 

Şâhâne’de yapılması ve neticenin bildirilmesi istenmiştir. 
42 BOA, DH.MKT. 806-61., R.1319 (M.1904), Yemen Vilayetine bağlı Muha Kazası 

Kaymakamlığı’na Osman Nuri ve Gamid Kazası Kaymakamlığı’na Mehmed Lütfi Beyler 

kaymakam olarak tayin olması düşünülmüştür. Ancak bahsedilen yerlerin bilâd-ı hârreden olması 
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muayene neticesinde tayin edilecek kişinin sıcak bölgenin havasına ve suyuna 

vücudu imtizaç (uyum sağlama) edip edemeyeceği tespit edilmiştir.43 Yapılan 

muayenenin neticesine göre görevlendirilmesi düşünülen kaymakamın sıcaklara 

dayanabileceği anlaşılırsa kaymakamın sıcaklara dayanamadığını ifade etmesi 

anlamını kaybederek görevlendirilmesi onaylanmıştır. Şayet muayene 

neticesinde kaymakamın vücudu sıcakları kaldıramadığı yönünde bir sonuç 

çıkarsa görevlendirme iptal edilmiştir.44 

Yine alınması gereken tedbirler kapsamında devlet, bilâd-ı hârre bölgesine 

gönderilecek görevlilerin sağlığını korumak ve görev devamlılığını sağlamak 

adına yabancı devletlerin bu konudaki uygulamalarını da dikkatle takip etmiştir. 

Bu noktada en dikkat çekici örnek İngiltere olmuştur. Raporlara göre; 

İngiltere’nin Amerika ve Afrika’da sıcak bölgelere göndereceği görevlileri 

bölgenin iklimine dayanıklı hale getirmek için yol yürütmek ve jimnastik 

yaptırmak gibi tedbirlere müracaat ederek, gidecek memurların o bölgede 

müteessir olmasının önüne geçtiği ifade edilmiştir.45 İngiltere’deki bu 

uygulamadan yola çıkarak muayene dışında bilâd-ı hârre’ye gönderilecek 

görevlilere yol yürütülmesi ve jimnastik yaptırtılmasının faydalı olacağı 

düşünülmüştür.46 Ayıca ileriki zamanlar için mekteplerin ders programlarına 

                                                 
sebebiyle oraya gidecek memurların bölgenin havasına ve suyuna imtizaç edip edemeyeceklerine 

dair edemeyeceklerine dair evvelce Cemiyet-i Tıbbiye-i Şâhâne’de muayenesinin 

gerçekleştirilmesi ve muayene neticesine göre tayinin gerçekleştirilmesi istenmiştir. 
43 BOA, DH.MKT. 2542-76., R.1317 (M.1901), Yemen Vilayeti’ne bağlı Yerim Kazâsı 

Kaymakamlığı’na Tobruk Nahiyesi Müdürlüğü’nden müstafi (istifa eden) Mehmed Fevzi 

Efendi’nin tayini düşünülmüştür. Ancak kazanın bilâd-ı hârre’den olması sebebiyle Mehmed Fevzi 

Efendi’nin bölgenin havasına ve suyuna imtizaç edip edemeyeceğine dair muayenenin Cemiyet-i 

Tıbbiye-i Şâhâne’de yapılması ve neticenin bildirilmesi istenmiştir; BOA, DH.MKT. 2542-77. 
44 BOA, DH.MKT. 2502-87., R.1317 (M.1901), Yemen Vilayeti’ne bağlı Benişehir Kazâsı 

Kaymakamlığı’na İnöz sabık Kaymakamı Sami Bey’in tayini düşünülmüştür. Ancak kazanın bilâd-

ı hârre’den olması sebebiyle Sami Bey’in bölgenin havasına ve suyuna imtizaç edip edemeyeceğine 

dair muayenenin Mekteb-i Asker-i Şâhâne’de yapılması ve neticenin bildirilmesi istenmiştir; BOA, 

DH.MKT. 1132-15. 
45 BOA, İ.HUS. 3-151., R.1308 (M.1892), İngiltere’nin Afrika’da havası çok sıcak olan bölgelere 

göndereceği memurlarına yol yürütmek ve jimnastik yaptırmak gibi tedbirlere müracaat ederek 

gidecek memurların o bölgede müteessir olmasının önüne geçtiği ifade edilmiştir. Bu tedbirlerin 

uygulanabileceği ve buralara tayin olunacak memurların ilk olarak Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’de 

muayene edilerek vücutları mütehammil (dayanıklı) olduğu belirtilirse tayinlerinin 

gerçekleştirilmesi konusunda nizamnâmeye bir madde eklenmesi tavsiye edilmiştir. 
46 BOA, BEO.77-5754., R.1308 (M.1892), İngiltere’nin Amerika gibi yerlere göndereceği 

memurlara yol yürütmek ve jimnastik yaptırmak gibi yöntemlerle memurlarının bedenen hazır hale 

getirildiği açıklanmıştır. Yemen ve Adana gibi bölgelere tayin olunacak memurların ilk olarak 

(evvelemirde) Mekteb-i Tıbbiye-i Şâhâne’de muayenelerinin yapılarak vücutlarının sıcağa dayanıp 
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jimnastik derslerinin dahil edilmesi ve burada yetişecek memurların bu usullere 

alıştırılması tavsiye edilmiştir.47 

Yukarıdaki örneklerin aksine sıcak memleketlere gitmek isteyen devlet 

görevlileri de olmuştur.48 Görevlilerin neden sıcak yerlere gitmek istediklerine 

baktığımızda karşımıza sağlık sorunları çıkmaktadır.49 Özellikle romatizma ve 

solunum yollarından rahatsızlığı olan görevliler tedavi ve sağlık açısından sıcak 

bir memlekette olmalarının kendileri açısından iyi olacağını ifade ederek havası 

mutedil ya da bilâd-ı hârre olarak adlandırılan sıcak bölgelere tayinlerini 

istemişlerdir.50 Yapılan muayene neticesinde doktor tarafından kişinin kronik 

olarak rahatsızlığı tespit edilirse sıcak bir bölgeye tayini yönünde karar 

verilmiştir.51 Şayet sıcak yere gitme talebi olumsuz karşılanır veya cevap 

alınamazsa bulunduğu görevden istifa eden görevlilerde olmuştur.52 

 

 

                                                 
dayanamayacağının anlaşılması istenmiş olup ayrıca memurların dayanıklılığının artması için 

çeşitli okullarda jimnastik dersinin verilebileceği ifade edilmiştir. 
47 BOA, Y.A.HUS. 265-19., R.1308 (M.1892), Adana ve Yemen gibi havası sıcak yerlere ehil ve 

muktedir memurların gitmek istemediği belirtilmiştir. İngiltere’nin Afrika’da havası çok sıcak olan 

bölgelere göndereceği memurlarına yol yürütmek ve jimnastik yaptırmak gibi tedbirlere müracaat 

ederek gidecek memurların o bölgede müteessir olmasının önüne geçtiği ifade edilmiştir. Bu 

tedbirlerin uygulanabileceği ve buralara tayin olunacak memurların ilk olarak Mekteb-i Tıbbiye-i 

Şâhâne’de muayene edilerek vücutları mütehammil (dayanıklı) olduğu belirtilirse tayinlerinin 

gerçekleştirilmesi istenmiştir. Ayrıca mekteplerin ders programlarına jimnastik derslerinin dahil 

edilmesi ve burada yetişecek memurların bu usullere alıştırılması tavsiye edilmiştir. 
48 BOA, DH.EUM.VRK. 21-82., H.1329 (M.1911), Ahmed Rıza Efendi adlı kişi tarafından Hasköy 

polis merkezine gönderilen yazıda, İstanbul’da polis mektebinden mezun olan kişinin buranın 

havasına ve suyuna vücudunun alışamadığından bilâd-ı hârre’de bulunan Basra, Bağdat veya 

Yemen’e komiser muavini olarak tayini istenmiştir. 
49 BOA, Y.PRK.AZJ. 18-19., H.1308 (M.1890), romatizma hastalığı bulunan Osman Paşa, havası 

mutedil bir yere giderek tedavi olmak istemiştir. 
50 BOA, DH.ŞFR. 211-121., R.1313 (M.1897), Sivas Valisi Hasan tarafından şifreli telgrafta 

vücudunun sıcak havaya ihtiyacı olduğu belirtilen Karahisar-i Şarki Mutasarrıfı’nın Kırşehir’e 

tayini çıktığı ancak Kırşehir’inde aynı havaya sahip olmasından ötürü mutasarrıfın Suriye, Beyrut 

veya Adana’da bir sancağa tayin edilmesi istenmiştir. 
51 BOA, Y.PRK.SGE. 7-60., R.1312 (M.1896), padişah yaverlerinden süvari mülazımı Halil 

Efendi’nin Mâbeyn-i Hümâyun Ettıbası tarafından muayenesi yapılmıştır. Muayene sonucunda 

müzmin bir iltihab-ı kasabat (bronş iltihabı) hastalığı olduğu tedavi için havası sıcak bir yere 

gönderilmesi istenmiştir. 
52 BOA, Y.PRK.A. 10-93., R.1312 (M.1896), Kastamonu’da bir buçuk yıldır bulunduğunu ancak 

bölgenin havasına ve suyuna alışamadığından havası daha mutedil bir yere tayinini istemiş ancak 

cevap alamaması üzerine istifasını vermiştir. 
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Güvenlik Güçlerinin Sıcaklara Bağlı Yaşadığı Sorunlar ve Çözüm 

Arayışları 

Sıcakların en çok etkilediği grupların başında askerler gelmiştir. Ülkenin 

dört bir yanından farklı iklim bölgelerinden gelen askerler sıcak iklime uyum 

sağlama konusunda oldukça sıkıntı çekmiştir. Askerlerin sıcak bölgelerde uyum 

sorunu yaşamaması için gönderilecek olan askerlerin sıcak bölgelerde yetişmiş 

olmasına dikkat edilmiş53 ve kullanılan bazı askeri malzemelerin de sıcak 

bölgelere uygun olmasına özen gösterilmiştir.54 Ayrıca aşırı sıcakların hâkim 

olduğu bölgelerde yapılacak operasyonlar askerlerin sağlığı düşünülerek 

havaların nispeten daha ılıman olduğu zamanlara ertelenmiştir.55 Bunların dışında 

askerlerin bir yerden başka bir yere sevki sırasında sıcaklardan etkilenmemesi 

için en uygun vasıtanın kullanılmasına çalışılmış56 ancak devrin imkân ve şartları 

dahilinde alınan bu ve buna benzer önlemler askerleri sıcaktan koruma 

noktasında kimi zaman yetersiz kalmıştır. Bu noktada askerlerin sıcaklardan 

hastalanıp ölmemeleri için memleketlerine gönderilmeleri istenmiştir.57 Bu talep 

devrin şartlarına göre yanıt bulmuş, şayet dönem içerisinde savaş veya savaş 

tehlikesi varsa askerlerin memleketlerine gönderilmelerine izin verilmeyerek 

sadece havası daha ılıman yerlere sevkleri uygun görülmüştür.58 

                                                 
53 BOA, Y.MTV. 129-198., R.1311 (M.1895), 4’üncü Ordu efradının Yemen, Hicaz ve emsali sıcak 

memleketlere istihdam edilmesinden askerlerin vücutlarının dayanamadığı belirtilmiştir. Bağdat ve 

Basra gibi havası sıcak yerden gelen askerlerin kendi memleketlerine benzeyen yerlerde istihdam 

edilmesi istenmiştir. 
54 BOA, HR.SFR.(3). 697-30., R.1329 (M.1913), Hariciye Nazırı namına Londra Sefaretine 

gönderilen yazıda, memalik-i hârre’de görev yapan askerlerin kullandıkları su tulumlarının çabucak 

eskidiği ve bu konuda zorluk çekildiği belirtilip, İngiltere’de bu şartlarda görev alan askerler için 

ne gibi teçhizatın kullandığı sorulmuştur. 
55 BOA, DH.TMIK.M. 90-12., R.1316 (M.1900), Musul Vilayeti’nden Dahiliye Nezâreti’ne 

gönderilen telgrafta, Kerkük’te envaı cinayetten sorumlu olan ve asayişi ihlal eden eşkıya reislerinin 

takip edildiği ancak aşiret mahallinde saklandıkları bu kişilerin yakalanması için Kerkük ve 

Süleymaniye’de Ağustos ayına doğru şiddetli sıcakların azaldığı vakit yakalanması için çalışmaya 

başlanacağı belirtilmiştir. 
56 BOA, Y.MTV. 159-182., R.1313 (M.1897), Osmanlı-Yunan Savaşı sırasında yaralanan 

askerlerin harp bölgesinden şimendifer ile İstanbul’a nakledilmesi planlanmışsa da havaların sıcak 

gitmesinden dolayı yaralı askerlerin harp bölgesine yakın iskelelerden gemilere nakledilerek 

İstanbul’a getirilmesi düşünülmüştür. Bunun için Hilal-i Ahmer Cemiyeti tarafından ayarlanacak 

olan iki vapurla yaralı askerlerin Galos ve Preveze iskelelerinden vapurlara bindirilerek İstanbul’a 

nakledilmesi istenmiştir. 
57 BOA, Y.PRK.ASK. 79-71., R.1307 (M.1892), Yemen’de askerlerin uzun bir süredir kaldıkları 

ve şiddetli sıcaklarda askerin telefat olacağı ifade edilip askerin bir an evvel mahallerine 

gönderilmesi istenmiştir. 
58 BOA, MV.92-47., R.1313 (M.1897), bir aydan beri silah altında olan on altı tabur müstahfız 

Asâkir-i Şâhâne’nin İzmir’de şiddetli sıcak altında çadırda kaldıkları belirtilip askerlerin sevkine 
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Zor şartlar altında görev yapan kişilerin maaşlarının nispeten daha iyi 

yerde görev yapanlara oranla daha yüksek olması fikri günümüzde olduğu gibi 

Osmanlı Devleti’nde de kabul görmüştür. Bu noktada Osmanlı Devleti’nde bilâd-

ı hârre olarak adlandırılan bölgede zor şartlar altında görev yapan askerlerin 

maaşlarının iyileştirilmesi gündeme gelmiştir.59 Yapılan müzakereler neticesinde 

Bilâd-ı hârre’de görevlendirilecek olan jandarmanın (yerli olmayan) maaşları 

hakkında hazırlanan 1913 tarihli kanunun 1’inci maddesi 1914 tarihinde tadil 

edilmiş ve 1914 tarihli kanun mucibince muamele yapılmasının gerektiği ilgili 

yerlere bildirilmiştir. Tadile uğrayan kanuna göre bilâd-ı hârre olarak adlandırılan 

bölgelerde görev yapan jandarma mensuplarına maaşlarının yarısı kadar bir maaş 

zammı verilmiştir.60 Alınan bu karardan kısa bir süre sonra yerli erkan, ümera, 

zabitan ve esnaf-ı askeriye ve sair asker mensuplarının maaşlarına da zam 

yapılması meclis gündemine gelmiş ve H.1327 (M.1909) tarihli kanunnâmeye ek 

olarak Meclis-i Mebussan tarafından R.1331 (M.1915) tarihli 220 numaralı 

tezkire ile irsal olunan layiha-ı kanuniye Meclis-i Ayan, askeriye ve maliye 

encümenlerinin mazbatalarıyla maaş zammı kabul edilmiştir. Hazırlanan 

kanunun 1’inci maddesinde, bilâd-ı hârre’de görevli yerli erkan, ümera, zabitan 

ve esnaf-ı askeriye ve sair asker mensuplarına, yerli olmayan askerlere kanunen 

tanınan haklar arasında yer alan zamlı maaştan istifade etme hakkı tanınmıştır. 

Kanunun 2’inci maddesinde kanunun neşredildiği tarihten itibaren geçerli olacağı 

belirtilip 3’üncü maddede kanunun uygulanmasından Harbiye Nazırı’nın 

sorumlu olacağı belirtilmiştir. Kuvve-i İcraiye tarafından tanzim olan bu kanun 

layihası R.1331 (M.1915) tarihinde Meclis-i Umûmî tarafından kabul 

edilmiştir.61 Kanuna göre ordu içerisinde görev alan personele rütbelere göre nısfı 

nispetinde (yarı oranında) verilecek zamlı maaşlar şu şekilde olmuştur.62 

  

                                                 
lüzum yoksa karyelerine gönderilmeleri istenmiştir. Bu istek olumsuz karşılanıp askerlerin münasip 

araçlarla havası daha güzel olan yerlere sevk edilmesi istenmiştir. 
59 BOA, DH.EUM.KLU. 7-40. 
60 BOA, DH.MB.HPS.M. 19-16. 
61 BOA, İ.HUS. 11-44. 
62 BOA, İ.HUS. 11-45. 
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Tablo 1 

Rütbelere göre Zamlı Maaşlar 

Rütbe Zamlı Maaş Kuruş Rütbe Zamlı Maaş Kuruş 

Müşir 6250 Yüzbaşı Vekili 260 

Birinci Ferik 3500 Mülazım-ı Evvel 250 

Ferik 2500 Mülazım-ı Sani 210 

Mir Liva 1500 Alay Emini 450 

Mir Alay 1000 Alay İmamı 450 

Kaymakam 750 Alay Kâtibi 370 

Binbaşı 620 Tabur İmamı 270 

Kd. Yüzbaşı 460 Tüfekçi 250 

Yüzbaşı 350 Kamacı 170 

Tabur Kâtibi 350 Kâtip Muavini 150 

Ayrıca Kolordu ve Fırka komutanlığı görevinde bulunan askeri personelin 

rütbelerine göre zamlı maaşı şu şekildedir. 

Tablo 2 

Rütbelere göre Kolordu ve Fırka Kumandanı Maaşları. 

Kolordu Kumandanı Rütbe Zamlı Maaş Kuruş 

Ferik 3750 

Mir Liva 3250 

Mir Alay 3000 

Fırka Kumandanı Rütbe Zamlı Maaş Kuruş 

Mir Alay 1250 

Kaymakam 1120 

Yapılan bu maaş zamlarının ardından R.1331 (M.1915) senesinde Çöl 

Kumandanlığı altında bulunan ümera ve zabitanla, Akabe’de bulunan müfrezeye 

zabitan ve ümerasında bilâd-ı hârrede bulunan zabitanın zamlı maaş alma 

hakkından istifade etmeleri konusunda 4’üncü Ordu Kumandanlığı’ndan 

merkeze bir talep gitmiştir. Talebe verilen cevapta bilâd-ı hârrede bulunan 

askerler için hazırlanan kanunun bahsi geçen bölgelerde görev yapan askerler için 

uygulanmasının caiz olmayacağı ifade edilmiştir.63 Ancak R.1332 (M.1916) 

senesinde, Akabe, Akka ve Süveyş çöl bölgesinde görevli veya görevlendirilecek 

olan erkan, ümera, zabitan, esnaf-ı askeriye, kolordu ve fırka kumandanlarına da 

                                                 
63 BOA, MV. 197-104. 
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R.1331 tarihli kanuna göre nısf oranında zam ve ayrıca seferberlik dolayısıyla 

memalik-i hârre’ye (Çöl Kumandanlığı’na) gönderilen veya gönderilecek olan 

zabit vekillerine (asteğmen) aylık 150 kuruş, posta ve telgraf memurları ve hat 

çavuşlarına ise maaşlarının 3’te 1’i oranında zam yapılması kabul görmüştür.64 

Bilâd-ı hârre’ye gönderilecek kara ve deniz askerlerinin görev süreleri 

kanunla tespit edilmiştir. İlk olarak bilâd-ı hârre’de görevlendirilecek karacı 

(berreyn) ümera ve zabitanın tayin ve istihdamları hakkındaki kanunnâme 

hazırlanmış olup bu kanunnâme’nin Asâkir-i Bahriye’yi de kapsaması 

istenmiştir. Bahr-i Ahmer (Kızıl Deniz) ve Basra’da görev yapacak bahriye 

askerleri için hazırlanan 14 maddelik kanunnâmeye ana hatlarıyla baktığımızda 

şu esaslar karşımıza çıkmıştır. Kanunnâme’nin 1’inci maddesinde bölgeye tayin 

edilecek askerlerin görev bölgesi çizilmiştir. Buna göre Süveyş’ten Basra’ya 

kadar olan sahil hattı görev alanı olacaktır. 3’üncü maddeye göre bahriye 

askerlerinin Bahr-i Ahmer’e bir seneliğine Basra’ya ise iki seneliğine tayin 

edilmeleri kabul görmüştür. 5’inci maddeye göre bu bölgelerde bulunan 

askerlerin sağlık sebebi dışında görev yerlerini terk etmeleri yasaklanmış olup 

sadece belirli süreliğine görev mahalleri olan Bahr-i Ahmer ve Basra içerisinde 

hareketlerine izin verilmiştir. 6’ıncı maddeye göre Bahr-i Ahmer’de bir sene ve 

Basra’da iki sene görev yapan askerler kendileri talep etmediği müddetçe veya 

vücutlarında lüzum görülmedikçe bu yerlere bir daha tayin edilemeyeceği 

belirtilmiştir. 8’inci maddeye göre bu bölgelere tayin edilen askerlerin kara 

askerlerinde olduğu gibi maaşlarının nısfı oranında zamlı ödeneceği belirtilmiştir. 

Mekteb-i Bahriye ve Hendesehâne’den mülazım rütbesiyle çıkan veya sıhhiye 

sınıfından yüzbaşıların iki sene boyunca donanmada hizmet etmeden bu 

bölgelere tayin edilemeyeceği belirtilmiştir. 13’üncü madde de ise bölgenin 

yabancısı olan askerler iki senelik görev süresinin ardından havası ılıman yerlere 

gönderilecektir. 14’üncü maddede ise bu kanun icrasından Bahriye Nazırı’nın 

sorumlu olduğu belirtilmiştir.65 Ancak daha sonraki süreç içerisinde bu konu 

üzerine çalışmalar devam etmiştir.66 

Çalışma dönemimiz içerisinde bilâd-ı hârre içerisinde yer alan bölgelerin 

asayişinin sağlanmasında görevlendirilecek polislerin gönderilmesi ve görev 

devamlılığının sağlanması konusunda da sıkıntı yaşandığı tespit edilmiştir. 

Sıkıntıların başında farklı iklimden gelen polislerin bölgenin sıcaklığına 

alışamaması veya bir müddet sonra görev yerlerini bırakması gelmiştir. Devlet 

bu noktada çözüm olarak polislere ilave maaş verilmesini kabul ederek bölgenin 

                                                 
64 BOA, MV. 203-124. 
65 BOA, MV. 166-12. 
66 BOA, MV. 234-89. 
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havasına ve suyuna alışkın olmaları nedeniyle bilâd-ı hârre’de yetişmiş olanların 

görevlendirilmesine dikkat etmiştir. Bu duruma örnek verecek olursak, H.1331 

(M.1913) senesinde Hicaz Valisi’nin Dahiliye Nezâreti’ne gönderdiği yazıda, 

Hicaz’a 20 polisin ilave maaşla gönderilmesin planlandığı ancak uygun şartlarda 

polis bulunamamasından dolayı polis mektebinden 20 mezunun bölgeye tayin 

edilmesi istenmiş ve bölgenin neden tercih edilmediği açıklanmıştır. Açıklamaya 

göre daha öncesinde burada şartlara uygun kimsenin bulunmasından dolayı 

Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti tarafından birkaç polisin görevlendirilebildiği 

ancak bunların müsait olmayan havadan dolayı şikâyete başlayarak kimisinin 

istifa ettiği kimisinin de izin alarak bir daha bölgeden ayrıldıkları ifade edilmiştir. 

Bu sebepten İstanbul’dan gönderilecek polislerde de yine aynı durumun yaşanma 

ihtimaline karşılık Hicaz’a tayin olunacak polisin bilâd-ı hârre’de yetişen ve 

sıcaklığa dayanıklı kişilerden seçilmesinin zaruri olduğu ifade edilmiştir.67  

Sıcak bölgelerde görevlendirilen polislerin bir diğer sıkıntısı da 

üniformalarından kaynaklanmıştır. Devlet bu noktada bilâd-ı hârre olarak 

adlandırılan bölgede görev yapan komiser ve polisler için yazlık elbise ve 

kalpakları polislerin kullanımına sunmuştur. Ancak aynı anda yüklü miktarda 

yazlık elbise ve kalpak ihtiyacı doğduğundan malzemelerin aynı anda İstanbul’da 

üretilmesi mümkün olmamıştır. Bu nedenle bedeli yerel kaynaklardan 

karşılanmak üzere bahsi geçen malzemelerin polislerin görev bölgelerinde imal 

edilerek teslim edilmesi kabul görmüştür. R.1331 (H.1916) senesinde bilâd-ı 

hârre olarak adlandırılan Adana, Bağdat, Basra Beyrut, Halep, Diyarbakır, Urfa, 

Suriye, Musul, Zor, Kudüs-ü Şefif, Medine-i Münevvere, Antalya, Hicaz (Cidde 

için), Yemen, Maraş ve İçil gibi 17 bölgede görevli polislere yazlık elbise ve 

kalpak için toplam 233.600 kuruş ödenmiştir. Yapılan ödemeler bahsi geçen 

bölgelerdeki polis sayısıyla orantılı olarak artış göstermiştir. Yapılan harcama 

miktarı bölgelere göre şu şekilde olmuştur.68 

  

                                                 
67 BOA, DH.EUM.MEM. 41-5. 
68 BOA, DG.EUM.MH. 116-79; BOA, DG.EUM.MH. 116-93. 



Burak KOCAOĞLU 

[2072] 

 

Tablo 3 

Bilâd-ı Hârre olarak Adlandırılan 17 Bölge için Hazırlanan Yazlık Elbise ve 

Kalpakların Bedeli. 

Bölge Harcama Kuruş Bölge Harcama Kuruş 

Basra 14.250 Zor 4.800 

Adana 22.350 Kudüs 22.650 

Bağdan 23.100 Medine 5.100 

Beyrut 45.000 Antalya 4.950 

Halep 20.000 Hicaz(Cidde) 3.600 

Diyarbakır 14.700 Yemen 2.550 

Suriye 31.650 Maraş 1.200 

Musul 13.200 İçil 450 

Urfa 4.050 Toplam 233.600 

Yapılan bu alımlara rağmen komiser ve polislerin kullandıkları 

kalpaklardan şikâyetçi oldukları ve sıcaklar azalana kadar geçici bir süre için fes 

takmalarına müsaade edilmesi konusunda Dahiliye Nezâreti’nden talepleri olsa 

da bu talebe olumsuz cevap verilmiştir.69 

Aşırı Sıcakların Eğitime Olumsuz Etkisi 

Aşırı sıcaklar hayatın her alanında olduğu gibi eğitim faaliyetlerini de 

olumsuz etkilemiştir. Osmanlı Devleti’nde ilk ve orta dereceli eğitim 

kurumlarının eğitim süreleri ve tatil zamanları 1869 tarihli Maârif-i Umûmiye 

Nizamnâmesi’nin rüşdiyeler ile alakalı 25’inci maddesinde ayrıntılı bir şekilde 

tespit edilmiştir. Buna göre, Müslim ve Gayrimüslim rüşdiye mekteblerinin tatil-

i umumi zamanları Ağustos’un başlangıcından Ağustos’un üçüncü haftasının 

sonuna kadar toplam 22 gündür. Her mekteb-i rüşdiyye’nin Temmuz’un başında 

derslerini tamamlanıp 15 gün müzakereye ve Temmuz’un 15’inden sonra da 

imtihanlara başlanıp imtihanlar bittiğinde okulların Ağustos’un 23’üne kadar 

kapatılacağı belirtilmiştir. Ayrıca İslâm rüşdiyelerinin Cuma günleri, Ramazan 

ve Kurban Bayramlarında da tatil edileceği belirtilmiştir.70 Nizamnâme’nin 

40’ıncı maddesinde ise idadiler ve rüşdiyelerin aynı tarihte tatil olacağı 

belirtilmiştir.71 Bu noktada kanunen Osmanlı Devleti’nde eğitim veren ilk ve orta 

dereceli okulların tamamına yakının bu tarih aralığında tatile girdiğini ifade 

                                                 
69 BOA, DH.EUM.MTK. 3-43. 
70 “1869 tarihli Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi”, Arşiv Belgelerine Göre Osmanlı Eğitiminde 

Modernleşme, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, İstanbul, 2014, s. 106. 
71 “1869 tarihli Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi”, s. 108. 
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etmemiz yanlış olmasa da eğitim ve tatil dönemlerinde bölgesel farklılıkların 

olduğunu belirtmemiz gerekmektedir. 

Yukarıda da belirttiğimiz üzere bilâd-ı hârre olarak adlandırılan bölgede 

Mayıs ayı itibariyle, Balkanlar ve İç ve Batı Anadolu’da da Haziran ve Temmuz 

ayları itibariyle sıcaklar yüksek değerlere ulaşılmıştır. Bu noktada okulların 

eğitim tarihleri bu dönem içerisinde kaldığında bu durum başta öğrenciler olmak 

üzere görevli muallim ve muallimelerinde sağlığını olumsuz yönde etkilemiş72 ve 

dönem içerisinde yapılması gereken eğitim ve imtihanları aksatmıştır. Bu noktada 

olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için bazı tedbirlere başvurulmuştur. İlk 

olarak sıcakların hüküm sürdüğü bölgelerde eğitim gören çocukların rahat 

edebilmesi için sıcaklara uygun ince ve keten elbiseler talep doğrultusunda 

verilmiştir.73 Sıcakların olumsuz etkisinden kurtulmak için ders saatlerinde 

değişikliğe gidilmiştir.74 R.1308 (M.1892) senesinde, Mekâtib-i İbtidaiyye’nin 

her sene Temmuz ve Ağustos aylarında tatil edildiği belirtilip, hava sıcaklarının 

yüksek olması nedeniyle sıcaklar düşene kadar derslerin saat 12’ile 5 arasında 

yapılması ve saat 5’ten sonra talebelerin bırakılması istenmiştir.75 Ancak 

ilerleyen süreçte Dersaadet ve Bilâd-ı Selase’de bulunan Mekâtib-i İbtidaiyye’nin 

sıcaklardan dolayı saat 5’e kadar açık olup o saatten sonra tatil edilmesi kararına 

Mekâtib-i Hususiye’nin (özel okul) ekseriyetinin uymadığı ve eskisi gibi 

akşamlara kadar eğitime devam ettiği belirtilmiştir.76 

Alınan bir diğer tedbir ise yapılacak imtihanlarla alakalıdır. Kanunda da 

belirtildiği üzere imtihanların Temmuz’un ortasında sonuna kadar tamamlanması 

                                                 
72 BOA, MF.MKT. 207-30., R.1310 (M.1894), Cağaloğlu’nda bulunan Ayasofya Merkez 

Rüşdiyesi’nde iki şakird ile muallim Hasan Efendi adlı kişinin rahatsızlanmıştır. Birinci Daire 

Sıhhiye Reisi tarafından hazırlanan raporda, muayene neticesinde şakirdlerden birisinin yediği 

kirazdan rahatsızlandığı, diğer şakirdan ve Hasan Efendi’nin sıcaklardan ve izdihamdan dolayı 

mide bulantısı olduğu ve şüpheli bir durumun olmadığı belirtilmiştir. 
73 BOA, MF.MKT. 224-37., R.1310 (M.1894), Beyrut Maârif Müdürün’den Maârif Nezâreti’ne 

gönderilen yazıda Mekteb-i İdadi talimatının 55’inci maddesine göre bir sene içerisinde her bir 

şakirde üç çift kundura ve iki adet pantolon verildiği belirtilmiştir. Beyrut’un yaz aylarında diğer 

yerlerle kıyaslanmayacak şekilde sıcak olduğu ve hararetin tahammül edilemeyecek seviyelere 

çıktığı ifade edilerek yazın şakirdanların çuka elbiseler içinde fevkalade sıkıntıda oldukları ifade 

edilmiştir. Sıkıntının azaltılması için şakirdanlara yaz aylarında ketenden ince bir elbise verilmesi 

ve bu elbisenin üç çift kundura veya iki adet pantolondan düşülmesi talep edilmiştir. Verilen 

cevapta talep uygun görülüp bütçenin aşılmadan istenilen keten pantolonun verilmesi kabul 

edilmiştir. 
74 BOA, MF.İBT. 32-79., R.1309 (M.1893), hararetin artmasından dolayı Mekâtib-i İbtidaiyye’de 

derslerin saat 12’ile 5 arasında yapılması ve saat 5’ten sonra talebelerin bırakılması istenmiştir. 
75 BOA, MF.İBT. 29-79. 
76 BOA, MF.İBT. 33-14. 
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istenmiştir.77 Ancak sıcakların hüküm sürdüğü aylarda imtihanları belirtilen 

tarihte yapmak mümkün olmamış78 ve imtihan tarihinde değişikliğe gidilmiştir.79 

Özellikle bilâd-ı hârre başta olmak üzere yaz aylarında aşırı sıcakların hüküm 

sürdüğü bölgelerde bulunan okullarda eğitim gören öğrencilerin Temmuz ayına 

doğru okullara devam etmediği ve imtihanların yapılamadığı80 belirtilerek 

imtihan tarihlerinde değişiklik istenmiştir.81 Bu noktada Maârif Nezareti bölgesel 

farklıkları göz önüne alarak imtihan tarihlerinde değişikliği talep doğrultusunda 

kabul etmiştir. Misal olarak bilâd-ı hârre olarak kabul edilen Basra’da R.1308 

(M.1892) senesinde imtihanların belirtilen tarihte yapılmasının mümkün 

olmadığı ifade edilerek Basra’ya mahsus olmak üzere imtihanların Temmuz 

ayının başında bitirilmesi kabul görmüştür.82 Yine aynı şekilde R.1315 (M.1899) 

senesinde Halep’in memalik-i hârre olmasından Haziran’da imtihanların 

yapılmasının zor olacağından o vakte kadar yapıldığı üzere imtihanların Mayıs 

ayında başlayarak Haziran başında bitirilmesi konusunda izin istenmiştir. Nezâret 

tarafından gönderilen cevapta imtihanların Haziran ayında bitirilmesi uygun 

görülmüştür.83 Görüldüğü üzere imtihanların resmi olarak başlama ve bitirilme 

tarihleri konusunda bölgesel farklıklar vardır. Devlet bu konuda bölgesel 

                                                 
77 BOA, MF.MKT. 790-72., R.1320 (M.1904), İşkodra Valisi tarafından Maârif Nezâreti’ne 

gönderilen yazıda, talimata göre imtihanların Temmuz ayında tamamlanması gerektiği ifade 

edilmiştir. Ancak İşkodra’da sıcakların 39-40 dereceye çıkması ve Tiran’da dizanteri hastalığının 

görülmesi üzerine şakirdanın sıhhati için rüşdiye mekteblerinin imtihanlarının hemen başlatılmasını 

talep etmiştir. Verilen cevapta bahsi geçen seneye mahsus olmak üzere imtihanların hemen 

başlatılmasına izin verilmiştir. 
78 BOA, MF.İBT. 454-79., R.1329 (M.1913), Rodos Maârif Müdür Vekili tarafından Maârif 

Nezâreti’ne gönderilen telgrafta, sıcakların şiddet kazanmasıyla (kesb-i şiddet) Rodos İnas 

Rüşdiyesi ile İnas ve Zükur Mekâtib-i İbtidaiyye imtihanlarına başlandığı ifade edilmiştir. 
79 BOA, MF.MKT. 174-1., R.1309 (M.1893) senesinde Konya Maârif Müdürü Kamil tarafından 

Maârif Nezâreti’ne gönderilen telgrafta, şiddetli sıcakların her tarafta hüküm sürmeye 

başladığından Konya’daki rüşdiye muallimlerinin imtihanların ertelenmesi yönünde talepleri 

olduğu belirtilerek, imtihanların ne zaman yapılmasının uygun olacağı sorulmuştur. Ayrıca Rüsdiye 

Nizamnâmesi’ne göre taşrada bulunan rüşdiyede bulunan şakirdlerin imtihanlarının Temmuz 

ayının başında yapılıp, Temmuz ayının 15’inden Ağustos ayının 23’üne kadar tatil olacağı ve Eylül 

başında eğitime başlanacağı ifade edilerek, bahsi geçen okulun geçen sene belirtilen tarihten erken 

olarak Ağustos’un 15’inde eğitime başladığı belirtilmiştir. Nezâret tarafından verilen cevapta ise 

imtihanların Haziran sonunda başlanması kararı çıkmıştır. 
80 BOA, MF.İBT. 233-28., R.1325 (M.1909), bilumum mekteblerin Temmuz başında imtihanlarını 

yapmaları istenmiş olsa da Suriye’nin bilâd-ı hârre’den olması sebebiyle sıcak mevsimde talebenin 

devamı sağlanamadığı belirtilip sınavların eskiden olduğu gibi yapılması istenmiştir. 
81 BOA, MF.MKT. 63-9., R.1295 (M.1879), Gedus (Gediz) Rüşdiye muallimine gönderilen 

telgrafta sıcakların ziyade olmasından imtihanların Temmuz’un 15’inden sonra yapılmasında beis 

(engel) olmadığı belirtilmiştir. 
82 BOA, MF.MKT.140-87. 
83 BOA, MF.MKT. 496-43. 
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farklılıkları dikkate alarak özellikle bilâd-ı hârre’de yer alan bölgelerden gelen 

imtihan tarihindeki değişiklik taleplerine olumlu yanıt vermiştir.  

İmtihan tarihinin değiştirilmesi konusunda kimi zaman ise kısmi olarak 

değişiklik talebi olmuştur. Özellikle okul mevcudu kalabalık olan okullarda 

sıcakların arttığı aylarda öğrencinin sağlığı düşünülerek mevcudu nispeten 

kalabalık olan sınıflarda belirtilen tarihten önce imtihanlarını tamamlanıp kalan 

sınıfların imtihanlarını belirtilen tarihte yapılması Vilayet-i Sıhhiye 

Komisyonunca hazırlanan raporda tavsiye edilmiştir. Ancak kimi zaman tavsiye 

raporu dikkate alınmayarak bahse konu bölge ile bilâd-ı hârre karşılaştırılmasına 

gidilerek imtihanların zamanında tamamlanması nezaret tarafından istenmiştir. 

Bu duruma örnek olarak R.1311 (M.1895) senesinde İzmir İdadisi’nden gelen 

talebi ve verilen cevabı gösterebiliriz. İzmir İdadisi’nde öğrenci sayısının 

haddinden fazla olduğu, gündüzleri dersliklerin ve geceleri yatakhanenin 

izdihamlı (kalabalık) olduğu ve sıcakların günden güne artması nedeniyle 

geceleri pencerelerin açılmasının şakirdanın sıhhati açısından uygun olmayacağı 

ve şakirdanda vahim bir hastalık görülebileceği buna mahal vermemek için 

izdihamlı olan birinci ikinci ve üçüncü sınıfların imtihanlarının Mayıs ayında 

tamamlanmasına, kalan sınıfların imtihanlarının da usule uygun olarak Temmuz 

ortasına doğru tamamlanması talep edilmiştir. Ancak verilen cevapta bütün 

sınıfların imtihanlarının önceden belirtildiği üzere Haziran ayının 15’inde 

başlayarak Temmuz ayının 15’ine kadar tamamlanması istenmiştir.84 Gelen 

cevabın akabinde Aydın Valisi tarafından Maârif Nezâreti’ne gönderilen 

telgrafta, İzmir İdadisi’nde sınavların Haziran ayının 15’inde başlanması 

yönünde karar verildiğini ancak o vakitte sıcakların şiddetini arttıracağından 

sınavların şimdiden başlatılarak (R. Mayıs 25), Haziran ayının 15’ine kadar 

tamamlanmasını ve akabinde okulun tatil edilmesini istemiştir. Ancak Maârif 

Nezâreti’nden beklenen cevap gecikmeli gelmiştir. Nezâretten verilen cevapta, 

İzmir’e nispetle bilâd-ı hârre kabul edilen, Bağdat, Suriye, Halep ve Beyrut gibi 

yerlerde bile mevcut tarihlere uyulduğu belirtilip, imtihanların yapılması 

konusunda talimata uyulması gerektiği ifade edilmiştir. Bunun üzerine Aydın 

Valisi tekrardan Maârif Nezâreti’ne yazarak durumu ayrıntılı olarak açıklamaya 

çalışmıştır. Vali, İzmir’de birdenbire sıcakların bastırdığı ve günden güne de 

sıcakların arttığı belirtilmiştir. İzmir İdadisi’nde haddinden fazla öğrencinin 

olduğu bunun hastalıklara neden olabileceğini ayrıca bir sene zarfında verilmesi 

gereken derslerin tamamlandığı ve imtihanların yapılarak şakirdanın dağıtılması 

                                                 
84 BOA, MF.MKT. 265-3. 
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konusunda hazırlanan sağlık raporu doğrultusunda Vilayet-i Sıhhiye 

Komisyonunca lüzum görüldüğü belirtilmiştir.85 

İmtihan tarihlerinin değiştirilmesi dışında umumi tatilin erkene alınıp 

uzatılması yönünde de talep olmuştur.86 Bölgesel farklılıklar göstermesine 

rağmen genel olarak eğitim ve imtihanların tamamlanması Temmuz’un sonunu 

bulup yaklaşık üç haftalık tatilin ardından yeni dönem Ağustos ayının son 

haftasında başlamıştır. Sıcakların çok şiddetli geçtiği bilâd-ı hârre veya dönem 

içerisinde aşırı sıcakların görüldüğü bazı bölgelerden tatilin öne alınarak 2-3 ay 

ve hatta 4 ay uzatılması yönünde talep olmuştur. Nezaret, Maârif 

Nizamnâmesi’nin tatil konusundaki ilgili maddesini hatırlatarak belirlenen 

tarihten fazla tatile izin verilemeyeceğini ifade etmiştir.87 Yine de talep gelen 

bölgenin iklim ve sıcaklık durumu göz önüne alınarak olabilecek en uzun tatilin 

verilmesi sağlanmıştır. Bu duruma örnek vermek gerekirse, R.1308 (M.1892) 

senesinde, Basra Rüşdiyesi muallimden Maârif Nezâreti’ne verilen takrirde, 

tahsilde bulunan şakirdana Ağustos ayının başlangıcından ayın 20’sine kadar tatil 

verildiği belirtilmiştir. Ancak Basra’da Haziran ve Eylül aylarında sıcakların 

şiddetli olmasından dolayı şakirdanların Haziran ayından Eylül ayının 

başlangıcına kadar tahsile devam etmeleri neticesinde şakirdanların vücutlarının 

sıcağa dayanamayacağı ifade edilip Haziran ayının 15’i veya 20’sinden Eylül 

ayının 15’i veya 20’sine kadar okulun tatil edilmesi istenmiştir. Bunun üzerine 

verilen kararda bu kadar uzun bir tatilin caiz olmayacağı ancak Basra’nın bilâd-ı 

hârre’den olmasından dolayı Basra’ya mahsus olmak üzere imtihanların Temmuz 

ayının başında tamamlanmasına ve okulun Ağustos sonuna kadar tatil edilmesine 

karar verilmiştir.88 Ancak sıcakların ciddi anlamda öğrencinin sağlığını ve 

hayatını tehdit ettiği ve bunun bölgedeki sağlık heyetinin raporuyla da belirtildiği 

durumlarda devlet uzun süreli tatili de kabul etmiştir.89 

                                                 
85 BOA, MF.MKT. 268-45. 
86 BOA, MF.İBT. 19-33., R.1301 (M.1885), her sene yaz günlerinde (eyyâm-ı sayf) veya Temmuz 

ayının şiddetli sıcaklarında Mekâtib-i İbtidaiyye’nin tatil olduğu belirtilmiştir. Bahsi geçen sene 

için Temmuz’un 10’undan Ağustos’un başına kadar toplam 20 gün tatil verilmiştir. 
87 BOA, MF.MKT. 38-125., R.1292 (M.1876), Trabzon Vilayeti’ne bağlı Tirebolu Kazâsı’nda 

eyyâm-ı hârrede sıcak havaların hüküm sürdüğü belirtilerek mekteb-i şakirdanın sıhhati için 

Tirebolu Rüşdiyesi’nin Temmuz ve Ağustos aylarında tatil edilmesi talep edilmiştir. Ancak nezaret 

tarafından verilen cevapta Maârif Nizamnâmesi’nin iki ay tatile müsaade etmediğinden yalnızca 

eyyâm-ı hârrede bir ay tatil olunmasına karar verilmiştir. 
88 BOA, MF.MKT.140-87. 
89 BOA, MF.MKT. 584-51., R.1317 (M.1901), Beyrut Maârif Müdürü tarafından Maârif 

Nezâreti’ne gönderilen telgrafta, sıcakların şiddetli devam etmesinden dolayı Beyurt İdadisi’nin 

Eylül sonuna kadar tatil olması yönde doktor raporu hazırlanmıştır. Maârif Nezâreti’nden verilen 

cevapta verilen rapor doğrultusunda Eylül sonuna kadar tatilin uzatılmasına (temdid) izin 

verilmiştir. 
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Devlet, aşırı sıcaklardan dolayı ders veren hocaların ve çocukların 

sağlığının bozulmaması90 ve çocukların eğitimden mahrum kalmaması 

konusunda oldukça hassas davranmıştır. Özellikle yaz aylarında yaylaya çıkma 

kültürünün hâkim olduğu Çukurova ve çevresinde91 dikkat çekici kararlar 

alınmıştır. R.1311 (M.1895) senesinde İskenderun’un vahamet havası nedeniyle 

ahalinin adet üzere Mayıs ayının 15’inden itibaren yaylaya çıktığı bu sebeple 

rüşdiye şakirdlerinin imtihanlarının Mayıs ayında tamamlanarak Eylül ayına 

kadar tatil olduğu belirtilmiştir. Ancak 4 ay gibi bir süre tatilin talimata aykırı 

olması ve talebenin 4 ay gibi uzunca bir süre eğitimden mahrum kalmasının caiz 

olmayacağından yaylak mahallinde geçici olarak masrafsız bir mektep binasının 

bulunması ve okulun oraya nakledilerek eğitime devam edilmesi istenmiştir.92 

Devlet iklimsel olarak bölgesel farklılıkların tespiti ve olası aksaklıkların 

önüne geçilmesi için R.1327 (M.1911) senesinde Osmanlı vilayetlerinin iklim ve 

durumları nazar-ı dikkate alınarak imtihan ve tatil vakitlerinin tespiti konusunda 

bütün maârif müdürlerinin görüş ve önerilerini acilen bildirmesini istemiştir. 

Çatalca İdadi Müdürü’nden gelen cevapta, Çatalca ahalisinin ekseriyetinin çiftçi 

olduğu, bölgede hasat zamanının Haziran sonunda başlayıp harmanın ancak 

Ağustos ayında bittiği belirtilmiştir. Ayrıca bölgenin ekonomik zayıflığından 

dolayı bölge ahalisinin beş yaşındaki çocuğundan bile bu konuda yararlandığı ve 

bu sürece çocukları mektebe göndermedikleri ifade edilmiştir. Bu gibi ekonomik 

nedenlerden ve yazın şiddetli sıcaklarından dolayı Çatalca’da imtihanların 

Haziran’ın ilk haftasında başlayıp Temmuz’un ilk haftasında bitirilmesine ve 

Eylül’ün ilk haftasına kadar tatil olması yönünde görüş bildirilmiştir. Bu sayede 

                                                 
90 BOA.MF.MKT.567-33., H.1319 (M.1901), Adana’da yaz aylarının aşırı sıcak geçtiği gerek 

ahalinin gerekse memurinin sağlıkları için, bağlara ya da yaylalara gitmek mecburiyetinde oldukları 

bu sayede sıcağın ızdırabından bir nebze de olsa kurtuldukları, bu durumu bölgede az çok bulunan 

idarecilerinde bildiği ifade edilmiştir. Yaz aylarında, göz ağrısı ve astım gibi birçok hastalığın aşırı 

sıcaklardan kaynaklandığı ifade edilmiştir. Bu noktada eğitim vermek ve devlete hizmet etmek için 

hocaların vücut ve göz sağlığının yerinde olması gerektiği şayet eğitimin aksayacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca çocuklarında bu sıcağa dayanamayacağı ifade edilmiştir. 
91 BOA, DH.MKT. 1792-10., R.1306 (M.1890) Cebel-i Bereket (Osmaniye) ve Kozan taraflarında 

yaz mevsiminde sıcaklar artınca ahalinin tamamının yaylaya çıktığı, sadece Kozan Hükümet 

memurları Sis Kazâsı’nda kalıp hizmet etmeye çalışmışlardır. Bunlar ya ahalinin yaylaya 

çıkmasının yasaklanmasına ya da kendilerinin de yaylaya çıkmalarına izin verilmesini talep 

etmiştir. Verilen cevapta halkın yaylaya çıkmasının yasaklanmasının söz konusu olmayacağını 

belirtip memurların onlarla birlikte yaylaya çıkmasının münasip olmayacağı bildirilmiş olsa da 

ilerleyen vakitte memurların yaz aylarında vilayete uzak olmayan yaylalara çıkmalarına izin 

verilmiştir 
92 BOA, MF.MKT. 278-24. 



Burak KOCAOĞLU 

[2078] 

 

hem sıcakların dersleri etkilemesinin önüne geçileceği hem de fakr-u zaruret 

içerisinde olan velilerin çocuklardan istifade edeceklerini ifade etmiştir.93  

Sivil okullar dışında asker-i rüşdiye, asker-i idadi ve polis okullarının 

eğitim faaliyetleri de aşırı sıcaklardan olumsuz etkilenmiştir. Yukarıdaki 

durumlara benzer şekilde bahsi geçen okullarda eğitim gören öğrencilerin sağlık 

durumlarının bozulmaması için mahalli sağlık komisyonları tarafından raporlar 

hazırlanmış ve bu doğrultuda okulların aşırı sıcakların hüküm sürdüğü yaz 

aylarında ders saatleri94 ve tatil süreleri değiştirilmiş,95 imtihan tarihleri öne 

çekilerek olması gereken tarihten birkaç hafta önce mezun verilmiştir.96 

 

SONUÇ 

Üç kıtada geniş bir alanda hâkimiyet kuran Osmanlı Devleti’nde yaz 

başlangıçları ve en yüksek sıcaklık değerlerine ulaşma zamanları farklılık 

göstermiştir. Kerkük-Basra hattından başlayarak Kuzey Afrika’da Fas’a kadar 

uzanan ve bilâd-ı hârre olarak adlandırılan geniş hâkimiyet alanında çöl ikliminin 

hâkim olması nedeni ile Mayıs ayı itibariyle, Balkanlar ve İç ve Batı Anadolu’da 

da Haziran ve Temmuz ayları itibariyle sıcaklık değerleri en yüksek seviyeye 

ulaşmıştır. Bu durum başta insan sağlığı olmak üzere hayatın her alanını olumsuz 

etkilemiştir. Devlet, aşırı sıcaklara bağlı hastalıkların ortaya çıkmaması ve 

insanların sağlını kaybetmemesi için gündelik hayatta bir dizi önlemler almıştır. 

İlk olarak devrin imkanları dahilinde hijyen kurallarına olduğundan daha da çok 

riayet edilmiştir. Halkın ve devlet görevlilerin rahatsızlanmaması için Cuma günü 

dışında haftanın uygun bir günü de tatil edilmiştir. Tatil günü İstanbul’da Pazar 

olarak belirlenmiş olsa da taşra da tatil gününün belirlenmesi yerel yöneticilere 

bırakılmıştır. 

                                                 
93 BOA, MF.MKT. 1131-33. 
94 BOA, Y.MTV. 102-57., R.1310 (M.1894), yaz aylarının (mevsim-i sayf) şiddetli devam 

etmesinden dolayı Edirne Askeri Rüşdiye ve İdâdîsi’nin, şakirdanların sıhhatleri için sıcaklar itidal 

edene kadar derslerin sabah saat 11’de başlayıp saat 4’te tamamlanması konusunda Sıhhiye 

Meclisi’nin tavsiyesi olmuştur. 
95 BOA, Y.MTV. 125-130., R.1311 (M.1895), şiddetli sıcaklardan dolayı Van Askeri Rüşdiyesi’nin 

Temmuz 15’inden Ağustos 15’ine kadar ve Manastır Askeri Rüşdiyesi’nin havalar itidal edene 

kadar tatil edilip edilmemesi konusu Mekâtib-i Askeriye Nezâreti’ne sorulmuştur. Yapılan 

görüşmelerden sonra verilen cevapta mahalli sıhhiye komisyonların verdiği karar doğrultusunda 

bahsi geçen okulların bir ay tatil edilmesine karar verildiği Serasker imzasıyla iletilmiştir. 
96 BOA, TFR.I.M. 24-2378., R.1325 (M.1909), havaların sıcak olmasından dolayı Polis 

Mektebi’nde derslerin havaların itidaline kadar tatil olacağından Temmuz’un 4’ünde mezuniyet 

verilmiştir. Ancak havaların sıcak gitmesinden Ağustos’un başında başlamak mümkün 

olmadığından derslere Ağustos ayının 15’inde başlanması istenmiştir. 
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Yaz sıcaklarının çok şiddetli hüküm sürdüğü bölgeler bilâd-ı hârre olarak 

adlandırılan geniş coğrafyadır. Bu coğrafyanın yerel halkı nispeten aşırı sıcaklara 

alışmış olsa da bölgeye görevlendirilen devlet görevlileri aşırı sıcaklardan 

olumsuz yönde etkilenmiştir. Bu noktada bilâd-ı hârre içerisinde yer alan Yemen 

ve Adana’ya bağlı kazâlarda tecrübeli kişiler görev almak istememiştir. Bu 

durum şüphesiz bölgede yönetimsel anlamda bir zafiyet oluşturmuştur. Devlet 

hem zafiyetin önüne geçilmesi hem de görevlendirilecek olan görevlinin sağlığını 

düşünerek görevlendirilecek kişinin ilk olarak sıcak bölgeye uyum sağlayıp 

sağlayamayacağının anlaşılması adına muayenesini gerçekleştirmiştir. Ayrıca 

bazı devlet adamları İngiltere üzerinden örnek vererek sıcak memleketlere 

gidecek görevlilerin vücut direncinin arttırılması adına jimnastik ve yol yürütme 

gibi tedbirlere başvurulmasını ve hatta ileride memur olacak çocukların 

küçüklükten bedenlerini güçlendirmesi açısından çeşitli okulların ders 

programına jimnastik dersi konulmasını istemişlerdir. Kişinin görev yerine 

gönderilmeden önce sağlık muayenesi yapılması insana verilen değeri göstermesi 

açısından oldukça önemli olup dünyadaki örneklerin takip edilmesi de Osmanlı 

yöneticilerinin dünyada olup bitenleri takip etme noktasında ne ölçüde başarılı 

olduklarını bizlere göstermiştir.  

Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen grup şüphesiz ki güvenlik güçleri 

olmuştur. Ülkenin dört bir yanından gelerek bilâd-ı hârre olarak adlandırılan 

bölgede görev yapan asker ve polis bölgenin aşırı sıcaklarına alışma noktasında 

zorluk çekmiştir. Devlet bu noktada bilâd-ı hârre’ye gönderilecek asker ve 

polislerin sıcak memlekette yetişmiş olanlardan seçilmesini istemiş ve bu 

bölgelerde görev yapan asker ve polise iklime uygun teçhizat ve kıyafet verilmesi 

noktasında oldukça hassas davranmıştır. Ayrıca bölgenin zorlu iklim şartları 

dikkate alınarak bilâd-ı hârre ve çevresinde görev yapan kara ve deniz 

askerlerinin görev süreleri bazı hakları tespit edilerek, maaşlarının yarısı oranında 

bilâd-ı hârre zammı olarak da adlandırılan bir zammın verilmesi uygun 

görülmüştür. 

Eğitim faaliyetleri de aşırı sıcaklardan dolayı olumsuz yönde etkilenmiştir. 

Osmanlı Devleti’nde çeşitli ilk ve orta seviyede eğitim veren okulların ders 

zamanlarını ve tatil vakitlerini 1869 tarihli Maârif-i Umûmiye Nizamnâmesi’nin 

rüşdiyeler ile alakalı 25’inci maddesinde ayrıntılı bir şekilde belirlemiştir. Ancak 

nizamnâmenin ilgili maddesi hazırlanırken bölgesel ve iklimsel farklıklar 

gözetilmediğinden ilgili maddenin uygulanması noktasında bölgesel farklıklar 

ortaya çıkmıştır. Özellikle bilâd-ı hârre içerisinde yer alan bölgelerde Haziran 

ayının aşırı sıcak geçmesi bu bölgede eğitim yapılmasını imkansız hale 

getirmiştir. Bu durum bölge yöneticileri ve eğitimcileri tarafından dile getirilmiş, 
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imtihan ve tatil vakitlerinin tekrardan düzenlenmesi ve tatil süresinin sıcaklar 

dinene kadar 3-4 ay uzatılması talep edilmiştir. Devlet genellikle bilâd-ı 

hârre’den gelen imtihan ve tatil tarihlerin değiştirilmesi konusunda esnek 

davranmış olsa da tatilin 3-4 ay gibi uzunca bir süre uzatılmasına sıcak 

bakmamıştır. Ancak yine de mahalli sağlık kurulu veya doktorlar tarafından 

hazırlanan raporlarda tatilin uzatılması yönünde karar çıkmışsa bu karara 

uyulmuştur. Burada şunu da ifade etmemizde yarar vardır. Devlet uygulamada 

kimi zaman bilâd-ı hârre ve diğer bölgeler olarak gayrı resmî olarak ayrıma gitmiş 

ve bilâd-ı hârre’den gelen değişiklik taleplerine nadiren de olsa olumsuz cevap 

vermiştir.  
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ANADOLU KERVAN YOLLARINDA KARŞILAŞILAN PROBLEMLER 

VE YOL GÜVENLİĞİ (17. YY.) 

Emrah İSTEK1 

Öz 

Anadolu’da hâkimiyet kuran devletler ile bu coğrafyayı diğer bölgelere geçiş güzergâhı 

olarak kullanan imparatorluklar, Anadolu yollarının gelişimine önemli katkılar sağladılar. 

Eski çağlardan Selçuklulara kadar yatırım yapılan yol ağı, Anadolu Selçukluları 

döneminde inşa edilen onlarca kervansaray ve hanlarla birlikte güvenlik noktasında da 

iyi bir seviyeye ulaştı. Osmanlı Devleti ise hem ticaretinin aksamaması hem de ülkeler 

ötesi sefer lojistiği için söz konusu yollarda kurduğu derbend ve menzil teşkilatları 

vasıtasıyla yol güvenliği ve bakımını sistematik bir temele oturturdu. Bütün bu çaba ve 

önlemlere rağmen dönemin ağır taşıma araçları olan develer ve diğer hayvanlarla birlikte 

sayıları binleri bulan kervanlar, yollarda hırsızlık ve yağma başta olmak üzere can ve mal 

korkusu içinde zorlu rotaları takip etmekteydiler. Bu sorunların yanı sıra gece 

yolculukları, dar geçitler, bozuk yollar ve mevsimsel problemler yolculuklarda 

karşılaşılan diğer tehlikelerdi. 

Anahtar Kelimeler: Anadolu, Yol Güvenliği, Kervan, Seyyah. 
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Problems Encountered On Anatolıan Carvan Routes And Route 

Safety (17th Century) 

Abstract 

From the dominant states in Anatolia to the empires that used this geography as a 

transition to other regions, many dominant powers developed Anatolian roads over time. 

The road network, which was built from ancient times to the Seljuks, reached a good level 

in the security point with tens of caravanserais and inns built during the Anatolian Seljuks. 

The Ottoman Empire, on the other hand, has placed road safety and maintenance on a 

systematic basis, both through the mountain pass (derbend) and destination (menzil) 

organizations for non-stop trade and for cross-country logistics. Despite all these efforts 

and measures, caravans, where camels and other animals, which were the heavy transport 

vehicles of the period and the caravans reaching their numbers thousands were following 

difficult routes in fear of life and property, especially theft and looting on the roads. In 

addition to these problems, night trips, narrow passages, rough roads and seasonal 

problems were other dangers encountered in the trips.  

Keywords: Anatolia, Route Safety, Caravan, Traveler. 

 

GİRİŞ 

Yol ülkelerin gelişmişliğinin bir göstergesi olduğu gibi medeniyet 

inşasının da köşe taşlarındandır. Anadolu yolları, Lidyalıların bölge ticaretini 

canlandırmak ve güvenlik kaygılarını azaltmak maksadıyla kurdukları Kral Yolu, 

Romalıların ticari ve siyasi birliğini sağlamak gayesiyle inşa ettikleri yollar, iki 

dünyayı kavuşturan ipek ve baharat yolları ve hacıları kutsal mekânlara 

kavuşturan yollar bölgedeki yol ağının merkezi ve çeşitli bir yapıda olduğunu 

göstermektedir. Doğu ve Batı medeniyetini sentezleyerek müstesna bir 

medeniyet inşa eden Osmanlı Devleti de birçok kadim imparatorluğun yaptığı 

gibi kendinden önceki yollara yeni menziller eklemek suretiyle Anadolu yol ağını 

çeşitlendirdi. Örneğin Bursa’nın fethinden sonra kadim İpek yolunun Anadolu-

Karadeniz bağlantısı Bursa’ya kaydı ve bu güzergâh zaman içinde gelişerek 

Anadolu yol ağının ana unsurlarından biri oldu (Tabakoğlu, 2014: 370). 

Yol güvenliğinin ana unsurlarından birisi ortalama birer günlük 

mesafelerde yol üzerlerinde kurulan menzillerdi. “Konak”, “konak yeri” veya 

“bir günlük yol” anlamlarına gelen menziller, yolların güvenliği, kervanların 

konaklaması, ulakların dinlenmesi veya at değiştirmesi, sefere giden askerlerin 

ihtiyaçlarının karşılanması gibi vazifelerini icra etmekteydiler (Sak, Çetin, 2004: 

180). Genellikle kervansarayların bulunduğu yerlerde kurulan ve çeşitli askeri, 

sosyal ve ticari eserlerle gelişen menziller geliştikleri oranda da yolun güvenli 

olmasında aktif rol oynamaktaydı. Zamanla büyüyen menzil merkezlerindeki 



Anadolu Kervan Yollarında Karşılaşılan Problemler ve Yol Güvenliği (17. YY) 

 

[2087] 

 

güvenlik derbend2 teşkilatlarının bünyesinde sağlanmaktaydı (Müderrisoğlu, 

2002:920). Menziller vasıtasıyla sağlanan hızlı haberleşme sistemi de yollarda 

ortaya çıkan olumsuz durumların merkeze veya ilgili kurumlara ivedi olarak 

iletilmesini sağlamaktaydı. Ancak 2. Viyana Kuşatması sonrasında ortaya çıkan 

eşkıyalık faaliyetleri ve üç cephede yaşanan savaşlar hem ulakların sayılarının 

artmasına hem de buna bağlı olarak keyfi hareket etmelerine sebep olmuştu. (Sak, 

Çetin, 2004: 183-187). 

Tüccar, maceracı, din adamı veya sefir gibi kimliklerle yola çıkan 

seyyahların yolları iyi bilenler sınıfına girdikleri kabul edilmelidir. Yolların 

kullanılma sıklığı ile güvenli olup olmadığı birbirine doğru orantılı olduğundan, 

kendi güvenlik kaygısıyla yolun durumunu önemseyen ve ona göre yola revan 

olan seyyahlar, yol güvenliği konusunda başvurulacak kaynaklardan biridir. Bu 

bağlamda 17. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Anadolu coğrafyasında yol 

güvenliğinin nasıl olduğu sorusuna büyük oranda seyahatnamelerin verdiği 

bilgiler doğrultusunda cevap aranmaktadır. Nitekim yolları en çok arşınlayanların 

başında gelen tacir ve seyyah vasfını taşıyan J. B. Tavernier altı defa uzun 

seyahatlere çıkan birisi olarak bir yol uzmanı gibi görülebilir. Ayrıca bir eczacı 

olan Tournefort veya Anadolu’nun kiliselerini tek tek ziyaret etmek isteyen 

Polonyalı Simeon yolları ticaret maksadıyla gidip gelen bir tacir kadar tecrübe 

eden seyyahlardan sadece bazılarıdır. 

Osmanlı Devleti’nin tüm Anadolu’yu hakimiyeti altına aldığı 16. yüzyılın 

ilk çeyreği, aynı zamanda bitmek tükenmek bilmeyen eşkıyalık faaliyetlerinin de 

başladığı dönem olarak kabul edilebilir. Zira Bozoklu Celal’in adını verdiği 

Celali eşkıyaları3 17. yüzyılın sonlarına doğru ancak minimize edilebilmişti. 

Ayrıca bu dönemde yaşanan Osmanlı-Safevi mücadeleleri de Anadolu yol 

güvenliğini etkileyen unsurların başında gelmekteydi. Bir taraftan Anadolu’da 

çıkan isyan iklimi, diğer taraftan devletin dış mücadelelerle boğuşması 

sonucunda içeride oluşan yönetim boşlukları yolların güvenliğini de tehlikeye 

sokmaktaydı. Ancak her şeye rağmen ticari faaliyetlerin aksamaması 

gerekmekteydi. Nitekim bu dönemde Avrupa’dan gelerek doğuya veya güneye 

yolculuk yapan seyyahların varlığı söz konusu bölgede ticaretin veya diplomatik 

                                                 
2 Menzillerin içinde kurulan derbenler haricinde, dar boğazlarda, önemli geçitlerde veya köprü 

yanlarında kurulan derbendler genellikle küçük bir kale şeklinde inşa edilmekteydi. Derbendlerin 

kurulacakları yerler de yolun tehlikesine ve önemine göre araştırılarak ve kaza yetkililerinin 

fikirleri alınarak tespit edilirdi. Derbend konusunda ayrıntılı bilgi için bk. 

http://www.pusulagazetesi.net/kose-yazilari/osmanlilarda_yol_emniyeti-1242.html (E.T. 07.06. 

2020). 
3 Eşkıya tabiri için belgelerde “suhte”, “harami”, “ehl-i fesad” ve “levend” gibi ifadelerin de 

kullandığı görülmektedir (Kütükoğlu, 2018: 84). 
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hareketliliğin devam ettiğini göstermektedir. Ayrıca her yıl aksatılmadan yapılan 

surre alaylarının muazzam kalabalıklar halinde gerçekleştirilmesi bu sürekliliğin 

diğer bir tezahürüdür. 

Bu çalışmada Anadolu’nun sınırları, günümüz Türkiye’sinde İstanbul’un 

batısı olan ve “Trakya” olarak da adlandırılan kısmın haricinde kalan yerleri 

kapsamaktadır. Bunun yanında Üsküdar’dan başlamak suretiyle, doğuda İran 

sınırına kadar olan doğu sınırı ile güneyde gerek iklimsel gerekse yapısal farklılık 

arz eden Bağdat-Musul-Halep çizgisine kadarki güney sınırı esas alınmıştır. 

İstanbul-Edirne arasındaki ana yolun 17. yüzyılda padişahların Edirne’yi merkez 

gibi kullanmalarından ötürü oldukça işlek, güvenli ve bakımlı olması sebebiyle 

de Anadolu yol güvenliğinden ayrışacağı düşüncesi bu bölgenin araştırma dışında 

tutulmasının temel dayanağıdır. Sultanların kullandığı bu yola “İstanbul Caddesi” 

de denmekteydi (Müderrisoğlu, 2002:922). Basit bir örnek vermek gerekirse 

Anadolu yollarının çoğu yerinde arabalar kullanılamazken4 buradaki yolun 

yapısından dolayı arabalı yolculukların hayli ön planda olduğu göz ardı 

edilmemelidir.5  

Yol Güzergâhlarına Genel Bakış 

Batıdan üç kol halinde gelerek Edirne’den Anadolu’ya giren yollar 

İstanbul’da birleşmekteydi. İstanbul’dan tekrardan üçe ayrılarak Anadolu’yu 

geçen yollar ise sağ, orta ve sol kol olarak üç ana hattan oluşmaktaydı. Her 

üçünün de başlama noktası İstanbul (Üsküdar) olup gemiyle Marmara üzerinden 

Bursa’ya geçilir veya kara yoluyla Bolu’ya ve Bursa’ya ulaşılırdı. Marmara’nın 

doğusunda başlamak üzere ayrılan yolların kuzey Anadolu dağ sıralarını takip 

eden rotası sol; Ankara taraflarından iç Anadolu boyunca uzanan yol orta ve 

Torosları aşarak güneye inen yol ise sağ yol olarak genel kabul görmüştü.6  

Bursa gerek Marmara’ya komşu olması gerekse de kadim bir Osmanlı 

kenti olması dolayısıyla söz konusu yol ağlarının önemli bir menziliydi. Buradan 

hem doğu hem de İzmir taraflarına kervanlar işlemekteydi. Thévenot’un Bursa-

İzmir arasında aktif olan kervan hakkında aktardığı; ”Bursa’ya giderken her 

                                                 
4 İpek yolu üzerindeki yolların bazıları düz olduğundan tekerlekli araçların geçmesine imkân 

sağlamaktadır. Ancak yolların büyük bir kısmı kervan ulaşımına imkân sağlamaktadır 

(Tabakoğlu, 2014: 355).  
5 IV. Mehmed’in sık sık Edirne taraflarına gittiği dönemlerde kendisinin ve Valide Sultanın bu yolu 

kullandığı Abdurrahman Abdi Paşa’nın Vekayi‘-namesi’ nde mükerreren aktarılan bir husustur 

(Abdurrahman, 2008: 114, 129, 147). 
6 Yol ağı konusunda detaylı malumat veren temel eserden birisi Franz Taeschner’in “Osmanlı 

Kaynaklarına Göre Anadolu Yol Ağı”, diğeri ise Cezmi Orhan Tuncer’in “Anadolu Kervan 

Yolları” adlı eserleridir. Bu eserler için bk. (Taeschner, 2010); (Tuncer, 2007).    
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Perşembe Bursa’dan İzmir’e giden kervana katılmaya hazırlanmıştım; ama kente 

Perşembe günü epey geç vardığım için sekiz gün beklemem gerekti…” ifadesine 

göre, kervanın haftada bir defa7 İzmir istikametine hareket ettiği anlaşılmaktadır 

(Thévenot, 2009: 115). Bursa’dan doğuya giden diğer bir yol (Tournefort’un8 

rotası) Ankara üzerinden Tokat’a oradan da Erzurum’a kadar uzanmaktaydı. Yine 

Tournefort’un takip ettiği diğer bir rota İstanbul’dan başlayarak Karadeniz sahil 

şeridi boyunca Trabzon’a, oradan da güneydoğuya inerek Erzurum’a 

ulaşmaktaydı. İstanbul ve Bursa/Bolu güzergâhını takip eden ve Kuzey Anadolu 

Dağlarının güneyi boyunca doğuya giden yol ise, Merzifon, Amasya, Tokat, 

Sivas üzerinden Erzurum’a kadar uzanmaktaydı. Bu yol Tavernier’in kaydettiği 

gibi İzmir, Afyon üzerinden Tokat’a bağlanmaktaydı. Erzurum’da yine iki kola 

ayrılan yolun biri kuzeye biri de doğuya ayrılmak suretiyle, iki koldan devam 

ederek Revan ve Van üzerinden İran topraklarına geçmekteydi.  

Sivas’tan Kangal, Elbistan ve Malatya üzerinden güneye inen bir yol daha 

vardı ki fazla tercih edilmeyen güzergâhlar arasındaydı. Zira özellikle kış 

şartlarında çok zorlu yolculukların yapıldığı bu güzergâh, yaz aylarında da birçok 

eşkıyayla karşılaşma tehlikesini barındırmaktaydı. Antakya Patriği Makaryus 

(Macarius) bu rota hakkında malumat sahibi olmamıza yarayacak bilgiler 

vermektedir. Makaryus’un yol tarifinden ve çektikleri sıkıntılardan anlaşıldığına 

göre bu güzergâh hem engebeli bir yol yapısına sahip hem de özellikle kış 

döneminde dağ sırtlarındaki yüksek geçitleri aşma zorunluluğundan kaynaklanan 

problemlerle doluydu. Diğer bir tehlike Sivas’tan Amid ve oradan Muş’a giden 

Simeon’un belirttiği gibi dağları aşmada yaşanan yürüme zorluğuydu. Nitekim 

Harput-Ergani yolu üzerinde “Nal Kıran” adında ün salmış bir dağı aştıktan sonra 

Simeon’un ayakkabıları tamamen parçalanmıştı. Bunların yanı sıra vadilerde 

karşılaşılan derin sulardan ancak yöre insanının sırtından geçilebilmesi de 

karşılaşılan diğer bir zorluktu (Simeon, 2016: 131, 138).  

İzmir’den yola çıkan kervanlar Afyonkarahisar’dan itibaren güneye ve 

doğuya yönelmekteydiler (Tavernier, 2010: 126). Doğu’ya gidenler Tokat 

üzerinden İran’a geçerken; Konya ve Karaman üzerinden Torosları aşarak 

Adana’ya bağlanan güney güzergâhı ise Antakya çevresinden Halep’e oradan 

Urfa’ya uğrayarak Bağdat’a kadar uzanmaktaydı. Aynı yoldan daha da güneye 

inmek için kervanın Antakya’dan itibaren Şam yolunu takip etmesi gerekirdi ki 

                                                 
7 Taeschner De la Boullaye-le-Gouz’a dayandırarak söz konusu kervanın haftada bir gittiğini teyit 

etmektedir (Taeschner, 2010: 207).  
8 Toornefort doğu seyahatine 17. yüzyılda başlamakla beraber daha çok 18. Yüzyılda seyahatlerini 

gerekleştiren bir seyyahtır. Bu çalışmanın konusu 17. yüzyıl olsa da Tournefort, Théevenot ve 

Tavernier gibi 17. yüzyıldaki Fransız seyyahların bir devamı niteliğinde görüldüğünden onun 

eseri de bu çalışmaya dâhil edilmiştir. 
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böylece Kudüs’e, Kahire’ye veya Hicaz’a kadar uzanan kuzey-güney güzergâhı 

izlenmiş olurdu. Genel olarak Anadolu içinden geçen yolların kuzey ve güney 

sıra dağlarını takip ettikleri bilinmektedir. Anadolu’nun doğusuna kadar uzanan 

güney rotası daha doğuya gidilecekse Urfa’dan itibaren Diyarbekir, Batman, 

Bitlis ve Van Gölü çevresinden İran’a geçen rotayı takip etmek gerekmekteydi. 

Yol ağı ile ilgili verilen bu bilgiler bu çalışmada hangi güzergâhlar 

üzerinde durulduğunun ipuçlarını verdiğinden bu kadarla iktifa edilecektir. 

Çünkü araştırmamızın konusu Anadolu yol ağını baştan sona tarif etmekten 

ziyade yollarda karşılaşılan problemlerin tespitidir. 

Yolculuk Çeşitleri ve Çekilen Sıkıntılar 

Bir kervan kafilesine katılarak yapılan yolculuk, güvenlik kaygısından 

dolayı en çok tercih edilen seyahat yöntemiydi. Bir kervana dâhil olmak öncelikle 

kalabalık bir insan grubuyla hareket etmek anlamına gelmesinden dolayı daha 

korunaklıydı. Ayrıca kervanın büyüklüğüyle doğru orantılı olan muhafız 

birlikleri, eşkıyalara veya vahşi hayvanlara karşı korunaklı bir yolculuk yapma 

imkânı sunmaktaydı. Kervan yolculuğunun avantajlarından bir diğeri ise 

tüccarlar veya diğer yolcularla fikir alışverişinde bulunma olanağıydı. Zira 

böylece bir tüccar için çevre edinmek, yeni ticari ilişkiler kurmak veya malını 

pazarlayacağı yer hakkında bilgi sahibi olmak fırsatını doğurmaktaydı.  

Kervanla yapılan yolculuk her ne kadar güvenli olsa da, oldukça yavaş 

hareket edildiğinden alınması gereken yol da hayli uzun sürmekteydi. Bu 

yavaşlık kervanın kalabalık olmasıyla doğru orantılı olmakla beraber hayvanların 

türüyle de alakalıdır. Mesela deve kervanları, ucuz ancak yavaş hareket ederken, 

daha pahalıya patlayan atlardan müteşekkil bir kervan aynı mesafeyi daha hızlı 

almaktaydı (Tavernier, 2010: 144). Simeon İstanbul taraflarında genellikle atlarla 

seyahat yaptıklarını, Sivas ve Amid taraflarında ise merkep9 ve öküz 

kullanıldığını aktarmaktadır. Özellikle Sivas dolaylarında öküzlere tuz ve diğer 

eşyalar yüklendiğini hatta bu hayvanların binek hayvanı olarak da kullanıldığını 

gözlemlemiştir. Yine onun iddiasına göre atla yolculuk çok maliyetli olup, gasp 

edilme tehlikesi vardı. Nitekim kendi atı da birçok defa gasp edilmişti (Simeon, 

2016: 130).  

Yolculuklarda kullanılan hayvanların mahiyeti yolun yapısıyla da ilgilidir. 

Anadolu’nun dağlık bölgelerindeki bozuk ve engebeli yollar yolculukların 

uzamasının temel nedenlerinden biriydi. Osmanlı Devleti’nde yol yapımı, savaş 

zamanlarında sefer organizasyonunun bir parçası olarak görüldüğünden, ordunun 

                                                 
9 Orhonlu, Sahra’da özellikle develer tercih edilirken Kuzey Irak ve Anadolu’da eşeklerin arazi 

yapısından dolayı daha çok kullanıldığını belirtmiştir (Orhonlu, 1984: 143). 
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geçeceği yollar ivedilikle elden geçirilmekte ve gerekli yerler genişletilirken 

ihtiyaç olan yerlere de yeni köprüler kurulmaktaydı.10 Derbendelerde olduğu gibi 

köprülerin kuruldukları yerlerde de bir bakıma yolun güvenliğini sağlamaktaydı 

(Kocaoğlu, 2020: 48). Çünkü köprü meremmetçiliği (bakımı) ve koruması belli 

vergi muafiyetleri çerçevesinde köprüye yakın yerdeki halk tarafından 

sağlanmaktaydı. Orhonlu’ya göre ordu için yapılan yolların haricinde yol 

yapımına veya tamirine yeterli önem verilmemekteydi (1990: 70). Yolların belli 

başlı yerlerinde kurulan derbend görevlileri veya meskûn olduğu bölgedeki yolun 

bakımını üstlenen ve bunun karşılığında bazı vergilerden muaf tutulan kimseler 

mevcutsa da11 uzun barış döneminde yolların tamiriyle yeteri kadar 

ilgilenilmediği hususu göz ardı edilmemelidir. 

Kervan dışında tercih edilen bir diğer yolculuk yöntemi; aynı güzergâhı 

paylaşan insanların birbirleriyle anlaşmak suretiyle kendilerine eşlik edecek 

koruma askerler (Yeniçeriler) bularak hedefe varmalarıydı. Bu şekilde yapılan 

yolculukların ancak kısa mesafeler için uygun olduğu görülmektedir. Bu yöntem 

deve kervanlarıyla yolculuk yapmaya kıyasla oldukça hızlıdır. Nitekim Tavernier 

de Livorna’ya gidecek filonun birkaç gün daha gitmeyeceğini öğrenmesi üzerine 

bu kısa Efes seyahatine çıkmıştı. Seyyah bu türden bir yolculuğun ne kadar 

sürdüğünü şu şekilde aktarmaktadır: “…herhangi bir mal engeli olmaksızın 

yalnızca para taşıyan on-on iki kişilik bir kafilenin, atlı bir kervanın iki günde, 

deve kervanlarının dört günde ancak gideceği bir yolu bir günde alabileceğini 

belirtmek gerek.” (Tavernier, 2010: 118). 

Bazen de beklenen kervanın geç geleceği düşüncesi yolcuları kaldıkları 

kervansarayda beraber yola çıkacak birilerini bulma arayışına sokmaktaydı. 

Birkaç kişi olarak İskenderun’dan İstanbul’a gitmek isteyen Troilo, Adana’ya 

varmadan konakladığı bir kervansarayda İstanbul’a gitmek üzere gelecek bir 

kafileyi beklemiş ancak kimse gelmeyince ve yola yalnız devam etmenin tehlikeli 

olabileceğini anlayınca, beraber gidebileceği yol arkadaşları aramaya başlamıştı. 

                                                 
10 Bu konuda yüzlerce Mühimme hükmü bulmak mümkündür. Birkaç tanesini zikredecek olursak; 

I. Ahmed döneminde Osmanlı-İran arasındaki devam eden savaşta ordunun geçeceği yerlerin 

Konya’ya kadarki kısmının top arabaları için elden geçirilmesi ve yollardaki bozuk kısımlarım 

tamir edilmesi istenmiştir (BOA. A.DVNSMHM.d., 79, 722). Bir başka İran seferi olan Bağdat 

(1638) seferi öncesinde de İznikmid sancakbeyine yollanan hükümde, ordunun geçeceği yolların 

düzeltilip köprülerin de tamir edilmesi istenmiştir (BOA. A.DVNSMHM.d., 88, 318). Bağdat 

seferinden bir sene evvel (1637) Diyarbekir taraflarına top mühimmatının nakledilmesi 

planlanmış, söz konusu topların geçeceği yolların tamiratı emredilmiştir (BOA. 

A.DVNSMHM.d., 87, 238).  
11 Erzurum Halep üzerindeki Divriği’ye bağlı Burma Derbendi’nin yollarının Ali adında bir zata 

bırakılmış, bunun karşılığına bu kişi tekâlif vergisinden muaf tutulmuştur. Hatta Ali Efendi 

yaşlanınca bu görev oğlu Himmet’e devredilmiştir (Orhonlu, 1990: 71).  
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Kervansarayda iki kölesi olan bir Ağa ile karşılaşan seyyah bu kişilere sorduktan 

ve onlara güven duyduktan sonra birlikte yola çıkmaya karar vermişti. Yolculuğa 

gece çıkan Troilo ve diğerleri, İskenderun’dan gelen İngiliz ve Hollandalı birçok 

tüccarın bulunduğu kalabalık bir kervanla yolculuk esnasında karşılaşarak onlara 

dahil olmuşlardı (Troilo, 1676: 482).  

Seyahat etmek için en güvenli yollardan biri de tesadüfi veya planlanmış 

olarak devlet erkanın bulunduğu bir kafileyle yola çıkmaktı. Bu şekilde bir 

yolculuk daha güvenli olmasının yanında yolcuya prestij de kazandırmaktaydı. 

Nitekim Troilo İskenderun’dan Adana’ya kadar çektiği sıkıntıları İstanbul’a 

kadar çekmemek için, Adana’da karşılaştığı bir paşadan12 kendilerini de 

İstanbul’a kadar götürmelerini rica etmiş ve ricası karşılık bulmuştu (Troilo, 

1676: 490). Aynı şekilde Tournefort, Erzurum Valisi olarak atanan Köprülü 

Numan Paşayla yolculuk yapmayı çok büyük bir fırsat olarak görmüştü 

(Tournefort, II, 2005: 101). Paşayla yolculuk etmenin güvenli olduğunu başkaları 

da duymuş olmalı ki çevre illerden paşanın kervanına katılmak için birçok insanın 

da dâhil olduğuna şahit olmaktaydı. Seyyaha göre bu güvenin sebebi paşanın 

geçtiği yerlerde yakaladığı soyguncuların kellesini almasıydı (Tournefort, II, 

2005: 123).  

Devlet erkânıyla yapılan yolculukların da kendine göre olumsuz tarafları 

bulunmaktaydı. Örneğin, Troilo’nun iddiasına göre kafilesine katıldığı Paşa 

İstanbul’a giderken, beklenmedik bir şekilde bu rotadan çıkarak İzmir yoluna 

sapmıştı (Troilo, 1676: 499-500). Ayrıca bu yol ayrımına kadar da ana yoldan 

gitmektense köylerin içlerinden geçmeyi tercih ederek yolu uzatmış, askerler ise 

köylerde ne var ne yoksa talan etmişlerdi. Bu yolla yapılan seyahatlerde bile 

hırsızlık hadiselerine rastlanmaktaydı. Zira paşanın uğradığı bir köyde 

çadırlardan birisine giren hırsız bütün eşyayı çalmış, buna kızan Paşa çalınan 

malın hepsini bulmakla kalmamış, köylüden çok daha fazlasını tahsil etmişti 

(Troilo, 1676: 491-495). Doğruluğu tespit edilemeyen bu hırsızlık hadisesinin 

yaşanmış olması olumsuz bir durum gibi görünmekle beraber, bu hadiseden 

çıkartılacak sonuç; bir taraftan devlet erkânıyla yapılan yolculuk esnasında 

yaşanan problemlerin ertelenmeden olay mahallinde çözülmesi, diğer taraftan 

adeta bir devlet garantisi altında yolculuk yapılmasıdır. 

 

 

 

                                                 
12 Seyyah isim belirtmediğinden bahsi geçen paşanın kim olduğu bilinmemektedir. Paşalık unvanı 

-seyahatnamedeki ifadeye göre- taşıdığına göre en azından vezaret makamında birisi olabilir.  
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Gece ve Gündüz Yolculukları ile İklim Şartları 

Kervan yolculukları havanın ve mevsimin durumuna göre gece veya 

gündüz yapılmanın yanı sıra, bölgeye göre farklı aylarda da yapılmaktaydı. 

Anadolu ve Balkanlarda yaz aylarında yola çıkan kafileler, Bağdat ve Halep 

taraflarında sonbahar ve kış aylarını tercih ederlerdi (Orhonlu, 1984: 142). 

Özellikle yaz mevsiminde yeğlenen gece yolculuklarının temel sebebi tehlikeli 

bir durum olan havanın sıcaklığından ve güneş çarpmasından korunmak veya su 

ihtiyacını kontrol etmekti. Ayrıca gece yolculuğu gündüz sona ereceğinden, 

yemek pişirmek, çadırları uygun şekilde kurmak veya hayvanların tımarlarını 

yapmak gibi genel gereksinimler, gündüz gözüyle daha iyi yapılabilmekteydi 

(Tavernier, 2010: 145).  

Ortalama altı ile on-on iki saat arası süren gece yolculukları, genellikle 

gece on bir veya gece yarısından sonra iki gibi başlamaktaydı. Daha önceki bir 

saatte yola çıkıldıysa bile sabahın ilk ışıklarında varılacak yere ulaşmak, sıcaklar 

çökmeden yerleşmek ve dinlenmek demekti. Yani gün doğumu ile geceleyin 

başlanan hareket arasında doğru orantı bulunmaktadır. Ancak bu durum kervanın 

güneş doğunca hemen konaklayacağı anlamına gelmemekteydi. Konaklama 

tamamen yakıcı güneş, kervandakilerin yorulma durumu veya ulaşılması 

planlanan menzile göre belirlenmekteydi. Gece belirtilen saatte yola çıkılmasının 

diğer bir sebebi ise ayın yükselmesi ile alakalıdır. Gündüzleri güneşten 

faydalanıldığı gibi geceleri de ayın ışığından faydalanmak zaruriydi. Nitekim 17. 

yüzyılın ilk çeyreğinde Halep’ten Antakya’ya giden Petri Della Valle bu durumu 

açıklayan şu ifadeyi kullanmaktadır: “gün içinde bir miktar yolu arkamızda 

bıraktıktan sonra, (akşam olunca) ayın yükselmesine kadar biraz dinlenerek 

yolumuza öyle devam ettik” (Valle, IV, 1674: 197). 

Gece yolculuklarının da duruma göre zorlukları ve tehlikeleri 

bulunmaktaydı. Bunların başında eşkıya baskınları ve hırsızlık olayları gelirken; 

diğer bir husus, zorlu yollarda yapılan yolculukların gündüze göre daha 

meşakkatli ve tehlikeli olmasıydı. Bundan dolayı dar ve uçurumlu yollarda 

bilhassa gündüz yolculukları tercih edilmekteydi. Örneğin Troilo’nun katıldığı 

kervan, Torosların dar geçitlerle dolu ve uçurumlu yollarını gece yerine gündüz 

yürümeyi tercih etmişti (Troilo, 1676: 557).  

Gece yolculuğunun diğer bir sıkıntısı ise uykusuzluk problemiydi. 

Tavernier kervan halkının bu problemle, tütün içerek, şarkı söyleyerek veya 

aralarında konuşarak baş etmeye çalıştıklarını belirtmektedir. Her şeye rağmen 

sabaha karşı dayanılmaz noktaya ulaşan uykusuzluk, insanların atlardan 

düşmelerine sebep olmaktaydı. Buna bir çözüm olarak mal sahipleri -güvenli 

bölgelerde- küçük gruplar halinde önden giderek kervan kavuşuncaya kadar 
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birkaç saat uyuma fırsatı bulmaktaydılar (Tavernier, 2010: 146). Tavernier 

uyuyanların attan düşmelerine sebep olan durumun diğer insanların uyuyanlara 

vurması olduğunu belirtmektedir. Kendisine kimse dokunmadığı için attan 

düşmeden uyuma fırsatı bulduğunu belirten seyyahın bu durumu, diğer tacirlerle 

yakın ilişki kurmamasıyla açıklanabilir.   

Gündüz yolculukları ise genellikle kış döneminde yapılmaktaydı. Çünkü 

kış döneminde geceleri hem kar yağışları fazla olmakta hem de yöreye göre buz 

ve don olaylarıyla daha fazla karşılaşılmaktaydı. Seyahatlerin çoğunlukla sıcak 

aylara gelecek şekilde tasarlanması gündüz yolculuklarının gece yolculuğuna 

göre oldukça az yapıldığı sonucunu çıkarmaktadır.  

Hava şartlarının uygun olmaması, yolculukların gece veya gündüz 

yapılması fark etmeksizin, yollarda çekilen zahmeti katlamaktaydı. Kış 

aylarındaki kar, buz ve soğuk; bahar aylarındaki yağmur ve kuru soğuklar/rüzgâr; 

yaz aylarında ise güneş ve sıcak hava her mevsime göre yaşanan sıkıntıları 

özetlemektedir. Moncony’nin seyahat ettiği Nisan ve Mayıs aylarında yaptığı 

Antakya-İstanbul arasındaki yolculuk maruz kaldıkları yoğun yağmurlar 

dolayısıyla oldukça zor geçmişti (Monconys, 1697: 363-375). Kış yolculuğuna 

ise Makarius’un Sivas-Kangal arası yolculuk örnek verilebilir. Seyyah, Deliktaş13 

taraflarında kar14 ve soğuklar yüzünden büyük sıkıntılar çekmiş ve bu durumu 

şöyle aktarmıştır: “…ve yine soğuğun ve buzun ve rüzgârın çektirdiği acıyı 

açıklaması (tarifi) çok zor. Yüzümüz bir siyahi (zenci) kadar siyaha dönüştü. 

Delkeli Caya (Deliktaş) adını verdikleri dağın tepesine çıktığımızda aptallaştık 

ve şaşkına döndük ve gözlerimiz etrafı yoğun kardan dolayı dondu ve yol da 

kayboldu. Ama Tanrı bize merhametliydi de bizden önce gelen bir kurye bize yolu 

açtı.” Karın yolları kapattığı zamanlarda nereden gidileceğini kestirmenin 

zorluğu bilindiğinden yöre halkı söz konusu yolun her iki tarafına ağaç dikerek 

yolculara büyük bir kolaylık sağlamışlardı. Bu işaretler Makaryus’un bu yolun 

gördüğü en korkunç yol olduğu düşüncesini değiştirmemiştir. Öyle ki kendilerine 

bir yıl önce bu yolda bir kervanın tamamen kaybolduğu söylenmiştir (Aleppo, 

1836: 447-448).   

                                                 
13 Makaryus burası için “Delkeli Caya” ifadesini kullanmıştır. Fakat bu isimde bir yer olmamakla 

beraber bu ismi çağrıştıran tek yer Sivas’ın Kangal ilçesine bağlı “Deliktaş” beldesidir. 
14 Karlar, geçmesi normal zamanlarda da zor olan yüksek veya tehlikeli geçitleri aşılması imkânsız 

yollara dönüştürmekteydi. Örneğin Tosya taraflarındaki Direklibel Geçidi her iki engelin aynı 

anda yaşandığı 1647-48 yılı kışında Defterzâde Mehmed Paşa’nın Erzurum dönüşünde önden 

özel teçhizatlarla (kar malzemeleri) yolladığı öncü adamları tarafından dahi aşılamamıştı. 

Buradan geçen ordu veya kişiler bu geçidin etrafında dolaşmak zorunda kalıyorlardı. Geniş bilgi 

için bk. (Taeschner, 2010: 241-248) 
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Erzincan-Zara arasında “Kaplanlı Beli” adında bir yerden geçen Evliya 

Çelebi de soğuktan dolayı çektikleri sıkıntıları şu şekilde aktarmıştır: 

“Ne‘ûzubillah bir şiddet-i şitâ ve bir derf ü dipi ve boran çekerek cümle develerin 

ayaklarına keçe pareleri bağlayarak ve cümle bâr şütürleri katırlara yükledüb 

bir günde bu Kaplanlı Beli nâm belâyı gücile aşup ol gece kar üzre cümle 

askerlerle yatup dırahtı müntehâları ateşe urup orman kebâbı fasılları etdik.” 

(Evliya Çelebi, V, 2011: 32). Develer farklı iklimlere dayanıklı olmasına karşın 

yaralandığı veya hasta olduğunda geç iyileşen bir hayvan olmasından dolayı 

(Önkal, Bozkurt, 1994: 226) ayaklarına keçe sarıldığı kanaati oluşmaktadır. 

Katırların dayanıklılığının da anlaşıldığı bu ifadelerde Evliya’nın “ellerindeki 

bütün odunları da yaktıklarını belirtmesi” soğuğun boyutlarını ortaya 

koymaktadır.  

Yolculuklarda rahatsız edici diğer bir husus, özellikle geceleri musallat 

olan sivrisineklerdi. Troilo yolculuk esnasında çalılarla büyük bir ateş yakan 

hizmetçilere neden böyle yaptıklarını sormuş onlar da sivrisineklerin bu şekilde 

kaçtıkları yanıtını vermişlerdi (Troilo, 1676: 484). Günümüzde köylerde de 

yapılan bu yöntem çoğu zaman işe yarayan bir uygulamadır. Çünkü sivrisinek ve 

diğer haşereler dumandan rahatsız olurlar. Ateş yakmak sineklerden korunmanın 

bir yöntemi olsa da, gece yakılacak büyük bir ateşin, etrafta olan hırsızları o 

bölgeye çekme ihtimali de vardı. Nitekim Troilo -tam da bu noktada- ateş yakan 

hizmetkârların niyetlerinin hırsızları çağırmak olabileceğini düşünerek endişesini 

dile getirmiş ve kısa süre sonra dediği gibi hırsızlar ateşi görerek yanlarına 

gelmişti. Bunun olacağını hesaplayan ve yolcuların silahlarını hazırladıklarını 

fark eden hırsızlar, sadece onların oradan uzaklaşmalarını istemişlerdi (Troilo, 

1676: 484).  

Su ve Yemek 

Yoldaki en önemli tehlikelerden birisi de susuz kalmaktı. Tavernier 

yolların su yataklarına paralel uzandığını ancak su bulunmayan yerlerde, Türk 

misafirperverliğinin bir gereği olarak, sarnıçların yapıldığını yazmıştır. 

Yağmursuz geçen dönemlerde bu sarnıçlar civar köylüler tarafından su ile 

doldurulmak suretiyle yolcuların su ihtiyacı karşılanmaktaydı (Tavernier, 2010: 

126).  

Yolculukların süresi -gün ve ay ışığı dengesi yanında- su kaynaklarının 

birbirine olan uzaklıklarına göre bazen altı saat, bazen de on-on iki saat 

sürebiliyordu (Tavernier, 2010: 145). Thévenot’un Halep-Musul seyahatinde 

seyyahın her menzilde bir su kaynağından bahsetmesi bu durumu açıklayan bir 

husustur (Thévenot, 1693: 57-70). Özellikle yaz döneminde ve Anadolu’nun 

güney kısmındaki yolculuklar için su kaynakları vazgeçilmez bir ihtiyaçtır.  
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Suyun olduğu yere varıldığında ise yeni bir problemle karşılaşılıyordu. 

Aynı anda birkaç kişinin istifade edebileceği bir kaynağa gelindiğinde öncelikle 

yük hayvanlarının su ihtiyacının giderilmesine müsaade edilmekteydi. Bu 

konuyu seyahatte çekilen en büyük sorunlardan birisi olarak sayan Tavernier, 

zikredilen duruma Frenk kurnazlığı ile bir çözüm bulmuştur. Seyyah son 

seyahatinde yanında götürdüğü küçük yeğenini, su kaynağına varıldığında su 

almaya yolladığını, suyun etrafındaki kervancıların çocuğu görünce acıyarak, ona 

su doldurması için öncelik tanıdıklarını, böylece her seferinde küçük yeğeni 

vasıtasıyla suyu önce temin etme noktasında bir sıkıntı yaşamadığını övgüyle 

anlatmaktadır (Tavernier, 2010: 149). Bu problemin hafife alınmaması gereken 

bir durum olduğunun altını çizen Tavernier’in aktardığı rivayete göre; Bağdat-

İsfahan yolunda böyle bir su sırasında bir kölenin efendisinin emri üzerine 

kuyunun başına giderek ısrarla su istemesi üzerine çıkan arbede de, söz konusu 

köle oradaki bir kervancıyı öldürmüştür (Tavernier, 2010: 150-151). 

Derin bir kuyuya rastlandığında suların kovalarla kuyudan çekilmesi 

gerekliliği ve kuyu suyu alındığında yerine yeni suyun zamanla dolması veya 

suyun çok derinde olmasından dolayı ancak öküzler vasıtasıyla çekilmesi de 

insanların ve hayvanların su ihtiyacının karşılanmasının epeyce zaman alması 

demekti (Troilo, 1676: 496). 

Yolda su ihtiyacını karşılamak için herkesin deriden yapılma bir matarası 

bulunmaktaydı. Bu mataralar eyerin kaş kısmına veya arkasındaki mataralara 

özel yapılmış kancalara takılarak taşınmaktaydı (Tavernier, 2010: 148).  

Yolculuğa çıkmadan önce ciddi bir hazırlık yapılmasına rağmen yollar 

uzadıkça vücudun ihtiyacı olan proteini depolamak için gerekli olan eti ve diğer 

yemekleri pişirmek için dağ başında gereken en önemli ihtiyaç yakacak 

malzemelerdir. Ormanlık arazilerde yüründüğünde veya kervansaraylarda sorun 

olmayan yakacak ihtiyacı, çorak arazilerde gidilirken hayli ciddi sorunlara sebep 

olmaktaydı. Tournefort Bayburt-Erzurum arasındaki yolcuğunda ellerindeki 

kuzuları pişirememenin, sadece paşanın yanında yedikleri reçellerle geçinmenin 

zorluklarını anlatmıştır (Tournefort, II, 2005: 128). Saatlerce gidilen yollarda 

yakacak hiçbir şeyin bulunmaması gerçek bir sıkıntı olsa gerektir. Ayrıca odun 

bulunsa bile azlığından dolayı pahalı olması da (yerleşim yerlerinde) ayrı bir 

ekonomik problemi ortaya çıkarmaktaydı. Ancak odunun tek başına yakacak 

olmadığı günümüzde doğu ve güneydoğudaki köylerde yaygın kullanılan tezeğin 

bazı yerlerde ulaşılabilecek tek yakacak kaynağı olduğu Tournefort’un 

notlarından anlaşılmaktadır ki kendisinin hiç hoşuna gitmemiştir. Zira ona göre 

tezekle pişirilen her şey is kokmaktadır (Tournefort, II, 2005: 129). Tournefort’un 
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şikâyet ettiği tezek kokusunun bütün yolcular için aynı ölçüde problem olmadığı, 

yani bu durumun genelleme yapılmaması gerektiği göz ardı edilmemelidir. 

Eşkıya ve Hırsızların Yol Basmaları ve Yağmaları 

16. yüzyılda başlayan ve 17. yüzyılın sonuna kadar etkisi devam eden 

Celali isyanları, bu yüzyılın başında bütün Anadolu’yu kasıp kavuran bir süreci 

başlatmış ve “büyük kaçgun”15 olarak adlandırılan bu dönemde yollar hiç 

görülmediği kadar tehlike altına girmişti. Kentlerdeki ahalinin dahi kendini 

güvende hissetmediği isyanlar dönemi, yol güvenliğinin de kalmadığı bir dönem 

olmuştur. Naîmâ’nın Revan taraflarında bir kervana yapılan baskını anlatırken 

kurduğu şu cümleler olayın vahametini gözler önüne sermektedir: “ … karbana 

rast gelip, aç kurt koyuna girer gibi girişip cümlesin karîn-i helâk ve demâr ve 

nehb-i emvâl-i bî-şumâr eyleyip halâ ba‘zı kurada ayş ü safâda ve câm-ı bâde ile 

mahmur yaturlar.” (Naîmâ, I, 2007: 251). Anadolu’nun içlerinde Canbolatoğlu, 

Kara Haydar, Haydaroğlu ve bunları takiben de Katırcıoğlu gibi birbiri ardı sıra 

türeyen meşhur eşkıyaların yaptıkları zulümler yol emniyetini ortadan kaldıracak 

duruma getirmekteydi (Naîmâ, III, 2007: 1109,1114,1206). Eşkıyalar kervanları 

bastıklarında kervanın büyüklüğüne veya taşıdığı malın cinsine göre büyük 

vurgunlar yapmaktaydılar. Örneğin Deli Süleyman ve refiki Deli Mehmed 

adındaki eşkıyalar, Alacahan’da (Sivas/Kangal) bir kervana baskın düzenleyip 

80.00016 kuruş nakit ve eşya vurgunu yapmışlardı. Ancak bu eşkıyalar çaldıkları 

bütün mallarla beraber yakalanıp esir edildi ve hepsinin boyunları vurulmuştur 

(Naîmâ, III, 2007: 1529).  

Baskın yapan eşkıyaların yakalanarak cezalandırılmaları diğerlerini 

kervanlara saldırmaktan alıkoymadığı gibi, yolcuların da Anadolu’nun her bir 

tarafına yayılan isyan havasından kendilerini güvende hissetmeleri söz konusu 

değildi. Bu sebepten dolayı ancak bütün isyancı başlarının yakalanması 

gerekmekteydi. Kuyucu Murad Paşanın mücadelesi sonucunda büyük oranda 

etkisini kaybeden isyanlar ve eşkıyalık hareketleri, Sultan II. Osman’ın 

katledilmesine müteakip bir artış gösterse de Köprülü Mehmet Paşanın aldığı 

önlemler neticesinde bitme noktasına gelmişti17. II. Viyana Kuşatması ile birlikte 

17. yüzyılın sonuna kadar devletin dış güçlere karşı verdiği büyük savaşlar 

sebebiyle Anadolu’nun korumasız kalması bölgedeki isyan ve eşkıyalıkları 

                                                 
15 Celali eşkıyalarının yaptıkları amansız soygun ve katiller sebebiyle Anadolu köylüsünün 

toprağından kaçması olayına denmektedir (İnalcık, I, 2012: 194)  
16 17. yüzyılın başlarında 1 kuruş 8o ayarı tam kuruşa tekabül etmekteydi ki (Pamuk, 2002: 458) 

bu da toplamda altı milyon dört yüz bin akçe yapıyordu.  
17 Mehmet Paşa Anadolu’da büyük bir teftiş başlatmış ve 80.000 civarı silah toplayarak isyanların 

önüne geçmiştir (İnalcık, III, 2015: 57). 
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artırmıştı (Orhonlu, 1963: 7-8). Orhonlu bu dönemde Saruca-sekbanların 

sayılarının binleri bulabildiğini belirtmektedir. Öyle ki kalabalık gruplar halinde 

dolaşarak hem köy ve kasabalara salgunlar salıyor hem de yerleşim birimleri 

arasındaki yol ve seyahat emniyetini yok ediyorlardı (Orhonlu, 1963: 39-40). 

Neticede eşkıyalık faaliyetleri neredeyse bütün Anadolu yollarına yayılmaktaydı. 

Nitekim merkezde yollanan bir fermanda Anadolu’nun sağ kol, orta kol ve sol 

koldaki kadı, eyalet mütesellimi, kethüdayeri, yeniçeri serdarları ve ayanlardan 

yol kesip adam öldüren kapısız levendler ile Türkmen ve Kürd eşkıyaların 

hakkından gelinmesi emredilmiştir (BOA. A.DVNSMHM.d., 98, 136). 

Kervandakilerin sayıca az olması eşkıyalar için kolay baskınlar 

yapabilecekleri anlamına gelmekteydi. Bu bakımdan çok kalabalık olan 

kervanlara katılmak, çoğunlukla ıssız olan yörelerde kalabalık çeteler halinde 

dolaşan eşkıyalardan korunmak amacını da taşımaktaydı. Bazı kervanlar o kadar 

kalabalıktı ki 600 deve ve bir o kadar da atlı beraber yol almaktaydı (Tavernier, 

2010: 145). Bu sayı çok gibi gözükse de aslında orta ölçekte bir kervan olarak 

kabul edilmektedir. Çünkü büyük bir kervanda 2500 kadar deve bulunabilirdi 

(Orhonlu, 1984: 141-142). Tournefort “sefil” olarak bahsettiği hırsızların 

özellikle yalnız gezginleri soyduklarını, kervanlara kalabalık olmalarından dolayı 

ilişmediklerini vurgulamıştır. Ancak Tournefort’a göre hırsız veya eşkıyalardan 

korunmanın püf noktası kalabalık kervanları beklemek yerine kendini iyi savunan 

kişilerin çok olduğu kervanları tercih etmekti (Tournefort, II, 2005: 122).  

Kervanların kalabalık olması bazen düzensizliği veya kontrolsüzlüğü de 

beraberinde getirebiliyordu. Örneğin Moncony Eskişehir civarında kendi 

kervanlarının da dahil olduğu surre alayının soyulduğu bilgisini vermektedir. 

Seyyah oldukça kalabalık olduğunu belirttiği bu kervanı takip eden 21 atlı 

hırsızın dört at ile birlikte sekiz tane yüklü eşeği kaçırdıklarını kaydetmiştir 

(Monconys, 1697: 373). Surre kervanları Anadolu içlerinden ziyade Suriye 

taraflarında daha çok saldırıya uğramaktaydı. Nitekim 17. yüzyılın sonlarına 

doğru Arap çeteleri eşkıyalık faaliyetlerini hac yolu da olan Suriye taraflarında 

yoğunlaştırınca surre kervanlarının güvenlikleri de artırılmıştır (Jorga, 2017: 354-

355). Hac kervanı söz konusu bölgelerdeki tehlikelere karşı Kanuni döneminde 

150 yeniçeri ve 100 sipahiden oluşan askeri birlikler tarafından korunmaktaydı. 

Yeniçerilerin dışında Suriye ve Mısır’da hac kervanlarının güvenliği ve diğer 

hizmetler için bedevilere de yüklü ödemeler yapılmaktaydı (Faroqhi, 1995: 62-

76).18 

                                                 
18 Faroqhi 17. yüzyılın başında bedevilere ödenen paranın 15000-17000 altın arasında hatırı 

sayılır bir ödeme yapıldığını tespit etmiştir. Surre alayı ve hac kervanlarının Suriye ve Mısır 
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Kervanlar kalabalık olunca tüccar ve yolcuları gidilecek yere vaktinde ve 

sağ salim ulaştırmak için iyi bir organizasyon gerekmekteydi. Bu bağlamda söz 

konusu eşkıyalarla karşılaşmamak veya onları bertaraf etmek için tecrübeli 

tüccarlar arasından kervanbaşı seçiliyordu. Büyük bir sorumluluk alan bu kişiler 

kervanı gideceği yere kadar güvenli bir şekilde götürmekle yükümlüydüler. 

Tavernier kervanbaşının kervanın maiyetinin çoğunluğuna göre belirlendiğini 

kaydetmektedir. Yani kervanın çoğunluğu Türklerden oluşuyorsa kervanbaşı da 

Türkler arasından seçiliyordu (Tavernier, 2010: 144). Kervanbaşılık zor bir görev 

olmakla birlikte görevi yerine getiren kişiye deve başına belli bir ücret ödendiği 

için -kervanın büyüklüğüyle orantılı olarak- iyi bir gelir kapısıydı (Orhonlu, 

1984: 144). Ordunun sefere gittiği zamanlarda da yolun kontrolü, güvenli olup 

olmadığı ve doğru güzergâhın takip edilmesi noktasında devletin yol üzerindeki 

kazalardan belli sayıda klavuz temin ettikleri görülmekteydi (Kocaoğlu, 2020: 

48-53). Neticede yol güvenliği tek kişiden binlerce kişiye kadar herkesin bölgeyi 

tanıyan kişilerin rehberliğinde gitmeleri güvenlik açısından elzem bir durumdu.  

Yol rehberlerine sadece güvenlik açısından ihtiyaç duyulmamaktaydı. 

Misalen 1700’lerin başında Bitlis ve Palu beylerine gönderilen bir emirde, 

bölgeden geçen tüccarların yanlarına güvenilir adamlar verilerek Erzurum 

gümrüğüne ulaştırılmaları istenmiştir. Gerekçe ise eskiden beri bu bölgeden 

geçen kervanı kendi bölgelerinden geçirmek isteyen beylerin kervan yolunu 

değiştirmeleri sonucu tacirlerin bunaltıcı yollardan gitmek zorunda kalmalarıydı. 

İşte bu noktada padişahın tacirleri sıcaktan bunaltmayacak yollardan götürmeleri 

için yanlarında güvenilir adamlar verilmesini emrettiği görülmektedir (BOA. 

AE.SAMD.III, 18, 1718).  

Soyguncular genellikle yaz dönemlerinde hırsızlık yapıyorlardı. Önceden 

de belirtildiği gibi bunun bir sebebi kervanların daha çok yaz döneminde yolculuk 

yapmaları, diğeri ise kış döneminde hem dağ şartlarının zorluğu hem de 

hayvanlar için yem bulma sıkıntısıydı. Bu sebeple haziran, temmuz ve ağustos 

ayları hırsız ve eşkıyalar için en ideal aylardı (Tournefort, II, 2005: 139).  

Kervanların geçtiği bazı bölgeler tehlikeli olmalarıyla ün salmış, hatta bu 

bölgelerin isimlendirmeleri de buna uygun olarak verilmişti. Örneğin İzmir-

Afyonkarahisar arasında Eşme yakınlarında olduğu tahmin edilen bölgeye 

“Hırsızlar Dağı” adı verilmişti (Tavernier, 2010: 124). Kervancılar böyle yerlerin 

yakınlarında bulunan kervansaraylarda dahi dinlenmeyi tercih etmeyerek, daha 

fazla yol alıp başka bir kervansarayda mola vermeyi uygun görmekteydiler. 

Mesela, Thévenot’un dâhil olduğu kervan kafilesi İzmir civarındaki hırsızların 

                                                 
taraflarında nasıl korundukları ile ilgili Faroqhi’nin kaleme aldığı “Hacılar ve Sultanlar” adlı 

eserde geniş malumat verilmektedir (Faroqhi, 1995: 58-81). 



Emrah İSTEK 

[2100] 

 

çok olduğu Gelembe kasabasında durmayarak daha ilerideki bir kervansarayda 

durmayı tercih etmişti. Seyyah buradaki hırsızların kimler olabileceği konusunda 

da bazı yorumlar yapmıştır. Ona göre söz konusu şakîler19, Çanakkale 

savaşlarından20 kaçan Berberilerdi21 (Thévenot, 2009: 117). Thévenot bu civarda 

bulunan eşkıyanın özellikle Hristiyanları hedef aldığını vurgulamıştır. Bu iddiaya 

temkinli yaklaşmak iktiza etmektedir. Zira eşkıya veya hırsızların, hedef aldıkları 

kervan ahalisinin etnik oranını önceden bilmesi pek mümkün olmasa gerektir. 

Diğer taraftan Thévenot’un iddiası doğru kabul edilse bile, bu durum ancak 

dönemsel olarak değerlendirilmeli genel bir yargıya varılmamalıdır. Yani 

buradaki yol kesen zevat eğer söz konusu Çanakkale ablukasından kaçanlar -onun 

ifadesiyle “kılıç artıkları”- ise Venediklilerin de Hristiyan olmaları sebebiyle 

Hristiyan yolculara bir düşmanlık beslemiş olabilirler. Çünkü savaş tam da 

seyyahın gittiği yıl (1656) yapılmıştır. Benzer bir hadise Köprülü Mehmed 

Paşanın sadareti döneminde Balıkesir’in Susurluk bölgesinde ortaya çıkmıştı. Bu 

bölgede yüz yirmi civarı “yolkesen ve haramzadenin” Sarı Ali namında bir eşkıya 

başıyla kervanlara saldırdıkları haberi İstanbul’a ulaşınca, Saruhan sancağı 

Mutasarrıfına vakit geçirmeden şakilerin haklarından gelinmesi bildirilmişti 

(Ulusoy, 1944: 82).   

Thévenot’un eserinde geçen şakilerin bahse konu olan savaştan kaçan 

kişiler olup olmadığı daha fazla bilgi ve belgeyle kesinleştirilebilecek bir iddia 

olsa da bu dönemde Anadolu’da eşkıyalık faaliyetlerine girişenlerin önemli bir 

kısmının levendlerden veya levend olarak adlandırılan güruhtan oluşmaktaydı. 

Yılın belli dönemlerinde denizde veya tersanelerde görevlendirilmek üzere 

Anadolu’dan toplanan levendlerin bir kısımı görev süreleri bitince beylerbeyi, 

sancakbeyi gibi yerel idarecilerin kapı halkı olarak veya devlet tarafından 

kalelerde azap ve yeniçeri olarak görevlendirilmekteydi (Kütükoğlu, 2018: 85). 

Bazıları ise işten çıkartılarak kendi hallerine bırakılan ve dönemin kaynaklarında 

“kapısız levend” veya “bacasız levend” şeklinde adlandırılan işsizler ordusuna ve 

nihayetinde başıboş eşkıyalara dönüşmekteydi (İlgürel, 2003: 149-151). Cezar’a 

                                                 
19 Eşkıya, yol kesici, haydut manalarında kullanılmaktadır. 
20 Seyyahın bahsettiği hadise, Sultan IV. Mehmed’in saltanatının daha ilk yıllarından itibaren 

Venediklilerle Çanakkale boğazı ve Bozcaada, Limni gibi adalar etrafında cereyan eden 

savaşlardır. Venedik donanması yaklaşık sekiz yıl boyunca Çanakkale boğazını ablukaya almış 

ve Payitahttaki esnafı ciddi anlamda ekonomik sıkıntıya sokmuştu. Söz konusu abluka ancak 

Köprülü Mehmed Paşa tarafından kaldırılarak boğaz yakınlarındaki adalar da kurtarılabilmişti.  
21 Kanaatimize göre, Thévenot’un “Berberiler”den kastı Kuzey Afrika’da yaşayan halktan ziyade, 

Batı dünyasının kendilerinden olmayan halklar için kullandıkları ve acımasız, cani vb. anlamlar 

yükledikleri “Barbar” tanımlamasıdır. Ayrıca “Berberi” kelimesi de “barbar” kelimesinin 

Araplar tarafından farklı bir telaffuzundan ibaret (Yıldız, 1992: 478-479) olduğu için yine 

barbarlık kast edilmiş olmalıdır. 
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göre levendlerin devamlı eşkıyalar haline gelmeleri Kanûni’nin oğlu Şehzade 

Bayezid zamanından sonra başlamıştır. Celali eşkıyalığının genişlemesinde de 

zamanla çoğalan bu levendlerin büyük etkisi olmuştur. Bu bağlamda yollarda 

yağma yapan levendlerin sadece sefer bitince ortaya çıkan çeteler olmadığı, 

bilakis zaman içinde (çift bozan durumuna düşenleri de etraflarında toplayarak) 

irili ufaklı celali eşkıyalarının da bunlar arasından çıktığı anlaşılmaktadır (Cezar, 

1965: 191-195). Akdağ zaman içinde “çiftbozan” adını alanlara “suhtevât”ı da 

eklemektedir. 16. yüzyılın ortalarında sayıları her zamankinden fazla olan orta 

seviyedeki medrese öğrencilerinin (suhte) çoğu icazet almakla beraber yüksek 

medreselere giremeyince bilhassa Anadolu’da halkın başına bela olmaya 

başladılar (Akdağ, 1995: s. 69-71).   

Eşkıyalık faaliyetlerinin muayyen dönemler hariç Anadolu’nun belli başlı 

yerlerinde yoğunlaştığı düşünülmektedir. Bunlardan birisi olan Tokat ve civarı 

eşkıyalara sık rastlanan noktalardandı. Tournefort’a göre birçok saldırı olayının 

Tokat taraflarında meydana gelmesinin nedeni, burasının ticaret kervanlarının 

buluştuğu önemli bir kavşak olmasıydı. Zira önceden de değinildiği gibi, 

İzmir’den, İstanbul’dan, Bursa’dan, Samsun’dan, Erzurum’dan veya 

Diyarbekir’den gelen ve değerli mallar taşıyan kervanlar bölgeye daha fazla 

eşkıya, haydut veya hırsızların toplanmasını sağlamaktaydı.  

İran’dan gelen kervanların toplanma yeri olan Tokat yakınlarındaki 

Takıbak mevkiine gelen Tavernier, yanında oldukça değerli İran yünleriyle 

beraber çok kıymetli misk kokuları taşıdığından olsa gerek hırsızların dikkatini 

çekmişti. Hırsızlık olaylarına karşı ihtiyatlı davranan seyyah yüksek pahadaki 

misklerini iki sıra halinde yerleştirmiş ve birbirine bağladığı yün balyalarının 

çadıra yakın olan tarafında başına değecek kadar yakınında tutmak suretiyle 

değerli mallarını emniyete almıştı. Ancak miskin yoğun kokusu ve yanlarında 

muhafız olmaması hırsızların gecenin karanlığından istifade ederek seyyahın 

önlemlerine rağmen dıştan iki balyasını çalmalarına sebep olmuştu. Tavernier 

hırsızların konaklanan yerdeki mal çalma yöntemini, “geceleri gelen hırsızlar 

sürünerek çadıra yaklaşmakta ve sessizce balyaların iplerini kesmekteydiler” 

şeklinde izah etmektedir (Tavernier, 2010: 131-132). Hırsızların kullandıkları 

diğer bir yöntem ise eşyaları sessizce çadıra yaklaşarak çengel ile çekme 

yöntemiydi (Tournefort, II, 2005: 134).  

Tokat taraflarında eşkıyalarla (seyahatnamede haydut olarak 

kaydedilmiştir) karşılaşan diğer bir seyyah Tournefort’tur. Yirmi dört deveden 

oluşan bir kervanla hareket ettikleri için önlerinde haydutların olduğu haberi 

kervandakileri hayli korkuttuğunu belirten seyyah bu hadiseyi şu cümlelerle 

aktarmaktadır:  
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“Tokat yolunda birçok haydut olduğunu öğrendik, bu yüzden 

ırmağı iki kez aşmak zorunda kaldık. Haydutların gelmekte olduğu 

haberi üzerine toplandık, direnebildiğimiz kadar direnmeye karar 

verdik. Yürüyüş sırasında ipek yüklü atları ortamıza almaktan da geri 

kalmadık ve kimi zaman atlar, kimi zaman artçılar arasında yürüdük. 

Saat on bire doğru daha da dar bir vadinin girişine ulaştık. Tepenin 

sırtlarında bu tehlikeli yeri görebileceğimiz bir yere ulaşınca, geçidin 

durumunu görmek üzere üç tüfekçi gönderdik; ne mutlu ki, yalnızca 

dağda yürüyen üç dört silahlı adam gördükleri haberini getirdiler; 

böylece geçidi tek sözcük etmeden ve elden geldiğince acele ederek 

geçtik… Bir gün sonra (eylül ayı), bizimki kadar güçlü bir ipek 

kervanına katıldık. Bu kervan bizden iki gün sonra Erzurum’dan yola 

çıkmış ama azledilmiş bir paşanın haydutların başına geçtiği 

söylentisi üzerine daha hızlı yol almıştı.” (Tournefort, II, 2005: 217)  

Tournefort’un bu anlatımı haydutlara/eşkıyalara karşı nasıl davranılması 

gerektiği konusunda bir fikir vermektedir. Ancak kervanlar için daha büyük 

tehlike, başında güçlü bir isyancının olduğu eşkıyalık hareketleriydi. 

Tournefort’un bulunduğu kervan yolunun devamında yirmiye yakın eşkıyayla 

karşılaşılmasına rağmen, eşkıyalar tam donanımlı olan bu kervana saldırmaya 

cesaret edemeyerek çekilmişlerdi (Tournefort, II, 2005: 218). Çünkü düzensiz 

veya daha az sayıdaki eşkıyalar ancak kendilerini daha üstün gördüklerinde bir 

kervana saldırabilmekteydiler.  

Anadolu’nun doğusunda başlayan, Erzurum ve Sivas gibi merkezlerde 

oturan paşaların başlattıkları isyan hareketleri (Abaza Mehmet ve Hasan Paşalar, 

Varvar Ali Paşa, İpşir Paşa gibi) 17. yüzyılda devletin önemli sorunları arasında 

görülmektedir. Abaza Hasan isyanı için Sultan IV. Mehmed’in; “Kullarım, Abaza 

Hasan dedikleri mel’ûn… bir alay eşkıyayı başına cem‘ edip Anadolu memâlikini 

yağma vû gâret ile fesâda verdi” (Naîmâ, IV, 2007: 1805)  şeklindeki hitabı, 

isyanın Anadolu’daki durumunu anlatmaktadır. Öyle ki bu isyanlar yüzünden 

seyyahlar yollarını değiştirmek zorunda kalmaktaydılar. Örneğin Abaza Hasan 

Paşa isyanı çıktığı dönemde gemi yolculuğu ile Sinop’a gelen ve oradan 

Anadolu’nun güneyine inmeye çalışan Antakya Piskoposu Makaryus, zikredilen 

isyan dolayısıyla Sinop’tan Tokat’a kadar ana yolları değil, dağlar ve tepeler 

üzerinden geçen çamurlu patika yolları kullanmıştı (Aleppo, 1836: 437). 

Gerek genel bir isyan grubu gerekse kalabalık eşkıya gruplarının saldırıları 

kervanın aldığı önlemlere ve önceden değinildiği gibi sayıca fazla olmalarına 

bağlıydı. Nitekim Troilo’nun dahil olduğu kervanın çok kalabalık olması ve iyi 

organize olunması onları Torosların güney eteklerinde bekleyen 300 kadar atlının 
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(sayı mübalağalı olabilir) saldırısından korumuştur (Troilo, 1676: 557-558). 

Thévenot da Urfa’dan batıya doğru hareket etmeden önce 1000 kadar Arap atlının 

görüldüğü haberi alınınca yola çıkması birkaç gün geciken kervancıların silahlar 

ve mızraklarla hazırlık yaptıklarını, ancak bir sorun yaşanmadığını kaydetmiştir 

(Thévenot, 1693: 64). Her iki husus da eşkıya veya hırsızların oldukça kalabalık 

gruplar halinde dolaştıklarını, kervanlara saldırmadıkları durumlarda bile 

kervanlar üzerinde büyük tesirler yapacak kadar etkili olduklarını göstermektedir. 

Bazen de saldırılar acımasız sonuçlar doğurmaktaydı. Örneğin Türkmenlerin 

yoğun yaşadığı bir bölge olan Antakya taraflarında 300 kadar Türkmen, bir 

kervanı basarak hem yağma hem de katliam yapmışlardı (BOA. 

A.DVNSMHM.d., 102, 424).   

Bütün kervanın tehlikelere karşı uyanık olması kadar yolcuların kervanın 

neresinde bulundukları da tehlikeyle karşılaşmada önemli bir faktördü. Tavernier 

bu hususta kervanın arkasında kalmamanın önemli olduğunu vurgulamıştır 

(Tavernier, 2010: 147). Kervanlara saldıran eşkıya ve haydutların nereden 

geldiklerine dair açıklayıcı bir kaydın olmaması dışında saldırıların zaman, yer 

ve niceliğe göre farklılık arz etmesi durumu, bu tedbirin her zaman işe yarayıp 

yaramadığı konusunda soru işaretleri bırakmaktadır. Ancak “sürüden ayrılanı 

kurt kapar” sözüyle uyumlu olarak, kervana yetişemeyen veya en arkada kalan 

kişiler korumasız olacaklarından eşkıyalar için kolay lokma olabilirlerdi.  

Eşkıyalara karşı alınacak önlemlerden birisi de çadırların konumuydu. 

Önceki kısımda değinildiği gibi, eşyalar sağlam bir şekilde çadırların çevresine 

veya kıymetine göre iç kısma alınmak suretiyle birbirlerine ve çadırlara 

bağlanarak yerleştirilmek zorundaydı. Ayrıca Tavernier’in belirttiğine göre 

yağmurlu havalarda çadırın etrafına kazılacak çukurlar hem yağmur suyunun 

çadırın içine girmesini önlemekte hem de hırsızlar için bir engel teşkil etmekteydi 

(Tavernier, 2010: 148). Eğer hırsızlar bütün önlemlere rağmen eşyaları çaldılarsa, 

onlarla anlaşıp istedikleri parayı vererek hem eşyaları hem de canını kurtarmak 

en iyi çözüm olarak görülmekteydi (Tournefort, II, 2005: 135). 

Yolculuk esnasında karşılaşılan yolcu görünümlü kişilerin de hırsız 

olabilme ihtimali söz konusuydu. Troilo’nun İskenderun-Adana arasındaki 

yolculuğunda “tekin olmayan Türkler”, yolculuk esnasında birkaç defa 

karşılarına çıkmış hatta onlarla beraber yol almışlardı. Kendisi ve yanındaki ağa 

bu kişilere güvenmediklerinden sürekli teyakkuzda olma gereği duymuşlar, 

silahlarını ateşe hazır duruma getirerek onları da başlarından savmanın yollarını 

aramışlardı (Troilo, 1676: 485-486). Seyyahın böyle bir durumla karşılaşmasının 

sebebi büyük bir kervanla yolculuk yapmamasının bir sonucudur. Nitekim Troilo 

bir kervansaraya vardığında çok rahatladıklarını ancak bu kişilerin de bir süre 
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sonra kervansaraya geldiklerini aktarmıştır. Bunun üzerinde daha da tedirgin olan 

seyyah ve beraberindekiler kervansaray görevlisine yakınlarda Adana’ya giden 

bir kervanın olup olmadığını sormuş, bir kervan kafilesi bulamasalar da bütün 

tedirginliklerine rağmen Adana’ya sağ salim ulaşmışlardı (Troilo, 1676: 487-

490). Seyyahın bu yolcukta yaşadıklarının bir kısmı hayal ürünü gibi 

durmaktadır. Neticede Adana’ya sağ salim varmaları, herhangi bir soygunla 

karşılaşmamaları, kimseye zarar gelmemesi gibi durumlar anlatılanların 

gerçeklikten uzak olabileceği sonucunu doğurmaktadır.  

Tournefort Tokat’tan batıya doğru gidilmeye başlanınca eşkıyalık 

faaliyetlerinin Kürtlerden Türkmenlere geçtiğini kaydetmiştir. Ona göre 

Türkmenler daha kötüdür. Çünkü Kürtler sadece gündüz soygun yaparken 

Türkmenler gece gündüz yapmaktadır. Ancak seyyahın bu yaklaşımı 

tartışmalıdır. Zira Tokat’tan Bursa’ya kadar herhangi bir haydutluk faaliyetinden 

bahsetmemiştir (Tournefort, II, 2005: 225). Söz konusu soygunculuk faaliyetleri 

ırki bir temele oturtulamayacağı gibi batıya doğru daha az soygunun olması 

gidilen yolun devlet merkezine yakınlığı ile açıklanabilir. Ancak bu durum 

Türkmenlerin bir şey yapmadıkları anlamına da gelmez. Zira La Motraye’den 

alıntı yapan Jorga, Türkmenlerin aşırılıklarını şu ifadeyle açıklamaya çalışmıştır: 

“Anadolu’da herhangi bir asi ayaklanmadığı sürece, düşman doğudaki ele avuca 

sığmaz Türkmenlerdi” (Jorga, 2017: 357). Orhonlu 17. yüzyılın sonunda görülen 

Türkmen yağmalarını yaylak ve kışlak arasında gidip gelen konar-göçerler 

olduğunu ve saruca-sekbanlarla bir olup şehirleri dahi yağmaladıklarını 

vurgulamaktadır (Orhonlu, 1963, s. 40-41). Sivas taraflarında kervanı basan 

grubun Rakka iskânından firar edip gelen Cerid Türkmenleri olduğu dönemin 

kayıtlarına yansımıştır (BOA. A.DVNSMHM.d., 112, 81). Akdağ’ın ileri 

sürdüğü; Osmanlı’nın kuruluşundan Yavuz Sultan Selim devrinin sonuna kadar 

Anadolu’da görülen refah ve Rumeli fütuhatının bir sonucu olarak Balkanlara 

yerleşen halkın Anadolu’da sıkışması tezi bu durumu doğuran önemli bir etken 

olmalıdır (Akdağ, 1995: 97-98). Türkmen halkın bu faaliyetlerde daha 

Türkmenlerin Anadolu’ya geldiklerinden beri bu yağma faaliyetine girişmeleri 

bir bakıma göçebe yaşamla yerleşik yaşamın mücadelesinin sonucudur. Söz 

konusu mücadele 17. yüzyıldan çok daha öncesinde başlamıştı. Nitekim Anadolu 

Selçukluları döneminde de Anadolu’nun şarki vilayetlerinde yağma hareketlerine 

girişerek ve kervanları basarak geçimlerini sağlıyorlardı (Turan, 2017: 440-441).  

Eşkıyalık veya soygun faaliyetlerinin bölgelere göre azalıp artmasında 

bölgesel faktörler önem arz etmektedir. Bunlardan bazıları (yüzey şekilleri, 

dönemsel olaylar, gece-gündüz farkı…) önceki kısımlarda sayıldığından tekrar 

etmeye lüzum yoktur. Diğer bir durum ise idari otoritenin aldığı tedbirlerdir. 

Örneğin Thévenot Diyarbekir’den geçtikleri esnada kalabalık ve silahlı bir 
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Türkmen grubuyla karşılaştıklarını ancak onların yanlarından geçerek 

uzaklaştıklarını yazmıştır. Seyyah söz konusu kişilerin kervana 

saldırmamalarının sebebini Diyarbekir Beyi Dilaver Paşa’nın22 bu bölgedeki 

eşkıyaların haklarından gelmesine yormuştur (Thévenot, 1693: 65). 17. yüzyılın 

başlarında (Thévenot’tan önce) bu bölgede kervanlarla birlikte askerlerin de 

eşkıyalar tarafından soyulduğu arşiv kayıtlarına da yansıyan bir husustur (BOA. 

A.DVNSMHM.d., 79, Hk. 920; BOA. A.DVNSMHM.d., 79, Hk. 1099). 

Görüldüğü üzere kervanlara yapılan saldırılar farklı şekillerde meydana 

gelebilmekteydi. Bu saldırılar sonucunda ölen tacirlerin akıbetleri konusu 

Tournefort’un yaşadığı bir olaydan yola çıkılarak yorumlanabilir. Seyyah Tokat 

civarında birçok derme çatma taşlardan yapılmış mezar görünce, kim olduklarını 

sormuş, ona; eskiden daha tehlikeli olan bu bölgede eşkıyalar tarafından 

öldürülen tüccarların olduğu cevabı verilmişti (Tournefort, II, 2005: 221). Bu 

örneğin gerçek olup olmadığı bir yana tek bir örnek olması da söz konusu durumu 

genelleyemeyeceğimiz anlamına gelmektedir. Ayrıca eşkıyanın saldırı 

sonrasında orayı terk edeceği, kervanın tekrardan toplanarak ölü ve yaralıları 

taşıyacağı veya olay duyulduktan sonra çevreden gelecek kişi ve görevlilerin de 

bu hususta yardım ederek saldırıya uğrayanları canlı cansız göndermeleri daha 

olasıdır. Tournefort’un verdiği bilgi ancak yakını olmayan veya kim olduğu 

bilinmeyen kişiler için doğru bir örnek olabilir. 

Eşkıyalar veya adi hırsızlık olayları dışında yaşanan ilginç bir durum 

Polonyalı Simeon’un başına gelmiştir. Simeon İzmir’e geldiğinde çok hasta olup 

bir yerde kalırken Beytülmal Emini23 ölmek üzere olduğunu düşündüğü 

Simeon’un mallarını toplayıp götürmüş, seyyah da zor bela mallarını geri almıştı 

(Simeon, 2016: 121). Bu olay bir yol güvenliği meselesi olmasa da yolcularda 

karşılaşılabilecek bir örnek teşkil etmektedir. Bu bağlamda yolculuk sırasında 

ölen tacirler böyle bir uygulamaya tabi tutulmakta ve eğer yanlarında yol 

arkadaşları varsa geriye kalan malları onlara verilmekte veya geldiği ülke ile ilgili 

antlaşmalar uyarınca ülkesinin konsolosuyla irtibata geçilmekteydi (Bilgin & 

Bozkurt, 2010: 13-14).  

                                                 
22 Dilaver Paşa 1616 ve 1618 yıllarında Diyarbekir Beylerbeyi olarak görev yapmıştı. Paşa görevde 

bulunduğu dönemde Diyarbekir taraflarındaki isyan hareketlerini de bastırmıştı (Aykut, 1994: 

297).  
23 Osmanlı’da miras bırakmadan ölen kişilerin malları sahipsiz mal addedildiği için Beytü’lmal 

emini tarafından kabzedilirdi. Simeon’un varisinin olmadığı ve ölmek üzere olduğu düşüncesi 

eminin böyle bir harekete girişmesine sebep olmuştur. Ancak bu örnek durumun suiistimale açık 

olduğunun da bir göstergesidir. Söz konusu görevlilerin haksız kazanç elde ettikleri ve türlü 

suiistimallerde bulundukları dönemin belgelerine yansımıştır. Geniş bilgi için bk. (Bilgin & 

Bozkurt, 2010: 1-17) 
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Sarp Yollar 

17. yüzyılda yapılan yolculuklarda kullanılan yollardaki sarp geçitler, 

dağların üstünden aşan dar yollar, dönemin yolculuğundaki fiziki güvenlik 

sorunları olarak öne çıkmaktaydı. Öncelikle hayvanların çektiği arabalı seferlerin 

yapılamaması yolculuğun meşakkatini artırmaktaydı. Sarp yollardaki önemli 

tehlikelerden birisi üstünde ağır yükler taşıyan hayvanların bir tarafı uçurum veya 

kayalık olan yollardaki düşme tehlikesiydi. Özellikle Anadolu’nun yükseltisi 

fazla olan kuzey ve güney sıradağlarının aşıldığı yerlerde ve yükseltiyle birlikte 

engebeli yapıdaki doğu yollarında söz konusu tehlike daha fazlaydı. Buna bir 

örnek olarak Tavernier’in Diyarbekir’den Bitlis’e giden yolda sarp bir araziden 

geçtiğini belirtmesi verilebilir. Burası için Tavernier’in yaptığı şu tasvir önem arz 

etmektedir: “Halep’ten Bitlis’e giderken kente yaklaşıldığında tam bir gün 

boyunca sarp ve yüksek dağlarda yürünüyor ve bu dağlar kentin iki mil ilerisine 

kadar devam ediyor. Yolun her iki yanında ya sel yatakları ya da dağ var; yol 

kayaların içine oyulduğu için, birçok yerde deve ya da katır suya düşmemek için 

ayağını çok dikkatli basmak zorunda.” (Tavernier, 2010: 289) Söz konusu bu yol 

günümüzde dahi (Baykan-Bitlis arası / Bitlis Deresi mevkii) tehlikeli virajların 

olduğu taşıt yollarına sahiptir.  

Sivas-Malatya arasındaki yol da Diyarbekir-Bitlis güzergâhı gibi sarp ve 

problemlidir. Makaryus söz konusu yolun sadece bir yük hayvanın geçeceği 

kadar dar ve bir yanının uçurum olmasından dolayı hayvanların ayaklarının 

birisinin yolun dışında kaldığı vurgulanmaktadır. Bu duruma bir de hayvanların 

içinde kaybolacağı kadar kar eklenince yolların çekilmez olduğu anlaşılmaktadır 

(Aleppo, 1836: 447). Bu örneklerden Anadolu’nun her tarafının problemli 

yollardan oluştuğu anlaşılmamalıdır. Çünkü başta Orta Anadolu olmak üzere 

yükseltisi az olan yerlerde veya yüksek ve düz platolarda rahat yolculuklar 

yapılmakta, hatta arabalarla gidilebilecek geniş yollar mevcuttu. 

Kervancılar zorlu yollarda hayvanların daha az zarar görmesini sağlayan 

tedbirler almaktaydılar. Tavernier bu konuda oldukça teferruatlı tasvirler ve 

açıklamalar yapmıştır. Öncelikle develer tek sıra halinde yedişerli bir düzen 

içinde yürümekteydi. Bu düzen içinde yürüyen her bir deve katarı birbirlerine 

dayanıklı olmayan birer kulaçlık iplerle bağlanıyordu. Bu ipin bir ucu öndeki 

devenin semerinin arkasına bir ucu da arkadaki devenin burnunda takılı olan 

halkaya düğümleniyordu. Böylece eğer develerden birisi uçurumdan 

yuvarlanacak olursa ip kopar düşen deveye bağlı olan diğer develer uçurumdan 

düşmemekteydi (Tavernier, 2010: 145).  

İple sağlanan güvenlik uygulaması haricinde bir de çıngırak takma 

uygulaması vardı ki kervancının çektiği develerin hepsinin onu takip edip 
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etmediğini anlaması için kullanılıyordu. Kendi katarını çeken deveci, birbirlerine 

iple bağlı olan develerin sonuncusuna bir çıngırak takıyordu. Eğer çıngırağın sesi 

kesildiyse arkadaki bir devenin hareket etmediği, dolayısıyla bağlı olan ipin 

herhangi bir sebepten kopmuş olduğu anlaşılmaktaydı. Buradaki durum sadece 

basit bir ip kopması veya uçurumdan düşme hadisesi olmayabiliyordu. Çünkü 

Tavernier gece karanlığında hırsızların gizlice develere yanaşarak ipini kestiğini 

ve aradan devenin birini alıp gittiğinin fark edilebildiğini not etmiştir. Hırsızlığın 

bu kadar kolay yapılabilmesinin bir sebebi gece yürüyüşü, diğer bir sebebi de 

deve toynaklarında nal olmadığı için ses çıkmamasıdır (Tavernier, 2010: 146). 

Böyle bir hırsızlık olayı Moncony’nin kervanın başına gelmiştir. Baja adında bir 

köyün yakınlarında24 dağlık bir alanda meydana gelen hadisede; hırsızlar 

mağaraların çok olduğu kuytu yerlere gizlenmek suretiyle tafta kumaşlarıyla 

yüklü bir deveyi yüküyle beraber sessizce kaçırmışlardı (Monconys, 1697: 372).  

Basit ama uyulmaması durumunda bazı sıkıntılara sebep olan diğer bir 

hareket ise atların başlarında yem torbalarının aynı anda (saatine veya yapılan 

uyarıya göre) takılmasıydı. Troilo böyle yapılmadığı takdirde atların 

huysuzlanabileceğini ve kargaşa çıkabileceğini belirtmiştir (Troilo, 1676: 556). 

Kervancı Otelleri: Kervansaraylar 

Kervansarayların hangi planda inşa edildikleri veya yolcuların buralarda 

nasıl ağırlandıkları hakkında birçok çalışma bulunduğundan ve bu çalışmanın 

doğrudan alanına girmediğinden, bu kısımda yalnızca kervansarayların güvenlik 

konusundaki durumları ele alınmaktadır. Belli mesafelerde kurulan25 

kervansaraylarda yolcuların temel ihtiyaçları ücretsiz olarak karşılanmaktaydı.26 

Selçuklular döneminden itibaren bir sisteme oturtulan bu hizmetler arasında 

yolcuların barınma, yeme içme, tedavilerinin yapılması ve garibanların 

giydirilmesi uygulaması da vardı (Tabakoğlu, 2014: 173; Eryavuz, 2002: 300). 

Zira bu konuda “… Kervansaraylarda uygun yemekler veriliyor ve yolcular 

kervansaraydan ayrılırken keselerinden hiçbir şey çıkarmadan kapıcıya teşekkür 

etmekle yetiniyorlar” diyen Tavernier, bu durumu açık bir şekilde izah etmiştir 

(Tavernier, 2010: 142).  

                                                 
24 Konya civarında olduğunu düşündüğümüz bu yer tespit edilememiştir. 
25 Kervansaraylar ihtiyaçlar arttıkça ve ticaret geliştikçe daha çok ihtiyaç duyulmuştur. Anadolu 

Selçuklu Devleti döneminde hayli gelişen bu yapılar ortalama 30-40 km aralıklarla inşa 

edilmiştir (Orhonlu, 1984: 142). 
26 Anadolu’da ilk kervansaraylar II. Kılıç Arslan (1155-1192) döneminde yapılmıştır. 1243 yılından 

önce Anadolu’da 40 kadar kervansaray vardı. Moğolların bölgeye hâkimiyeti döneminde de 

kervansaraylara yenileri eklenmiştir (Tabakoğlu, 2014: 173). 
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Kökenleri askeri amaçlı kurulan Ribatlara dayandığı düşünülen 

kervansaraylar (Eryavuz, 2002: 299-300) gerek yüksek duvarları gerekse tek bir 

kapıdan girilebilen mimari özelliğe sahip olmaları sebebiyle dış tehlikelere karşı 

korunaklı yapılar olarak inşa edilmiştir. Yolların konumuna göre 30-40 km 

aralıklarla dizilmiş olan bu yapılar, genellikle şehir dışında kurulmakla beraber 

şehirlerde de yapılabilmekteydi. Kervanlar ise ekseriyetle şehir dışındaki 

kervansaraylarda kalmayı tercih ediyorlardı. Çünkü bunlar daha geniş ve bütün 

kervanın insan, hayvan ve mallarını alabilecek durumdaydı (Tavernier, 2010: 

142-143). Bu husus bütün kervanın güvenli olarak kapalı bir sistem içinde 

muhafaza edildiğini ayrıca kalabalık veya dar sokakları olan şehirlerde zaman 

kaybetmediklerini göstermektedir. Bundan başka kervancılar kalmak için 

şehirlerdeki kervansaray veya hanları tercih etmeleri durumunda kendileri 

dışında şehir ahalisine de sıkıntı yaşatabilirlerdi. Neticede yüzlerce hayvan ve 

insanın herhangi bir şehre beraberce girmesi birçok öngörülemez tehlike ve 

sıkıntının ortaya çıkmasını kaçınılmaz kılabilirdi.  

Kervansaray seçiminde etkili olan faktörler sadece büyüklük veya şehrin 

neresinde bulunduğu meselesi değildi. Ayrıca konumu gereği yaşanabilecek 

sıkıntılar da göz ardı edilmiyordu. Örneğin Tavernier Bitlis’te bulunan iki 

kervansarayın durumlarını şöyle mukayese etmiştir: “kervansarayların biri 

kentin eteğinde, diğeri kentin dışında; tüccarlar daha çok kentin dışındakinde 

kalmayı yeğliyorlar. Çünkü yakınlardaki dağlardan inen ve sokaklardan geçen 

beş-altı çay kabardığında, kent içindeki kervansaray bir anda su ile doluyor.” 

(Tavernier, 2010: 289) 

Kervansarayların güvenliği yapının korunaklı inşa edilmesinin yanı sıra 

nasıl güvenlik tedbirlerinin alındığıyla da ilgiliydi. Gece olunca kervansarayın dış 

kapısı kapatılır ve çevresindeki bekçiler de sabaha kadar bu yapıyı korurlardı 

(Tavernier, 2010: 143). Bu durum kervansaraylarda hırsızlık olaylarının 

görülmediği anlamına gelmemektedir. Örneğin Thévenot’un Urfa’daki kaldığı 

kervansarayda kendi ifadesiyle “gözü kara” ve “kurnaz” bir hırsız yolculardan 

birinin kaftanını çalmış ve kaçmış, olay subaşına iletilmesine rağmen hırsız 

yakalanamamıştı (Thévenot, 1693: 63). Kervansaraylarda hırsızlara karşı alınan 

diğer bir önlem davulculardı (Orhonlu, 1990: 68). Bu uygulama 

kervansaraylardan daha çok belli başlı yerlere –özellikle yüksek yerler tercih 

edilmekteydi- yerleştirilen nöbet kulübelerindeki nöbetçilerin kullandıkları 

“Derbend davulu” adlı davullar vasıtasıyla yapılmaktaydı (Halaçoğlu, 1994: 

163). Kervansarayların bazıları aynı zamanda derbend olduğu var sayılırsa hepsi 

için olmasa bile bazılarında uygulandığı söylenebilir.  
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Kervansaraylar kalabalık kervanları alabilecek şekilde inşa edilmelerine 

rağmen iki kervan aynı anda konaklamak isterse yer sorunu çıkabiliyordu. 

Moncony, Öküz Mehmet Paşa tarafından yaptırılan kervansaraya27 kendilerinden 

önce surre alayının kervanı yerleştiğinden yer bulmakta sorun yaşadıklarını şu 

sözlerle açıklamaktadır:  

“16’sında gerçekten çok soğukta seyahat ederek Vezir 

Mehmet Paşa’nın yanında cami ve pazarıyla beraber küçük bir köy 

görünümündeki hanına geldik. Ancak Mekke kervanı bizden önce 

yüklerini boşaltarak hana yerleşmişlerdi. Bize de soğuğun altında 

ve çimlerin üzerinde konaklamak kaldı. Ateş yakarak bu zorluğa bir 

nebze katlanabildik. Maalesef gece olunca tacirlerin bir kısım 

mallarıyla bir at çalındı.” (Monconys, 1697: 368)   

Yöreye Göre Giyim ve Yörenin Dilini Bilme 

Yöreye göre değişen kılık kıyafet dışarıdan bakan insanların ilk dikkat 

edeceği husus olduğundan içinden geçilen toplumun değer yargılarına ve 

kültürüne göre giyinmek öngörülemeyen sorunları bertaraf edebileceği gibi 

birçok kolaylık da sağlamaktaydı. Tavernier bu konuda yaptığı birçok yolculuk 

sonunda çıkardığı yargı; yöreye göre giyinilmediği takdirde gezgin veya tacirin 

casus olarak görülme ihtimaliydi. Bunun için “Türkiye’de Türk, İran’da Acem” 

gibi giyinmek gerekmekteydi. Seyyah bu bölgelerde en ufak bir şeyin valileri 

kuşkulandırarak casus ilan edilmeye kadar varacağı uyarısını yapmaktadır 

(Tavernier, 2010: 174). Tebdil-i kıyafet hususuna değinen diğer bir seyyah olan 

Simeon, kendisine bu konuda tembihte bulunan kişiyle geçen diyaloğunu şöyle 

aktarmaktadır: “Vardapet beni çok iyi karşıladı ve yanında iki hafta kaldım. 

Bana: ‘Beygirini sakın beraber alma, onu burada benim yanıma bırak, sen de 

giysilerini çıkar ve çul giy…” (Simeon, 2016: 129).   

Seyyahlar geçtikleri yerlerde sıkıntı çekmemek için yanlarında Türkçe, 

Arapça, Kürtçe veya Ermenice bilen bir rehber tutarlardı. Nitekim Simeon Harput 

taraflarından Kürtçe ve Ermenice bilen bir Süryani rehber eşliğinde seyahat 

etmişti (Simeon, 2016: 130). Özellikle Ermenice bilen birisiyle yaptığı yolculuk 

yolda karşılaşacağı sıkıntılardan ziyade Ermeni kiliselerine yaptığı ziyaretlerde 

daha iyi anlaşmak içindi. Bu örnekler büyük bir kervana dâhil olunduğu zamanlar 

için değil, bilakis küçük bir grupla veya yalnız çıkılan yolculuklarda karşılaşılan 

durumlar için geçerlidir. 

                                                 
27 Konya-Adana yolu üzerinde Niğde’nin Ulukışla ilçesinde bulunan kervansaray, 1619 tarihinde 

Osmanlı Sadrazamlarından olan Damad Öküz Ahmed Paşa tarafından yaptırılmıştır (Çobanoğlu, 

2007: 27).  
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Gümrük Vergileri 

Yollarda güvenliğin sağlanması kadar önemli olan diğer bir husus 

Anadolu’nun bazı geçiş bölgelerinde ödenen ve “bâc-ı ubûr” olarak da 

adlandırılan iç gümrük vergileriydi. Devlet bilhassa doğu-batı eksenli yüksek 

değerli malların ticaretinde bu yolla hazineye düzenli bir gelir sağlamaktaydı.28 

Bursa, Erzurum, Tokat, Diyarbekir gibi büyükşehirlerin yanı sıra bazı küçük 

yerlerde de gümrük vergileri alınmaktaydı (Kütükoğlu, 1996: 263). Gümrük 

noktalarından geçen kervanlara mensup kişiler hayvan başına veya duruma göre 

mal üzerinden vergilendirmeye tabi tutulurlardı. Tavernier kendisinin Fransız 

vatandaşı olduğu için bu vergilendirmeden muaf tutulduğunu kaydetmişse de 

(Tavernier, 2010: 123) bazı yerlerde vergi ödediğini yazmıştır. Ayrıca ona göre 

eğer İran’dan gelen Hristiyan tebaa herhangi bir gümrük bölgesinde vergi 

ödediyse başka bir yerde daha vergi ödemek zorunda değildi (Tavernier, 2010: 

126). Osmanlı Devleti’nin yabancı devletlere verdiği ahitnamelerde göre ticaretle 

uğraşan müste‘menler ithal ettikleri malların vergisini ilk gümrükte verdikten 

sonra diğerlerinde ödeme yapmazdı (Kütükoğlu, 1996: 264). Gümrüklerden 

geçerken yapılan ödemeler karşılığında makbuz alınması gerekmekteydi. 

Böylece bu vergiyi tekrar tekrar ödemekten kurtulmuş olunuyordu. Bu duruma 

muhalif uygulamalar görüldüğünde gerekli uyarılar yapılmaktaydı. Örneğin 

İran’a gidiş gelişinde Van ve Bitlis’ten geçen tüccarın gümrük vergisini sınırda 

ödemesine rağmen, Diyarbekir’e bağlı Ziriki sancakbeyi ile Van’a bağlı 

Mahmûdi sancakbeyinin geçiş vergisi alması üzerine Van beylerbeyinden bu 

duruma engel olması istenmiştir (BOA. A.DVNSMHM.d., 14, 333). İç 

gümrüklerde alınan verginin başka gümrüklerde tekrar alınması sonraki 

dönemlerde de yaşanabilmekteydi. Örneğin 1802 yılında Siverek taraflarından 

getirilen duhan (tütün) vergisi yerinde ödenmişken tüccardan getirdiği tütün için 

Maden’de tekrar vergi alınmıştır (BOA. C..ML.. 16, 724, 1).  

Tavernier gümrük geçişlerinde ne kadar ücret ödendiğini de kaydederek 

geçişlerdeki vergi farklarını ortaya koymuştur. Örneğin, Urfa ile Diyarbekir 

arasındaki her at için dört kuruş vergi ödenirken, Siverek’te de her at başına yarım 

kuruş alınıyordu. Diğer gümrük yeri olan Batman’da her at için bir kuruş, 

Hazro’da ise dörder kuruş ödeme yapılıyordu (Tavernier, 2010: 286-288). 

                                                 
28 Bir süre önce önem kazanmaya başlayan yeni deniz yollarına kaymaları önlemek, İran ipeğinin 

Avrupa’ya taşınmasında temel rol oynayan İpek yolunu canlı tutmak gibi etkenlerden dolayı 

yabancılara 16. yüzyılın ikinci yarından itibaren ortalama %3e tekabül eden gümrük vergisi 

uygulamaktaydı. Daha geniş bilgi için bk. (İnalcık, I, 2012: 314-318; Tabakoğlu, 2014: 370) 
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Bitlis’te at başına beş kuruş ödendikten sonraki menzil olan Tatvan’da da iki 

kuruş ödenmekteydi29 (Tavernier, 2010: 291).  

Gümrük vergilerinin haricinde yolcular tehlikeli yerlere kurulan 

derbendler için de “geçiş akçesi” denen paralar ödemek durumundaydılar. Geçen 

sürülerden koyun başına alındığı gibi tüccar yüklerinden de alınan miktarlar 

derbendcilerin önemli gelir kalemlerinden birisiydi (Halaçoğlu, 1994: 163). 

Simeon’un iddiasına göre Muş taraflarında gümrük bölgesinden geçerken 

bölgenin yabancısı olmasından dolayı subaşını kendisinden daha fazla gümrük 

vergisi talep etiğini şöyle aktarmaktadır: “Subaşı, Kuars’ta30 beni görünce: ‘Bu 

adam nerelidir?’ diye sordu. Arkadaşım: ‘Sivas’tandır’ dedi, fakat o: Yalan 

söylüyorsun o İstanbulludur, buralardan olmadığı için on kuruş vermelidir’ dedi. 

Başkalarından iki rub alınırdı; fakat Ermeniler beni güç halle bir kuruşa 

kurtardılar.” (Simeon, 2016: 132). Simeon’un iddiası ispata muhtaç olmakla 

beraber, arşiv kayıtlarında bazı gümrük bölgelerinde fazladan vergi alınmaması 

konusunda merkezden yapılan uyarılar mevcuttur. Örneğin Erzurum 

Hasankale’de İran’dan gelen kervandan fazla vergi talep edilmesi üzerine gerekli 

önlemlerin alınması için ferman yollanmıştır (BOA. TS.MA.e, 887, 62). Başka 

bir belgede Diyarbekir-Van arasındaki beyler ve kadılar gümrük vergisi dışında 

hediye (pişkeş) adı altında para talebinde bulunulmaması konusunda 

uyarılmışlardır (BOA. A.DVNSMHM.d., 79, 1219). Yine Şaki Abbas, oğlu ve 

bir kısım eşkıyanın gelip geçen kervanlardan gümrük vergisi adı altında para 

topladığı merkeze bildirilmiştir (BOA. AE.SMMD.IV.17,1836). 

Bazı gümrük yerlerinden olması gerekenden fazla vergi talebinde 

bulunulsa da seyahatnamelerde bu konuda çok az sayıda olumsuz örnek verilmiş 

olması bu konuda pek fazla sıkıntı çekilmediğini göstermektedir.    

Resmi Evraklar 

Yolculuk yapmak için günümüzde ihtiyaç olan evraklar gibi yüzyıllar 

öncesinden de yolcunun yanına alması gereken resmi kâğıtlar mevcuttu. 

Yolcunun elindeki belgenin kapsamı oranında yolculuğun rahat geçmesi söz 

konusuydu. Babıâli’den alınan ve pasaport yerine geçecek bir ferman elde eden 

                                                 
29 Gümrükler arasında görülen farklar sadece bu bölgeye ve yüzyıla mahsus değildi. Nitekim 16. 

yüzyılda iskelelerde de farklı ödemelerin alındığı görülmekteydi. Örneğin İmroz’da yüz akçe 

değerindeki bir maldan dört akçe, Limnos Adası’nda beş akçe alınırken, aynı tarihte Limanhisar 

iskelesinde aynı maldan dört akçe alınmaktaydı. Malın cinsine göre bu farklar tam tersi olarak 

da uygulanabilmekteydi (Çevik, 2004: 12-13). 
30 Burasının günümüzdeki karşılığı bulunamamıştır. Ancak seyyahın Muş civarında olması 

Kuars’ın da Muş’a yakın bir yerleşim yeri olabileceği kanaatini oluşturmuştur. 
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eczacı Tournefort bütün yolculuğu boyunca bu belge ile çok rahat bitki toplama 

salahiyeti elde etmişti. 9 Mayıs 1701 tarihinde düzenlenen fermanda seyyaha 

hiçbir şekilde olumsuz davranış sergilenmemesi, işini yapmasına engel 

olunmaması ve her türlü kolaylığın sağlanması hususları şüpheye mahal 

vermeyecek ölçüde açıkça belirtilmişti. Tournefort bu belgenin yanında Fransa 

büyükelçisinin Osmanlı sınır eyaletlerinin beylerbeylerine yazılmış tavsiye 

mektuplarının da alınması gerektiğini vurgulamıştır (Tournefort, II, 2005: 132). 

Yine Della Valle Halep’ten İskenderun’a geçerken Venedik’in konsolosundan bir 

tavsiye mektubu almıştı. Seyyah ancak bu şekilde İskenderun’dan gemiye 

binebileceğinden bahsetmiştir (Valle, IV, 1674: 199-200).  

Tacirler dışında diplomatik bir heyetle yolculuğa çıkmış olan seyyahların 

bulundukları heyete mahsus verilen izinler, bu kişilerin heyetleri ile birlikte 

olmak kaydıyla seyahat etmelerine imkân sunmaktaydı. Ayrıca devlet tarafından 

elçilerin yanlarına verilen görevliler onları sağ salim götürmek vazifesini 

üslenmekle beraber, onlar da “mürur” veya “yol emri” şeklindeki pasaport yerine 

geçebilen bir de belge taşımaktaydılar. Her ne kadar seyahatnamelerde pasaport 

olarak geçse de Osmanlı Devleti’nin verdiği belgeler zikredildiği gibi “yol emri” 

şeklindeydi. 1606 yılındak Leh Kralı’nın adamlarına verilmesi istenen yol emri 

ile 1572 yılında Viyana’dan yola çıkan kralın adamları olmalarından dolayı yolda 

herhangi bir sıkıntı yaşatılmaması hakkında Budun çavuşlarından Hasan’a emir 

verilmesi bu hususları teyit eden vesikalardan birkaçıdır (BOA, 

A.DVNSMHM.d., 78, 1835; BOA, A.DVNSMHM.d., 16, 206).  

 

SONUÇ 

Bu çalışmada 17. yüzyılda Anadolu yollarında seyahat eden yolcuların 

hangi zorluklarla karşılaştıkları ve karşılaştıkları problemlere nasıl çözümler 

ürettikleri üzerinde durulmuştur. Söz konusu sıkıntı ve tehlikelerin boyutları 

büyük oranda bu yollardan geçen ve olaylara bizzat şahitlik eden seyyahların 

eserleri çerçevesinde incelenmiştir. 

Yollarda karşılaşılan tehlike ve problemler; eşkıyalık ve hırsızlık başta 

olmak üzere, yolun durumu, iklimsel özellikler, kişisel donanım, yöreye göre 

hareket etme zorunluluğu ve resmi evrakların tam olması gibi birçok başlık 

altında toplanmaktadır.   

Yollardaki en ciddi tehlikelerin başında gelen eşkıya ve hırsızlar bölgelere 

göre dağılmış vaziyetteydiler. Doğu Anadolu’da Kürt eşkıyası, Güney 

Anadolu’da Arap ve Türkmen eşkıyası, Orta Anadolu’da Türkmenler ile Konar-

göçer eşkıyalar ve Batı Anadolu’da kapısız levendlerin yoğun olarak eşkıyalık 
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hareketlerine giriştikleri görülmekteydi. Arazinin sarp yapısı ile rakımı yüksek 

geçitler ve dar yollar eşkıyaların kervanları yağmalamaları için bulunmaz fırsat 

vermekteydi. Ana yollarda dahi bazı yerler acele geçilmesi veya teyakkuz halinde 

olunması gereken tehlikeli bölgeler barındırmaktaydı. Bu tehlikelere karşı 

bölgedeki derbendlerin korumasının dışında, kalabalık bir kervana dâhil olmak, 

parayla muhafız tutmak, vakitlice gidilecek yere varmak, daima hazırlıklı olmak, 

korunaklı bir kervansarayda gecelemek, çevreyi bilen ve bölgenin dilini bilen 

tecrübeli bir rehber eşliğinde yolculuk yapmak gibi önlemler hayati derecede 

önemliydi. 

Eşkıya ve hırsızlar dışında yolcuların dikkat etmesi gereken hususların 

başında yolculuk yapılacak mevsim ile günün hangi saatinde yola çıkılacağı 

sorunu vardı. Büyük bir kısmı bahar ve yaz mevsiminde yapılan yolculuklarda, 

özellikle geceleri yol almak daha çok tercih edilen bir yöntem olduğu 

anlaşılmıştır. Kış şartlarında soğuk, kuru rüzgâr, don ve kar olayları büyük sorun 

teşkil ederken, bahar dönemlerinde yoğun yağmur ve bunların ortaya çıkardığı 

çamurlar yolları çekilmez kılabiliyordu. En çok seyahat edilen yaz dönemleri ise 

güneş yakması, susuzluk gibi ciddi problemlere sebep olduğu için bilhassa daha 

serin olan gece yolculuğu tercih sebebiydi.  

Yolculuklarda tehlikeden kaçmanın temel kuralı kalabalık ve iyi organize 

olmuş bir kervanla yolculuk etmekti. Ancak bu kervanlarla yapılan yolculuklarda 

bazı şeylerin temini de büyük problemlere sebep olabiliyordu. Örneğin yolda 

yemeği pişirecek odun bulmak, menzillere varıldığında su sırası bekleme, 

hayvanların otlayacağı büyük alanların tespiti, hatta hayvanlara aynı anda yem 

verilmediğinde ortaya çıkabilecek kargaşa bile küçük gibi gözüken ciddi 

problemler arasındaydı. Az sayıda kişiyle yapılan yolculuklar ise hırsız ve 

eşkıyalara davetiye çıkartmak anlamına gelebiliyor veya akşam sineklerden 

korunmak için yakılan bir ateş bile hırsızlara konaklanan yerini gösterebiliyordu. 

Büyük bir kervana katılmayanlar, geçtikleri topraklarda haksız gümrük veya 

pişkeş uygulamalarına tabi olabiliyorken, böyle şeylerin önünü almak için iyi bir 

rehber yanında yöreye göre giyinmek ve mümkünse yörenin dilini bilmek 

yolculuğun daha rahat geçmesini sağlayabilmekteydi. 

Sonuç olarak 17. yüzyılda Anadolu’da yapılan yolculuklar çok yönlü 

tehlikeleri ve problemleri içinde barındıran meşakkatli bir süreçti. Ancak yollarda 

çekilen sıkıntılar, Anadolu yollarına belli aralıklarla yapılan kervansaray, 

derbend ve menzil teşkilatları gibi güvenlik mekanizmaları, isyan iklimin hüküm 

sürdüğü bu asırda bile kesintisiz yolculukların yapılmasını mümkün kılmıştır. 
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SİYASAL LİDERLİK FAKTÖRLERİNİN SEÇMEN TERCİHİ 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA1 

Fatma OKUR ÇAKICI2 

Öz  

Doğuştan sahip olunan özelliklerin yanında sonradan geliştirilebilecek özellikleri de 

içeren liderlik, bağlı olduğu toplumun içinden çıkar ve o toplumun özelliklerine göre 

şekillenir. Liderlik, bir toplumda ya da toplulukta ortaya çıktığı için, toplum ya da 

topluluğun olmadığı yerde lidere de ihtiyaç kalmayacaktır. Siyasi liderlik ise diğer liderlik 

türleri ile ilişkili olmakla birlikte, siyasetin getirdiği belli başlı özelliklerden dolayı diğer 

liderlik türlerinden biraz farklılaşmaktadır. Çünkü siyasi liderlik, insan yönetimi, parti 

yönetimi, devlet yönetimini de kapsayan geniş bir perspektiften değerlendirilmektedir. 

Siyasette vazgeçilmez olan siyasi liderler, sadece bulundukları partinin değil, iktidara 

gelmeleri durumunda ülkenin lideri konumuna gelecek kişilerdir. Bu çalışmada, yönetilen 

konumunda bulunan seçmenlerin tercihlerinin belirmesinde etkili olan kriterlerden 

“siyasi liderlik ve onunla ilişkili faktörlerin” değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın amacı, Doğu Karadeniz Bölgesi seçmeninin liderlik faktörünün 

bileşenlerine yükledikleri anlam ve buna bağlı olarak, liderlik tercihlerinin ortaya 

çıkartılmasıdır. Bu amaçla, tesadüfi örnekleme tekniği ile Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, 

Rize, Artvin ve Giresun illeri merkez ilçelerinde yüzyüze görüşme yöntemi ile anketler 

uygulanmıştır. Araştırma, 02.02. 2014- 08-04. 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Seçmenler üzerinde uygulanmak üzere 70 soruluk bir anket hazırlanmış ve sorulan sorular 

                                                 
1Bu çalışma, Prof. Dr. Hasan BURAN danışmalığında hazırlanmış olan “Seçmen Tercihinin 

Belirmesinde Lider Faktörü: Doğu Karadeniz Örneği” başıklı doktora tezinin özetlenmiş ve 

geliştirilmiş halidir. 
2Dr. Öğr. Üyesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset 

Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Siyaset Bilimi Anabilim Dalı, fatmaokurcakici@kmu.edu.tr, 

Orcid: 0000-0003-3708-399X 
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neticesinde liderlikle ilgili seçmen tercihindeki değişmeler ve bu değişmelerin etkilendiği 

faktörler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada geçerlilik için açıklayıcı faktör 

analizi uygulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Siyasal Liderlik, Karizmatiklik, Otoriterlik, Kişisel Özellikler, 

Demokratiklik. 

 

A Research on The Evaluation of Political Leadership Factors in Terms of 

Voters' Preference 

Abstract 

Leadership, which includes inherent characteristics as well as features that can be 

developed later, comes out of the society to which it belongs and is shaped according to 

the characteristics of that society. Because leadership emerges in a society or community, 

where there is no society or community, there will be no need for a leader. Although 

political leadership is related to other types of leadership, it differs slightly from other 

types of leadership due to certain characteristic sbrought by politics. Because it is 

evaluated from a wide perspective that includes politicalleadership, people management,  

party management, and state administration. Political leaders, indispensable, are not only 

the leaders of the party they are in, but those who will become the leaders of the country 

if they come to power. In this study, "political leadership and related factors", one of the 

criteria that are effective in determining the preferences of the electorate in the position 

of administration, were evaluated. The aim of the study is to reveal the meaning attributed 

to the components of the leadership factor of the Eastern Black Sea Region voters and, 

accordingly, their leadership preferences. For this purpose, surveys were conducted by 

face-to-face interview method in the central districts of Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, 

Rize, Artvin and Giresun provinces with random sampling technique. Therese arch was 

carried out between 02.02. 2014- 08-04. 2014. A questionnaire with 70 questions was 

prepared to be implemented on voters, and as a result of the questions asked, changes in 

the voter preference related to leadershipand thefactors affected by these changes were 

tried to be revealed. In therese arch, explanatory factoranalysis was applied for validity. 

Keywords: Political Leadership, Charismaticity, Authoritarianism, Personal Traits, 

Democracy. 

 

GİRİŞ 

İnsanlar, birarada yaşamaya başladıklarından itibaren aralarında sürekli 

olarak bir güç ilişkisi olmuştur. Bu güç ilişkisi tarihsel süreç içinde farklılaşarak, 

yöneten-yönetilen ayrımına kadar değişim geçirmiştir. Karakter itibariyle 

yöneten konumuna gelebilecek nitelikte olanlar lider, önder, şef, reis gibi 

dönemin ve kültürün şartlarına göre uygun sıfatlarla nitelendirilmiştir. 
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Liderlikten sonra ortaya çıkmaya başlayan yöneten yönetilen ilişkisi, 

yönetimde kimin ne kadar söz sahibi olması gerektiği gibi sorunları da ortaya 

çıkarmıştır. Sonrasında ortaya çıkan yönetim modelleri arasında demokrasi 

ideali, ilk çağlardan beri insanoğlunun ulaşmak istediği bir nokta olmuştur. 

Günümüze gelinceye kadar, demokrasiyi gerçekleştirmek amacıyla pek çok farklı 

yöntem geliştirilmeye çalışılmıştır. Antik Yunan’da görülen doğrudan 

demokrasi, günümüz şartlarına göre işlerliğini kaybetmiştir. Çünkü doğrudan 

demokrasiyi çağdaş devletlerde uygulamak zordur ve birkaç muhafazakar-

otokratik sistem dışında tüm neredeyse tüm devletlerde temsili sistem bir şekilde 

uygulanmaktadır (Ball ve Guy, 2007:118).   

Temsil fenomeni toplumsal işbölümüne dönük daha genel hareketi ifade 

eder. Yaşayabilir geniş demografik, ekonomik ve kültürel bütünlerin inşasına izin 

veren şey, rollerdeki artan uzmanlaşmadır (Braud, 2017:549). Siyasi liderlik de 

artık günümüz şartlarına göre uzmanlaşma gerektiren bir alan haline gelmiştir. 

Çünkü siyaset, artık çok geniş kapsamlı bir yarışı ifade eder. Siyasi liderler de bu 

yarışta en bilinen isimlerdir. 

Demokratik rejimler ister seçmen olarak, ister aday olarak, hiç kimsenin 

katılımının engellenmediği, adil, özgür ve düzenli seçimlerin yapıldığı 

sistemlerdir. Halk tarafından seçilen temsilcilerin, kendilerine seçmen oylarıyla 

verilen siyasi gücü halkın yararına kullanmaları beklenir (Lilleker, 2013: 13). 

Aksi taktirde halkın yararına kullanılmayan güç, başka çıkarların kullanılmasını 

sağlayan bir araç konumuna gelebilir. 

Günümüzde siyaset ve siyaset alanında gerçekleştirmek zorunda kalınılan 

tercihler giderek zorlaşmaktadır. Çünkü, yeni adaylar, yeni isimler, yani partiler 

ve bunların seçmenlerle kurdukları ilişiler, örgütlenme biçimleri çok 

farklılaşmaktadır. Seçmenler ise, genellikle oy verme tercihlerinde partilerin 

programlarına, tüzüklerine, politikalarını, adayların vaatlerine, icraatlerine daha 

az bakarak lider odaklı oy verme eğilimi göstermektedirler. Ancak, seçmenlerin 

sahip olduğu çeşitli özellikler oy verme tercihlerinde farklılaşmaya da sebep 

olabilmektedir. Seçmenlerin sosyo-ekonomik durumu, gelir seviyesi, cinsiyeti, 

eğitim durumu gibi çeşitli faktörler oy verme tercihlerinde değişikliğe sebep 

olabilmektedir. 

Siyaset, liderlik faktörünün en belirgin ve görünür olduğu bir alandır. 

Çünkü günümüzde, siyaset diğer yapıları kapsar niteliğe gelmiştir. Çünkü, devleti 

yöneten lider, ülke sınırları içerisinde yaşayan tüm yurttaşların bilgisi ve tercihi 

ile iş başına gelmektedir. Bundan dolayı, liderden bahsedildiğinde insanların 

zihninde ilk olarak siyasi liderlik belirmektedir (Can,2015: 96). 
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Seçmen tercihinde liderlik faktörünün öneminin ortaya konulmaya 

çalışıldığı bu çalışmada, siyasal liderliğin seçmen tercihindeki etkileri ve 

seçmenlerin siyasal liderde görmek istediği faktörler ortaya konulmuştur. Bu 

bağlamda, çalışma, sadece liderlik teorisinin ortaya çıkarılması açısından değil, 

aynı zamanda siyasi liderlerde imajın oluşturulmasında, seçmenlerin desteğinin 

alınmasında ve siyasal pazarlamanın oluşturulmasında etkili olabilecek veriler 

barındırmaktadır. 

 

1. Siyasi Liderlik  

Her toplumda siyasal faaliyette yoğun olarak bulunanlar ve bulunmayanlar 

biçiminde iki grubun varlığını ve bunlardan ikinci grubun, toplumların büyük 

çoğunluğunda çok daha kalabalık olduğu söylenebilir (Kalaycıoğlu, 1983: 353). 

Buradan hareketle yöneten ve yönetilen olgusu ortaya çıkmaktadır. 

Siyasal sistemde pek çok aktör yer almaktadır. Ancak bunların hangisinin 

lider olduğu ya da olabileceği ve liderlik vasıflarına sahip oldukları tartışılması 

gereken bir konudur. Dolayısıyla siyasal arenada bulunan herkese lider olarak 

bakılmaması gerekmektedir. Çünkü liderlik, içinde pek çok bileşeni barındıran, 

çeşitli özellikleri gerektiren bir kavramdır. 

Liderlik konusu her ne kadar siyasal alanda tartışılan konular içinde yer 

alsa da, genellikle işletme yönetimi ile ilişkilendirilmiştir. Ancak, siyasi liderlik 

de çalışılması gereken konular arasında yer almaktadır. Çünkü, siyasi liderlik 

sadece bir grubu ilgilendiren bir konu değildir. Tüm seçmenlerin birer yurttaş 

olması ve oy kullanması sebebiyle herkesi ilgilendiren konular arasındadır. 

Günümüzde artık oylar neredeyse parti liderine göre verilmektedir. Liderin 

parti içinde özellikle öne çıktı yapılarda, parti lideri bulunduğu konumu 

sağlamlaştırabilmek adına iktidarını kişiselleştirebilmektedir. İdeolojik 

farklılaşmanın yoğun olmadığı partiler liderlik kavgaları sebebiyle biraraya 

gelememekte ve halk partilerden ziyade liderlere oy vermektedir. Dolayısıyla, 

partiler arası farklılaşma genellikle parti liderinde ortaya çıkmaktadır (Gül ve 

Arslan, 2005: 157). Türk siyasi tarihine bakıldığında; siyasi partiler, siyasal 

hareketler ve tüm siyasi oluşumlar her zaman liderleriyle anılmış ve sonrasında 

da anılmaya devam etmişlerdir (Can, 2015: 162). Örneğin, “Erbakancılar, 

Karaoğlancılar” gibi, partiden ziyade, liderle bütünleşmiş siyasal yönelimler 

bulunmaktadır. 

Seçmenler gözünde oluşan liderlere ilişkin kanaatler, halkın siyasi sürece 

ilişkin görüşlerini etkilemektedir. (Heywood, 2007: 502-503). Yani seçmenler, 
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liderin tavır, davranış, tutum ve söylemlerine göre siyasal süreçle ilgili yargılara 

da varabilmektedirler. 

Siyasasal yapının bileşenleri oldukça fazladır. Ancak, bu yapı içinde karar 

alma mekanizmalarında en etkin söz sahibi olan kişiler ise genellikle liderlerdir. 

Liderler, siyasal süreçteki etkilerinin yanında, siyasette sembol konumuna 

gelebilirler. Bu durumda liderin parti ile özdeşleşmesi halinde lider sembol 

konumuna gelecek ve etkiselliği daha fazla olacaktır (Komsuoğlu, 2008:15-16). 

Hatta bu durumda liderin partinin başından ayrılmasıyla birlikte, parti de varlığını 

yitirme tehlikesine girebilmektedir.  

Liderlik, hemen hemen her toplumda görülen evrensel bir olgu olmakla 

birlikte, farklı dillerde eşdeğerleri bulunmaktadır. örneğin, liderlik kelimesi için 

Japonca’da  bir karşılık bulunmamaktadır. Ya da Führer sözcüğü bazı tarihsel 

sebeplerden dolayı sorun olabilmektedir. (Edinger, 1990: 510). Siyasi liderlik 

tanımlamasıyla ilgili olarak genel kabul görmüş bir teori ve yöntem 

bulunmamakla birlikte (Yılmaz, 1996: 165) genel liderlik tanımlamaları siyasal 

liderliğin içeriği ve karakteristiği hakkında yardımcı olmaktadır (Blondel, 1987: 

2). Dolayısıyla, liderlik teorileri bir noktada siyasal liderliği de içinde 

barındırmaktadır. 

Liderlik ile ilgili pek çok akademik alanda çalışmalar yapılmıştır. Pek çok 

farklı bilim dalı liderlik konusunu incelemiş ve temellerini açıklamaya 

çalışmıştır. Ancak yapılan çalışmalar çalışmayı sürdüren kişinin ilgi alanlarıyla 

sınırlı kalmıştır. Siyaset bilimi açısından değerlendirildiğinde ise liderlik, devlet 

kuramları, elitizm teorisi, liderin seçimi, siyasal yaşamdaki rolleri gibi konular 

üzerinden işlenmiştir (Komsuoğlu, 2008: 20-21). Liderlik, disiplinler arası bir 

konu olduğu için, siyasal liderlik konusu da genellikle siyaset bilimciler 

tarafından araştırılmaktadır. 

Siyaset bilimcileri tarafından yapılan araştırmalar ise genellikle siyasi 

liderlikte etkin olan faktörler, kişisel özellikler, siyasi liderlik stratejileri gibi 

konulara da odaklanılmaktadır (Heper, Sayarı, 2008: 9). 

Demokratik toplumlarda görev alan siyasi liderler karmaşık bir ahlaki 

evrende yaşarlar. Demokrasi, etkili bir şekilde çalışması için iyi bir liderlik 

gerektirir (Hart, Rhodes, 2014: 5). Demokrasi, insanların farklı fikirleri, inançları 

ve değerleri paylaştıkları bir değişim yeridir. Demokrasilerde bulunan siyasi 

partiler bu unsurları somutlaştırır ve çevrelerindeki insanları bir araya getirme 

görevine sahiptir. Liderler artık günümüzde siyasetin temel aktörü konumundadır 

(Yıldız, 2002: 81). Siyasal liderlik anlaşılması kolay olan bir konu olduğu kadar, 
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kavramsal anlamda algılanması güç bir olgudur. Siyasi liderlik, liderin 

karakterinden, yeteneklerinden ve performansından, diğerlerini yönetmek ve 

liderlik etmek için verilen sorumluluklardan oluşmaktadır (Junquera, Fernandez, 

2011: 24). Çünkü liderlik konusu, lider olarak nitelendirilen kişinin sadece belirli 

kişisel özelliklerinden ibaret değildir. Kişisel özelliklerin yanısıra, farklı 

faktörlerle birlikte liderlik konusu değerlendirilmektedir (Yılmaz, 1996: 165). 

Çünkü liderlik, salt yönetimsel bir faaliyet değil, aynı zamanda beşeri ilişkileri de 

içinde barındıran çok fonksiyonlu bir unsurdur. 

Bir başka bakış açısına göre işlevsel yönden liderlik fonksiyonu 

değişebilmektedir. Bu şekilde liderlik, “sistemin yaşayabilirliğini artıran 

herhangi bir eylemdir ve resmi liderlik rolü olmayan üyeler de dahil olmak üzere 

kritik sistem işlevlerinin yerine getirilmesine yardımcı olan herkes liderlik 

yapmaktadır (Ufel, 2014: 54). Buradaki önemli nokta liderin sistemin işlerliğini 

sağlayan kişi olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. 

Siyasi parti liderliği, diğer liderlik türlerine göre daha büyük bir öneme 

sahiptir. Bu sebepten, siyasi liderin özellikleri örgütün büyümesinde ve 

başarısında büyük öneme sahiptir. Liderin hitabet gücü, ideolojik boyutu ve 

propaganda yöntemlerine bağlılığı, liderlerin uyum ve uzlaşma kapasitesi ve de 

olaylardaki cesaret ve tecrübesi karizmatiklik niteliklerine etki etmektedir 

(Tuncay, 2000: 184). Dolayısıyla siyasi liderlik kavramından söz edildiği zaman 

ilk akla siyasi parti liderliği gelmektedir. Komsuoğlu’na göre (2008: 49-50), 

bireylerin sahip olduğu liderlik algısı, liderin kimliğine, ülkeye, kültüre ve siyasal 

rejime göre farklılaşabilmektedir. Bundan dolayı bireylere ve topluma göre siyasi 

lider algısı farklılaşabilmektedir. Ayrıca, insanlar sadece kendi yaşadığı 

toplumun haricinde de siyasi lider figürü benimseyebilmektedir. Yani, 

bireylerdeki siyasi lider algısı kendi toplumlarıyla ya da tarihleriyle sınırlı 

kalmayabilir. Hatta bu isim yasal bir lider olabileceği gibi, yasadışı bir isim de 

olabilir. Çünkü bireylerin siyasal görüşü, etnik ve dini kimlik unsurları siyasal 

liderlik algısı üzerinde etkin olabilmektedir. Altılar (2012:84) siyasal liderliği 

siyasi güce dayanarak astlarını etkilemeye yönelik bir liderlik biçimi olarak 

tanımlamakta ve siyasi liderliğin en  belirgin özelliği liderliğin güç kaynağının 

halk gücüne dayanması olarak ifade etmektedir. Siyasal görüşlerin ifade 

edilmesinde simge konumunda olan liderler, Liderler siyasal yaşamda en önemli 

figürlerdir. Siyasal görüşleri ifade eden kişiler olarak liderler bazı durumlarda 

ideolojinin önüne geçebilmektedir. Örneğin, Mandela Güney Afrika 

Cumhuriyeti’nde  bir siyasi simge haline gelmiştir. (Komsuoğlu, 2008: 50). 

Başka bir örnek olarak Gandhi’nin sivil itaatsizlik düşüncesinin sembolü olması 

verilebilir.  
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Liderlik süreklilik gösteren bir süreci ifade eder. Özellikle siyasi liderlik 

konusunda, sadece iktidarda olunması durumunda değil, lider konumunda 

bulunan kişinin her zaman bulunduğu konumun farkında olması gerekmektedir. 

Çünkü liderlik, sadece gücün kullanıldığı zamanlarda değil, her zaman 

devamlılık gerektirir. Siyasal liderlik gücün geniş bir yelpazeyi içeren özel bir 

türüdür (Blondel, 1987: 15). Lider olan kişiler sadece yaşadıkları dönemde değil, 

yüzyıllar sonra bile lider olarak anılmaya devam ederler. 

 

1.2. Siyasi Liderliğin Ortaya Çıkışı 

Toplumda alınan kararlar, bireylerin her istediğini yapmasını 

sınırlandırdığı gibi, birinin diğerine zarar vermesini de engeller. Tarihte 

egemenlik yetkilerinin bireylere geçmesiyle, bireylerin egemenlik yetkilerini 

kullanarak yönetenleri belirlemeleri ortaya çıkmıştır (Arslan, 2016: 42). Aslında 

böylelikle yönetilenler, kendi haklarını da bir noktada sınırlandırmışlardır. 

Liderlik konusu, toplumu şekillendirmesinden dolayı halkı etkilediği 

kadar, yine toplumsal bir konu olmasından ve çeşitli etkilerinin bulunmasından 

dolayı bilim insanlarını da ilgilendiren konular arasındadır. Liderlik tanımları, 

liderlik yeteneklerine, liderin kişisel özelliklerine, ilişkisel etkilere, bilişsel ve 

duygusal uyuma, bireysel-grup ilişkilerine, bireysel ve kolektif ilgi alanlarına 

göre değişir. (Hartog, Koopman, 2001: 166). Çünkü her toplumun öncelikleri ve 

istekleri farklılaşabilir. Dolayısıyla toplumun liderden beklentileri de diğer 

toplumlara göre farklılık gösterebilir. 

Siyasal liderlik konusu antik çağlardan beri siyaset teorisyenlerini 

ilgilendiren konular arasında yer almıştır. Plato ve Aristo liderlikle ilgili teoriler 

geliştirmişler, gücün elde edilmesi ve izlenecek yollarla ilgili bilgiler 

vermişlerdir. Machiavelli’nin Prens isimli kitabından sonra görüşler lider ne 

yapsa iyi olurdan, lider ne yapmalıya doğru değişmiştir. 20. Yüzyılın erken 

dönemleri boyunca liderlik çeşitli biçim ve disiplin olarak gelişmiştir. 1930 

yılında HaroldLasswell siyasal liderlikle ilgili çeşitli çalışmalar yapmıştır. 

(Kellerman, 1986, 59). Dolayısıyla liderlik araştırmaları bilimlerin ortaya 

çıkmaya başlamasıyla ortaya çıkmış ve hala günümüzde de devam eden bir 

konudur. 

Liderlik dünyanın her yerinde ve tarihin iki baskın figürleri şeklinde tarih 

boyunca kendini göstermiştir: bir yandan sihirbaz ve peygamber, bir yandan 
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seçilen savaş lordu, çete lideri ve condottiere3. Batı dünyasına özgü olan şey ise 

bizi daha da endişelendirir: şehir devletinde ortaya çıkan özgür "demagog" 

şeklindeki siyasi liderlik, Batı'ya ve özellikle Akdeniz dünyasına hapsolmuş bir 

siyasi form ve onu takip ederek, anayasal devlette büyüyen parlamenter "parti 

lideri" şeklindeki siyasi liderliği ifade eder ve aynı şekilde Batı'ya özgü bir 

kurumdur(Owen ve Strong, 2004: 35). 

Liderlik konusunda bilinen en iyi örnekler arasında MaxWeber’in(1947) 

yaptığı çalışmalar gelmektedir. Weber, 3 tip liderlik otoritesi belirlemiştir 

(Mughan, Patterson, 1992: 3). Buna göre “geleneksel”, “hukuki”, ve “karizmatik” 

olmak üzere üç otorite tipi mevcuttur (Kapani, 2009: 97-99). Weber’e göre bu üç 

otorite türünde geleneksel olanın kökeni tarihte gelenek ve göreneklerde 

yatmaktadır. Otoritenin uzun zamandır bulunuyor olması onun meşruiyetinin 

kaynağıdır. Karizmatik otorite, otorite sahibi kişinin kendi özellikleri ile 

ilişkilendirilir. Bu durumda, otorite sahibinin otoritesi kişinin bellik karakter 

özelliklerine sahip olmasından kaynaklanır. Hukuki ya da yasal-rasyonel otorite 

ise belli bir makamı işgal eden kişinin kendisinden değil, makamın hem varlığının 

hem de yetki ve sorumluluklarının genel, objektif, gayri şahsi kurallara 

dayanmasından kaynaklanır (Yayla,2015: 27). 

1950 ve 60’larda siyasal lilderlik konusuyla ilgili kitaplar yayınlandı 

(Glad, 2002: 9). HaroldLasswell Psikopatoloji ve Siyaset isimli kitabında, 

Freudian teoriyi siyasal hayatla bütünleştirmiştir. (Kellerman, 1986, 59). 

Lasswell Siyasete dahil olan insanların zihinsel profillerini incelemek üzere 

çalışmalar yapmıştır (Pettman, 2012:1).  

Liderlik konusunda önemli gelişmelere yol açan ve 1970’lerin Pulitzer 

ödülü alan James McGregorBurns ise bu konu açısından önde gelen 

isimlerdendir. Bazı önemli çalışmalar ise, Blondel 1987, Gardner 1989, Willner 

1984, Jones 1989, Bailey 1988, Kellerman 1986 olarak sıralanabilir (Mughan, 

Patterson, 1992: 4).  

Liderlik bir grup içinde ortaya çıkan ve saygınlığa bağlı bir olgudur. Judge, 

Bono, Illies ve Gerdhart (2002) liderin ortaya çıkışını bir kişinin lider olarak 

görülüp görülmemesiyle yada ne kadar lider olarak görüldüğüyle alakalı olarak 

açıklamışlardır (Ballı, 2012: 53). Dolayısıyla bir kişinin lider olarak algılanıp 

algılanmaması, diğer insanların ona liderlik vasıfları yüklemesiyle 

ilişkilendirilebilir. Bununla birlikte siyasi liderlik büyük sorumluluk 

                                                 
3Condottieri, Orta Çağ'da Rönesans dönemi boyunca Papalık Devleti de dahil olmak üzere İtalyan 

şehir devletleri tarafından kullanılan sözleşme usulü çalışan paralı asker liderlerini ve kurumlarını 

anlatır. İtalyancada condottiero sözleşme karşılığı anlaşılan anlamına gelmektedir. 
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gerektirmektedir ve üstlendikleri bu sorumluluk ve neticeleriyle ilgili 

olarakliderlik konusu siyaset ve siyaset psikolojisi analistlerine ilgi kaynağı 

olmuştur (Valenty, Feldman, 2002: 1). Günümüzde klinik psikoloji alanında da 

siyasetle ve siyasi liderlikle ilgili çalışmalar yürütülmektedir. 

Komsuoğlu’na göre (2008: 20) bireyler ve toplumlar, lider olarak ortaya 

çıkan kişiyi benimsemek ve bu liderle etkileşim halinde olmak isterler. Çünkü 

lilderler siyasi figür olmanın yanında, toplumdaki bazı kişiler için rol model olan 

kişiler arasında yer almaktadır. Dolayısıyla lider, bireylerin hayatlarında rol 

oynayabilen, onları motive edebilen, bütünleştirici özelliği olabilen kişiler 

olmalıdır.Çünkü, liderlik bazen, siyasal bir sembol olmanın yanı sıra, insanların 

kendileriyle özdeşleştirdiği bir olgu olarak karşımıza çıkabilmektedir. 

Weber’e göre (2006: 17), “Güç kullanarak, yeryüzünde toplumsal adaleti 

yerleştirmek isteyen biri, yandaşlara, yani insanlardan oluşmuş bir aygıta gerek 

duyacaktır, oysa bu aygıt ancak manevi ve maddi ödüller önceden belirlenirse 

işler”. Dolayısıyla, siyasi liderler, ödüllendirme mekanizması sayesinde 

takipçileri aracılığıyla kendi geleceklerini şekilledirebilirler. Ancak yine de lider, 

faaliyetlerinin sonuçlarının ne olacağı konusunda tam bilgiye sahip olmayabilir.  

Siyasal iletişim teknikleri, siyasal reklamcılık ve siyasal propaganda 

tekniklerinin kullanımının artması ve kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler 

takipçiler gözünde liderleri farklı olarak gösterebilmektedir. Özellikle “imaj 

yönetimi”nin siyaset bilimi alanında kullanılmasıyla birlikte, siyasal propaganda, 

siyasal iletişim, siyasal pazarlama gibi alanlarda siyasi liderlere yönelik olarak 

imaj düzenlemeleri oluşturulmaya başlanmıştır. Zaten halk arasında sıkça 

kullanılan; “kurtarıcı”, “kahraman”, devlet babası”, “fakirlerin koruyucusu” gibi 

deyimler günümüzde lider tiplemelerine karşılık gelmektedir (Gül, Arslan, 2005: 

160). Çünkü liderle ilgili olarak medyada ve çeşitli propaganda yöntemlerinde 

gösterilen izlenim, halkın onlardan beklediği vasıfların ortaya konulmaya 

çalışılmasıyla ilgilidir.  

Yönetim yapısı itibariyle geleneksel nitelikler taşıyan ülkemizde siyasi 

liderlerin ortaya çıkışı genellikle tepeden inmeci yöntemlerle ve rekabetin sınırlı 

olduğu koşullar altında gerçekleşmiştir. Bunun ortaya çıkmasında Türk siyasal 

kültürünün etkisi görülebilmektedir. Çünkü devlet geleneğinin devamı 

niteliğinde olan ve Osmanlı’dan alınan siyasi kültür bu konuda etkili bir rol 

oynamıştır (Tuncay, 2000: 185). Çünkü Osmanlı’nın yönetimindeki usullerin 

etkileri günümüzde hala görülmektedir. Dolayısıyla siyasal kültür ve yönetim 

kültürü, siyasal hayattaki birçok alanda etkili olduğu gibi, siyasal liderliğin ortaya 

çıkmasında da etkili bir unsurdur.  
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1.3. Siyasi Liderin Özellikleri  

Siyasal hayatta seçmenler, oy verme kriterleri ile ilgili olarak bilgiye ve 

partilerin programları, vaatleri, icraatleri ve uygulamaları ile ilgili yeterli 

donanıma çok fazla sahip değillerdir. Seçmenlerin en önemli oy verme kriteri 

olarak siyasi lider en başta gelmektedir. Çünkü liderler, seçmenlerin oy verme 

sıralamasında en başta yer almaktadır. 

Liderler, yönetimde önemli bir yere sahiptir. Çünkü liderler temsil etme 

yönünün yanı sıra belirli yetkileri de birlikte kullanan kişilerdir (Zariç, 2011: 99). 

Liderlerin belirli güçlerle donatılmış olması, konumlarını en iyi yönetecek kişi 

olarak görülmeleri gerçeğidir. Liderleri diğer grup üyelerinden ayıran kişisel 

özelliklerde küçük farklılıklar vardır. Siyasi liderlik, siyasi sistemin ve çevresinin 

ürettiği bireysel ve kolektif ihtiyaçlardan doğar. Siyasi toplumda makul bir 

uzlaşma için temel bir ihtiyaç vardır. Başka bir deyişle, vatandaşların 

davranışlarını ve ilişkilerini düzenleyen ve meşrulaştıran kolektif normlara 

kolayca bağlanmak istiyorlar. İnsanlar liderlerin bu kararlaştırılan normları temsil 

etmesini bekliyorlar. Buna ek olarak, insanlarda lider hakkında "bizden biri" ya 

da "tıpkı bizim gibi" izlenimini uyandırmak önemlidir (Dion, 1968: 9). 

Dolayısıyla liderin, içinde bulunduğu toplumun özellikleri çok iyi bilen, ve bu 

özelliklere sahip olabilen kişiler olması beklenir. 

Başarılı ve başarısız liderler arasındaki ayrım, sosyal çabalarının sonuçları 

açısından yapılabilir. Toplumdaki insanların beklentilerine göre, “büyük 

tasarıma” taşıma yeteneğini gösterenlere başarılı liderler denebilirken, sosyal 

çabaları geri tepen ya da stratejik vizyonu yıkıcı olanlara başarısız liderler 

denebilir (Masciulli vd., 2009: 10). Dolayısıyla liderler toplumsal beklentilerin 

neticelerine göre başarılı yada başarısız olarak nitelendirilmektedir. 

Barber’ın 1972’de yayınladığı “ThePresidentialCharacter” isimli kitabında 

ABD Başkanlarının sahip olduğu çeşitli özelliklerden bahsedilmiştir. Bu 

özellikler farklı miktar ve kombinasyonlar halinde bulunmaktadır. Başkanlık 

kişiliğinin unsurları olarak “karakter, dünya görüşü ve tarz” sıralanmaktadır 

(Cottam vd., 2017: 66-67): 

-Tarz bir başkanın üç siyasal yönünü (söylem, kişisel ilişkiler ve 

sorumluluk) alışılmış bir şekilde yürütme biçimidir. 

- Dünya görüşü, liderin toplumsal nedensellik, insan doğası ve dönemin 

ahlaki çatışmaları gibi konulara dair siyasetle bağlantılı temel inançlarından 

oluşmaktadır. 
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- Karakter ise bir liderin kendisini yaşam ve kendi meziyetleri karşısında 

yönlendirme biçimi (özsaygı duygusu, başarı ya da şefkat ölçüleri) olarak 

görülmektedir. 

 Heper ve Sayarı tarafından yapılan bir çalışmada (2008) Türkiye’de siyasi 

liderlikle ilgili dikkat edilmesi gereken konular şu şekildedir:  

1. Liderin Geçmişi ve Siyasi Kariyeri: Liderin kökeni ve yetişme şartları, 

siyasete nasıl girdiği, siyasi kariyerindeki önemli dönüm noktaları,  

2. Liderin Kişiliği: Liderin ayırt edici kişisel özelliklerinin olup olmadığı, 

liderin kişiliği ile parti içi demokrasi anlayışının ilişkisi,  

3. Liderlik Üslubu, Yetenek ve Stratejileri: Liderin iktidarı ele geçirme ve 

elde tutmada kullandığı stratejiler, lideri, diğer liderlerden ayıran stratejik 

özellikleri, toplumsal değişmelere göre liderlik üslup tarzının biçimlenmesi, 

 4. İnançları, İdeolojisi ve Amaçları: Liderin, belli bir inancı/ideolojisi olup 

olmadığı ve bu inanç/ideolojinin eylemlerine yansıma şekli,  

5. Türkiye Demokrasisine Etkileri: Liderin Türk demokrasisinin 

şekillenmesindeki etkileri.  

Cottam ve diğerlerinin yaptıkları araştırmalar neticesinde çeşitli psikolojik 

faktörler göz önünde bulundurulduğunda liderlerde ortaya çıkan bireysel 

özellikler açıklanmıştır. 

Hermann ve Preston (1994:81), liderlerin tarzı hakkında 5 ana liderlik tipi 

değişkeni olduğunu kaydetmektedir (Cottam vd.2017: 75): 

1. Politika yapma sürecinde liderin müdahil olması, 

2. Liderin çatışmayı tolere etme istekliliği, 

3. Liderin liderlik yapma güdüsü ya da gerekçesi, 

4. Liderin bilgi yönetmede tercih ettiği stratejiler, 

5. Liderlerin çatışmayı a kavuşturmada tercih ettiği stratejiler. Herrmann 

ve meslektaşlarının çalışmalarında bu değişkenler, artan bir şekilde 

araştırmalarının odak noktasını oluşturmuştur. 
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Tablo 1 

 Seçilmiş Bireysel Özelliklerin Açıklamaları 
Özellik Açıklaması 

1.Güç İhtiyacı Kişinin gücünü (yani diğerleri üzerindeki etki, kontrol ve nüfuzunu) 

oluşturma, sürdürme ya da yenileme kaygısı 

2.Kontrol Mevkii Kişinin, dâhil olduğu durumlar üzerinde belirli ölçüde kontrol sahibi 

olup olmadığına ve yönetimin ülkede ve ülkeye ne olacağını 

etkileyip etkilemeyeceğine dair algıyı içeren dünya görüşü 

3. Etnik 

Merkezcilik 

Kişinin kendi milletini merkezi konumda tuttuğu dünya görüşü; 

kendi milletine karşı güçlü duygusal bağları; milli onur ve kimlik 

konusuna vurgu 

4. Yakınlık 

İhtiyacı  

Diğer kişilerle ya da gruplarla sıcak ve dostane ilişkiler kurma, 

sürdürme ya da iyileştirme kaygısı 

5. Bilişsel 

Karmaşıklık 

Çevreyi ayırt edebilme yeteneği: kişinin, diğer kişileri, yerleri, 

ilkeleri, fikirleri ya da şeyleri tarif ederken ya da tartışırken 

sergilediği farklılaşma derecesi, 

6. Diğer Kişilere 

Güvensizlik  

Diğer kişiler hakkında kuşku, tedirginlik ve kuruntular, diğerlerinin 

gerekçeleri ve eylemleri hakkında kuşku duyma ve güvenmeme 

eğilimi, 

7. Özgüven 
Kişinin kendine gereğinden fazla önem verme duygusu ya da 

çevredeki sorunlarla baş edebilme becerisine dair imgesi 

8. Görev-

Kişilerarası 

Vurgusu 

Başkalarıyla etkileşimde, görevin/işin tamamlanmasına ya da 

diğerlerinin duygularına ve ihtiyaçlarına odaklanmaya yönelik 

göreceli vurgu 

Kaynak: Cottam vd., 2017: 71. 

 

Çağdaş demokratik bir toplumda, üç geniş siyasi liderlik işlevi 

tanımlanmıştır (Teles, 2015: 24-25):  

(1)koordinasyonu geliştirmenin ve stratejik liderlik sağlamanın bir yolu olarak 

yönetim-liderler, müzakere yoluyla politika fikirleri üretebilmeli ve bunları 

organizasyon aracılığıyla iletebilmelidir; 

(2) hükümetin etrafındaki bağlamının karmaşıklığının bir sonucu olarak 

yönetişim - hükümet yetkililerinin geniş işlev yelpazesi ile diğer kamu makamları 

ve özel kuruluşlar ile ilgili olmalı, politika dağıtım ve müzakere ortaklıkları ve 

ağları geliştirilebilmelidir; 

 (3) destekçileriyle karşılıklı bağlılık. Aslında, liderler hayatta kalmalarını 

sağlamalıdır. Bağlılık rolünün sorunu, liderlerin kuruluşa yönelik vizyonlarını 

tehlikeye atmadan resmi konumlarını korumalarını sağlamalıdır. 

 

Lider kendisini takip edenler ile sürekli etkileşim halinde olmalıdır. 

Komsuoğlu’na göre (2008: 26), lider ile takipçiler arasındaki etkileşim, genellikle 
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liderin davranışlarının takipçileri etkilemesiyle ilgili olarak ortaya çıkmaktadır. 

Lider, takipçilerini motive edebilme yeteneğine sahip, onlara ilham kaynağı 

oluşturabilen, hedefleri için mücedele edebilmelerini sağlayan, gerektiği taktirde 

belirli bir otoriteyi sağlayabilen, takipçileriyle arasında duygusal bir bağlılığı 

bulunabilen niteliklerde olmalıdır. Çünkü lideri mensubu olduğu gruptan ayıran 

belirli özellikler bulunmaktadır. Bu özelliklerini açığa çıkararak, kullanabilen 

kişiler, lider olarak nitelendirilebilir. Lideri diğer üyelerden ayıran özellikler ana 

hatlarıyla kişisel özellikler ve örgütsel özellikler olarak değerlendirilebilir.  

 

1.3.1. Kişisel Özellikler  

Toplumların yapıları ve özellikleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla 

toplumu oluşturan bireylerin özellikleri debirbirinden farklıdır. Aynı şekilde 

liderler de birbirinden farklı özelliklere sahiptirler. Ancak toplum karşısında hitap 

etme yetenekleri onların imajını oluşturan özellikler arasında yer alır ve ilk fark 

edilen özelliklerdendir. Liderlerin sözleri, ses tonu, beden dili, davranışları ve 

hareketleri karşısındakilere istek ve iradesini kabul ettirebilir nitelikte olmalıdır 

(Çetin, 2009: 24). Dolayısıyla seçmenlerin lideri kabul edebilmelerinde en 

önemli noktalardan bir tanesi liderlik özelliklerini gerçekten yansıtabiliyor 

olmasıdır. 

Karizmatik siyasi liderleri takip eden gruplarda genel olarak şu nitelikler 

görülmektedir (Can, 2015: 183): 

 Hedefi gerçekleştirmeye yönelik yüksek motivasyon ve yüksek 

performans, 
 Aşırı biçimde lidere güven duyma, yüksek seviyede lidere düşkünlük 

gösterme, bağlı olma, sadakatli davranma ve saygı duyma, 

 Lidere ve onun düşüncelerine yünelik coşku ve heyecan duyma, 

 Partinin veya kurumun hedefi için, bireysel çıkarlardan vazgeçmeye 

gönüllü olmasıdır. 

Liderlikte karizmatik özellikler, liderin kabul görmesinde ve sürekliliğinde 

önemli etkenlerdir. Karizmatik özelliklere sahip olan liderler seçmenler 

tarafından daha dikkat çekmektedir. Karizmatik özellikleri ortaya çıkarabilmek 

için özellikle seçim dönemleri ve propaganda esnasında imaj yönetimine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Uzmanlar lidere enerjik, atılgan ve güleryüzlü olmalarını tavsiye 

etmekte, fiziksel görüntü itibariyle ise, seçmen kitlesinin beğeni ve moral 

değerlerine göre görüntü vermeleri gerektiğini telkin etmektedir (Gül, Arslan, 

2005:158). Liderlerin içinde bulundukları durum ve davranışlar liderlik 
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tarzlarının ortaya çıkmasında etkilidir “Lider olunmaz, lider doğulur” sözü 

liderlikle ilgili önemli bir bilgiyi vermektedir. Çünkü yapılan araştırmalara 

neticesinde, bireylerin doğuştan getirdiği özelliklerin liderliğin oluşmasında 

etkili olduğu ortaya çıkmıştır (Taşdemir, 2009: 150). Ancak imaj yönetimi ile 

liderin doğuştan getirdiği özelliklere ek olarak, belirli noktalarda olumlu etki 

yapabilecek anlamlar yüklenebilmektedir. 

Değişim, dönüşüm ve yeni doğrultular üzerebilen bir vizyona sahip 

olmunmasıİyi bir liderde olması gereken özelliklerdendir. Liderlik 

yeteneklerinde fiziksel ve duygusal unsurlar bulunmaktadır. Fiziksel unsurlar, 

aile ortamında doğasında olan ve gelişen ırk, vücut yapısı, enerji seviyesi gibi 

özelliklerden oluşur. Sağlıklı olmak, lider olmak için doğal bir özelliktir, çünkü 

yüksek enerjili işleri gerçekleştirmek için gereken fiziksel yeteneği belirler. 

Duygusal unsurlar, bir kişiye umut, irade, kararlılık, yeterlilik ve sadakat gibi 

güçlü özellikler veren güven özerkliği, inisiyatif, çalışkanlık, samimiyet, özen ve 

bilgelik gibi niteliklerdir (Haas, Tamarkin, 2000: 55). Olayları kontrol etme 

konusunda güven ve güveni düşük olan liderler, iç siyasi ve ekonomik sorunlarla 

karşı karşıya kaldıklarında kararlarının bu faktörlerle sınırlı olacağını düşünüyor 

ve bu sorunları tersine çevirmede çok az güven duyuyorlar. Kendinden emin ve 

olayları kontrol etmeye inanan liderler, zor iç politik ve ekonomik koşullarla karşı 

karşıya kaldıklarında politik konumlarını korumak için çevrelerini manipüle etme 

ve dizginleri ele alma konusunda daha emindir (Keller, Foster, 2012: 587). 

Liderler, olay ve durumları iyi idare edebilen kişiler de olmalıdırlar. Gerektiğinde 

tüm sorumluluğu sahiplenebilmelidirler. 

Liderlerin kullandıkları söylem tarzı da liderin karakteristik özellikleri 

yansıtır. Her ne kadar kullandıkları sözler ya da metinler bir idari ve siyasi 

mekanizma tarafından belirlense de, sonuçta lider tarafından dile getirildiği için 

kendisine mal edilir. Halk ise bunu kimlerin hazırladığını, nasıl bir çalışmanın 

sonucunda ortaya çıktığını görmeden, sadece liderin cümlelerine dikkat 

etmektedir (Demir, 2007: 15). Bu yüzden, liderlerin söylemlerinin düzgün, 

hitabetlerinin güçlü olması gerekmektedir. Halk tarafında anlaşılan bir dil 

kullanmak, halka hitabeti daha güçlü kılar. Kaya’ya göre (2013: 81), sözleriyle, 

davranışlarıyla inandırıcılık niteliği taşıyan liderlerin kararlarını uygulamaları 

daha kolay gerçekleşmektedir. İnandırıcılık yeteneği liderlikte çok önemli 

unsurlardan birini oluşturmaktadır. Çünkü kitlelerin yönlendirilebilmesi için 

inandırıcılık niteliğinin bulunması gerekir. Halkın gözünde “ne yaptığını bilen” 

imajı oluşturmak için, lider olmadan önceki eylem ve düşünceleriyle doğru insan 

olduğuna inanılan birisinin, lider olmasıyla birlikte kendine özgü yetenekleri 

sergileyebilmesi gerekmektedir. 
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İmaj, liderlikte önemli bir etkendir ayrıca, liderin karakter itibariyle de 

düzgün bir imaja sahip olması gerekmektedir. Ancak, insanların düzgün 

karakterli olması siyasette daimi haklı oldukları anlamına gelmez. Ayrıca, hiçbir 

insan, iktidarda bulunsalar bile, hatasız olarak düşünülmemelidirler  (Spitz: 1994: 

268). Bireysel olarak insanların hataları olabileceği gibi, liderlerin de stratejik 

hataları olabilir. Bu doğal bir durumdur. Ancak liderler başarılarını 

sahiplendikleri gibi, hatalarını da sahiplenebilmelidirler. 

Liderler siyasi kariyerleri boyunca toplumsal kökenlerini, eğitimlerini, 

siyasal ve kültürel birikimlerini beraberinde getirirler. Liderin yetiştiği toplumsal 

ortam, liderin kendini ait hissettiği kitleyi ve siyasal kariyerini ortaya koymak 

açısından önemlidir. Liderin mensubu olduğu toplumun yapısı, eğitimi, gelir 

düzeyi, siyasal geçmişi liderlik algısının oluşmasında önemli etkenler arasında 

yer almaktadır (Komsuoğlu, 2008: 17-22). Çünkü seçmenler, kendilerine 

benzeyen, kendilerinin içinde bulunduğu toplum yapısına uygun kişileri lider 

olarak görmek isteyeceklerdir. Platon toplumları bilge filozofların yönetmesi 

gerektiğine inanır. Bunun için yönetimin akıllılara verilmesi gerekir. İdeal 

devlette ise dört erdem vardır. Bunlar; bilgelik, yiğitlik, ölçülülük ve adalettir. 

Ona göre bilgelik idarecilerin, yiğitlik koruyucuların, ölçülülük hem 

koruyucuların hem idarecilerin, adalet ise tüm sınıfların ortak erdemidir (Şenel, 

2010: 153-161).  

Tüm insanlar için geçerli olan ahlak ve erdem sahibi olmak, liderler için 

de geçerlidir. Liderler, destek alabilmek için bu özelliklere sahip olmalıdırlar. 

Liderlik yüksek bir ahlak standardı gerektirmektedir. Takipçileri tarafından 

güvenilir görülmeyen liderler dışlanabilirler (Haas ve Tamarkin, 2000: 193). 

Sennett’e göre liderlerin güvenilirliği veya meşruluğu belli bir makamda bulunan 

siyasi liderlerin etkinliklerine yada yürüttüğü programlara göre değil, nasıl birisi 

olduğuna göre değerlendirilmelidir (Yıldız, 2002: 98). Çünkü her birey-lider de 

olsa- kendi içinde özeldir ve değerlendirilken bir diğerine göre 

değerlendirilmemelidir. 

Attığı adımdan emin olan, tutarlı kararlar alabilen, istikrarlı kişilerin 

liderlik özelliklerine daha fazla sahip olduğu söylenebilir. Bununla birlikte sadece 

ülke içi siyasal tutum ve davranışlar değil,  dış politikadaki tutum ve davranışları 

da, onların değerlendirilmesi ve anlaşılması noktasında önemli bir konumdadır 

(Demir, 2007: 15). Bu yüzden sadece ülke içi yönetimi ilgilendiren konularda 

değil, aynı zamanda iç politik tüm siyasal standartları ilgilendiren konularda 

liderler tutum ve davranışlarına dikkat etmelidirler.  
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Takipçilerinin güvenini kazanan liderler, bu görevlerini daha etkin bir 

şekilde yerine getirebilirler. Liderlerin kullandıkları bütün ifadeler, söylemler ve 

bunların içeriği ülke siyasetinin belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Çünkü,liderlerin gündelik hayatlarında bile söyledikleri sözler veya tutundukları 

tavırlar, siyasi rejimi bir krize götürebilecek öneme sahiptir. (Heper, Sayarı, 

2008: 8). Dolayısıyla, liderlerin sadece siyaset sahnesindeki değil, normal 

hayatlarındaki konumları da çok önemli bir noktada yer almaktadır. Çünkü 

seçmenlerinden ve bireyler arasından liderleri rol model olarak gören ve “lideri” 

gibi davranmak isteyenler çıkacaktır. 

1.3.2. Örgütsel Özellikler  

Liderler, etkin kararlar alabilen ve aldıkları kararları uygulatabilen 

kişilerdir. Verdikleri emirler ve emir verme tarzları liderlik özelliklerine göre 

değişebilmektedir. Liderlik tarzları çok çeşitlendirilebilir. Üç temel anlayış 

düzeyi olarak demokratik, otokratik ve serbestçi liderler olarak ayrım yapmak 

mümkündür. Genel çerçeve itibariyle Demokratik, otokratik ve serbestçi liderleri 

ve davranış tarzlarını şu şekilde sınıflayabiliriz.  

Tablo 2 

Liderlik Davranış Tarzları 
Yaklaşımlar/ 

Uygulamalar 

Demokratik Otokratik Serbestçi 

1.Amaç Belirleme Takipçilerin             

Görüşü Alınır     

Lider İlgili Herkesin 

Görüşü Alınır 

2.Karar Alma Takipçilere 

Danışılarak Görüşleri 

Değerlendirilir 

Takipçilerin Katılımı 

Yok 

Takipçilerin Katılımı 

Sağlanır 

 

3. İletişim Çok Yönlü/Karşılıklı Yukarıdan Aşağıya 

Tek Yönlü 

Çok Yönlü 

 

4. Motivasyon Türü Ödüllendirici Cezalandırma Pozitif Ödüllendirici 

5. Yetki Devri Kısmen Yok Fazla 

Kaynak: Yıldız Özsalmanlı, 2005: 139, İbicioğlu vd., 2009: 5. 

Tablodan da anlaşılacağı üzere liderlik davranış tarzları arasında 

farklılıklar bulunmaktadır. Anlayış ve davranış tarzına göre demokratik, otokratik 

ve serbestçi olarak nitelenebilecek olan liderlerden demokratik liderler katılımcı 

bir özellik taşıyarak, astlarına danışarak karar alır. Sadece kriz dönemleri hariç 

olmak üzere, örgüt amaçları grubun kararlarına göre yönlenir. Astların bütün 

faaliyetlere katılımı lider tarafından teşvik edilir ve cezadan çok ödül sistemi 

uygulanarak, her türlü iletişim açık tutulur (Şimşek vd., 2003: 181). 

 Demokratik liderliğin özelliği örgüt amaçlarıyla, örgüt üyelerinin 

motivasyonunun uyumlaştırılmasına dayanmasıdır (Dion, 1968: 14).  Yönetim 
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yetkisini takipçileriyle paylaşan demokratik liderler, yönetimin neredeyse her 

aşamasında astlarına danışarak, onlardan aldığı fikir ve düşüncelere göre liderlik 

davranışı sergilemeye gayret gösterirler (Eren, 2010: 461). Demokratik liderler, 

kurumların yapısından çok grupların ilişkileri üzerine odaklanırlar. Çünkü 

liderler varsayımlarını kurumsal yapılara göre değil, insan davranışları üzerine 

kurmak zorundadırlar (Yörük, Kocabaş, 2001: 2). Demokratik siyasil liderlikte 

takipçilerin istekleri önemlidir. Dolayısıyla bu lilderlik türünde liderlerin 

takipçilerin beklentilerini karşılayabiliyor olması gerekir. Bunun aksi tipi liderlik 

türü olan otoriter liderlikte sistem gergindir ve takipçiler bundan 

memnuniyetsizlik duymaktadırlar (Mughan, Patterson, 1992: 9). Demokratik 

liderliğin bir özelliği de geniş bir tabandan seçilmesi ve seçildiği toplumun 

desteğini sürekli olarak hissetmesidir (Lasswell, 1986: 197).  

Tüm aşamalarda ve gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde lider kontrolünün 

tam ve sınırsız olduğu liderlik tipi otokratik liderliktir (Dion, 1968: 14). Bu tip 

liderler, kendi başlarına karar alırken, takipçilerini alınan kararlardan uzak 

tutarlar ve takipçiler alınan kararlara tamamen uymak durumundadır (Eren, 2010: 

461). Otokratik liderliğin özelliği, kararların tek taraflı olarak lider tarafından 

alınması ve grup faaliyetlerinin sıkı olarak kontrol edilmesidir (Yılmaz, 1996: 

169). Bu liderlik tipinde, lider kesin bir emir vermedikçe kimse hiç bir şey 

yapamamaktadır. Tek karar alıcı olarak nitelenen otokratik liderler emirleri 

kendileri verir ve örgütün diğer üyeleri ise sadece uygulamakla yükümlüdür. 

Sistemin işleyişinde ödülden ziyade korku, tehdit ve ceza bulunmaktadır  (Çetin, 

Beceren, 2007: 121). Dolayısıyla bu liderlik tipi, demokratik olmaktan uzaktır. 

Grup üyelerinin tamamen serbest bırakıldığı liderlik tipi ise Serbestçi 

(liberal) liderliktir. Bu liderlik türünde lider sadece örgüt dışından bilgi ve kaynak 

sağlamakta ve sistem otokontrol şeklinde ilerlemektedir.Ancak, bu liderlik tipinin 

olduğu sistemlerde kriz dönemlerinde örgütün dağılması daha kolay 

olabilmektedir (Şimşek vd., 2003:182). Serbestçi (liberal) liderlik tipinde, örgüt 

amaçlarına erişilebilmesi için örgüt üyelerinin özerk yetenek ve yönelimleri 

dikkate alınarak yönetim faaliyeti gerçekleştirilir (Dion, 1968: 14). Karar alma 

ve uygulama yetkisi genellikle gurup üyelerine bırakılmıştır. Bunu 

gerçekleştirmede liderin amacı, yönlendirme ve özendirmeyi sağlamaktır. Grupta 

yer alan bireyler kendi yetki alanlarına dahil olan konularda serbest karar alma 

ve uygulama hakkına sahiptirler (Taşdemir, 2009: 159). Serbestçi liderlik 

anlayışına göre en iyi hükümet, en az hükmedendir. Otoritenin görevi hakemlik 

ve jandarmalık yapmaktır (Közleme, 2013: 242). Serbestçilik düşüncesi liderlikte 

hakim olan düşüncedir. 
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Bu liderlik tarzındaki en büyük sorunlardan biri, farklı birimler, farklı 

amaçları takip ettikleri için bir karmaşıklık durumu ortaya çıkabilir. Bu nedenle 

serbestçi liderlik tipi günümüzde uygulanan liderlik tipleri arasında çok fazla yer 

almamaktadır (Doğan, 2007: 69).  

Liderlik tiplerinin örgütlerde veya toplumlarda uygulanabilir olması 

toplumsal yapıya, grup kültürüne, üyelik ilişkilerine, iç ve dış şartlara, zamana ve 

mekana bağlı olarak değişebilir ve farklılık gösterebilir. Liderler, izledikleri 

yöntemlerin başarıya ulaştığını fark ederse uygulama devam eder, aksi taktirde 

ise, aksayan noktalarda uygulamalarda değişikliğe gidebilirler (Taşdemir, 2009: 

160-161).  

2. Siyasal Liderin Rolü 

Liderlik, bütün kurumlarda olduğu gibi, demokratik kurumlarda da önemli 

bir unsurdur. Lider, lideri olduğu grup ya da toplumu temsil eder ve konumu 

itibariyle belirli yetkileri kullanır. Her bireyin karakteristik özellikleri farklı 

olduğu gibi liderlerinki de farklıdır. Dolayısıyla liderin sahip olacağı tumu ve 

davranışlar, kendisinin sahip olduğu siyasal bilince, eğitim ve ekonomik 

düzeyine ve demokratik ilkelere bağlılık ölçüsüne göre değişmektedir (Tuncay, 

2000: 73). Weber’e göre (2006:18-19), siyasetle uğraşan kişi, tüm zor koşullarına 

rağmen, başarıya ulaşıyorsa ya lider ya da kahraman olabilir. Aksi durumda dahi, 

yani başarıya ulaşılamazsa bile, lider adayının başarısızlığı kabul edebilecek 

psikolojide olması beklenmelidir. 

Lider belirleme noktasında günümüze kadar farklı mekanizmalar 

kullanılmıştır. Bunlar 3 temel gruba ayrılabilir (Dion, 1968:11-12): a) Biyolojik 

özelliklerle ilişkilendirilenler, b) Führer ilkesiyle elde edilenler, c) Oy verme 

ilkesiyle ilişkilendirilenler. Oy verme ilkesine göre belirlenen liderlikte bir 

sonrakinin seçimi daha büyük bir başarıyla sağlanır. Seçimlerin olduğu 

sistemlerde seçimler aracılığıyla belirli aralıklarla liderler değişebilir. Bu 

durumda insanlar için seçim süreci en az travmatik boyutta gerçekleşir. Belirtiler 

bu yöntemlerde sadece oy verme yöntemi siyasi liderlerin değişimi ve 

kurumsallaşması için bir araçtır. Seçmenlerin oy verme tercihleri pek çok 

değişken tarafından etkilenmektedir. Oy verme tercihleri arasında en fazla etkili 

olan ise partiden ziyade liderler olarak ortaya çıkmaktadır. Seçmenlerin lidere 

göre karar verme tercihini belirleyen faktörler ise, liderin karar verme yeteneği, 

liderin deneyimi, liderin seçmenlerin beklentilerine cevap verebilme yeteneği, 

liderin kişisel ve siyasal özellikleri gibi faktörlere bağlıdır. Siyasi liderlerin 

entelektüel yapıları, ideolojileri, hedefleri, liderlik tarzları ve stratejileri 

hayatımızı etkiler. Liderler kendi kişisel özelliklerini içeren kararlara daha yakın 

olacağı için uygulayacakları politikalar bu yönde olacaktır. Bu nedenle liderin 
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özellikleri bir noktada eylemlerine yansıtılacaktır (Heper, Sayarı, 2008: 8). 

Liderler bir toplumda demokrasinin oluşmasında ve yerleşmesinde önemli bir rol 

oynarlar. Liderler tarafından demokrasiye ve demokratik değerlere atfedilen 

önem, demokrasinin gelişmesinde etkili olacaktır. 

Heywood’a göre (2016: 193) siyasi liderliğin erdemleri arasında şunlar 

bulunmaktadır: 

 Liderler, liderin bulunmadığı durumlarda eylemsiz ve yönsüz kalacak 

insanları harekete geçirmekte ve onlara ilham kaynağı olmaktadır, 

 Liderler, birliği geliştirmekte ve grup üyelerini aynı doğrultuya 

yönelebilmeleri için cesaretlendirmektedir, 

 Liderler, sorumluluklar ve roller hiyerarşisi oluşturarak, örgütü 

güçlendirmektedirler. 

Dolayısıyla liderler, takipçilerini yönlendirebilen, yönetimde astlarına 

fikir ortaya koyma hakkı tanıyan kişilerdir. 

Bununla birlikte Heywood, liderliğe ilişkin olası tehlikelerden de 

bahsetmektedir (2016: 194). Bunlar; 

 İktidarı temerküz ettirmekte ve yozlaşmaya veya tiranlaşmaya yol 

açmaktadır; liderliğin, hesap verebilirlikle denetlenmesine ilişkin talep bundan 

kaynaklanmaktadır, 

 Yaranma ve itaate neden olarak, insanların kendi yaşamlarının 

sorumluluğunu almalarına ilişkin cesareti kırmaktadır, 

 Düşüncelerin aşağıdan yukarıya doğru akışından çok yukarıdan aşağıya 

bir akış bulunmaktadır ve bu durum tartışmayı ve müzakereyi daraltmaktadır. 

Liderliği sistem canlılığını destekleyen her eylem olarak tanımlarsak, 

tanımı gereği “etkili” olduğu için “kötü” veya “etkisiz” liderlik gibi bir şey asla 

gerçekleşmez. Değişiklik getirmeyen veya etkisiz olan herhangi bir eylem, aktör 

resmi bir liderlik konumunda olsa bile liderlik çabası olarak tanımlanamaz. 

Bununla birlikte, liderlik etkinliği derecelendirilebilir ve bu nedenle az çok 

“etkili”, “daha iyi” veya “daha kötü” liderlerden bahsetmek mümkündür (Ufel, 

2014: 60). Çünkü her liderin iyi yönleri olduğu gibi kötü yönleri de 

bulunabilmektedir. 

Demokratik toplumlarda liderler seçilerek belirlenirler. Liderler, seçilmiş 

insanlar olsalar bile bazı durumlarda sorumlu oldukları organizasyonun çok 

kişisel olmasına ve liderin örgütün önünde olmasına neden olabilirler. 

Demokratik olarak olması gereken, liderin seçimle belirlenmesi ve otoritesinin 
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bulunmasıdır. Ancak, bazı durumlarda gerçekleşen liderliğin kişiselleştirilmesi, 

liderin kendisine rakip olabilecek kişileri elemesine yol açabilir. Bununla birlikte, 

liderin çok güçlü olması, onun keyfi olarak hareket edebileceği anlamına gelmez. 

Ona güç veren liderlik de onu köleleştirir (Tekeli, 2011: 65-66). 

 

2.4.1. Amaç Belirleme  

Liderlik yetkinin kullanılması, kararların alınması ve şekillendirilmesidir, 

Lider hedeflerini belirlemeli ve bunun için gerekli ortamın hazırlanmasını 

sağlamalıdır. Siyasi liderlikte önemli faktörlerden biri rasyonel hedeflerin 

belirlenmesidir. Ayrıca, siyasi örgütler genellikle ekonomik ve kültürel 

örgütlerden daha fazla liderlik çabası gerektirir. Örneğin, kamu bürokrasisi ile 

halkın veya kitlelerin amaç ve çabalarının ilişkilendirilmesi gerekir (Dion, 1968: 

8). 

Bu noktada, siyasi liderlerin hedef belirleme hakkında ayrıntılı olarak 

düşünmeleri gerekir. Liderlik, başarı, aidiyet, onaylama, özgüven ve öz kontrol 

gibi temel insan ihtiyaçlarını karşılar. Liderler, ortak değerleri kapsayan 

vizyonları ifade ederek takipçileriyle güçlü bir temas kurarlar.(Haas, Tamarkin, 

2000: 77). Siyasi hedefler ideolojik görüşler çerçevesinde şekillendirilebilir. 

Fikirler, toplumsal değişimi etkileyen bir faktör olarak ideoloji oluşturur ve 

toplumların peşinden sürüklerken liderlerin gücünü de kolaylaştırabilir. Siyasi 

mücadelenin önde gelen aktörleri olan lider ve personeli, ideolojiye sadık 

kaldıkları sürece toplumu yönetme ve yönetme konusunda aktif olabilirler(Kaya, 

2013: 89).  

 

2.4.2. Strateji Tespit Etme  

Liderlerin hedefleri, idealleri ve vizyonlarının bulunması gerekmektedir ve 

bu hedefler ve idealler için savaşmalıdırlar. Bu noktada doğru insanların ikna 

edilmesi gerektiğini bilirler. Ayrıca, ikna olmayanlara, farklı amaçlara, 

düşüncelere ve değerlere sahip olanlara karşı hayatta kalmak zorunda olduklarını 

da bilirler. Çünkü siyasetin rekabetçi yapısı ya başarılı bir mücadele getirecek ya 

da bir kenara itecektir (Öztürk, 2004: 20-21). Liderler gelecekte meydana 

gelebilecek farklı durumlar için politikalar üretir, çevrelerindeki kişileri aktif 

olarak katılmaya teşvik ederler ve yüksek beklentiler yaratırlar (Eroğlu, Akkoç, 

2012: 353).  

Liderler stratejilerini belirlerken, hedeflerini belirlemeli ve bunlara nasıl 

ulaşacaklarını hesaplamalıdırlar. Ardından takipçileriyle etkileşime girerek 
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iletişim sağlanmalı, onların istek, ihtiyaç ve beklentilerine cevap verilmelidir. 

Yetkilerini astlarla paylaşabilmeli ve karar sürecine dahil ederek 

motivasyonlarını artırabilmelidir. Liderlerin güvenilir olarak görülebilmesi için 

görünür eylemleri ortaya çıkmalıdır. Buna ek olarak, bir lider Machiavelli'ye 

(2010: 98-99) göre, ününü kazanmak için resmen tarafını göstermeli, her eylemde 

sıradan bir insan olmadığını, ancak büyük ve mükemmel bir yetenek olduğunu 

gösterebilmelidir. Toplumsal düzeni sağlamak için yeni yasalar çıkarmak yerine, 

toplumsal dili anlamak, iktidar öncesi söylemler ile iktidar sonrası söylemler 

arasında bir örtüşme sağlanması gerekmektedir. Aksi takdirde, sosyal sapma 

eylemleri meydana gelebilir (Kaya, 2013: 389). 

 

2.4.3. Hiyerarşi Oluşturma  

Lider, başkalarının onu desteklemesini ve takip etmesini sağlayan kişidir. 

Liderlerin belli bir gücü var. Güç gibi, liderlik de ilişkisel, kolektif ve amaçlıdır. 

Liderlik, hedeflere ulaşmanın merkezi işlevini güçle paylaşır (Burns, 1992: 24). 

Örgütler, hiyerarşik bir yapı gösterir. Belirlenen hedeflere ulaşmak için grubun 

birlikte hareket etmesi bu aşamada gerçekleşir.  

 

2.4.4. Koordinasyon 

Liderlik, karşılıklı ve ahlaki sorunların çözümüne yönelik grup 

etkileşiminin tutarlı bir şekilde ortaya çıkmasına neden olan eylemlerin 

gerçekleştirilmesini gerektirir. Liderler kuruluşun koordinatörü olmalıdır. Ortaya 

çıkabilecek çıkar çatışmaları örgütün amacını engelleyebilir. Lider, örgütün ana 

çıkarlarına öncelik vermeli ve herkesin çıkarlarını karşılayabilmelidir (Yücekök, 

1973: 313). Başaran'a göre (1992) liderlik bir etki sanatıdır. Liderin etkisi ve bu 

etkinin sürekliliği, toplum ve lider arasındaki manevi sözleşmeye bağlıdır. Bu 

bağı güçlendiren lider, topluma belirtilen hedefe ulaşmada koordinasyonu sağlar 

(Taşdemir, 2009: 150). Siyasal liderler ise, mensubu olduğu topluluğa liderlik 

ederek, topluluğu belirlenen amaçlar doğrultusunda yönlendirebilen ve koordine 

edebilen kişiler olmalıdırlar. 

 

2.4.5. Planlama  

Planlama yönetim fonksiyonlarının en önde gelenidir. Lider, bunu önceden 

ne, nasıl ve ne zaman yapacağını belirleme fırsatı bulabilir. Lider, 

organizasyondaki insanların hedeflerine ulaşmak için davranışlarının planlayıcısı 
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ve organizatörüdür. Lider tarafından alınacak kısa ve uzun vadeli kararlar 

planlama işlevinin göstergeleridir (Erdoğan, 1997: 358). Lider örgütün plancısı 

konumundadır. Ancak bu planlama görevini yaparken ihtiyaçları görme ve 

belirleme yönünden diğer kişilerden daha önde ise  liderlik görevini gerçekten 

yaptığı ortaya çıkmaktadır (Yücekök, 1973: 312).  

Örgütlerin başarısı, lider tarafından yapılan planlamanın iyiliği ile doğru 

orantılı olarak değerlendirilebilir. Liderler planlama yaparken yaratıcı 

olmalıdır.Yaratıcılık ve düşünce çeşitliliği liderliğin ortaya çıkmasında önemli 

bir rol oynamaktadır. Bu nedenle, liderlik hayal gücü ve vizyon gerektirir. 

Geleceği görmek, yorumlamak ve rasyonel stratejiler oluşturmak liderin başlıca 

görevleri arasındadır (Sezgül, 2010: 243). 

 

2.4.6. Rehberlik  

Liderlik, yasal güç  kullanmadan da insanları ikna etme veya yönlendirme 

yeteneğidir. Küçük bir grupta, lider tüm grup üyeleri ile bire bir iletişim halinde 

olabilir. Bu nedenle, liderin kişiliği grubun çalışması sırasında baskın bir özellik 

olarak görünür. Lider sevilen bir kişi ise, grup liderin kişisel etkisi ile hareket 

eder. Aksine, liderin olumsuz tarafları varsa, grup davranışı da olumsuz olacaktır 

(Şimşek vd., 2003: 181). Liderin ait olduğu toplumla ve bu toplumdaki bireylerle 

etkileşimi, liderde hem aktif hem de pasif roller yükler. Liderler hem genel kabul 

görmüş normlardan etkilenir hem de bu normları etkiler (Canbolat vd., 2010: 44). 

Toplum tarafından kabul edilen lider, tüm toplumu, özellikle de takipçilerini, bu 

toplumu yasal olarak yönetmenin ötesine yönlendirir. 

 

2.4.7. Örgütleme  

Lider grup performansında en etkili değişikliği yaratan kişidir. Liderlik, 

örgütsel kurumlar ve örgütlenme açısından önemli bir faktördür. Örgütsel 

hiyerarşinin zirvesinden temeline kadar uzanmakta, neredeyse içine işlemiş 

konumda bulunmaktadır (Hodgkinson, 2008: 97). Liderler, amacın hedeflenmesi, 

bu amaca götürecek işlerin ve bu işleri gerçekleştirecek kişilerin ve yöntemlerin 

belirlenmesi gibi örgütleme faaliyetlerini yürütmektedirler. Belirli bir amacı 

gerçekleştirmek için ortak çıkarı bulunan insanlar genellikle bir araya gelerek güç 

birliği elde ederler (Şimşek ve Çelik, 2011: 198). Örgütlemenin temel amacı, 

örgütün başarısı için gerekli öğelerin etkili ve verimli bir şekilde bir araya 

getirilmesidir. Örgütleme fonksiyonu iyi değilse, amaçların başarılması yerine 

karmaşıklığın ortaya çıkması kaçınılmazdır (Can, Güney, 2007: 221).  
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Liderlik, örgütsel kurum ve organizasyonda önemli bir faktördür. Örgütsel 

hiyerarşinin zirvesinden temeline kadar uzanır ve neredeyse içine işlemiş 

durumdadır (Hodgkinson, 2008: 97). Liderler, amacı hedefleme, bu amaca 

götürecek işleri belirleme ve bu işleri gerçekleştirecek kişi ve yöntemler gibi 

organizasyonel faaliyetler yürütürler. Belirli bir hedefe ulaşmak için ortak 

çıkarları olan insanlar genellikle güç birliğini sağlamak için bir araya gelirler 

(Şimşek ve Çelik, 2011: 198). Organizasyonun temel amacı, organizasyonun 

başarısı için gerekli unsurları etkin ve verimli bir şekilde 

birleştirmektir.Organizasyon işlevi iyi değilse, hedeflere ulaşmak yerine 

karmaşıklık kaçınılmazdır (Can, Güney, 2007: 221). 

 

2.4.8. Denetim  

Denetim, örgütlerin planlama aşamasında belirlenen amaçlara, belirlenen 

yöntemlerle ulaşılıp ulaşılmadığının kontrolü ve belirlenen amaçlar ile, ulaşılan 

sonuçlar arasındaki uyumsuzlukların giderilmesi aşamasıdır. Liderler 

kontrollüdür ve her ne kadar olayın içinde olsalar da olayların akışına kendilerini 

kaptırmayıp, bir yönleri sürekli olayların dışında denetleyici rolündedir. 

Olayların içindeki kişileri takip eder ve olaylardaki aktörlerin faaliyet 

yöntemlerini güçlü takip sezgileriyle izlerler (Altılar, 2012:58). Çünkü lider, 

takipçilerin etkinliklerini, grup amaçlarını ve takipçilerin bu amaçları izleyip 

izlemediklerini kontrol etmelidir. 

Denetim, örgütlerin planlama aşamasında belirlenen hedeflere belirlenen 

yöntemlerle ulaşılıp ulaşılmadığının kontrolü ve belirlenen hedefler ile elde 

edilen sonuçlar arasındaki uyuşmazlıkların giderilmesi aşamasını ifade eder. 

Liderler kontrollüdür ve her ne kadar olayın içinde olsalar bile, olayların akışına 

kapılmazlar, aynı zamanda olayların dışındaki kontrolörlerin rolünü de oynarlar. 

Olaylardaki insanları takip ederler ve olaylardaki aktörlerin faaliyetlerini güçlü 

takip sezgileriyle takip ederler (Altılar, 2012: 58). Çünkü lider, takipçilerin 

faaliyetlerini, grup hedeflerini ve takipçilerin bu hedefleri takip edip etmediğini 

kontrol etmelidir. 

 

AMAÇ 

Bu çalışma, Doğu Karadeniz Bölgesi seçmenlerinin siyasal liderlik 

tercihlerinin ortaya çıkarılması için gerçekleştirilmiştir. Seçmenlerin siyasal 

tercihlerinin ortaya çıkmasındaki liderlik faktörünün ve bu faktöre bağlı olan 

değişkenlerin belirlenmesi hedeflenmiştir.  Seçmenlerin oy verme tercihlerinde 
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ve bu tercihlerin değişiminde liderlik faktörünün önemi ortaya konulmaya 

çalışılmıştır. 

Doğu Karadeniz bölgesi tercih edilmesinin sebebi, daha çok sosyo 

kültürel bir nitelik taşımaktadır. Bölgenin geçiş özelliği taşıyan bir konumda 

olması, hem Karadeniz, hem de Doğu Anadolu kültürünü içinde barındıran sentez 

bir yapısının olmasından dolayıdır. Ayrıca bölgenin sınır özelliği taşıması da 

tercih edilen sebeplerden birini oluşturmaktadır.  

 

YÖNTEM  

Bu çalışmada, yönetilen konumunda bulunan seçmenlerin tercihlerinin 

belirmesinde etkili olan kriterlerden “siyasi liderlik ve onunla ilişkili faktörlerin” 

değerlendirilmesi gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın amacı, Doğu Karadeniz 

Bölgesi seçmeninin liderlik faktörünün bileşenlerine yükledikleri anlam ve buna 

bağlı olarak, liderlik tercihlerinin ortaya çıkartılmasıdır. Bu amaçla, tesadüfi 

örnekleme tekniği ile Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin ve Giresun 

illeri merkez ilçelerinde yüzyüze görüşme yöntemi ile anketler uygulanmıştır. 

Araştırma, 02.02.2014- 08-04.2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Seçmenler üzerinde uygulanmak üzere 70 soruluk bir anket hazırlanmış ve 

sorulan sorular neticesinde liderlikle ilgili seçmen tercihindeki değişmeler ve bu 

değişmelerin etkilendiği faktörler ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmada 

geçerlilik için açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. 

Araştırmada liderlik faktörleri olarak 4 temel nokta ortaya konulmuştur. 

Bunlar, liderin kişisel özellikleri, karizmatiklik, otoriterlik ve demokratikliktir 

Faktör 1. Kişisel Özellikler faktörü ve içerikleri: eğitim durumu, cinsiyeti, 

yaşı, memleketi, hitabet yeteneği, canlı ve enerjik olması, fiziksel görünümü, 

toplumsal statüsü, toplumla benzer kültürel özelliklere sahip olması, etnik 

konulara yaklaşımı, dindarlığı, milliyetçiliği, özgüveni, siyasi tecrübesi, 

mitinglerdeki performansı, toplumsal çıkarları ön planda tutmasıdır. 

Faktör 2. Karizmatiklik faktörü ve içerikleri: kriz ve kargaşalardaki 

tutumu, güven uyandırabilme yetisi, değişimi yönetimi, davranışlarının örnek 

nitelikte olması, yenilikçiliği, ikna kabiliyeti, söz ve eylemlerinin tutarlılığı, zor 

şartlar altında sağlıklı karar verebilme yeteneği, astlarda etki yaratma yeteneği, 

bilgi sahibi olması, halktan biri olarak görülmesi, vizyon sahibi olması, 

devrimciliği ve ideallere sahip olması, yeteneği, ümit kaynağı olmasıdır. 

Faktör 3. Otoriterlik faktörü ve içerikleri: ceza-ödül sistemi 

değerlendirmesi, yönetme ve emretme gücü, astlarla ilişkisi, saldırganlık ve 
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baskıcılığı, karar alma yöntemi, zorlama tehdit ve güç kullanma özelliği, bencil 

olup olmaması, davranış şekli, yönetim tarzıdır. 

Faktör 4. Demokratik faktörü ve içerikleri: kişiliğinin demokratik olup 

olmaması, görüşlere açık olup olmaması, astlarıyla ilişkileri, güç kullanım tarzı, 

özendirme ve yönlendirme davranışı, astlarına güven duyup duymaması, astlarına 

bilgi sağlamada yardımcı olmasıdır. 

 

BULGULAR ve YORUM  

Faktör 1: Eğitim durumu önemlidir, yaşının genç olması önemlidir, 

memleketi önemlidir, hitabet yeteneği önemlidir, uygun bir toplumsal statüde 

bulunması önemlidir, içinden çıktığı toplumun kültürel özelliklerini taşıması 

önemlidir, uygun bir toplumsal statüde bulunması önemlidir, içinden çıktığı 

toplumun kültürel özelliklerini taşıması önemlidir, etnik konulara yaklaşımı 

önemlidir, milliyetçi olması önemlidir, kendine güveninin fazla olması önemlidir, 

siyasi tecrübe/deneyim sahibi olması önemlidir. 

Faktör 2: Kendisini takip edenler tarafından halktan biri olarak 

görülmelidir, vizyon sahibi olmalıdır, devrimci bir düşünce, üstün bir imaj ya da 

ideale sahip olmalıdır, Allah vergisi bir yeteneğe sahip olmalıdır, bezginliğin 

ümitsizliğin içerisinde bir ümit kaynağı olmalıdır, büyük oranda uzmanlaşmaya 

önem vermelidir. 

Faktör 3: Tek karar alıcı olmamalıdır, saldırgan ve baskıcı bir kişiliğe sahip 

olmamalıdır, zorlama tehdit ve güç kullanmamalıdır, çok fazla bencil 

davranmamalıdır, yönetimi kişisel ve keyfi olmamalıdır. 

Faktör 4: Yönetimi altındakileri tümüyle serbest bırakmalıdır, yetki kullanma 

hakkını tümüyle astlara bırakmalıdır, diğer astlarla benzer bir rol üstlenmelidir, 

güç kullanmaktan uzak durmalıdır, işlerin yerine getirilmesinde özendirme ve 

yönlendirmede bulunmalıdır, yönetimi altındakilere psikolojik tatmin 

sağlamalıdır. 
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Tablo 3 

Faktör Analizi Sonuçları 

 İfadeler  Faktör 

Yükleri 
 

F
1

-K
iş

il
ik

 Ö
z
el

li
k

le
r
i  Cinsiyeti önemlidir  0,798 Varyans Yüzdesi: 17, 851 

Özdeğeri: 4,820 

Cronbach Alfa: 0,787 

 Etkileyici bir fiziksel görünüşe sahip olması önemlidir  0,728 

 Düzenlediği Miting ve Tv programlarındaki 

performansı önemlidir  

0,672 

 Dindar olması önemlidir  0,624 

 Canlı ve Enerjik olması önemlidir  0,594 

 Kişisel çıkarları, toplumsal çıkarların gerisinde 

tutmalıdır  

0,536 

F
2

 K
a

ri
zm

a
ti

k
li

k
 Sözlerinin ve eylemlerinin birbiriyle uyuşması 

gerekmektedir  

0,803  Varyans Yüzdesi: 16,798                                        

Özdeğeri:  4,535                                     

Cronbach Alfa: 0,932  İçerisinde Bulunduğu zor şartlar altında en sağlıklı 

kararı verebilmelidir  

0,774  

 Kriz ve kargaşanın üstesinden gelebilmelidir  0,742  

Güven uyandırmalıdır  0,732  

Güçlü ikna kabiliyetine sahip olmalıdır  0,728  

Değişimin gücünü sağlayabilecek beyin ve yüreğe sahip 

olmalıdır  

0,705  

Yaptığı işle ilgili derin bilgi sahibi olmalıdır  0,702  

Örnek davranışlar sergilemelidir  0,681  

Sözlerinin ve eylemlerinin birbiriyle uyuşması 

gerekmektedir  

0,651  

Yenilikçi olmalıdır  0,596  

F
3

- 
O

to
ri

te
rl

ik
 Söylediği her söz emir olarak algılanmalıdır  0,811  Varyans Yüzdesi: 14,727 

Özdeğeri: 3,976 

Cronbach Alfa: 0,808  

Bir dereceye kadar alışılmamış ve kuraldışı 

davranmalıdır  

0,754  

Kararları bizzat kendisi almalıdır  0,703  

Cezadan çok ödül sistemine ağırlık vermelidir  0,580  

Yönetimi altındakileri yönetim dışında tutmamalıdır  0,560  

Akılcı bir yönetme ve emretme gücüne sahip olmalıdır  0,483  

F
4

-D
e
m

o
k

ra
ti

k
li

k
 Bilgi/kaynak sağlama yönünden yönetimi altındakilere 

katkıda bulunmalıdır  

0,728  Varyans Yüzdesi: 11,217        

Özdeğeri: 3,028  

Cronbach Alfa: 0,771 Çevresinden gelecek görüşlere açık olmalıdır  0,718  

Demokratik bir kişilik olmalıdır  0,702  

Astlarına güven duymalıdır  0,604  

Astların yöneticilik becerilerini geliştirmelerine katkıda 

bulunmalıdır  

0,518  

 

Anket uygulamasının son kısmında lider özelliklerine yönelik sorular 

bulunmaktadır. Bunlar 4 faktörden oluşmaktadır. Bu faktörler; liderin kişisel 

özellikleri, karizmatikliği, otoriterliği ve demokratikliğidir. Yapılan 

değerlendirme sonrasında her bir faktöre ait sorulara verilen yanıtlar incelenmiş 
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ve bunun sonucunda hangi faktörün daha çok tercih edildiği ve faktörler içindeki 

en çok tercih edilen özellik ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçları aşağıda yer 

bulmaktadır.  

Liderlik faktörlerinin tercih sıralaması ise şu şekilde ortaya çıkmıştır:  

1. Karizmatiklik: 22.51 toplam, 1.406 aritmetik ortalama  

2. Otoriterlik: 23.66 toplam, 2.150 aritmetik ortalama  

3. Kişisel Özellikler: 34.78 toplam, 2.173 aritmetik ortalama  

4. Demokratiklik: 25.26 toplam, 2.296 aritmetik ortalama  

 

Bu sonuçlardan hareketle, faktörlere bağlı bileşenlerden karizmatiklik 

faktörü en önemli tercih olmuştur. İkinci sırada otoriterlik, üçüncü sırada kişisel 

özellikler ve son sırada ise demokratiklik yer almaktadır. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Liderlik konusu pek çok alanı kapsayan disiplinler arası bir konudur. 

Bundan dolayı pek çok bilim dalında bu konuya yönelik çalışmalar yapılmıştır. 

Siyaset bilimi çalışmalarında genellikle siyasi liderliğin doğası hakkında genel 

önermeler yapılmayaçalışılmıştır.  Birçok durumda bu, anayasaların, yasaların ve 

olayların yanı sıra liderlerin kişilikleri, geçmişleri ve yetiştirmelerinin önemini 

vurgulayan liderlik analizleri ile sonuçlanmış, bu da iktidara ulaşma biçimleri ve 

iktidardayken nasıl hareket ettikleri üzerindeki büyük etkileri ortaya çıkarmaya 

çalışmıştır. 

Siyasi liderlik, siyasi yaşamda yer alan kurumların en üst yöneticisine veya 

yöneticilerine atfedilebilecek bir sıfattır. Genel olarak liderliğin bir alt kategorisi 

olmakla birlikte, konu devlet yönetimi olduğu zaman daha kapsayıcı bir niteliğe 

sahip olmaktadır. Siyasi liderlik, siyasi düşünce tarihinde, Plato ve Aristo’dan 

Machiavelli’ye kadar bulunmaktadır. Dolayısıyla siyasi liderlik konusunu hem 

tarihsel analizlerde, hem de güncel siyasal söylemlerde bulabilmek mümkündür. 

Bu çalışmada Türk siyasal hayatında liderlik faktörünün etkililiği, 

toplumun bir liderden ne beklediği, liderliğin seçmen davranışına ne ölçüde etki 

ettiği ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Siyasi olarak, seçmenlerin tercihler 

arasından seçim yaparak siyasi iktidarın belirlenmesi, toplumun geleceği için 

büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, seçmenlerin bu hayati kararı verirken 
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düşündükleri tercihleri önemli bir konudur. Bu çalışmada, seçmen tercihini 

belirleyen faktörler arasında yer alan lider unsurun siyasi tercihin ortaya 

çıkmasında ne ölçüde etkili olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Seçmenler kendilerini temsil edecek, onlar adına konuşacak, onlar adına 

karar alacak liderleri seçmektedir. Dolayısıyla siyasi liderler, , siyasi liderler 

nüfusun inançlarını, isteklerini ve iradesini somutlaştırırlar ve vatandaşların 

temsilcisi olarak hareket etmelidirler. 

Bu çalışmanın sonuçlarına göre seçmen tercihinin ortaya çıkmasında 

liderlik önemli bir unsurdur. Liderliğin faktörleri arasında; karizmatiklik, 

otoriterlik, kişisel özellikler ve demokratiklik belirlenmiştir. Liderlik faktörleri 

arasında seçmenlerin bir liderde en fazla görmek istedikleri faktör 

“karizmatikliktir”. İkinci sırada “otoriterlik” yer almaktadır. Üçüncü sırada 

“kişisel özellikler”, son sırada ise “demokratiklik bulunmaktadır. Dolayısıyla 

çıkarılabilecek sonuç, seçmenler için liderden beklenilen en önemli özelliğin 

karizmatiklik olduğudur. Demokratiklik ise en alt düzeyde tercih edilen bir faktör 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Faktörler kendi içinde analiz edildiğinde; 

Karizmatiklik faktörünün unsurlarından ise en başta gelen tercihler “liderin 

güven uyandırması”, “değişimin gücünü sağlayabilecek beyin ve yüreğe sahip 

olması”, “yenilikçi olması” dır. Otoriterlik faktöründe en beğenilen özellikler ise 

“liderin tek karar alıcı olmaması”, “akılcı bir yönetme ve emretme gücüne sahip 

olması” ve yönetimi altındakileri yönetimi dışında tutmaması” yer almaktadır. 

Kişisel özellikler faktöründe tercih edilen en önemli unsurlar ise şu şekildedir: ilk 

sırada “kişisel çıkarları toplumsal çıkarların gerisinde tutmalıdır”, ikinci sırada 

“canlı ve enerjik olmalıdır”, üçüncü sırada ise “düzenlediği miting ve Tv 

programlarındaki performansı önemlidir” özellikleri yer almaktadır. 

Demokratiklik faktörünün en çok tercih edilen unsurları ise “çevresinden gelecek 

görüşlere açık olması”, “bilgi/kaynak sağlama yönünde yönetimi altındakilere 

katkıda bulunması” ve “astların yöneticilik becerilerini geliştirmede katkıda 

bulunması” yer almaktadır.  

Türkiye’de siyaset araştırmaları açısından “seçmen tercihleri” önemli 

konular arasında yer almalıdır. Çünkü, seçmen tercihlerinin doğru bir şekilde 

analiz edilmesi siyasi partilere, liderlere ve bu konuyla ilgili olan diğer unsurlara 

önemli katkılar sağlayacaktır. Seçmenler, seçimlerin kaderini ve iktidarı 

belirleyen unsurlar olduğundan dolayı, seçmen tercihlerinin ve bu tercihlerin 

neye göre belirdiğinin tespit edilmesi ülke siyasetinin yönlendirilmesi açısından 

önemli olacaktır. 
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Hiçbir insan birbirinin aynı özelliklerini sergilemez. Her liderin farklı 

özellikleri olabileceği gibi her liderden beklenilenler de farklılaşabilmektedir. 

Amaçları, zekaları, cesaretleri, kişisel ve fiziksel özellikleri, sosyo-kültürel 

özellikleri farklılık gösterebilmektedir. Dolayısıyla bir liderin yapısı 

değerlendirilirken, diğer bir lidere göre değil kendi içerisinde 

değerlendirilmelidir. Ancak ana hatlar itibariyle siyasi liderde bulunması ve 

dikkat edilmesi gereken ana özellikler şu şekilde sıralanabilir:  

İster demokratik, ister antidemokratik yöntemlerle belirlenmiş olsun, 

liderler kararlarında isabetli, tutum ve davranışlarında tutarlı olmalıdırlar.  

Liderler hem yönetici, hem de uluslararası arenada ülkesini temsil edici 

konumdadır. Dolayısıyla konumları itibariyle toplumda önde gelen 

şahsiyetlerden biri olduklarının bilincinde olmalı ve bu şekilde davranmalıdırlar.  

Liderler, dürüst, alçakgönüllü, samimi, güvenilir, adaletli ve kültür ve bilgi 

düzeyi yüksel olmalıdırlar.  

Liderler ileri görüşlü olmalıdır. Karşılaşacakları herhangi bir sorunun 

çözümüne dair alternatif politikalar üretebilecek yetenekleri bulunmalıdır.  

Liderler, seçmenlerin zihnindeki yerlerini iyi anlamda koruyabilmelidirler. 

İnsanları ikna etmenin yolu baskı ve zorlama değil, onların rızasını almak 

olmalıdır.  

Liderler, evrensel hukuk kurallarına hâkim ve insan haklarına saygılı 

olmalıdırlar temsil ettikleri toplumda hiçbir ayrımcılığa izin vermemelidirler. 

Siyasi liderler atanmak yerine seçildiklerinden ve temsilci olduklarından, 

yönettikleri ve hizmet ettikleri kişilerin rızasını gerektirirler. Sadece onları 

destekleyenlerden ziyade tüm bileşenlerine hizmet etmek ve gelecek nesillerin 

çıkarlarını korumakla yükümlüdürler. 

Liderler, gerektiği zaman alanında uzman kişilerle iletişim ve 

koordinasyon halinde bulunmalıdırlar. Alacakları kararlarda varsayımlara göre 

değil, bilimsel yöntemlere göre akademik anlamda uzmanlaşmış kişilerle 

çalışmalıdırlar.  

Seçmen tercihinde liderin önemli bir faktör olduğu göz önüne alındığında, 

parti lideri olacak olan kişinin seçmen tarafından beğenilen özelliklerinin 

özellikle vurgulanması, liderin ve partinin başarısı adına katkı sağlayacaktır.  

Seçmenler, takip ettiklerin liderin özellikleri hakkında pek çok bilgiye 

sahip olurlar. Seçmenler tarafından algılanan ve beğenilen özelliklerin 

vurgulanması, siyasi liderlik stratejisi açısından etkili olabilir. Liderlerin 
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itibarları, elde edilen bir unsurdur. Bu lider ve onun seçmenleri, takipçileri 

tarafından üretilir. Lider itibarını koruyabilmelidir. 

Liderlerin, siyasal, sosyo-kültürel olarak kendilerini geliştirmelerinin 

yanında, siyasal imaj uzmanları tarafından değerlendirilmeleri ve siyasal iletişim 

ve siyasal pazarlama konularında donanımlı olmaları onların imajlarının 

oluşmasında ve beğenilmesinde etkili olacak kriterler arasında yer alacaktır.  

Seçmenler, “kendisi gibi” gördükleri ve algıladıkları liderlere kendilerini 

daha yakın hissedeceklerinden dolayı, liderlerin içinde doğdukların toplumun 

değerlerini, kültürünü iyi bilmesi ve bu konular noktasında duyarlı olması 

gerekmektedir. Böylelikle, seçmenler nezdinde liderin önemi artış gösterecektir. 

Karizmatiklik, doğuştan gelen özelliklerden oluşmanın yanı sıra liderde 

bulunması gereken en önemli özelliklerdendir. Liderin, ulusal ve uluslararası 

ortamlarda gösterdiği üstün duruş ve tavır, seçmenler gözünde karizmatiklik 

duygusunu arttıracak özellikler arasında yer almaktadır. Özellikle lideri kitle 

iletişim araçlarından takip eden seçmenlerin kanaatleri bu yönde lidere yönelik 

olarak daha olumlu şekilde gerçekleşecektir.  

Liderlerin, bulundukları grup ya da toplum üzerinde idealleştirilmiş bir 

etkisi vardır. Liderler, takipçileri için bi model ve semboldür. Dolayısıyla 

liderden beklenilen ve onda olması gereken özellikler toplumun beklentileriyle 

özdeştir. Liderlerler kendilerini iyi ifade edebilen, dürüst, kendini iyi tanıyan ve 

tanıtan, samimi ve güven kazanmış kişiler olmalıdırlar. Liderler kendilerinde 

bulunan güçlü ve zayıf yönleri iyi bilmeli, güçlü yönlerini nasıl kullanacaklarını 

hesaplayabilmeli, zayıflıklarını nasıl telafi edeceklerini öğrenmelidirler. Ayrıca, 

hatalarından ders alabilmelidirler. Liderler, neyi neden istediklerini de 

bilmelidirler. Bunun için başalarını yönlendirebilme, takipçilerinin ve astarının 

beklentilerine cevap verebilme, onların istediği tutku ve coşkuyu sağlayabilme 

yeteneğine sahip olmalıdırlar. Liderler kendileri ve lideri oldukları grup ya da 

topluluk için hedef belirleyebilen ve bu hedeflere nasıl ilerleneceğini 

hesaplayabilen yetenekte olmalıdırlar. Stratejik ve uzun vadeli düşünme 

yeteneğine sahip bir vizyonları olmalıdır. Bununla birlikte cesur ve risk alabilen 

bir özelliklerinin de bulunması gerekmektedir.  

Yönetilenler de üyesi oldukları toplumun ihtiyaç ve beklentilerine en iyi 

cevap verebilecek, eksikliklerini en iyi tahlil edebilecek ve dolayısıyla kendilerini 

en iyi yönetecek lider ile ilgili olarak doğru kararı verebilmelidirler. Çünkü lider 

içinden çıktığı toplumun özelliklerini yansıtabilmelidir. 
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İRAN AHKÂM DEFTERİ’NE GÖRE OSMANLI-İRAN İLİŞKİLERİ 

(1823-1908)1 

 

Melike SARIKÇIOĞLU2 & Süleyman Hilmi AKIN3 

 

Öz 

Osmanlı-İran ilişkileri uzun soluklu mücadeleler ve merhaleler geçirmiştir. Bu 

mücadelenin temelinde İslam dünyasının liderliği meselesi vardır. Çaldıran Savaşı ile 

Osmanlılar tarafından elde edilen bu zafer, tarihi bir dönüm noktası olarak kabul edilmiş 

ve her iki taraf için de uzun ve yorucu bir mücadelenin başlangıcı olmuştur. 1823 I. 

Erzurum Antlaşması sonrası ise Osmanlı ve İran, aralarındaki meseleyi devletlerarası 

hukuk bağlamında diplomatik yoldan çözümlemek istemişlerdir. İki devlet arasındaki 

meseleler genel olarak sınır kavgaları, kutsal mekânların ziyareti sırasında İranlı 

ziyaretçilere karşı gösterilecek muameleler, ticari ve umumi konularda İran tebaasının 

işlerini yürütecek konsolos vekilleri meseleleri olmuştur. Çalışmaya kaynaklık edecek 

olan defter tasnifi ise A.DVN.DVE.d044/2 gömlek numarası ile yapılmış olup 1823-1908 

yılları arası İran Ahkâm Defteri olarak tanımlanmıştır. Ahkâm, hüküm kelimesinin 

çoğulu olup, Ahkâm Defteri, Divan-ı Hümâyûn'dan çıkan hükümlerin kayıt edildiği 

defterlere verilen genel isimdir. Bu defterler konularına göre Divan-ı Hümâyûn'da çeşitli 

kalemler tarafından tutulmuştur. Devletlerarası anlaşma, görüşme ve buna benzer 

                                                 
1 Bu makale “ 1823-1908 Yılları Arasında Osmanlı-İran İlişkileri (44/2 numaralı Düvel-i Ecnebiye 

Defterine göre)” adlı Yüksek Lisans tezinden hazırlanmıştır. 
2Dr. Öğr. Üyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, 

msarikcioglu@mu.edu.tr, Orcid: 0000-0001-7915-3285  
3 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Yüksek Lisans 

Öğrencisi, magnificent35@gmail.com, Orcid:0000-0003-4849-7207 
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konulara ait yazıların düzenlendiği defterler Amedi Kalemi tarafından tutulmuştur. Bu 

defterlerden biri de İran Ahkâm Defteri olup konular sekiz farklı başlık altında toplanmış 

olup 759 hüküm içermektedir. Defterde yer alan hükümler üç ana başlıkta yoğunlaşmıştır. 

Bunlar Mekke emirlerine gönderilen hükümler, suretlerinin Osmanlı yöneticilerine 

gönderildiği hükümler ve şehbender konsolos vekâletlerinin atanması ile ilgili 

hükümlerdir. Defterde okunan hükümler içinde rastlanılan ve sıklıkla dile getirilen en 

önemli husus ise İranlı hacı ve ziyaretçilerin Osmanlı memleketlerini ziyaretleri sırasında 

kendilerine gösterilmesi gereken muameleler hakkındadır ki yıllarca rekabet halindeki bu 

iki devletin antlaşmalarına da konu olmuş olan bu hususlar farklı vesilelerle pek çok 

hükümde yer almaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, İran, Düvel-i Ecnebiye Defterleri, Ahkâm Defteri, 

Şehbender. 

 

Ottoman-Iran Relations According to the Iran Ahkâm Book 

(1823-1908) 

Abstract 

Although the Ottoman-Iranian relations have undergone long-running struggles and 

challenges, at the basis of this struggle lies the question of the sole leadership of the 

Islamic world. This first victory achieved by the Ottoman Empire with the Çaldiran War 

was accepted tiring battle for both sides had begun. After the 1823 Treaty of I. Erzurum, 

the Ottoman Empire and Iran, which adapted to the era, wanted to solve their problems 

through diplomatic contacts in the context of interstate law, but in this respect especially 

border conflicts were an obstacle in the resolution of disputes. It was also understood that 

the most important anticipation of the Iranian state from the Ottoman period in the 

subjects discussed in this period was the treatment of the Iranian visitors during the visit 

to the holy places, and the issue of consular deputies carrying out the business of Iranian 

business in commercial and public matters. As a matter of fact, the theses related to the 

subject were found in many places. The notebook classification that will be the source of 

our study was made under the A.DVN.DVE.d044 / 2 shirt number. It was defined as the 

Iranian Law of Book between 1823-1908. When we look at this book, the topics include 

759 provisions under eight different headings. The provisions in the notebook are 

particularly concentrated in 3 headings. As a matter of fact, it was seen that the provisions 

sent to the Mecca orders, the copies of which were sent to the Ottoman rulers and the 

appointment of the guardians of the martyrs were composed of the majority. The most 

important issue in the book is about the treatments that Iranian pilgrims and visitors 

should be shown to them during their visit to the Ottoman countries. These issues, which 

have been the subject of the testaments of these two competing states for years, are 

included in many provisions on different occasions. 

Keywords: Ottoman, Iranian, Düvel-i Ecnebiye Books, Ahkâm Books, Consul.  
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GİRİŞ 

Osmanlı arşivleri, sadece Osmanlı tarihinin değil geçmiş yüzyıllar 

itibariyle Osmanlı Devleti’nin ilişkilerinin kurulduğu pek çok devletin de 

tarihinin aydınlatılmasında ciddi bir başvuru kaynağıdır. Fakat Osmanlı 

Devleti’nin kuruluşunda sistematik bir arşiv geleneğinin olduğunu söylemek 

zordur. Osmanlı Arşivi’nde arşiv vesikalarının bir düzen halinde 

değerlendirilmeye başlanması ve modern bir arşivcilik geleneğinin ortaya 

çıkması devletin son yüzyılına denk geldiği söylenebilir. Osmanlı Devleti’nde 

Tanzimat’tan kısa süre önce başlayan ve sonraki yıllarda devam eden yenileşme 

çalışmaları nedeniyle Devletin mühim işlerinin görüşüldüğü yer olarak Bab-ı Ali 

merkez alınmış ve ona göre düzenlemelere gidilmiştir. Arşiv belgelerinin 

düzenlenmesi de bu yeni sisteme göre olmuştur (Akyıldız, 1993:26). Bu 

düzenlemede arşiv içerisinde Divan-ı Hümayun kalemlerinin tuttuğu defterler 

oldukça önemli bir yere sahiptir (Özbilgen, 2003:192).  Bu arşiv düzenlemesi 

içinde yer alan Divan-ı Hümayun’a bağlı olan uluslararası yazışmaları yürüten 

“Amedi Kalemi” dir. Ve bu kalemde tutulan defterlerin bir kısmına Düvel-i 

Ecnebiye denilmiştir Sadrazam tarafından padişaha yazılacak telhis ve takrirlerle, 

yabancı devletlerin hükümet başkanlarına yine sadrazam tarafından gönderilecek 

mektupların müsveddeleri, barış antlaşmaları ile her çeşit anlaşma ve metinleri, 

görüşme tutanakları ve protokoller, yabancı elçi konsolos ve tüccarlara ait her 

çeşit yazı ve evrak burada yazılmakta olup asılları bu kalemde saklanmıştır. 

Ayrıca Osmanlı Devleti’nin yurtdışında bulunan elçilerinden gelen şifreli 

raporlar burada çözülüp cevaplanmıştır. Diğer devletlerle ilgili anlaşmaların yanı 

sıra ahkâm, nişan, konsolosluk beratlarına dair kayıtlar da bu defterde tutulmuştur 

(Başbakanlık Osmanlı Arşiv Rehberi, 2000).  

Bu defterlerde kayıtları tutulan devletlerden biri de doğal olarak Osmanlı 

Devleti’nin sınır komşusu olan İran’dır. İran Ahkâm defterine bakarak Osmanlı-

İran ilişkileri açısından en mühim ve hassas konuların başında dini inançlar 

konusundaki farklılık ve anlaşmazlıklar geldiği söylenebilir. Kökeni eskilere 

dayanan Sünni-Şii çekişmesinin bu iki büyük devleti karşı karşıya getirmesi 

kaçınılmaz olmuştur. İran’da uzun yıllar hâkimiyet kuran Safeviler döneminde 

siyasallaşan Şii inanç iktidarla ayrılmaz bir bütün haline gelmiş, Safevi şahları 

aynı zamanda kutsal kişiler kabul edilmiştir. Aynı şekilde Yavuz Sultan 

Selim’den sonra Osmanlı hükümdarlarının hilafet makamını temsil etmeye 

başlaması ve Sünni-İslam dünyasının koruyucusu olmaları bu kısır çekişmenin 

sürmesine zemin hazırlamıştır (Şabani, 2003: 79-86). Her iki devlette bu mezhep 

farklılığını öne sürerek İslam dünyasında iktidar mücadelesi vermiştir. 
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İki devlet arasındaki ilişki zaman zaman dostluk zaman zaman savaş 

esasına göre şekillense de on sekizinci yüzyıla gelindiğinde iki devlet için de bu 

dönem oldukça sıkıntılı geçmiştir. İran mahalli idaresi, ordudaki çekişmeler ve 

Rus tehdidi ile Osmanlı da Avrupa devletleri ve Rus tehdidi ile uğraşmak zorunda 

kalmışlardır. Bu nedenle her iki devlet de birbirlerine karşı bilfiil askeri 

harekâttan kaçınmaya çalışmışlardır (Şabani, 2003: 79-86). 

On dokuzuncu yüzyıldan itibaren ise her iki devlet dış politik 

gelişmelerden bağımsız hareket edemez hale gelmiştir. Dünyada etkili olan 

değişim ve dönüşüm bu ülkelerde de etkisini göstermiştir. Osmanlı Devleti’nde 

reform çabaları ile kendini gösteren bu değişim hareketleri benzer olarak İran’da 

da kendisini göstermekte gecikmemiştir. İran’da 1796’dan sonra hâkimiyetini 

kuran Kaçarlar dönemi Avrupa nüfuzunun ülkede en etkin biçimde hissedildiği 

dönem olmuştur (Kurtuluş, 2010: 1).  

Çalışma esnasında elde edilen veriler ışığında ise denebilir ki Osmanlı İran 

ilişkilerinde belirleyici olan husus İran tabiiyetine mensup ister hacı adayı ister 

normal tebaa olsun İran’ın Osmanlı Devleti’ndeki tebaasına yeterli ayrıcalığı 

sağlama ve koruma çabasıdır. Ticari münasebetlerin yürütülmesi, kutsal yerlerin 

ziyareti, İranlıların Osmanlı memleketlerinde güvenliğinin sağlanması konusu, 

en küçük yerleşim yerlerinde bile İranlıların çıkarlarının korunması amacıyla 

temsilciliklerin oluşturulması bu meselelerin çoğunluğunu oluşturmaktadır.  

Osmanlı-İran ilişkilerinde dikkate değer bir konu da tebaa olma 

statüsündeki yaklaşımdır. Osmanlı’da millet anlayışı bir ırktan olmaktan çok dini 

bir mensubiyeti ifade eder ve ehli İslam olanlar farklı ırklara da mensup olsalar 

dahi Sünni İslam geleneğinde bir millet kabul edilirlerdi (Bozkurt,1989:9). 

Osmanlı Devleti,  topraklarında yaşayan ve Müslüman olmayan tebaasına, tek 

Tanrılı bir dine inanmaları şartı ile İslam anlayışındaki zimmet kavramına binaen 

uygulamada bulunmuştur. İslam Hukuku’nda yer alan zimmet anlayışında 

gayrimüslimler İslam egemenliğini kabul ederlerse devlette onların can, mal 

güvenliğini teminat altına almak zorunda idi. Buradaki Sünni İslam geleneği 

Osmanlı Devleti’nin İran’a olan yaklaşımının da belirleyicisi olmuştur. Çünkü 

İranlılar gayrimüslim değil ama Sünni Müslüman da değillerdi. Bu yüzden İranlı 

tebaa, Osmanlı Devleti’nde yaşayan diğer ülke vatandaşlarından ya da 

zimmilerden bir derece daha farklı muamele görmüşlerdir. Osmanlı Devleti, 

İranlı tebaaya Sünni Müslümanlara tanıdığı hakları siyasi nedenlerden dolayı 

tanımak istememiştir. Fakat Zimmi de olmadıkları için bazı konularda Kâbe ve 

diğer kutsal yerlerin ziyareti gibi hususlarda çeşitli haklar tanımışlardır. İslam 

kardeşliğinin bir göstergesi olarak buraların ziyareti ve hac vazifelerinin yerine 

getirilmesi bakımından Müslüman devlet ahalisinden farklı bir ayrıma tabi 
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tutulmamış fakat bu konuların dışında kalan meselelerde siyasi nedenlerden 

dolayı belli bir takım sınırlamalar ya da standartlar belirlemiştir. 

İran tebaasına getirilen sınırlamalara emlak edinme engeli getirilmesi, 

vakıf etmelerinin yasaklanmış olması, gümrük muamelelerinde diğer ülke 

standartlarına göre sınırlar konulması, veraset meselelerinde muris çıkmayan 

İranlıların mallarının beytülmale devri konuları örnek verilebilir. Çalışmanın 

genelinde de görülen hususlar bu çerçeve içerisinde yer alan konularla alakalı 

olduğu tespit edilmiştir. Osmanlı Devleti, İran ile ilişkilerinde gerek iç hukuk 

düzenlemelerine gerekse de antlaşmalara bağlı kalarak bu esasların hukuki 

olduğunu ortaya koymaya çalışmıştır. 

Bu çalışmanın Osmanlı-İran ilişkilerinin 19. yüzyıl ortaları ile 20. yüzyıl 

başlarındaki yapısı ve durumu hakkında bilgi vermesi ve o dönemi aydınlatması 

açısından önemli olduğu düşünülmektedir. Ayrıca dönem itibariyle gerek siyasi 

ilişkilerin tahlili gerekse İslam dünyasının iki önemli devleti (Alkan, 2016: 17-

32) ve komşu olmaları münasebeti ile aralarındaki meselelerin hangi konularda 

yoğunluk kazandığı hususunu ortaya koyma açısından da bu çalışmanın önem arz 

ettiği söylenilebilir. Bir de Osmanlı Devleti’nde Müslümanlar ile gayri 

müslimlere tanınan haklar farklıdır. İran’a baktığında Osmanlı Devleti siyasi 

rekabete binaen mezhep farklılığını önere sürerek Müslümanlara tanıdığı hakları 

tanımak istememiştir. Çünkü tanıdığı an bu hakların İran tarafından suiistimal 

edilip Kerbela, Süleymaniye gibi yerlerde hak iddia edebileceklerinden endişe 

etmiştir. Bu siyasi endişesinden dolayı Osmanlı Devleti, İran tebaasına ne 

Müslüman tebaa gibi haklar ne de gayri müslim tebaa gibi haklar tanımıştır. 

Onlara has hükümler koymuştur. Bu çalışmada İran tebaasına has koyulan 

hükümlerin neler olduğu ve hangi konuları içerdiği hususu da aydınlatılmaya 

çalışılacaktır. 

 1. Ahkâm Defteri 

Osmanlı Devleti’nin başlangıcında modern bir arşiv geleneğinin olduğunu 

söylemek mümkün değildir. Arşiv vesikalarının bir tertip halinde 

değerlendirilmeye başlandığı son dönemler hariç tutulursa devletin yönetim 

merkezi olan saray aynı zamanda bilgi ve belgelerin saklandığı mekân olarak da 

görev yapmıştır. Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’ın hemen öncesinde başlayan ve 

sonraki yıllarda artarak devam eden yenileşme ve reform çalışmaları nedeniyle 

devletin mühim işlerinin görüşüldüğü yer olarak Bab-ı Ali merkez alınmıştır. Bu 

tarihlerde ayrıca yeni yapılanmayla beraber sadrazamın görev ve yetkilerinde de 

bir düzenlemeye gidildiği, tüm vekiller üzerinde bir hiyerarşi olarak kendisine 

başvekâlet unvanının tanındığı görülmektedir (Akyıldız,1993: 26). Bu nedenle 

başvekâlete giden ve gelen pek çok evrak bir takım karışıklıklara da neden 
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olmuştur. Bu karışıklıkları gidermek amacıyla da Osmanlı arşivleri 

oluşturulmuştur. Osmanlı arşivleri içerisinde Divan-ı Hümayun kalemlerinin 

tuttuğu defterler oldukça önemli bir yere sahiptir. 

Divan-ı Hümayun’da yer alan defterler içerisinde; alınan kararların topluca 

yer aldığı Ahkâm defterleri önceleri Beylikçi kaleminin zimmetinde idi. Beylikçi 

kaleminin elinin altında ayrıca mühimme defterleri, name-i hümayunlar, atik 

şikâyet, mukavelenameler, izn-i sefine, mühimme zeyli vb. gibi daha pek çok 

önemli defterler de bulunurdu (Özbilgen,2003: 192). Bu defterler daha sonraki 

yıllarda arşiv geleneğinin oluşmaya başlamasıyla farklı biçimlerde tasnife tabi 

tutulmuştur. 

Çalışmaya kaynaklık eden defter Ahkâm defteri olup içerisinde tam 

metinlerin yer aldığı 119 varak ve toplam 759 hükmü barındırmaktadır. 

Hükümlerin tamamı İran ile ilgili çeşitli emirler ve konulardan oluşmaktadır. 

Defterde çok farklı ve değişik konuların yer aldığı görülmekle birlikte farklı 

tarihlerde kaleme alınmış, konusu birbirleriyle aynı olan çok sayıda hüküm de 

vardır. Bu hükümlerden 60 kadarı Mekke emirlerine gönderilmiştir. Mekke 

emirlerine gönderilen hükümlerin her birinden sonra bunların aynı emirlerden 

oluşan suretlerinin gönderildiği toplamda 355 hüküm bulunmaktadır. Bunların 

dışında yekûn olarak 206 kadar İran Devletinin Osmanlı Devleti sınırları içinde 

değişik merkezlere yollamış olduğu şehbender vekâletleri için yazılmış olan 

hükümler bulunmaktadır. Defterde ayrıca kendinden başka örneği olmayan bir 

takım muhtelif hükümler de yer almakta olup bunların sayıları 30 kadardır. 

Defterde yol emirlerinden bahseden 45 adet hükümde vardır. Bu hükümlerden 

başka Osmanlı-İran arasındaki mücadeleler esnasında İranlı tüccarların el 

konulan mallarının geri iadeleri hakkında 6 adet hüküm içeren metin vardır. 

Defterde çoğunlukla tüccar olmak şartıyla İranlı kişilerin Osmanlı tebaası olanlar 

arasında ya da çok az da olsa İranlıların kendi aralarındaki alacakları ile ilgili 

hususları aktaran 28 adet hüküm de bulunmaktadır. Ayrıca bir kısım eyalet ya da 

kaza yöneticilerine gönderilen ve sayısı 23 adet olan gasp ve yaralama olaylarını 

anlatan ve bu konularda gerekli tedbirlerin alınmasını şart koşan emirlerin yer 

aldığı da görülmektedir.  

 

 2.Mekke Emirlerine Gönderilen Hükümler 

 İncelenen defterde en fazla sayıda hükmün Mekke emirlerine 

gönderildiği söylenebilir. Bu hükümlerden başka ve bu hükümlerin birer 

suretlerinin de çeşitli Osmanlı yönetici ve bürokratları ile Erzurum ve Şam 

valilerine gönderilenler oldukları görülmektedir. Mekke emirlerine gönderilen 
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hüküm sayısı toplamda 60 adet olup 77 no’lu hükümden itibaren başlamıştır. Bu 

hükümlerden sonra 77 ve 86 no’lu hükümler hariç olmak üzere diğer 58 

hükümden sonra 6’şar adet daha hüküm kopyası çeşitli taşra idareci ve bir kısım 

Osmanlı bürokratlarına da gönderilmiştir. Diğer görevlilere gönderilen bu 

suretlerde ise tarih bilgisi yer almamaktadır. Ancak Mekke şerifine gönderilen 

hükümlerdeki hususların aynılarını ihtiva etmesi bakımından Mekke emirlerine 

gönderilen hükmün sonundaki tarih bilgisi ile aynı zaman dilimine ait olduğu 

düşünülmektedir. 

 İncelemeye konu olan defterde de tespit edinilebilen kadarıyla 

kendilerine hüküm çıkartılmış olan emirler şunlardır: Muhammed b. Avn (2 defa 

tayin edilmiş), Şerif Abdülmuttalip, Şerif Abdullah (Şerif Muhammed b. Avn’ın 

oğlu), Şerif Hüseyin Paşa (Muhammed b. Avn’ın diğer oğlu), Şerif 

Abdulmuttalip (2. defa ancak kendisine hitap edilirken elkab ve övgüler yer 

almamıştır.), Şerif Avnürrefik Paşa (Muhammed b. Avn’ın en küçük oğludur)dır. 

Mekke emirlerine gönderilen hükümlerde dikkati çeken ilk husus, giriş 

kısmında Mekke emirlerine hitap şekillerinin standart olmamasıdır. Defterde sıra 

numarası 77 ve 1844 tarihli olan hükümde Mekke emirine oldukça sade bir üslup 

kullanılmış; “Hala emir-i Mekke-i Mükerreme Şerif Muhammed bin Avn dam 

saadeye” ifadesiyle yetinilmiş, süslü lafız ve elkablar kullanılmamıştır (BOA, 

A.DVNSDVE.d00044.2/00022,1260). Şerif Muhammed b. Avn’dan sonra 

Mekke emiri olan Şerif Abdulmuttalib’e gönderilen hükümlerde de örnek olarak 

169 no’lu hükümde sade bir giriş yapıldığı görülmektedir (BOA, A.DVNSDVE. 

d00044.2/00034, 1269). 

Ancak 195 nolu hükümde yer alan “Hala emir-i Mekke-i Mükerreme olup 

mecidiyye nişan-ı hümayunumun birinci rütbesini haiz ve hamil olan Şerif 

Abdulmuttalip dam saadeye” (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00038, 1271) 

ifadesi ile buradan itibaren Mekke emirine hitaplarda isim ve unvanlardan önce 

sahip oldukları madalya ve nişanların derecesiyle beraber zikredildiği 

görülmektedir.(BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00034, 1271) Yine bu ifadeye 

bakılarak, Mekke emirleri için ilk zikredilmeye başlanan nişanın mecidi nişanı ve 

rütbesinin de birinci rütbe olduğu anlaşılmaktadır. Ancak ilginç bir nokta da 195 

nolu hükümde Mekke emirleri madalya ve nişanları ile zikredilirken suretlerinin 

gönderildiği hükümlerdeki görevlilerin de varsa nişanları ve rütbeleri ile birlikte 

ele alındığıdır. 

Burada farklı bir husus olarak belirtilmesi gerekirse, İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı’nın eserinde Mekke emirlerine gönderilen menşurlarda özellikle 

uzun övgüye ve lakaplara yer verildiği bilgisi (Uzunçarşılı, 2013: 31) ancak 

ilerleyen hükümlerdeki 1859 tarihli 245. hükümden itibaren kendine bir kanıt 
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bulabilmiş; “Efahim-i vükela-yı devlet-i aliyyem ve eazim-i vüzera-yı saltanat-ı 

seniyyemden mecidi nişan-ı hümayunumun birinci rütbesini haiz ve hamil olan 

emir-i Mekke-i Mükerreme vezir fetanetsemirim Şerif Abdullah Paşa dame saade 

ve edamellahü Teala iclaleye” şeklinde övücü ve karşısındaki kişiyi taltif eden 

uzun bir hitap şekli benimsenmiştir (BOA, A.DVNSDVE.d.00044.2/ 

00045,1275). Buna göre Mekke emirlerine hitap edilirken devletin önde gelen 

vekili olarak sayılmış, vezir (paşalık) rütbesi ile sıfatlandırılmış olmasının yanı 

sıra “fetanetsemir” ifadesi ile de oldukça samimi bir üslup benimsenmiştir. Daha 

önceki hükümlerde yer alan Mekke emirleri Muhammed b. Avn ve Şerif 

Abdulmuttalip için bu şekilde bir hitap tarzının benimsenmemesi ise dikkat 

çekicidir. Ayrıca peygamberler için zikredilen “fetanet” sıfatının Mekke emirine 

yakıştırılması ve bunun belirli kimselerle sınırlı tutulması konusu önemlidir. 

Çalışma sırasında analiz edilen kaynaklarda bu hitap farklılığının neden doğduğu 

konusunda kesin bir bilgiye rastlanmamakla beraber Osmanlı Devleti’nin genel 

politikası olarak devlete daha yakın bulduğu, sorun çıkarmayan, devlet 

bütünlüğüne hizmetini ve kendini adamış olan şerifleri diğerlerinden ayırmak 

istemesi olduğu söylenebilir. Nitekim İsmail Hakkı Uzunçarşılı’nın eserinde de 

bazı Mekke emirlerinin örneğin Şerif Yahya b. Berekat örneğinde olduğu gibi 

(Uzunçarşılı,2013:98) geçmişte Osmanlı hükümdarlarının iradelerinin zıddı 

birtakım yollara tevessül ettikleri konusunda ayrıntılı bilgiler vardır.  

Ayrıca 1860 tarihli ve 257 no’lu hükümde geçen “Eazim-i vüzera-yı 

saltanat-ı seniyyemden ve Meclis-i Vala-yı Ahkâm-ı Adliye aza-yı kiramımdan…” 

(BOA, A.DVNSDVE.d.00044.2/00046, 1276) ifadesinden anlaşılıyor ki bu 

hükümden itibaren başlayarak 10 yerde daha kendileri Meclis-i Vala-yı Ahkâm-

ı Adliye üyeliği unvanı ile onurlandırılmıştır. Meclis-i Vala ile ilgili bir 

düzenleme de 1861’de yapılmış, üye sayıları tekrardan belirlenmiş, çalışma usul 

ve esasları bir nizamname ile belirlenmiştir (Akyıldız,2003: 250-251). Böylece 

meclis bu son düzenleme ile birlikte; kanunların görüşüldüğü, üst düzey 

bürokratların yargılandığı (Çadırcı,1991: 190) mülki, askeri ve mali 

düzenlemelerin yapıldığı önemli bir kurum halini almıştır. 

Bu hükümlerde istisnasız en önemli ortak nokta; Mekke emirlerinin vazife 

ve salahiyetleri olarak belirtilmiş olan, hac mevsiminin güvenli ve huzurlu bir 

biçimde geçmesini, eşkıyalık hareketlerine karşı hacıların ve yolların güvenliğini 

sağlamak hususudur. Bu hususta defterde yer alan hükümlerin sadece Mekke 

emirlerine gönderilenlerle sınırlı olmadığı, bazı eyalet valilerine de doğrudan 

gönderilen hükümlerde ortak bir konu olduğu da göze çarpmaktadır. Bu da 

konunun oldukça ehemmiyet arz ettiğini gösterir. İncelenen defter İran ile alakalı 

olduğu için İranlı hacılarla ilgili gönderilen emirler yer almakla birlikte İslam 

dünyasının yegane gücü olan Osmanlı Devleti’nin diğer İslam devletinin züvvar 
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ve hacıları için de benzer mukabeleleri “…züvvar-ı rum ve ahali-i saire-i bilad-ı 

İslamiyye misillü muamele-i bi’l-mücamele olunup….” şeklindeki ifadeyle kısaca 

belirttiği emirleri Mekke emirlerine hüküm olarak yolladığı söylenebilir. 

Nitekim hükümlerde; “devlet-i İraniyeden hacc-ı şerif ve atabat-ı aliyye 

ziyaretine gidenlere hallerine göre hürmet kılınması” (BOA, 

A.DVNSDVE.d.00044.2/00028, 1265) ifadesiyle, İran’dan Kabe-i Mükerreme 

ve Medine-i Münevvere ile atabat-ı aliyye ziyaretine gidenlere gereken hürmetin 

gösterilmesi, haklarının korunması istenmiştir. 

Yukarıda bahsedilen ve hükümlerde ortak olarak dile getirilen atabat-ı 

aliyye ziyaretinden kastedilen ise; İranlı hacılar tarafından kutsal ziyaret 

mekânlarından olan ve atabat-ı aliyye; yüksek eşikler denilen dört önemli mekân 

olup Kazımeyn4, Samarra5, Necef6 ve en önemlisi de Kerbela7’dır (Doğan, 2010: 

214). Şiiler tarafından oldukça kutsal mekânlar olarak görülen bu yerler Kâbe 

ziyaretinin yani kutsal hac yolculuğunun tamamlayıcısı hükmünde olup bu 

ziyaret sonrası İranlı hacılar “Kerbelai” sıfatını alırlardı (Doğan, 2010: 229). 

Hükümlerde rastlanılan diğer ortak konulardan biri de; “ahali-i İrandan 

Kabe-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere ve sair bilad-ı İslamiyye misillü 

muamele-i bil-mücamele olunup kendilerinden durma nam ve hilaf-ı şer-i şerif ve 

kanun-ı münif sair vecihle bir nesne mütalebe olunmayıp…” (BOA, 

A.DVNSDVE.d00044.2/00031, 1268) ifadesidir ki, buna göre hacı ya da 

ziyaretçilere diğer İslam diyarlarının ziyaretçilerine gösterilen hürmet ve alakanın 

gösterilmesi, kendilerinden haksız yere vergi ya da benzeri bir şey talep 

edilmemesi istenmiştir. 

Burada hükümler içinde standart hale geldiği için ve neredeyse bir şablon 

mahiyetini aldığı için yer vermeyi uygun gördüğümüz ve tarih kaydı düşülmemiş 

olan 117 no’lu hükümde geçen ifade ise; “devlet-i aliyyem memalikinde İranlıdan 

bila veled fevt olanların vasi-i şeriyyesi olmadığı halde beytülmale memur 

olanlar tereke-i müteveffayı marifet-i şer’le sicile ba’delkayd bir emin mahalde 

aynıyla bir sene hıfz edip varisi veyahut vekil-i şeriyyesi zuhurunda ber-muceb 

                                                 
4Mûsâ el-Kâzım ve torunu Muhammed et-Takī’nin türbelerinin bulunduğu yerdir 

(https://islamansiklopedisi.org.tr/kazimeyn, 30.07.2020). 
5 Şii imamlarından İmam Ali Naki ve İmam Hasan Askeri’nin türbelerinin bulunduğu yerdir 

(https://islamansiklopedisi.org.tr/samerra, 30.07.2020) 
6Hz. Ali’nin türbesinin bulunduğu yerdir ve Şii kültüründe mekânın kutsallığından dolayı burada 

kılınan namazın başka yerde kılınan namaza göre 200.000 kat daha faziletli ve bir gece kalmanın 

700 yıllık ibadete denk olduğu, buraya defnedilen cenazeden kabir azabının kalkacağı ve Münker 

ile Nekir’in sorularından muaf tutulacağı gibi çok sayıda rivayet mevcuttur 

(https://islamansiklopedisi.org.tr/necef, 30.07.2020) 
7 Hz. Hüseyin’in türbesinin bulunduğu yerdir(https://islamansiklopedisi.org.tr/kerbela, 30.07.2020) 
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defter-i eşya-yı mezkureyi marifet-i şer’le teslim eyleyip rüsum-ı adiyyesi ve eşya 

hıfz olunan mahallin kirası alınması”  şeklinde yer alıp yanlarında ticaret malı 

olmayanlardan bac resmi talep edilmemesi hakkındaki emirdir (BOA, 

A.DVNSDVE.d00044.2/00026). Bundan başka neredeyse istisnasız olarak her 

hüküm içinde İranlılardan çocuksuz olarak Osmanlı topraklarında ölenlerin 

varisleri çıkıncaya kadar terekelerinin bir sicile kaydını müteakip mallarının emin 

bir mahalde saklanması ve varisleri çıkınca saklanan yerin kirası alınmak 

koşuluyla mallarının teslim edilmesidir.  

Hükümlerde çokça “Beytülmal” ifadesi ile aynı zamanda Osmanlı 

topraklarında iş yapan ya da gelip giden İranlıların Müslüman olması hasebiyle 

onların da Müslüman Osmanlı tebaası gibi ibadetle ilgili konularda aynı haklara 

sahip oldukları görülmüştür. Bu noktada Osmanlı Devleti’nin topraklarında 

yaşayanları ne şekilde sınıflandırdığını da bilmek lazımdır. Osmanlı Devleti’ne 

göre Hz. Peygamberin davasına uyan ve onu kabul edenler Müslümanlar, 

uymayanlar ise gayrimüslimler olarak temel bir ayrıma tabi tutulmuşlardır 

(Bostancı, 1992: 15). 

Bu konu ile alakalı gönderilen emirlerin devamında ise örneğin 1853 tarihli 

169 no’lu hükümde olduğu gibi “mahfuz olan eşya harik ve bu misillü kaza 

sebebiyle telef olur ise iddia olunmaması” (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/ 

00034)  ifadesi ile de anlaşılıyor ki yangın veya buna benzer bir sebeple telef olan 

tereke-i mahfuza için bir dava güdülmemesi açıkça belirtilmiştir ki Osmanlı 

idaresi bu gibi kayıplar için sorumlu tutulmak istenmemektedir. Belgelerde 

“emin” ifadesi çoklukla “me’men” kelimesi ile karşılığını bulmuşken, yukarıdaki 

hükümde olduğu gibi pek az yerde ise Türkçe olarak “emin” kelimesi 

kullanılmıştır.   

Osmanlı hükümeti yukarıdaki hususlarda verilen emirleri te’kid amacıyla 

olsa gerek hükümler içerisinde yine standart olarak yer alan “…saltanat-ı 

seniyyemle İran devleti beyninde münakid olan muahede-i kadime şurutu 

iktizasından olduğuna binaen…” (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00028, 1265) 

cümlesiyle Osmanlı ile İran arasında bu yıllarda yapılmış olan ve incelemeye 

konu olan hükümlerle de yakından alakalı olması açısından önem arz eden 1823 

I. Erzurum Antlaşması ve 1847 II. Erzurum Antlaşması’nda yer alan ilgili 

maddelere atıfta bulunmuştur.  

I. Erzurum Antlaşması, 1823 yılında Osmanlı Devleti ile İran Devleti 

arasında Kaçar Hanedanlığının iktidarda olduğu bir dönemde imzalanmış olup, 

dönemin hükümdarları İran’da Feth Ali Şah, Osmanlı Devleti’nde ise II. 

Mahmut’tur. (Soofizadeh, 2013: 183-194) İlgili antlaşmanın 2. maddesinde 

geçen şartlarla hükümlerin ana gövde metinlerinde geçen hususların neredeyse 
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birebir aynı olduğu yapılan incelemeler sırasında anlaşılmıştır (Soofizadeh,2013: 

183-194).  

Buradan da anlaşılıyor ki Erzurum Antlaşması ile tabi olunan ortak 

hususlar divandan çıkan kararlarda da belirleyici bir rol üstlenmiştir. Nitekim II. 

Erzurum Antlaşması ile de bu maddeler bir kez daha teyit edilmiş olup daha 

sonraki hükümlerde de ortak olarak birbirinin aynısı kopya edilmek suretiyle 

emirlere gönderilen pek çok hükümde de yer almıştır. 

Hükümlerden açıkça anlaşıldığına göre atabat-ı aliyye ziyaretine giden 

veya haccı şerif niyetiyle yolculuk eden İranlı ziyaretçilerin ellerinde ticaret malı 

yoksa onlardan bac da talep edilemeyeceği belirtilmiş, bu hükümler sırasıyla 

bölgede görevli bütün vezirler, hac emiri, surre emini, mir-miran (beylerbeyleri), 

subayların da uymaları ve uygulamaları istenmiştir (BOA, A.DVNSDVE. 

d00044.2/00036, 1270). 

Bu antlaşmaların ilgili maddelerindeki isteklerin yalnızca Mekke 

emirlerine gönderilen hükümlerle sınırlı olmadıkları, çalışmaya konu olan 

defterde Osmanlı Devleti’nin bazı yerleşim bölgelerinde yer alan valilere 

gönderilen hükümler içinde de yer aldığı görülmektedir. Örneğin 1851 tarihli 159 

no’lu hükümde Şam valisi vezir İzzet Paşa’ya gönderilen emirde bu husus Mekke 

emirlerine gönderilen hususlarla neredeyse birebir örtüşmektedir (BOA, 

A.DVNSDVE.d00044.2/00032, 1267). 

Defterde 1847 tarihli 103 no’lu hükümden sonrakilerin ise II. Erzurum 

Antlaşması’nın ilgili hükümlerine atıfta bulunduğunu söylemek mümkündür. 

Çünkü II. Erzurum Antlaşması, yine Kaçarlar hanedanından Muhammed Şah ve 

dönemin Osmanlı padişahı I. Abdülmecit arasında imzalanmış olup, sınır 

sorunları konusundaki ihtilafları tam anlamıyla çözemese de İngiltere ve Rusya 

elçilerinin de araya girmesi ile 9 madde halinde 3 Haziran 1847 yılında 

imzalanmıştır (Sarıkçıoğlu, 2013: 17). Antlaşmanın yedinci maddesinde 

belirtilen husus bir önceki antlaşma kadar ayrıntılı olarak düzenlenmemiş olsa da 

(Soofizadeh, 2013:183-194)  ana hatları itibariyle isteklerin benzer olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Tüm bu emir veya yasaklar gönderildikleri kişilere ilanen duyurulurken 

konunun önemine binaen bu hususların ayrıca İran Devleti ile Osmanlı Devleti 

arasında yapılmış olan muahedeler ve sulh koşullarından olduğu vurgusu 

yapılmıştır (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00036, 1270). 

Defterde en fazla kaleme alınan hükümler 355 adetle Mekke emirlerine 

gönderilen emirlerin bir benzerlerinin bölgede görevli Şam, Halep ve Erzurum 

eyalet valileri ile çeşitli görevlilere de gönderilen emirler olduğudur. Buna göre 
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gönderilen bu emirler hükmün başında “bir sureti” şeklinde başlayan ve oldukça 

kısa süren ifadelerdir. Gönderilen kişilere lakapları ve rütbelerinin yanısıra varsa 

nişanları ile de hitap edilmiştir. 196 no’lu hükümde olduğu gibi “Şeyhülharemlik 

Mekke-i Mükerreme hidmet-i celilesi ve mülhakat-ı malumesi ile Cidde Eyaleti 

valisi ve mecidiyye nişan-ı hümayunumun birinci rütbesini haiz vehamil vezirim 

Mehmed Kamil Paşa iclaleye” (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00036,1270) 

derken hem kişinin makamı hem de sahip olduğu nişanlar rütbeleri ile beraber 

zikredilmiştir. Bu hükümlerde görüldüğü kadarıyla tarih bilgisine de 

rastlanılmamıştır. Bu suretlerin gönderildiği makamlar genellikle; Şeyhülharem, 

Cidde valisi, Şam valisi ve aynı zamanda hac emiri, Mekke Şeyhülharemi, Halep 

eyaleti valisidir. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin Medine’de de siyasi açıdan bir 

temsiliyeti olması açısından “Şeyhülharem Hazret-i Nebevi” ifadesiyle 

belgelerde de çokça geçen bir makam oluşturmuş olduğunu söylemek 

mümkündür. 

Mekke emirlerine gönderilen hükümlerde ayrıca surre eminlerinden 

bahsedilmekte ve bu kişilere oldukça önemli görevler atfedilmektedir. Örneğin 

183 no’lu hükümde “kemal-i dikkat ve riayet ve Şam-ı Şerifden Haremeyn-ı 

Muhteremeyne varub gelince surre-i hümayunum emini taraflarından dahi 

nezaret olunarak hilaf-ı şurut bir nesne alınmayıb himayetlerine dikkat 

olunması” (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00036, 1270) görüldüğü üzere Mekke 

emirlerine gönderilen hükümlerde İran’dan gelen hüccac taifesine himayetleri 

için gereken ihtimamın gösterilmesi gerektiği çok yerde vurgulanmış, bu işin 

takibatının surre emini tarafından da sağlanması gerektiği üzerinde durulmuştur. 

Özellikle “Bir sureti” şeklinde ve sadece 1-2 satırla ifade buyurulan bu kısa 

hükümler içerisinde hiç eksiksiz biçimde kendilerine hüküm gönderilen 

görevliler arasında surre eminleri zikredilmektedir. 

 “Bir sureti” cümlesinin bir nevi ayraç olarak kullanıldığı bu hükümler, 

“Rumeli Beylerbeyliği payelilerinden Surre-i Hümayunum Emini Mehmed Hilmi 

Paşa damet maaliye” (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00045) vb. ifadeleriyle 

devam etmekte ve hitap edilen kişinin varsa rütbe ve unvanının yanı sıra 

kendisine surre emini sıfatının yakıştırıldığı da görülebilmektedir. Çalışmada 

okunan bu kapsamdaki tüm suretlerde görülen en önemli ortak husus surre emini 

olan kişinin devlet içindeki önemli rical arasından sayıldığı ya da orta dereceli bir 

bürokrat veya yukarıdaki örnekte olduğu gibi beylerbeylik rütbesini en azından 

paye olarak da haiz olduğudur. Bu konu ile alakalı kaynaklarda da zaten bu 

görevin güvenilir, belli bir statü ve servet sahibi kişilerce yürütüldüğünden 

bahsedilmektedir (Atalar, 1991: 172).  
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Bunun dışında hükümlerde zikredilen makam adlarından biri de; “dergah-

ı muallam kapıcıbaşılarından” şeklindeki bir tanımlamadır (BOA, 

A.DVNSDVE.d00044.2/00027) Surre eminlerinin üzerinde bulunan çeşitli 

makamlardan biri olarak zikredilen Dergah-ı muallam kapıcıbaşılığı makamı; 

Osmanlı Devleti’nde en önemli saray hizmetlilerinden biri olarak kabul 

edilmektedir. Bu kapıcılar kapılardan sorumlu olmalarının dışında çeşitli 

bürokratların görev yerlerine ulaştırılmalarına refakat ettikleri gibi divan 

çavuşları ile birlikte divan toplantılarının çeşitli protokol (teşrifat) işlerine de 

yardımcı olabilirlerdi (Koç, 2001: 395-420). Bu makamlar dışında surre 

eminlerinin; rical-i devletten olduğunu belirten birtakım ifadelere de 

rastlanmaktadır. Bu tabirler arasında “eazim-i rical devlet-i aliyyeden”, 

mütehayyızan (ileri gelen) devlet adamlarından, rütbe-i saniye ashabından8, 

ıstabl-ı amire (saray ahırları) müdürlüğü payelilerinden, divan-ı muhasebat 

(bugünkü sayıştay) azasından, hazine-i hassa yazı işleri müdürü, Genelkurmay 

mektupçusu (kalemi), baş kitabet yardımcısı, adliye müfettişi, maliyede beytül-

mal müfettişi, eski Preveze Sancağı mutasarrıfı ve hatta Haliç mutasarrıfı gibi 

çok çeşitli payelerden bahsedildiği görülmektedir. Önceleri bu görevlilerin 

yalnızca sahip oldukları rütbe ve isimleri belirtilirken, 281 nolu hükümden 

itibaren surre eminliğinin yanısıra hac emirliği kaymakamlığının da uhdelerine 

bırakıldığı ve unvanlarının yanısıra sahip oldukları nişanlarla beraber 

zikredildikleri görülmüştür (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00049). Ayrıca 

dikkat çeken bir nokta da; bu görev önceleri sivil bürokrasi ve devlet adamları ile 

sınırlı iken 299 no’lu hükümde yer alan: “Mirü’l-hac kaymakamlığı inzimamıyla 

surre-i hümayunum emini olan Mirliva (Albay) Mehmed Paşa damet maaliyeye” 

ifadesinde görüldüğü gibi askeri rütbelere de teşmil edilir olmuştur (BOA, 

A.DVNSDVE.d00044.2/00058). Bu askeri rütbe sahiplerinin halen görevde olup 

olmamaları da önemli değildir. Yine belgeler içinde görüldüğü üzere “Asakir-i 

Nizamiye-i Şahane mirlivaları mütekaidlerinden” ifadesinde de anlaşılacağı 

üzere emekli asker kökenli kişilerden de hac kaymakamı ve surre emini 

seçilebilmektedir (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00058). Defterde surre 

eminleri için kullanılan tabirler arasında “ferikan-ı kiram” ifadesi de 

bulunmaktadır. 

Surre emininin yanısıra hac kaymakamlığı ya da emirliği adı altında bir 

makamdan daha bahsedilmektedir. Defterde ilk olarak 79 no’lu hükümde 

rastlanılan ve “Bir sureti” ile başlayıp, “Mülhakatıyla Şam-ı Şerif valisi ve mir 

haccı vezir Ali Rıza Paşa iclaleye kezalik” (BOA, A.DVNSDVE. 

d00044.2/00022) şeklinde ifade edilmiş olan bu makam çoğu kez hac kafilesinin 

                                                 
8 Rütbe-i saniye görevlisi Osmanlı’da Kalemiye sınıfına has bir rütbe olup; askeriyede mirlivalık 

ya da ilmiyede İstanbul Kadısı Payesine denk düşmektedir. ( Akyıldız,1993: 38) 
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güvenliğinden de sorumlu tutulmuştur (Öztuna,1994b: 393). Defterde 215 

numaralı hükme kadar olan hükümler arasında yer alan 119, 135, 148, 163, 172, 

186, 198, 208, nolu hükümlerde Şam valilerine bu görevin verildiği görülüyor. 

Ancak bu andan sonra yani 215 ve takip eden diğer hükümler de Şam valisine 

gönderilmiş olmasına karşın ilginç bir biçimde kendisine hac emirliği verildiğine 

dair bir husus belirtilmemiştir. 

Hac emirleri aynı zamanda Mekke’ye gelinceye kadar surre kafilesinin yol 

üzerindeki güvenliğinden de sorumlu idiler. Yanlarında muhafızlar olmasına 

karşın çoğu zaman bunlar yetersiz kalabilirdi. Buna karşılık Cidde, Trablusşam 

valilerine yazı yazılır, ek askeri tedbirlerin alınması istenebilirdi (Uzunçarşılı, 

2013: 58). Yol güzergâhı üzerinde çöllük alanların olması, bedevi yaşam 

alanlarına yakın seyr edilmesi “urban” şeklinde tanımlanan çöl eşkıyalarının 

saldırılarına maruz kalmaya sebep olabilirdi. Nitekim Osmanlı Devleti surre alayı 

ile birlikte bölgedeki eşkıya hareketlerine karşı bir önlem olarak ve hacıların can 

ve mal güvenliklerinin bir teminatı olarak bu bedevilere de “urban sürresi” adıyla 

bir miktar nakit para tevdi ederdi (Atalar, 1991: 207). Hac kafilelerinin güvenliği 

meselesi her daim üzerinde önemle durulan bir husus olup Osmanlı Devleti bu 

konuda oldukça hassas davranmaya dikkat etmiştir. Nitekim hac yollarının 

güzergâhı üzerinde önemli bir merkez olan Şam’dan itibaren hareket edecek hacı 

kafileleri ki içlerinde İran’dan gelenler de dâhil Osmanlı mirü’l-haccı, Mısır’dan 

gelen kafile de Kahire emir-i haccı tarafından idare edilirdi. Bab-ı Ali eğer bu 

görevi bir başkasına vermemiş ise teamüller gereği genellikle bu göreve Şam 

valileri tayin edilirdi (Atalar, 1991: 190). 

 Hacı adaylarının en önemli sorunlarından bir diğeri de güzergâh 

üzerindeki uzun yolculukları sırasında su bulmak meselesi olup Osmanlı Devleti 

bu sorunu çözebilmek amacıyla yol üzerinde “birke” adı verilen yerler inşa 

ettirmiştir. Bu birkelerden en ünlüsü ise bugün Amman bölgesinde yer alan ve 

Kanuni devrinde inşa edilmesine karşın her daim tamiratlarla son döneme kadar 

faal tutulmaya çalışılan Katrane Birkesi olup aynı zamanda bir kale gibi inşa 

edildiğinden çöl eşkıyalarına karşı savunma amacı da gütmektedir (Güler, 2015: 

12-15). 

3. Hüküm Gönderilen Görevlilerin Rütbe ve Dereceleri  

Devlet içinde işlerin yürütülebilmesi, kimlerin kimlere emir 

verebileceğinin ve yetkilerin belirlenmesi açısından “silsile-i meratib” denilen bir 

hiyerarşik düzen kurulmuştur. Bu rütbeler kişilerin fiili görevleri ile alakalı 

olduğu kadar olmayabilirdi de (Özbilgen,2003: 177). 
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Osmanlı Devleti özellikle gücünün doruğuna çıktığı dönemde meratip ve 

teşrifat hususunda çok hassas davranmaya dikkat etmiş, bu konuda gösterişten 

kaçınmadığı gibi kuralların incelikle uygulanmasına da oldukça önem vermiştir. 

Bilindiği üzere Osmanlı berayası yani yönetici kitlesi genel olarak seyfiye, 

kalemiye, ilmiye olmak üzere şekillenmiştir. Bu sınıfların her birinin kendi 

içlerinde rütbe ve hiyerarşi sırası olduğu gibi Fatih Sultan Mehmet döneminden 

beri konulan bir takım özel kurallar çerçevesinde bu sınıfların birbirleriyle olan 

alakaları da bir düzene sokulmuştur. 

Nitekim defterde geçen hükümlerin gönderildiği kişiler arasında çok 

sayıda Osmanlı yöneticisi ve memuru bulunmaktadır. Özellikle eyalet 

yöneticileri için muhakkak “Paşa” lakabı kullanılmıştır. Daha küçük makamlar 

ya da kaza yöneticileri için “Kaymakam Bey” tabiri kullanılmıştır. Örneğin 193 

no’lu hükümde Tekfurdağı (Tekirdağ) kazası kaymakamı olarak zikredilen 

kişinin Vecdi Bey olduğu görülmektedir (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00037, 

1270). Çok çeşitli mansıp ve paye kullanan bu yöneticiler için özel lafızlarla hitap 

edildiği gibi yüksek rütbeliler için vezir, eazim gibi yüceltici lakaplar da 

kullanılmıştır (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00039, 1271). Ayrıca bu kişiler 

için rütbelerinin yanı sıra “dirayetsemirim” şeklinde samimiyet olarak 

sayılabilecek onore edici hitaplar da kullanılmıştır (BOA, A.DVNSDVE. 

d00044.2/00045, 1275). Bu övücü lakap ya da hitaplardan nasibini yalnızca 

Osmanlı bürokrat ya da yöneticileri değil “iftiharü’l-e’ala”, “ve’l-eazim”, 

“muhtarü’l-ekabir”, “ve’l-efahim” biçiminde İran sefirine de çeşitli unvanlar 

layık görülmüştür (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00050, 1279). 

Hükümlerde kullanılan diğer önemli unvanlardan biri de sadaret rütbesidir. 

Osmanlı Devleti’nde sadaret rütbesi en yüksek ve fiilen yerine getirilmesi zorunlu 

bir makam olup örneğin 156 no’lu ve 1851 tarihli hükümde yer alan “Sadaret 

rütbe-i celilesiyle bilfiil Mısır valisi olup mecidiyye ve imtiyaz nişan-ı 

hümayunumun birinci rütbelerini haiz ve hamil olan vezir mealsemirim Mehmed 

Said Paşa…” (BOA, A.DVNSDVE.d.00044.2/00031,1267) ifadesinden 

başlayarak diğer hükümlerde de benzerini gördüğümüz gibi defterde yalnızca 

Mısır valileri için kullanılmaktadır. 

Ancak Ahkâm defterinde kendisine 3 farklı yerde hüküm gönderilmiş olan 

Mehmet Ali Paşa için böyle bir ifadenin kullanıldığına rastlanmamıştır. Fakat 

ardıllarından olan Abbas Hilmi Paşa için 1267 tarihli gönderilen hükümde; 

“Sadaret-i uzma rütbe-i celilesiyle hala Mısır valisi vezir dirayetsemirim…” 

şeklinde bir hitap ve giriş yapılmıştır (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00031, 

1267). Bu hitap tarzı bundan sonra da benimsenmiş diğer Mısır valileri için de 
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genellikle belgelerin giriş kısımlarında “sadaret rütbe-i celilesi” ifadesi 

kullanılmıştır.  

Okunan hükümlerde çok çeşitli rütbe ve görevliler zikredilirken gerek 

kişilere hitap sırasında gerekse ana hüküm metni içinde gönderilen emirlerin 

uygulayıcıları arasında “mir-i miran-ı kiramım” ifadesi çokça yer almıştır. 

Dolayısıyla bu rütbe ve sınıfın Osmanlı’da uzun yıllar devam ettiği söylenebilir. 

Beylerbeyliği rütbesi ise Osmanlı Devleti’nde en bilinen kullanım alanı 

eyaletlerin yöneticisi ve en üst rütbeli mülki amiridir. Defterde bir yerin mülki 

amirlerine gönderilen hükümler içerisinde en çok hitap edilen kişilerden biri 

olmakla beraber hükümlerin hemen giriş kısmında isimlerden önce muhakkak 

unvan olarak kullanılmış, vezir ifadesi ile karşılığı verilmeye çalışılmıştır. Klasik 

dönemde beylerbeyi nasıl ki sadrazam merkezde padişahın mutlak vekili ise 

eyaletlerde de sadrazamın vekili kabul edilirlerdi. Vezirlerin bir alt rütbesini haiz 

idiler ve vezirlerde var olan 3 tuğ yerine 2 tuğ sahibiydiler (Özbilgen, 2003: 206). 

Rumeli beylerbeyinin diğerlerinden bir farkı olurdu. Bunun için de hitaplarda 

“dame maalihü” ifadesi de eklenirdi (Özbilgen,2003: 207). Defterde kendilerine 

en fazla hitap edilen beylerbeylik rütbesi de Rumeli beylerbeyliğidir. Ayrıca bu 

rütbe fiili olarak o görevi yürütmese de kişilere bir unvan, paye olarak da 

verilmiştir. Hükümlerde özellikle surre emini olarak görevlendirilen bazı 

şahısların da bu rütbeyi taşıdığı görülmüştür. Örneğin Cemaziyelevvel 1275 

tarihli bir hükümde: 

“Bir sureti”  

“Rumeli Beylerbeyliği payelilerinden surre-i hümayunum emini Mehmet 

Hilmi Paşa damen maaliyeye” ifadesi ile bu daha net anlaşılmaktadır (BOA, 

A.DVNSDVE.d00044.2/00045, 1275). Ayrıca bu hükümler içerisinde bu 

rütbenin paye olarak verildiğini kanıtlayabilecek çok sayıda veriye de 

rastlanmıştır. Örneğin Canik sancağı mutasarrıfı olarak gözüken Osman Paşa için 

de “Rumeli beylerbeyliği payelilerinden” ifadesi kullanılmıştır. Aynı şekilde 

Adana sancağı kaymakamı, Erzurum vilayeti valisi olduğu halde kendisine bu 

paye verilen Ali Paşa’ya yazılan hükümler vb. de olduğu gibi bu beylerbeyiliğin 

fiilen yürütülmesi mecburiyeti olmadığı anlaşılmaktadır. 

Vezaret rütbesi ise istisnasız olarak defterde geçen hemen bütün eyalet 

yöneticileri için kullanılmıştır. Bu da göstermektedir ki, Osmanlı Devleti’nde 19. 

yüzyıla gelindiğinde eyalet yöneticileri aynı zamanda vezir rütbesini taşımakta 

idiler. Hükümlerde kendisine emir gönderilen kişiler arasında vezir rütbesinden 

daha üst bir sıfatla anılan tek kişinin Mısır yöneticileri olduğu da görülmüştür. 

Mekke emirleri için de bu rütbenin kullanıldığı yapılan çalışmada tespit 
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edilmiştir. İlk defa 1275 Cemaziyelevvelinde (5 Ocak 1859) yazılan bir hükümde 

Mekke emiri için aynen şu ifadelerin yer aldığı defterde sabittir: “Efahim-i 

vükela-yı devlet-i aliyyem ve eazim-i vüzera-yı saltanat-ı seniyyemden mecidi 

nişan-ı hümayunumun birinci rütbesini haiz ve hamil olan emir-i Mekke-i 

Mükerreme vezir fetanetsemirim Şerif Abdullah Paşa dame saade ve edamellahü 

Teala iclaleye” buna göre Mekke emirleri bu tarihten itibaren vükela heyetinin 

büyüklerinden ve vezaret rütbesi ile taltif edilmiş, yalnız onlar için kullanılan 

“edamellahü Teala” lafzı ile de kendilerine duada bulunulmuştur (BOA, 

A.DVNSDVE.d00044.2/00045, 1275). Daha sonraları ise 1276 (Şubat 1860) 

tarihli bir hükümden itibaren bu rütbeye ek olarak Mekke emirine Vala-yı 

Ahkâm-ı Adliye azalığı da verildiği tespit edilmiş olup; “Eazim-i vüzera-yı 

saltanat-ı seniyyemden ve Meclis-i Vala-yı Ahkâm-ı Adliye aza-yı kiramından 

hala emir-i Mekke-i Mükerreme…”(BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00046, 1276) 

şeklindeki ifadeden bunu anlamak mümkündür. 

Defterde yer alan yaklaşık 180 kadar hüküm de Şam, Halep ve Erzurum 

valilerine yazılmış olan Mekke emirlerine yollanan hükümlerin sureti şeklinde idi 

ve bu kişilere çoğunlukla vezir rütbesi ile hitap edilmiştir. Ancak Erzurum valisi 

için müşir ifadesi de çoğu kez rastlanılan bir husus olmuştur (BOA, 

A.DVNSDVE.d00044.2/00059). Belgelerde özellikle Erzurum eyaleti valileri 

için çok sık kullanılan bir rütbedir. Mareşal rütbesinin karşılığı olarak da bilinen 

müşir askeri rütbelerin en üstü olup sivil mülki idarede vezir rütbesine denk olsa 

da bu ikisinin birbirine protokol üstünlüğü bulunmaz, rütbelerini aldıkları tarihe 

göre kıdem sırası olurdu. Ancak yazışma ve belgelerde asla müşir önce 

kullanılmaz “vüzera ve müşiran” şeklinde yazılırdı (Öztuna, 1994b: 78).  

Belgelerde “mütehayyızan-ı ferikan-ı kiramımdan, ferikan-ı kiram” 

şeklinde kendilerinden bahsedilen kişiler de çoğunlukla Medine-i Münevvere 

muhafızlığı ile görevlendirilmiş olan kişilerdir. Ayrıca aynı kişiler şeyhülharem 

hazret-i nebevi şeklinde bir görevi de haizdirler. Şeyhülharem; İslam devletinin 

halifesi tarafından kutsal mekân Mekke’de görevlendirilmiş olan padişahın bir 

temsilcisi konumunda olup, hac kafilesinin güvenle Hicaz’a varmalarını 

sağlamakla görevli Şam valileri için de eskiden kullanılan bir tabirdir (Atalar, 

1991: 205). 

Askeri rütbeler arasında geçen feriklik konusunun ise yukarıda bahsedilen 

ferikan ifadesi ile karıştırılmaması gerekir. Ferit Develioğlu’nun sözlüğünde 

ferikan (topluluk) anlamında kullanıldığı gibi Osmanlı’da askeri bir rütbe sınıf 

olarak da kullanımı yaygındır. Hükümlerde “mütekaidiyyet-i asakir-i bahriye-i 

şahane ferikanından mirülhac kumandanlığı…(emekli deniz kuvvetleri feriki)” 

veya “mütehayyızan-ı ferikan-ı kiramımdan Basra Vilayeti valisi ve kumandanı” 



İran Ahkâm Defteri’ne Göre Osmanlı-İran İlişkileri (1823-1908) 

[2169] 

 

şeklinde ifadeler kullanılarak askeri bir rütbe olduğuna dair ayrıca belirtilmiş 

olmakla bu konudaki kafa karışıklığı bir nebze olsun giderilebilmiştir. Feriklik; 

müşir, vezir rütbelerinden sonra gelen en yüksek rütbeler arasında yer almıştır. 

Birinci ve ikinci şeklinde birbirinden ayrılması ancak 1904’ten sonra 

gerçekleşmiş olup bugünkü anlamda orgeneral rütbesine de denk gelmektedir 

(Öztuna, 1994b: 93). 

617 numaralı hükümde ise ilginç bir biçimde “Asakir-i Nizamiye-i 

Şahanem miralaylarından surre-i hümayunum emini ve mirü’l-hac kaymakamı 

olup ikinci rütbe Osmani ve üçüncü rütbe mecidi nişan-ı zişanlarını haiz ve hamil 

olan Osman Bey zid-i ikbaleye” ifadesi yer almıştır. Burada Asakir-i Nizamiye-i 

Şahane miralaylarından surre-i hümayun emini ve mirü’l-hac kaymakamı olan 

(diğer hükümlerden farklı olarak 2 görev de bir kişide birleştirilmiş) Osman 

Bey’de bulunan surre eminliğinin askeri bir rütbe olan miralay olan bir kişiye de 

verildiğine şahit olunmuştur (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/000103, 1305). 

Miralay rütbesi ise Osmanlı’da bugünkü albaya eşit kabul edilebilecek bir rütbe 

olup ilmiyede karşılığı bilad-ı hamse mevleviyetidir. Bu rütbedekilere efendi ya 

da bey diye de hitap edilir (Öztuna,1994b: 95). 

Kaymakam, hükümlerde genellikle sancak idarecileri için çok sık 

kullanılan bir tabirdir. Defterde yer alan hükümlerin pek çoğunda bu kişiler 

yalnızca kaymakamlık vasıflarıyla değil, farklı unvan ve rütbeleriyle birlikte 

anılmışlardır. Örneğin Karahisar-ı Sahip (Afyonkarahisar) için yazılan bir 

hükümde “Hacegan-ı Divan-ı Hümayunumdan Karahisar-ı Sahib Sancağı 

kaymakamı Osman Bey…” şeklinde bir ifade geçmiştir. Yine başka bir hükümde 

ise “dergah-ı muallam kapıcıbaşılarından Hama Kaymakamı Mustafa Bey dame 

muhibbeye” şeklindeki hitaba bakılacak olursa Osmanlı Devleti’nin yüksek 

protokol azalarından olan kişilerin taşra çıktıklarında en azından kaymakam 

rütbesi ile görevlendirildiklerini görebilmek mümkündür. Bu rütbe aynı zamanda 

ıstabl-ı amire (saray ahırları) rütbesine de denk düşmektedir (Öztuna, 1994a: 95; 

BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00036;  Uzunçarşılı, 1988: 396). 

Bu nedenle İstabl-ı amire ve dergah-ı mualla kapıcıbaşıları adıyla 

hükümlerde rastlanılan bu iki rütbe üzerinde ayrıca durulması faideli olacaktır. 

Sarayın bab-ı hümayun ile orta kapısını beklemek, muhafızlığını yapmak üzere 

görevlendirilmiş olan ve kapıcılar kethüdasının emri altında bulunan saray 

kapıcıları (Uzunçarşılı, 1988: 396) en yüksek rütbelisi kapıcıbaşılar olmak üzere 

sarayın önemli görevlileri arasındadırlar. Kapıcılar divan günleri iş görürler, 

kimseyi silahla huzura almazlardı. Saray dışına memuriyetlere gönderilen 

kapıcıbaşıların çok çeşitli tayinleri arasında tımarlı sipahi yazılmak, 

muhzırbaşılık, ihtisab ağalığı sayılabilir (Uzunçarşılı, 1988: 399). Kapıcıbaşılar 
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önceleri devşirme kökenlilerden seçilirken daha sonraları önemli ümera ve paşa 

çocuklarından çok sayıda tayin edilen çıkmıştır (Uzunçarşılı, 1988: 405). 

Kapıcıbaşılığın askeri rütbede karşılığı binbaşılık (alay emini), ilmiye de ise 

kibar-ı müderrisindir (Öztuna, 1994a: 96). Onaltıncı asrın sonlarından itibaren 

sancaklara görevlendirilmeye başlanan kapıcıbaşılık, bir rütbe ve nüfuz aracı 

olarak da şahıslara verilir olmuştur (Uzunçarşılı, 1988: 406). 

Osmanlı’da ödüllendirme maksatlı olarak devletin son yüzyılında ortaya 

çıkan ve bir Avrupa adeti olarak yer edildiğine inanılan madalya ve nişan 

tevcihatı oldukça farklı kişi ve rütbelere ihdas edilen uygulama olmuştur. 

Defterde 546 yerde kendilerine hüküm çıkartılmış olan Osmanlı idareci, bürokrat 

ya da önemli şahıslar için isimlerinden önce eğer varsa muhakkak sahip oldukları 

nişanları birlikte kullanılmıştır. Defterde bu giriş ve hitabın ilk hükümlerde yer 

almasa da ilk kez 1854 tarihli, Mısır Valisi Abbas Hilmi Paşa’ya ve Dimyat 

naibine hitaben yazılan hükümde rastlanılmıştır (BOA, A.DVNSDVE. 

d00044.2/00035, 1270). 

Defterde kendilerine nişanları ile birlikte hitap edilenlerin durumuna 

bakıldığında hemen pek çoğuna mecidi nişanı verildiği görülmektedir. Bu durum 

da on dokuzuncu yüzyılda Osmanlı Devleti’nde gerek merkez görevlileri, gerekse 

taşra sancak yöneticileri için en fazla ödüllendirme aracı olarak mecidi nişanının 

kullanıldığını söylemek mümkündür (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00062, 

1287). 

Diğer bir nişan da imtiyaz nişanı, altın, gümüş, pırlanta karışımı oldukça 

süslü hazırlanmış olup, beratla verilebilen, devletin en üst kademesindekilere 

takılır ve bir rütbe nişanı değildir. Bu nişan göğsün sol tarafına takılır öldükten 

sonra da varislere intikal ederdi (Erüreten, 2001: 208). İlk kez kendisine imtiyaz 

nişanı ile hitap edilen kişi de defterde 212 no’lu hükümde geçen Mekke emiri 

Muhammed b. Avn olmuştur. Hem mecidiye hem de imtiyaz nişanlarının her 

ikisinin de birinci rütbelerini sahip olarak taltif edilmiştir (BOA, 

A.DVNSDVE.d00044.2/00040, 1273). Bundan sonra artık Mekke emirleri için 

genel bir nişan taltifi olarak görüldüğü gibi, Abbas Hilmi Paşa’dan sonra geldiği 

anlaşılan Mısır Valisi Mehmed Said Paşa’dan itibaren de bu nişanın Mısır 

valilerine de verildiği hükümlerde geçmektedir. Bu nişanın bu iki sınıf kişi ve 

görevliler dışında nadiren de olsa farklı kişilere de verildiğinin örneği mevcuttur. 

Örneğin Şeyhülharem olan ve kendisinden aynı zamanda vezirlerin şeyhi diye 

bahsedilen Mustafa Paşa’ya da bu imtiyaz nişanı verilmiş (BOA, 

A.DVNSDVE.d00044.2/00046, 1276). Bu kişiden başka Şam Eyaleti valisi olan 

vezir Mehmet Emin Paşa ve Şeyhülharem Mekke-i Mükerreme ve Cidde Valisi 

İzzet Paşa’ya da bu nişanın verildiği belgelerde görülmüştür. 
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Defterde bahsedilen nişanlar arasında yer alan “Osmanî” nişanı ise yine 

pek yüksek dereceli memurlara verilen bir nişan olup mecidi nişan ile birlikte bu 

ikisi asıl nişanlardır. Rütbe ve derecelerine göre verilirdi. Sultan Abdulaziz 

zamanında ihdas edilmişti (Öztuna, 1994a:97). Nitekim ilk örneğini 1862 tarihli 

278 nolu hükümde gördüğümüz üzere Mekke Emiri Şerif Abdullah Paşa’ya 

hitaben Osmanî, mecidi ve imtiyaz nişanları birlikte zikredilmiştir (BOA, 

A.DVNSDVE.d00044.2/00048, 1278). Hükümlerde eğer hem Osmanî hem de 

Mecidî nişan sahibi kişilerden bahsedilecekse önce Osmanî rütbesi sonra Mecidî 

rütbesi ile zikredildiği görülmüştür. Bu da nişanlar arasında da bir hiyerarşinin 

olduğunu göstermektedir. 

Defterde de rastlanıldığı gibi nişanların rütbelerine göre de ayrıma tabi 

tutulduğu hem de hemen hemen tüm hükümlerde kendilerine hitap edilen 

kişilerin rütbelerine ve hatta tabiiyyetlerine bakılmaksızın “dam maaliyeye, dam 

iclaleye, dam saadeye, dame uluhe, dame ızzihü vb.” ifadelerinin kullanıldığı da 

görülmektedir. 

Protokol konusunda incelikli davrandığı bilinen Osmanlı bürokrasisi 

teşrifat konusuna ayrı bir önem atfetmiştir. Sadece kişilerin rütbe ve 

mansıplarında değil Osmanlı’ya dışarıdan gelen kimselere karşı da bu hassasiyet 

gösterilmiş, devletin izzet-i nefsi düşünülmüştür. Nitekim protokol adabına 

riayetin önemine binaen hükümlerde özellikle Hicaz’a gitmek üzere İstanbul’a 

başvuran İranlı önemli misafirler için gönderilen yol emirlerinde bu kişilere 

gereken ihtimamın gösterilmesi, gittikleri yerlerde merasimle karşılanmaları 

hususu üzerinde durulmuştur (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00050, 1279). 

4.Şehbender Vekâletleri Ataması Hakkında Hükümler 

Defterde 206 hüküm sayısı ile Mekke emirleri ve suretleri olarak 

gönderilen hükümlerden sonra en fazla yer tutan hükümlerdir. Bu hükümler 

Osmanlı memleketinde çok çeşitli kasaba ve yerleşkeler için olup toplam 79 

farklı yere gönderilmiştir. Şehbender kelimesi Ferit Develioğlu’na göre; II. 

Mahmut döneminde ihdas olunan Müslüman tüccarların korunması için bu işle 

görevlendirilmiş kişileri tanımlamakta olup kısaca konsolos olarak da ifade 

edilebilir. 

Defterde ilk olarak 132 no ile belirtilen ve Mayıs 1849 tarihli olan Sayda 

kentine gönderilen hükümle başlayan bu konu son olarak 757 nolu 1908 tarihli 

Bursa şehbenderlik vekâleti ile ilgili hükümle sona ermektedir. 

Defterde geçen konsolosluk atamaları ve konsolosluk için gönderilen 

hükümlerde rastlanılan en ilginç durumun atanacak konsolosların kesin olarak 

Osmanlı tebaası arasından değil, İran Devleti mensubu olmalarının şart olmasıdır. 
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Nitekim ilki Sayda’ya olmak üzere gönderilen ve devam eden diğer şehbender 

vekâletlik atamalarında da bu husus ortak olarak dile getirilmekte, bu konudan 

kolay kolay taviz verilmediği görülmektedir (BOA, A.DVNSDVE. 

d00044.2/00029, 1265). 

Ancak bu durumun istisnaları da vardır. Defterde geçen şehbenderlik 

atamaları ile ilgili hükümler içerisinde 7 ayrı yerde mücbir sebepler nedeniyle 

Devlet-i Aliyye’den kimselerin atandığı görülmektedir. Ancak bu atamalar şarta 

bağlanmış, atamaların muvakkat (geçici) olacağı da hükümlerde açıkça 

belirtilmiştir. Hatta atanacak yerli kimsenin illaki Türk ve Müslüman asıllı olması 

da gerekmemektedir. Nitekim 7 Mart 1887 tarihli 602 nolu hükümde 

Diyarbakır’a gelecek olan İranlıların durumlarını takip etmek üzere görev 

yapacak İran tebaasından uygun birinin bulunmaması nedeniyle tercüman yerli 

Taşciyan Tomasin geçici olarak konsolos olarak atanmıştır (BOA, 

A.DVNSDVE.d00044.2/00102, 1304;00116, 1323; 00120, 1325). 

Konsolos atamalarında genellikle taviz verilmeyen en önemli hususun 

tabiiyet olduğunu yukarıda belirtmiştik. Bu konuda gösterilen hassasiyet 

konsolos olarak atanacak kişilerin Müslüman ya da gayrimüslim olması ya da 

Farisi bir isme haiz olmaları gibi konularda gösterilmemiştir. Bir başka değişle 

İran Devleti tebaasından olduktan sonra ister Müslüman olsun ister olmasın İran 

Devleti’nin atadığı konsolosları Osmanlı Devleti’nin kabul ettiğidir (BOA, 

A.DVNSDVE.d00044.2/00029, 1265).  Örnek verecek olursak 15 Aralık 1858 

tarihli 242 no’lu hükümde daha önce Lazkiye’ye atanan Markos Becono’nun azli 

sonrasında İstor adlı bir kimsenin yerine atandığıdır. Ayrıca bu kişinin aslen bir 

Ermeni olduğundan ve halen Osmanlı tabiiyetinden olduğunun anlaşılması ile 

şehbender vekâletliğinin müfsit olduğundan bahsedilmektedir (BOA, 

A.DVNSDVE.d00044.2/00044, 1275). 

Şehbender atamaları konusunda en ilgi çekici ayrıntılardan biri de bu 

konsolosların bazılarının ne Osmanlı ne de İran tebasından olmamasıdır. Bununla 

alakalı olarak 1871 tarihli ve 381 nolu hükümde Yunan tabiiyetinden bir 

kimsenin şehbender olarak atandığı görülmektedir. Yine 27 Mart 1884 tarihli 571 

nolu hükümde Diyarbakır’a gelip gideceklerin durumlarını takip etmek üzere 

görevlendirilen konsolosun da Yunan Devleti tebaasından Ömer Efendi olduğu 

zikredilmiştir. İlginç olan bu hükümde aslen bu kişinin Eğribozlu Müslüman 

olarak bilindiği halde Yunan tebaalığından çıkmadığı için şehbenderliği kabul 

edilmiştir. Defterde farklı ülke tabiiyetleri hususunda zikredilen yerler arasında 

Bursa’ya memur Almanya tebaasından Henrikon, Mersin’e tayin edilen Fransa 

tebaasından ve Fransız Postanesi Müdürü, Yafa şehbender vekâleti için İspanya 
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tebaasından Yosef Bey, Çanakkale için atanmış olan Avusturya–Macaristan 

tebaasından Mösyö Mozorosi de sayılabilir. 

Hükümlerde ağırlıklı olarak “şehbender veya şehbenderlik” tabirleri 

kullanılırken; Ocak 1902 tarihinden itibaren Farsça tabir olan “karperdaz” 

kelimesi kullanılmıştır (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00115, 1320).  

Defterde tam metin olarak geçen şehbender vekâletleri atamalarında 

Mekke ve Medine’den başka her bir yere görevlendirilecek olan şehbenderleri 

Devlet-i Osmaniyye’nin kabul edeceği ve diğer anlaşmalı olan devlet 

konsolosluklarına da tanınan imtiyazların bu şehbenderler hakkında geçerli 

olması kabul edilmiştir. Nitekim Lazkiyetü’l-Arap kazası için yazılmış olan 

Kasım 1850 tarihli 155 no’lu hüküm bu konu ile ilgilidir.9  

Defterde geçen şehbender atamaları ile ilgili hükümlerde belirtilen bir 

diğer husus da Osmanlı tebaası ve İran tebaasından biri arasında vuku bulacak 

sorunlarda bulunulan memleketin mahkemelerinde şehbenderlerin hazır 

bulunması gerekliliğidir. İran’ın şeriat ve hükümlerinin Osmanlı Devleti ile aynı 

olmaması nedeniyle Osmanlı Devleti İran şehbenderhanelerinde mahkemeler 

kurmuştur (Daei, 2013: 22; BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00049, 1268).  

Şehbender atamaları konusu ile ilgili hükümlerde geçen diğer bir ortak 

mevzu ise gerek konsolosların gerekse diğer İran tebaasından olan kimselerin 

Osmanlı memleketinde arazi ve emlak satın alamayacakları hatta vakf bile 

edemeyecekleri hükme bağlanmıştır. 

Hükümlerin bazı konularda oldukça açık ifadeler içermesi ve belli 

koşulları ihtiva etmesi meselesi Osmanlı Devleti’nin sık sık çıkan 

anlaşmazlıklara karşı, komşu Müslüman devleti olan İran’ı teskin etmek amaçlı 

olduğu söylenebilir. Ayrıca Osmanlı Devletinin Divan’dan çıkan hüküm 

defterlerinde İran ile yapılan anlaşma şartlarının yer alması meselenin 

                                                 

9 “Bundan başka Mekke ve Medine’den İran tüccar ve tebasının ticari menfaat ve himayeleri için 

Osmanlı topraklarından gerekli gördükleri bütün yerlerine İran tarafından tayin olunacak 

konsolosları, Osmanlı Devleti kabul edip, belirtilen şehbenderlerin mansıb memuriyetlerine şayeste 

ve sair dost devletler konsoloslarına uyguladıkları bütün imtiyazları bunlara uygulamayı kabul 

ediyorlardı.” (Aykun,1995:243) Aynı konuda araştırması bulunan İranlı araştırmacı Soofizadeh ise 

aynı antlaşmanın transkripsiyon metnini vermiş olduğu makalesinde; “…Mekke-i Mükerreme ve 

Medine-i Münevvereden mâ’adâ teba’a ve tüccâr-ı İraniyenin menâfi’-i ticâret ve himâyetleri için 

Memâlik-i Osmaniye’nin lâzım gelen cem’i mahallerine Devlet-i İraniye tarafından nasb ve ta’yîn 

olunacak şehbenderleri Devlet-i Osmaniye kabul edib mezkûr şehbenderlerin mansab ve 

me’muriyetine şâyeste ve sâir-i düvel-i mütehâbe konsolosları hakkında câri olan kâffe-i imtiyâzât 

bunların hakkında dahi câri olacağını va’ad eder…”, (Soofizadeh, 2013b:183-194) 
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ciddiyetinin gönderilen yöneticiler tarafından kavranması istendiği içindir (BOA, 

A.DVNSDVE.d00044.2/00049, 1279). 

 

5. Yol Emirleri ve Güvenliği 

Defterde 45 kadar hüküm içerisinde yol emirleri olarak belirlenen 

hükümler bulunmakta olup bu konuda bahsi geçen güzergâhlar çok çeşitlidir.  

Hükümlerde “ra’sı hudud-u İrandan” tabiri sıklıkla kullanılmaktadır. Bazı 

kısımlarda uzun giriş ve güzergâhların belirtildiği görülmekle beraber 

“Dersaadetimden Mısır-ı Kahire tarikiyle bahra-i canib-i Hicaz mağfirettıraza 

varıp gelince sevahil ve cezayirde vaki kazalar naib ve nakibleri zid-i uluheye ve 

sair zabitan ve gümrükçüler zid-i kadruhuma” (BOA, 

A.DVNSDVE.d00044.2/00027, 1264) şeklinde ifade edilen hükümlerde olduğu 

gibi uzun giriş cümleleri de yer almaktadır. Hicaz kelimesinin yanında 

“mağfirettıraz (mağfiretle süsleyen)” sıfatı eklenerek bölgenin kutsiyetinin 

üzerinde önemle durulmuştur. Yol güzergâhları içerisinde Trabzon ile ilgili 

emirler de ayrıca önemlidir. 1848 tarili128 nolu hükümde, “Trabzondan ra’sı 

hudud-u İrana varıp gelinceye kadar yol üzerinde vaki…..” (BOA, 

A.DVNSDVE.d00044.2/00027, 1264) ifadesinin bir benzeri altı hükümde daha 

geçmektedir. Bu da Trabzon’un bir liman kenti oluşundan kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca defterde geçen farklı hükümlerde eşkıyalık hareketlerinden de 

bahsedildiğini ve bunların kara yolları üzerinde yaşanan hadiseler olduğu da göz 

önüne alındığında deniz yolu ile bu yolculukların Trabzon’a kadar yapılması ve 

buradan sürdürülmesinin güvenlik hassasiyetli olduğunu düşündürmektedir. 

Mısır ve Trabzon dışında en çok zikredilen kent ise Dersaadet yani İstanbul’dur. 

“Dersaadetimden berre-i ve bahra-i canib-i Hicaz-ı mağfirettıraza varıp gelince 

sevahil ve cezayir ve yol üzerinde vaki…” (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00050, 

1279) ifadesi farklı pek çok hükümde geçmektedir. Güzergâhlar hakkında genel 

bir tablo sunulmak istenirse; Mısır (ki bazen Kahire olarak tanımlanmış), 

Trabzon, Erzurum, İstanbul, Şam, Bağdat, Üsküdar, Diyarbakır, İskenderun, 

İskenderiye, Musul, Beyrut kentleri sayılabilir. 

Emirler incelendiğinde bu güzergâhların birbirine bağlantılı olarak ele 

alınmış olduğu görülmektedir. Yani Dersaadet’ten Hicaz’a, Dersaadet’ten 

Trabzon yolu ile İran’a veya İzmir, Afyon, Bağdat gibi çeşitli kentlere de gidecek 

olan İranlılara nasıl davranılması gerektiğinden bahsedilmiştir. Bu hükümlerin 

büyük bir kısmı hac farizasını yerine getirmek isteyen İranlı hacılarla ilgilidir. 

Haccın İslam’ın beş şartından biri olması hasebiyle Sünni gelenekten 

olmasalar da İslam dünyasının bir parçası olarak görülen İran Devleti’nden de 
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çok sayıda ziyaretçi ve hacıların bu kutsal yolculuğa çıkmak istemeleri oldukça 

doğal ve dini vecibe gereği idi. Bu nedenle Osmanlı Devleti de hem kendi ülke 

topraklarından hem de çeşitli İslam ülkelerinden gelen hac yolcularının rahatını 

ve güvenini sağlamayı İslam devleti olmanın gereği olarak görmüştür. Nitekim 

defterde yer alan yol emirlerini ihtiva eden pek çok hüküm sayesinde hac 

farizasını yerine getirmek isteyen İranlı hacıların durumları ve buna karşın 

Osmanlı makamlarının gösterdiği hassasiyet görülebilir. 

Hac yolculuğuna çıkanlarla ilgili defterde rastlanan önemli görülen 

ayrıntılardan biri de 1847 yılında (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00025, 1263) 

İran şahının annesinin hac farizasını yerine getirmek isteğinden oldukça 

hürmetkâr bir şekilde bahsedilmesidir. Aynı şekilde Nisan 1863 tarihli hükümde 

de (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00050, 1279) İran şehzadelerinden Saidü’d-

Devle Mehmed Mirza adlı kişinin hac niyetiyle İran’dan Hicaz’a olan 

yolculuğundan bahsedilerek, İran hanedan azalarından önemli kimselerin de bu 

vazife ifası esnasında Osmanlı Devleti’nden gerekli hassasiyetin gösterilmesi 

beklenmiştir.  Bu hükümleri diğer yol emirlerinden ayıran bir önemli husus da 

(BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00050, 1279) Osmanlı Devleti tarafından bu 

kişiler için vardıkları mahallerde törenler düzenlenmesi ve yanlarına güvenlik 

amacıyla muhakkak asker verilmesi olmuştur. Osmanlı Devleti özellikle İran ile 

olan ilişkilerinde devlet şanını yüceltmenin bir unsuru olarak bu gibi hallerde 

genelde fazladan ihtimam göstermiştir. Yol emirlerinde İran hanedan ailesi 

dışındaki yolcular için de gereken hürmetin gösterilmesi, salimen gidecekleri 

yere varmalarının sağlanması istenmiştir (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00026, 

1263). 

 

6.Yağma ve Gasp Olayları 

Ele alınan dönem içerisinde Osmanlı-İran arasındaki anlaşmazlıkların 

büyük çoğunluğunun hac yolları üzerinde yaşanan eşkıyalık hareketleri, İranlı 

tüccar ve ziyaretçilerden haksız yere fazla vergi talebi, bölgede yaşayan bir kısım 

aşiretlerin yol kesme vb. hareketleridir. Sınır boylarında bulunan aşiretlerin 

hareketleri de iki devlet arasında sorun çıkararak, devletleri karşı karşıya 

getirmişlerdir (Sarıkçıoğlu, 2013: 34). 

Aşiretlerin yağma, gasp, haksız yere mallara el koyma, adam yaralama ve 

öldürme olaylarına dair defterde 23 yerde hüküm bulunmakta olup bunların 

önemli bir kısmı İranlı tüccar ve hacı kafilelerine aittir. Bu hükümlerin çoğunluğu 

ilk varaklarda yer almaktadır. Ve bu bölümlerin okunmasındaki zorluktan dolayı 

tafsilatlı bilgiye erişilememiştir. Ancak hükümlerin yan kayıtlarında konu ile 
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alakalı 1-2 satır özete binaen en azından hükümde geçen hususun mahiyeti 

hakkında fikir edinebilmiştir. 

Bu konuda 5 numarada yer alan ve ilk olarak karşımıza çıkan hükmün; 

Alaşehir kazası naibine yazıldığı ve buna göre Alaşehir kazasına bağlı bir 

mahalde Çukur Han’da bir İran tüccarının katledildiği ve kardeşinin oğlu 

tarafından hakkının arandığı ifade edilmiştir (BOA, A.DVNSDVE. 

d00044.2/00004). Amasya kazası naibine gönderilen 1828 tarihli 38 nolu 

hükümde ise “İranlı Muhammed’in Amasya’da sirkat edilen emvalinin bi’t-tahri 

zahire ihracıyla teslimi hakkında emr-i ali” (BOA, 

A.DVNSDVE.d00044.2/00004, 1239) şeklinde bir ifadeye bakılarak İranlı 

tüccarların konakladıkları yerlerde mallarının çalındığı ve bunların iadesi 

istenmiştir. Ayrıca bu yağma olaylarına zaman zaman darp etme, yaralama ve 

hatta öldürme fiilleri de karışmıştır. Belgelerde dikkat çeken bu türlü darb ya da 

gasb olaylarına karışan faillerin yalnızca halktan eşkıyalar olmadığı, bir kısım 

Osmanlı bürokratı ve düşük rütbeli de olsa yöneticilerin de karıştığıdır. Örneğin 

1824 yılına ait olan 13 no’lu hükümde İran tebaasından Agop adlı kimsenin 

Bağçecik kazası zabiti tarafından darp edildikten sonra gasp edilen mallarının 

yeniden iadesi hakkında irade çıkarılmıştır (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/ 

00005, 1239). Yine Şam yakınlarında cereyan eden bir hadise ile alakalı olarak 

da 143 no’lu hükümde Humus yakınlarında adı geçen köyün ahalisinin adam 

öldürmeye kadar gittiği anlaşılmıştır. Bu tip olaylar Osmanlı Devleti’nde hac 

farizasını yerine getirmek isteyenlerin başına gelmesi muhtemel olan ve Hicaz 

yolu üzerinde rastlanılan mutad eşkıyalık hareketlerindendir. Urban eşkıyası 

şeklinde de tabir edilebilecek bazı şahısların hacı kafileleri üzerine yağma 

hareketlerinde bulunduğu bilgisi Osmanlı makamlarının bilgisi dâhilinde olup bu 

konuda hac yollarının güvenliğini sağlamak için askeri tedbirler almıştır. Bunun 

dışında bu urban eşkıyasını cezalandırmak ve gereken önlemleri almak Mekke 

emirlerinin de görevleri arasında olmuştur (Atalar,1991: 208). Osmanlı Devleti 

bu hususta ayrıca bir önlem olmak üzere Urban Surresi adıyla bilinen eşkıyalık 

yapan bedevileri kontrol altında tutabilmek maksadıyla onlara bir nevi rüşvet 

kabilinden çeşitli zahire ve mallar göndermeyi de ihmal etmemiştir (Atalar,1991: 

207). 

 

7. Alacaklılarla İlgili Hükümler 

Defterde alacak-verecek meselelerine dair 28 adet hüküm vardır. 6 no’lu 

hükümden itibaren ilk örneğine rastlanılan hükümlerde genel olarak Osmanlı 

tebaası ile İran ahalisinden olan kişiler arasındaki alacaklar konusudur (BOA, 

A.DVNSDVE.d00044.2/00005, 1239). Bu alacak meselelerinde dikkati çeken bir 



İran Ahkâm Defteri’ne Göre Osmanlı-İran İlişkileri (1823-1908) 

[2177] 

 

husus da alacaklı kişilerin yalnız Osmanlı tebaasından olmadığıdır. 23 no’lu 

hüküm de (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00003, 1239) iki İranlının aralarındaki 

meselenin de Osmanlı makamları tarafından çözülmesidir. 

35 no’lu hüküm ise daha ilginç ayrıntıları bize sunmaktadır. Bu hüküm 

Tokat kazası naibine ve Tokat voyvodasına yazılmıştır ki “Voyvoda” tabiri 

defterde ilk kez burada geçmektedir. Osmanlı Devleti’nde eyaletin en üst düzey 

yöneticileri olan beylerbeyleri on yedinci yüzyıldan itibaren kendi işlerini kaza 

merkezlerinde ya da sancak merkezlerinde gördürmek üzere voyvodalıklar ihdas 

etmiş oldukları gibi özellikle yıllık geliri azalmış olan bazı bölgelere de 

mütesellim olarak voyvodalar gönderilmiştir (Özbilgen,2003: 212). Hükmün 

devamında ise, “İranlı Hacı Abdülkerim’in Nazaroğulları Ohan ve Musa nam 

kimesneler zimmetinde alacağının tahsili hakkında emr-i ali” ifadesi geçmekte 

olup bu kimseler hükümden anlaşıldığı kadarıyla Müslüman olmayıp zımmi 

statüsündedirler. Buradan Osmanlı ile İran arasındaki ilişkilerde Müslümanlık ya 

da gayrimüslimlik belirleyici olmayıp vatandaşlık statüsü yani tabiiyet konusu 

daha ön planda olduğu anlaşılmaktadır. Mısır valisine yazılmış olan 42 no’lu 

hükümde ise diğerlerinden farklı olarak İran maslahatgüzarı geçmekte ve bu 

kişinin diğer bir İranlıdan alacağının mirasçılarından tahsilinden bahsetmektedir 

(BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00014, 1245). Burada yer verilmesi uygun 

görülen bir diğer hüküm de 46 no’lu hüküm olup; “İranlı Mahmud nam 

kimesnenin Konya Voyvodası Süleyman’dan alacağının tahsili hakkında emr-i 

ali” (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00016, 1251) biçimindeki ifadeye bakılırsa 

yerel Osmanlı yöneticilerinin de İranlı tüccarlarla ortak iş yaptığı anlaşılmaktadır. 

Bu hükümlerin hemen hepsinde ortak olan bir konu da İranlıların haklarını 

korumakla memur olan kişilerin maslahatgüzar ya da konsolos düzeyinde olan 

kişiler olmasıdır (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00017, 1255). 

 

8. İranla Yapılan Sulh Sonrası El Konulan Malların İadesi 

İran ile Osmanlı Devleti arasında gerçekleşen mücadeleler sırasında 

Osmanlı hükümetinin İran tebaasına yönelik yaklaşımı hakkında bilgi veren bazı 

hükümler de vardır. Bu hükümlerin sayısı da fazla değildir. Nitekim 1 no lu 

hükümle ilk örneği görülen ve sonrasında 3, 4, 15, 17 ve 18 no’lu hükümlerle 

beraber toplamı 6 adedi bulan bu hükümlerde İranlıların savaş esnasında el 

konulan ve genelde güvenilir bir yerde muhafaza edilen mallarının, sulh akdinin 

imzalanmasını müteakiben sahiplerine tesliminden bahsedilmiştir. 1 no’lu 

hükümde, “Husumet vukuu hengâmında Dersaadette bulunan İran tüccarının 

Kadızade Samahetlü Tahir Efendi hazretleri marifetiyle tahrir ve emin 

mahallerde hıfz olunmuş olan emval ve eşya ve nükudun…” (BOA, 
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A.DVNSDVE.d00044.2/00003, 1239) şeklinde yer alan ifadede kaydı yapan 

kişinin ismi açıkça zikredilmiş olup, devamında İranlılara yönelik takip edilecek 

yaklaşımın genel bir ölçüsü olarak “…ba’de’l-müsalaha yine mevlana-yı 

müşarünileyh marifetiyle eshabına ve kabinesine memura tamamen teslim 

olduğunu…” (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00003, 1239) biçiminde ifade 

edilmiştir. Buna göre de bu kayıt ve defterlerle beraber eşyaların İran tarafından 

bu işlere memur tayin edilen kimselere iadesi yapılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Ancak sonraki hükümlerde ise bu malların veya paraların bizatihi el konulan 

şahısların kendilerine yapılması istenerek isimleriyle beraber açıkça 

zikredilmiştir (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00004, 1239). 

 

9. Mükerrer Gümrük Vergilerinin Alınmaması Hususunda Hükümler 

Osmanlı Devleti de diğer devletlerde olduğu sınırları içerisine giren ya da 

çıkan çeşitli mallardan vergi tahsil etmekteydi. Öteden beri bu vergi türü devletler 

için en masrafsız ve alınması en kolay vergi türlerinden biri olagelmiştir. Bu 

nedenle sınırları Asya topraklarından Avrupa’ya kadar uzanan muazzam bir 

devlette olması kaçınılmazdır. Osmanlı Devleti açısından maliyenin de önemli 

gelir kalemlerinden sayılan gümrük gelirleri iç ve dış gümrüklerden elde edilen 

vergi gelirlerini ifade etmekteydi (Genç,2000:197). 

Osmanlı Devleti’nin vergilendirme oranlarına bakıldığında dini 

farklılıkların da belirleyici olduğu görelebilir. Nitekim Mehmet Genç’in “16. 

yüzyıldan itibaren imparatorluğun çok büyük bölümünde geçerli olmak üzere 

uygulanan vergilendirme oranı, Müslümanlar için %3, Osmanlı tebaası olan 

zımmi gayri Müslimler için %4, harbî adı verilen yabancı gayri Müslimler için 

ise %5 olarak tespit edilmişti.” bu ifadelerinden anlaşıldığı kadarıyla da gümrük 

vergilerinin tahsili milliyet prensibinden farklı olarak belirlenmişti (Genç, 2000: 

198). 

Osmanlı’da ülkeye giren ve çıkan mallardan vergi alındığı gibi transit 

ticaretin de önemli bir yeri bulunmaktadır. Transit ticaret açısından Osmanlı’nın 

ticari hacmi en fazla olan ülkelerin başında İran gelmekteydi. İki komşu ülke 

olması nedeniyle ve Osmanlı’nın Avrupa pazarına açılabilmesi açısından 

Osmanlı ülkesi İran için bir avantajdır. Bu noktada ticaretin yapıldığı Trabzon-

Erzurum-Tebriz-İstanbul güzergâhı en işlek güzergâh olmakta ve oldukça önemli 

sayılmaktadır. İran’ın transit ticaretinde bu güzergâh üzerinde yaklaşık olarak 

40000 deve ile taşıma işi yaptığı düşünüldüğünde işin mahiyeti daha bir ön plana 

çıkmaktadır. Ticari ilişkilerin bu nevi mahiyete bürünmesi sonucunda çok sayıda 

tüccar ve tebaa Osmanlıya geliş gidişlerini de artırmıştır ki Osmanlı’nın 
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ithalatının İran’a olan ihracatının 3 katı olduğu göz önüne alındığında Osmanlı 

pazarının İran için ne anlama geldiği de daha iyi anlaşılabilir (Daei, 2013:20-21). 

Bu yolun sağladığı karlı kazanç meselesi iki ülkenin arasının açılmasına ve 

rekabetine de sebep olmuştur. Rusya Asya içlerine uzanacak bir pazarda 

Osmanlı’yı geride bırakmak istemiş bu nedenle İran’la olan ticari 

münasebetlerini artırmak ve bir takım imtiyazlar tanımak mesela gümrük 

vergilerinde indirime gitmek gibi, önlemlerle rekabette öne geçmeye çalışmıştır. 

Nitekim Osmanlı’nın Erzurum-Tebriz yoluna rakip olarak Ruslar da Gürcistan 

sahilinde Sohum-Puti limanını ön plana çıkarmışlardı (Daei, 2013: 26). 

Osmanlı-İran ticari ilişkilerinin bu yoğunluğunu menfi manada etkileyen 

bazı hususlar da yok değildir. Konunun içeriği itibariyle çalışmada rastlanılan en 

önemli mesele hiç şüphesiz Osmanlı’nın gümrük taleplerinin yersizliği, 

haddinden fazla talep edilmesi ve hatta mükerrer vergi alınması hususlarıdır. 

Defterde toplam 11 hükümde geçen bu gümrük konuları içinde başta gelen 

en önemli mevzu İranlılardan alınan mükerrer gümrüklerdir. İlk olarak Haziran 

1828 tarihli ve 37 nolu hükümde Şam’a gelen İranlı tüccarlardan zaten tahsil 

edilmiş olan gümrük vergisinin başkentte tekrardan alınmaması gerektiğidir 

(BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00012, 1244). Aynı şekilde 39 nolu ve yine 1828 

tarihli Erzurum valisine yazılan hükümde de benzer olarak mükerrer gümrük 

vergisi alınmaması hususu üzerinde durulmuştur. Aynı hüküm içinde İranlıdan 

alınması lazım gelen vergi oranının antlaşmalar gereğince %4 olması gerektiği 

vardır. (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00013, 1244) Bu şekilde tekrardan vergi 

alınmaması istenilen hükümler arasında Bağdat, Konya, Halep, Varna, Ruscuk, 

Tuna, Diyarbakır ve Cidde vilayetleri sayılabilir. Balkan coğrafyasında yer alan 

Varna, Ruscuk ve Tuna için gönderilen 1839 tarihli 59 nolu hükümde de benzer 

şekilde %4 gümrükten fazla vergi talep edilmemesi mevcuttur (BOA, 

A.DVNSDVE.d00044.2/00012, 1255). 

Bu hükümler içinde belki en ilgi çekici olanları Mekke emirlerine 

gönderilen 77 nolu hükümle 86 nolu hükümlerdir ki bu hükümlerde 

vergilendirmenin ne surette ve oranda alınacağı net bir şekilde belirtilmiştir. 

Defterde 4 yerde geçen %4 mürur gümrük vergisi oranları dışında farklı vergi 

türleri reftiye-amidiye şeklinde zikredilmiştir. Sonraki dönemlerde Mekke 

emirlerine gönderilen hiçbir hükümde bunların benzerine rastlanmamıştır. Ekim 

1844 tarihli olan 77 nolu hüküm her ne kadar Mekke emirine gönderilmiş ve 

diğerleri için mutad olan hükümleri ihtiva etse de metnin devamında yanlarında 

getirdikleri eşyadan %9, Osmanlı memleketinden çıkan mallardan ise %3 rüsum 

alınması gerektiği açıkça zikredilmiştir (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00012, 

1260). 
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Burada bahsetmeye uygun görülen bir diğer hüküm de 96 nolu olup Bağdat 

valisine yazılmış olan Haziran 1846 tarihli emirdir. Hüküm aslında “İran Devleti 

tebasından yüz neferden mütecaviz tüccar ve züvvar Bağdata karib-i mahalle 

vürudlarında esna-yı rahda kata-i tarık makulesi önlerine çıkub emval ve eşya ve 

nükud ve hayvanlarını gasp ve garat etmiş...” biçiminde başlayan ifadesiyle 

yağma ve gasb olayından bahsedermiş gibi görünse de hükmün ilerleyen 

kısımlarında ilginç bir biçimde İran tüccarından ne miktarlarda gümrük vergileri 

alınması gerektiği hususu açıklanmıştır. Metnin devamında “…tüccar-ı 

merkumenin İran mahsulü olarak ol-tarafa götürdükleri ve derbar-ı (?) 

ecnebiyye mahsulünün kendi diyarlarına götürdükleri emtia ve eşyadan yüzde 

dörtten ziyade mugayir-i nizam rüsumat ahz ve mütalebe olunmakda. “…ve 

müste’men tüccarı ve diyar-ı ecnebiyyeden memalik-i mahruse-i şahaneme 

getirip sürum-u gümrük amediyyesi kendi taraflarından ahz olunarak ba’dehü 

İran tüccarı olup kendi diyarlarından getirdikleri eşya-yı ecnebiyyenin … tedavül 

etmesi cihetiyle mübayaa etmiş olan İran tüccarı tarafından dahi yüzde dört 

kuruş rüsum-u gümrüğü ahz ve tahsil kılınması ve memalik-i mahruse-i şahanem 

mahsülünden olup yine memalik-i şahanem derununda sarf ve füruht olunan 

emtia ve eşyadan islam ve reaya-yı devlet-i aliyyem tüccarı ile dahil-i muahede-

i ticaret olan düvel-i mütehabbe tüccarı misillü yüzde dokuz amediyye ve üç 

reftiyye ki ceman yüzde on iki kuruş rüsumat-ı gümrüğü ahz olunarak…” (BOA, 

A.DVNSDVE.d00044.2/00012, 1262) ifadesi ile transit geçişin miktarı diğerleri 

ile benzer olarak %4 olarak kabul edilmiştir. Devamında ise amediyye ve 

reftiyenin sırasıyla %9 ve %3 alınmasını şart koşmaktadır.  

Bu hükümlerde muahede-i kadimden bahsedilmesi de neredeyse bir 

standart olmuştur. Hükümlerde referans olarak gösterilen antlaşmalar I ve II. 

Erzurum Antlaşmalarıdır. Fakat gümrük vergileri ile ilgili tarifeler I. Erzurum 

Antlaşması’nın 2. maddesine göndermede bulunmuştur. Bu antlaşmaya göre 

“…Devlet-i İraniye tüccârının rüsûmât-ı gümrükleri husûsunda teb’a-i saltanat-

ı seniyeden olan ehl-i İslâm tüccârına teveccühle mu’âmele olunur ise ol vechle 

mu’âmele oluna ve ticaret mallarından bir def’a yüzde dört gurûş gümrükleri 

aldıkdan sonra yerlerine ‘îtâ olunan edâ tezkeresine muhâlif âher mahalde dahi 

yedd-i âhere devr olunmadıkca tekrâr gümrük taleb olunmaya…” şeklinde 

koşullar net olarak belirtilmiştir. 1847’den sonra tarihlenen hükümlerde ise II. 

Erzurum Antlaşması’na atıf yapılmış gibi gözükse de mali hususlar için bu 

anlaşmanın 6. maddesine binaen I. Erzurum Antlaşması’nın ilk maddesi referans 

alınmıştır.(Sarıkçıoğlu, 2013: 73). 

Osmanlı ticaret hacmini doğrudan ilgilendiren bu gibi vergilendirme 

hususlarının çeşitli mahiyetteki hükümlerde tekrar tekrar dile getirilmesi 
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meseleye verilen önemin de bir göstergesidir. Osmanlı Devleti yakın komşusu olan 

İran ile olan ticari münasebetlerinin bozulmasını istememektedir.  

 

10. Farklı Hükümler 

Defterde geçen hükümlerin ağırlıklı konularından farklı konuları ihtiva 

eden hükümlere de rastlanılmıştır. Diğer bölümlerdeki hükümler kadar çoğunluk 

teşkil etmeyen ve bazen sadece bir örneği görülen hükümlerden olması nedeniyle 

bu hükümler hakkındaki ayrı bir başlık açılması uygun bulundu. 

Defterin hemen başında bulunan 2 nolu ve 1825 tarihli 1 adet hüküm de 

İranlı kiraz çubuğu tüccarları ile olan anlaşmazlık üzerine İstanbul 

mahkemelerinden görülen ilam hakkındadır. Bu hükümde İranlı tüccarların 

getirdiği kiraz çubuğunu yerli esnafın satılmasını engelledikleri hatta haksız bir 

rekabet olarak fiyatları aşağı çekerek İranlı tüccarlara zarar vermeye 

çalıştıklarından şikâyet edilmiştir. Bu şikâyetten anlaşıldığı kadarıyla da 

tekelleşmenin mahkeme kararıyla hoş görülmediği de ortaya koyulmuştur (BOA, 

A.DVNSDVE.d00044.2/00003, 1241).  Hüküm içinde geçen körükçü ashabı 

deyimi ile de tütün imalatı veya satışı ile alakalı olarak kullanılan tömbeki körüğü 

kastedilmiş olabilir. Buna binaen İranlı tüccarların Osmanlıya ithal ettikleri 

mallar arasında sadece tarım ürünlerinin olmadığını içinde tömbeki maddesi ve 

malzemelerinin de olduğunu söylemek mümkündür (Daei,2013: 20). 

22 sıra nolu hüküm Kütahya kazası naibine yazılmış olup 1823 tarihlidir. 

Hükümde Kütahya’da mağaza sahibi olan İran tebaasından Hasan adlı kimsenin 

mağazasının yağma edilmesi dolayısı ile yağma edilen mallarının tahsil edilerek 

iadesinden bahsedilmiştir (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00007, 1239). Bu da 

göstermektedir ki İranlı tüccarlar Osmanlı ülkesinde daha önce zikredildiği gibi 

arazi, emlak edinemiyor olabilirler ancak dükkân açma hakkına sahiplerdir. 

Benzer hükümlerden biri olan 52 nolu ve 1834 tarihli belge ise ilginç bir 

biçimde Belgrad mollasına gönderilmiş olup Osmanlı Devleti’nin bilindik 

Anadolu kentlerinden farklı olarak Rumeli toprakları içinde de İranlıların ticaret 

yaptıklarını göstermesi bakımından önemlidir. 

İranlılardan ölenlerin terekelerinin iadeleri hakkında en farklı hüküm ise 

doğrudan Mısır valisine yazılmış Kasım 1840 tarihli 62 nolu hükümde bu 

malların tayin edilen bir memura verilmesi istenmiştir (BOA, 

A.DVNSDVE.d00044.2/00019, 1256). Hâlbuki benzer konuların geçtiği daha 

başka hükümlerde bu terekelerin mirasçılara teslimi hususu yer almaktaydı. Bu 

hükümde ise bir aracı olarak memurdan bahsedilmiştir. 
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Defterde geçen hükümler arasında diğerlerinden farklı olarak Mayıs 1841 

tarihinde Bağdat valisine gönderilen 66 nolu hükümde bahsi geçen Mirmiran 

Mahmud Paşa’nın Tebriz’de ikameti esnasında İranlı bir tüccarla girişmiş 

oldukları ortak bir iş dolaysıyla tüccara olan borcunu ödemeden memleketine 

döndüğü ve bu borcun kendisinden tahsili istenmiştir. Bu olay bize yalnız İran 

tebaasından değil Osmanlı’da rütbe sahibi kimselerin de İran’da ticari ilişkiler 

içerisinde olduğunu göstermektedir (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00019, 

1257). 

70 nolu hüküm ise defterdeki en ilginç hususlardan birini ihtiva etmekte 

olup tek örnektir. Eylül 1841 tarihli bu hükmün yan kaydında; “İran 

mevtalarından Yakubiye’de on iki Bağdat’ta on yedi Necef ve Kerbela 

taraflarında dahi birer miktar akçe alınageldiğinden bunun men’i zımnında emr-

i ali” (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/00020, 1257) ifadesi yer almakta olup, 

muameleden şikâyet edilmiştir. İranlı hacı adaylarının güzergâhları arasında 

olmazsa olmaz yerlerden olan Kerbela mıntıkası Şii hacılar açısından haccın en 

önemli rükünlerindendir. Hatta bu hat üzerinde iken vefat edenlerin Kerbela’da 

gömülmesi bir gelenek olup, Kerbela’da pek çok İran ileri gelenlerinin de kabri 

bulunmaktadır. Mütemadiyen gömülen bu ölüler iki ülke arasında da sorunlara 

yol açmıştır. Bu naaşlardan Osmanlıların bir takım paralar talep etmesi de şikâyet 

konusu olmuştur (Doğan, 2010: 229-230). Bu konuda İranlı hacıların ısrarcı 

tutumları da etkili olmuştur. Nitekim dışarıdan çok fazla sayıda gelen naaşlar 

yüzünden Kerbela şehrinin havası ve yapısının bozulduğu da kaynaklarda dile 

getirilmiştir (Doğan, 2010: 226). Özellikle Necef ve Kerbela yüksek eşiklerden 

olup Şii hacıların ve hatta talebelerin Hz. Ali mezarı nedeniyle buraya gömülme 

isteğinde bulunmaları, durumun hassasiyet taşımasına neden olmuştur (Doğan, 

2010: 214). Bahsi geçen hükümde de bu naaşlardan para alına geldiği ve bu 

durumun iki ülke arasında ihtilafa neden olabileceği, daha önce de men edildiği 

halde emirlere mugayir hareket edilmesinin sakıncalı olduğu belirtilmiştir. 

Bağdat, Basra ve Şehr-i Zor eyaletlerinin yöneticilerinin tümüne birden yollanan 

tek bir emirle olayın geniş bir coğrafyayı ilgilendiren hadise olduğu da ortaya 

çıkmış bulunmaktadır. “…devlet-i behiyye-i İraniyenin Dersaadetimde mukim 

sefiri iftihar Mirza Cafer Han dame muhibbe tarafından mukaddema inha 

olunduğuna binaen…” ifadesiyle de olayın İran elçisi vasıtasıyla Osmanlı 

payitahtında şikâyet konusu olduğu belirtilen hükümde gayri ahlaki ve şer-i şerife 

mugayir bir şekilde ödemelerin alınmasından bahsedilmiş, bu şekil davranışların 

bir daha asla vukua gelmemesi istenmiştir (BOA, A.DVNSDVE.d00044.2/ 

00020, 1257). 

Defterin son iki hükmünden biri olan 758 nolu hükümde İskenderiye’de 

sabık şehbender Corci’nin tekrar bu makamı istediği ve bunun olumlu 
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karşılandığı belirtilmiştir. 759 nolu son hükümde de Nevşehirli Çörekçi oğlu adlı 

bir kişinin Tarsus şehbenderliğini istediği,  kendisinin aslında Rusya tebaasından 

olduğu beyan edilmiştir. 

 

SONUÇ 

İncelenen ahkâm defterine binaen Osmanlı-İran ilişkilerinde ön plana 

çıkan konular vardır. Bunlardan birincisi Şiiler için kutsal kabul edilen Kufe, 

Kerbela, Necef vb. yerlerin ve Hicaz’ın Osmanlı memleketi içerisinde yer 

almasıdır. İkincisi ise Osmanlı topraklarının Avrupa’ya uzanması nedeniyle de 

İran’ın batıya çıkış kapısı olan Osmanlı toprakları ve yollarını kullanmasıdır.  

İran açısından bakıldığında kendi tebaasından olan kişilerin ister dini ister 

ticari amaçlı olsun Osmanlı topraklarında onların haklarını koruma çabasıdır. 

Bunun içinde Osmanlı Devleti’nde, kendi topraklarına uzak ya da yakın pek çok 

farklı bölgelerinde şehbenderler atamıştır. İran’ın bu tutumuna binaen, Osmanlı 

yönetiminin de bu konuda bir takım sınırlandırmalar getirdiği görülür. Birinci 

olarak şehbender atamalarında rastlanılan en önemli kıstas atanacak 

şehbenderlerin zaruret halleri hariç kesinlikle Osmanlı tebaasından olmamasıdır. 

İkinci olarak da İran tebaasından atanmaya yeterli görülen kimse yok ise Osmanlı 

Devleti açısından dost ülke olarak bilinen Avrupa devletlerinin tebaasından 

kişilerin vekâleten atanabileceğidir. Kutsal yerlerin ziyareti konusunda Osmanlı 

Devleti gerek Mekke ve gerekse Kerbela, Necef yöneticilerine gerekse de 

özellikle İranlıların yolculuk güzergâhları üzerinde yer alan yöneticilere can ve 

mal güvenliğinin sağlanması yönünde sürekli emir ve hükümler gönderdiği 

görülmektedir. Bu da şunu göstermektedir ki kutsal yerlere hâkim devlet olarak 

Osmanlı Devleti, bu konuda İran tarafından gelebilecek bütün şikâyetlerin önünü 

almak istemiştir. Osmanlı ve İran arasında söz konusu olan konulardan biri de 

mülk edinme, vakf edinme konulardır. Osmanlı Devleti tarafından İran 

tebaasından olan kişilerin Osmanlı memleketlerinden mülk ve vakf edinmeleri 

yasaklanmıştır. Osmanlı Devleti’nin bu kararı almasında özellikle Kerbela, Necef 

gibi yerlerin etkili olduğu söylenebilir. Şöyle ki İranlıların bu bölgede nüfus 

yoğunluğu ve sahip oldukları mülkleri öne sürerek hak iddia edebilecekleri çok 

muhtemeldir ve Osmanlı bu kararları alarak bunun önüne geçmek istemiştir. 

Buna mukabil Osmanlı hudutları içinde İranlıların ticari münasebetler dâhilinde 

geçici kalmaları veyahut taşınabilir mal edinmelerine izin verilmiştir.  

İncelenen Ahkâm defteri ışığında 19.yüzyıl Osmanlı-İran ilişkilerinde bir 

konu daha dikkat çekmektedir. Osmanlı ile İran arasında bir çatışmada veyahut 

anlaşmazlık halinde İranlıların mallarına geçici olarak da olsa Osmanlı Devleti 
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tarafından el koyulmasına rağmen sorunun çözülmesi ile malların iade 

edilmesidir.  

Sonuç olarak sözü edilen hüküm defterine dayanarak Osmanlı Devleti’nin, 

İran ile ilişkilerinde hükümranlık haklarına halel getirmeden hassas bir denge 

gözettiğini, anlaşmazlıktan ve çatışmadan ziyade barış yolunu tercih ettiği 

söylenebilir.   
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1801 TARİHLİ EHL-İ HİREF-İ HÂSSA DEFTERİNDE OSMANLI 

DEVLETİ’NİN SANATKÂRLARI 

 

Sakine AKCAN EKİCİ1 

 

Öz 

Osmanlı Devleti’nin sanat akademisi diyebileceğimiz Ehl-i Hiref-i Hâssa Teşkilatı kitap 

sanatlarından, kuyumculuk, ahşap, dokuma ve maden sanatlarına kadar birçok alanda 

günümüze kadar ulaşan eşsiz ürünler ortaya koymuştur. Devlet bünyesinde oluşturulan 

bu teşkilat hakkında T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı 

Arşivi’nde yer alan ve genellikle siyakat yazı türü ile yazılı olan birçok maaş defteri 

vardır. Bu defterlerde teşkilat içerisinde yer alan sanat dallarını, burada faaliyet gösteren 

sanatkâr isimlerini ve onlar hakkında birtakım bilgileri bulmak mümkündür Teşkilatın 

varlık gösterdiği süreci takip edebildiğimiz bu defterlerin en eski tarihlisi H. 932/ M. 1526 

tarihli olup defter, İsmail Hakkı Uzunçarşılı tarafından yayınlanmıştır. Yapılan arşiv 

araştırmaları neticesinde bulunan ve çalışmanın da ana konusunu oluşturan son tarihli 

defter ise H. 1216/ M.1801 tarihlidir. Yapılan bu çalışma ile Ehl-i Hiref-i Hâssa Teşkilatı 

hakkında genel bir bilgi verilerek, zikredilen defter transkript edilmiş olup defterin 

değerlendirilmesi yapılmıştır. 19. yüzyılın başında tutulan defterde birbirinden farklı 

alanlarda saray için üretim yapan 45 sanat dalı yer almış olup toplamda 247 sanatkâr 

ismine rastlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ehl-i Hiref-i Hâssa, Ehl-i Hiref Defterleri, Osmanlı, Sanat, 19. 

Yüzyıl.  

 

                                                 
1 Dr. Sakine Akcan Ekici. akcansakine@hotmail.com, Orcid: 0000-0001-5594-180X 
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Artisans of The Ottoman State in The Registration of The Ahl-i Hıraf-i 

Hassa Dated 1801 

 

Abstract 

Ahl-i Hiraf-i Hassa Organization, which we can call the art academy of the Ottoman State 

had created unique products that survived in many fields such as book arts, jewelery, 

wood, weaving and mining arts.  In the Turkish Presidency State Archives of the Republic 

of Turkey Ottoman Archive, there are many salary registrations of this organization, 

which is created within the state. In these registrations, usually written in the form of 

siyaqat, it is possible to find the branches of art within the organization,  names of the 

artisan working here, and some information about them. The oldest one of these 

registrations, by which we can follow the development process of the organization, is 

dated H. 932 / M. 1526 and was published by İsmail Hakkı Uzunçarşılı. The last book we 

found as a result of archive researches constitutes the main subject of this study, and is 

dated H. 1216 / M. 1801. In this study, a general information about the Ahl-i Hiraf-i Hassa 

Organization was given and then the registration in question was transcribed and 

evaluated. In the registration kept at the beginning of the 19th century, there are 45 art 

branches producing for the palace in different fields and a total of 247 artisan names were 

determined. Turkish Presidency State Archives of the Republic of Turkey –Ottoman 

Archive 

Keywords: Ahl-i Hiraf-i Hassa, Ahl-i Hiraf-i Hassa Registrations, Ottoman, Art, 19th 

Century. 

 

GİRİŞ 

Osmanlı Devleti’nin sanat faaliyetlerini yürüten ve Osmanlı sanatının 

nüvesini oluşturan önemli kurumlardan biri de Ehl-i Hiref-i Hâssa Teşkilatı’dır. 

Devlet himayesinde oluşturulan bu kurum birçok sanat dalından mürekkep olup 

saray için eşsiz nitelikte eserler üretmişlerdir. Gerek ülke içerisinde gerek yapılan 

seferler sonucunda İstanbul’a getirilen hüner sahipleri kitap sanatlarından, 

kuyumculuk, dokuma, ahşap ve maden sanatlarına kadar birçok alanda günümüze 

kadar ulaşan eşsiz ürünler ortaya koymuşlardır. Yaptıkları işler mukabilinde 

devletten ücret alan bu sanatçılar Osmanlı sanatının belkemiğini 

oluşturmuşlardır. 

Neredeyse dört asır kadar varlığını sürdüren Ehl-i Hiref-i Hâssa Teşkilatı 

hakkında birtakım çalışmalar yapılmış olmakla birlikte bunların yeterli olmadığı 

kanısındayız. Zira teşkilat uzun bir süre devlet bünyesinde varlığını devam 

ettirmiş ve teşkilatın sanatkârları günümüze kadar ulaşan imzalı ve imzasız birçok 

kıymetli eser ortaya koymuşlardır. Gerek bu eserleri yapan sanatkârların ortaya 
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çıkarılması gerekse teşkilat hakkında bilinmeyenlerin ortaya konulması için daha 

fazla çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. Özellikle Ehl-i Hiref-i Hâssa 

Teşkilatı’nın ana kaynağı olan Ehl-i Hiref-i Hâssa maaş defterlerinin tümünün 

çeviri yazısının yapılması büyük önem arz etmektedir. Zira bu defterlerde 

kurumu oluşturan çeşitli sanat dalları ve sanatkârların isimleri, baba isimleri, 

aldıkları ücretler, bazen nereden geldikleri, kuruma ne zaman dâhil oldukları ve 

ne zaman vefat ettikleri gibi çeşitli bilgiler de yer almaktadır. Ayrıca birçok 

defterde derkenarlar/notlar yer almakta olup bizlere bazen kıymetli bilgiler 

sunmaktadır.  

Günümüze ulaşan birçok Ehl-i Hiref-i Hâssa defteri mevcuttur. Bu 

defterlerden en eski tarihli defter Rebiülahir 932/Ocak 1526 tarihli olup defter, 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı tarafından yayınlanmıştır (Uzunçarşılı, 1986). Son 

tarihli defter ise yaptığımız araştırmalar neticesinde bulunan ve çalışmamızın da 

ana konusu olan H. 1216/ M.1801 tarihli defterdir. Yapılan bu çalışma ile 

zikredilen defter transkript edilerek değerlendirilmesi yapılmıştır. Böylelikle 

sanayinin ön plana çıktığı ve geleneksel el sanatlarının artık fabrikalar 

bünyesinde gerçekleştirildiği 19. yüzyılda saray için üretim yapan sanat dallarının 

neler olduğu, sarayın en çok nelere gereksinim duyduğu, her bir sanat dalının 

temsilcilerinin kimler olduğu ve bu sanatkârların devletten ne kadar ücret 

aldıkları görülebilmektedir. 

 

1. Ehl-i Hiref-i Hâssa Teşkilatı 

1.1. Ehl-i Hiref-i Hâssa’nın Tanımı 

Arapça ehl ve hiref sözcüklerinin birleşiminden oluşan Ehl kelimesi aile, 

eş, akraba, aşiret, halk anlamlarına gelmektedir. Hiref ise hirfe kelimesinin 

çoğulu olup sanatlar, meslekler manasına gelmektedir (Kanar, 2010: 371; 

Şemseddin Sâmî, 2006: 232, 544). Hiref kelimesi hem sanat hem de zanaat 

sözcüklerini kapsayan ve nerdeyse el işçiliğine dayanan her tür üretimi içeren bir 

kavramdır (Sözen ve Tanyeli, 1986: 105). Hâssa kelimesi de bilindiği üzere 

hükümdar ve saraylara mahsus hizmetler manasında kullanılan bir tabirdir.  

Osmanlı’da genel manada tüm esnaf için ehl-i hiref ya da erbab-ı hiref 

tabiri kullanılmıştır. Günümüzdeki gibi sanat ve zanaat birbirinden farklı 

kavramlar olarak kullanılmıyordu. Sanat da bir hirfet olarak görülüyordu (Glück, 

t. y.: 124). Zira Abdullah b. İbrahim’in yazdığı Vâkı’ât-ı Rûz-merre adlı eserde 

“ehl-i hiref tabir olunan esnaf ki.…” ibaresi ile ehl-i hirefin esnaf olduğu ifade 

edilmiştir (Abdullah b. İbrahim, 1103 (1691): 133). Kısacası devlet bünyesinde 

çeşitli dallarda üretim yapan sanat sahibi kişileri ifade eden Ehl-i Hiref-i Hâssa, 



Sakine AKCAN EKİCİ 

[2190] 

 

saray için üretim yaptıklarından dolayı en kaliteli ham maddeleri kullanmış 

olmaları ve ürettikleri eşyalara da yaratıcılıklarını katarak eşsiz ürünler ortaya 

koymaları hasebiyle teşkilat bünyesinde olanların geneline sanatkâr demek yanlış 

olmasa gerektir. 

 

1.2. Teşkilatın Varlık Gösterdiği Süreç 

Ehl-i Hiref-i Hâssa teşkilatının tam olarak hangi tarihte kurulduğu 

hakkında bir malumat olmasa da arşiv belgelerinden bu teşkilatın kuruluşu ve 

devam ettiği süreç hakkında çeşitli bilgiler mevcuttur. Özellikle teşkilatın 

devletten aldığı maaşları gösteren ehl-i hiref defterlerinden kurumun varlığını 

devam ettirdiği süreçler takip edilebilmektedir. Bu kurumun ilk olarak Fatih 

Sultan Mehmed döneminde (1451-1481) ortaya çıkmış olduğu ifade 

edilmektedir. Zira “ehl-i hiref” tabiri ilk kez 877/1472 tarihli ruznâmçe defterinde 

yer almıştır. Defterde kâtipler sınıfı ayrı olarak verilmiş olup ehl-i hirefin 11 kişi 

olduğu ve bunlara bir ay için toplam 3379 akçe ödeme yapıldığı bilgisi yer 

almıştır (Kazan, 2010: 130). Ehl-i hirefin teşkilatlanması ise II. Bayezid (1481-

1512) döneminde olmuştur. Bu dönemin inâmât defterindeki kayıtlardan 31 ayrı 

sanat dalının sanatkârları tespit edilmiştir (Çağman, 1988: 74; Kazan, 2010: 130). 

Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) dönemine gelindiğinde ise teşkilatın tam 

manasıyla müstakil bir yapıya kavuştuğu görülmektedir. Bu kanıya günümüze 

kadar gelmiş olan en eski tarihli (932/1526) Ehl-i Hiref-i Hâssa defterinden 

ulaşılmaktadır. İbrahim Hakkı Uzunçarşılı’nın yayınladığı bu defterde diğer tüm 

defterlerin aksine teşkilatta yer alan sanatkârlar hakkında detaylı bilgiler yer 

almıştır (Uzunçarşılı, 1986: 23-76). 

17. yüzyılın sonlarına gelindiğinde çalışan sayısı iyice azalan teşkilat, 18. 

yüzyılda pek bir değişim geçirmemiştir (Yaman, 2008). Ehl-i hiref maaş 

defterlerinden takip edilebildiği kadarıyla teşkilat 19. yüzyılda da varlığını devam 

ettirmiştir.  Zira çeşitli sanat dallarının ve sanatçıların yer aldığı son tarihli defter 

çalışmamıza da konu olan H.1216/ M.1801 tarihli defterdir. Teşkilat hakkında 

bulunan en son tarihli bilgi ise 1236/1820 tarihli bir tevcihât belgesidir (Akcan 

Ekici, 2018: 21). Görüldüğü üzere Ehl-i Hiref-i Hâssa Teşkilatı uzun bir müddet 

varlığını devam ettirmiştir. 

 

1.3. Teşkilatın İdari Yapısı ve Görevleri 

Ehl-i Hiref-i Hâssa Teşkilatı bünyesinde yer alan sanatkârlar, kapıkulu 

halkı olduklarından teşkilata, ilk dönemlerde Hıristiyan asıllı pençik ve devşirme 

olan acemi oğlanlar arasından kabiliyetli olanlar seçilmekteydiler. Daha sonraki 
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zamanlarda ise teşkilata dışardan alımlar yapılarak gerçekleşmiştir (Meriç, 1953: 

VI; Uzunçarşılı, 1986: 445). Teşkilata alımlar ayrıca Osmanlı sultanlarının 

fethettikleri bölgelerdeki hüner sahiplerini, bilginleri ve sanat erbabını yanında 

getirerek teşkilata dâhil etmesi ile de olmuştur (Uzunçarşılı, 1986: 23). Maaş 

defterlerinde gılman-ı pişkeş olarak geçen çeşitli devlet ve beyliklerden hediye 

olarak gönderilen yetenekli sanatçılar ile serbest çalışan sanat ehlinden seçilmiş 

kişiler de teşkilatta yer almışlardır (Yücel, 2015: 362). 

Kapıkulu halkından olan Ehl-i Hiref-i Hâssa Teşkilatı Enderûn ağalarından 

hazinedarbaşının emri altında olup ücretlerini ondan almaktaydılar (Gelibolulu 

Mustafa Âlî, 2003: 98; TSMK R. 1224: 133). Teşkilat üyelerinin tüm resmi 

işlemleri hazinedarbaşının onayının alınmasıyla gerçekleşirdi. Yapılan tayinlerde 

hazinedarbaşının arzının yanında reisülküttabın tezkiresi de dikkate alınırdı 

(Akcan Ekici, 2018: 21). 

Ehl-i Hiref üyelerinin ücretleri hazinedarbaşının nezaretinde olup, Topkapı 

Sarayı’nın ikinci avlusunda bulunan ve günümüze ulaşamayan Divanhâne adlı 

yerde, yardımcısı Kâtip Efendi eliyle dağıtılırdı (TSMK R. 1224: 134a). Ehl-i 

Hiref’in aldıkları ücretler günlük olarak hesaplanır ve üç ayda bir ödemeleri 

yapılırdı. Ulûfe de denilen bu maaşlar hicri yıla göre her üç ayın sonunda 

ödenirdi. Üç aydan oluşan bu ödemeler, bazı ayların ilk, bazılarının da son 

harfleri alınarak isimlendirilirdi. Masar: Muharrem, Safer, Rebîulevvel; Recec: 

Rebîulâhir, Cemaziyelevvel, Cemaziyelâhir; Reşen: Receb, Şaban, Ramazan 

aylarını; Lezez: Şevvâl, Zilkade, Zilhicce aylarının kısaltılmış isimleridir. Bu 

ödemeler maliyeye bağlı, piyade mukabelesi kaleminden yapılıyordu 

(Tabakoğlu, 2016: 271). Daha sonra Ehl-i Hiref’in maaş defterlerine 

kaydediliyordu. 

Teşkilat mensuplarının aldıkları ücretler sadece maaşları ile sınırlı değildi. 

Özel günler olan bayram, düğün ve zaferlerde ya da yapılan cami, kasır ve sahil 

saray gibi yeni yapıların açılışı sırasında sanatkârlar özenle yaptıkları eserlerini 

padişaha takdim eder ve bunun karşılığında da padişahtan inam alırlardı (Meriç, 

1963: 764). 

Ehl-i Hiref-i Hâssa Teşkilatında hiyerarşik bir sistem mevcuttu. Usta ve 

talebe ilişkisi üzerine kurulu olan bu teşkilatta genelde ilk olarak şakird yani 

talebe olarak başlanılır ve ehliyetini ispat edenler ustalar sınıfına dâhil olurlardı. 

Maaş defterlerinde görüldüğü itibariyle tüm sanat dallarında olmasa da çoğu 

dalında hem usta hem de şakird sınıfı ayrı olarak yer almıştır. Fakat 17. yüzyılın 

sonlarına doğru teşkilata şakird alımları tamamen kaldırılmıştır. Sadece ustaların 

bulunduğu sınıf defterlerde yer almıştır (Akcan Ekici, 2018: 44). Teşkilatta usta-

şakird dışında serbölük, kethüda, yiğitbaşı, seroda gibi unvanların yer aldığı bir 
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hiyerarşi de bulunmaktadır. Bazı sanat dallarında olmamakla birlikte çoğu sınıfta 

bu hiyerarşiyi görmek mümkündür (BOA. TS. TSMA. d. 9613/3: 3). 

Sanata öncülük eden Ehl-i Hiref-i Hâssa üyelerinin ana vazifeleri Vâkı’ât-

ı Rûz-merre adlı eserde belirtilmiştir. Eserde “…ehl-i hiref tabir olunan esnaf ki… 

saray-ı hümâyûna müteallik her ne asıl hizmet iktizâ ederse, ücret-i 

kâmilelerinden izdiyâd-ı ücret ile hizmetleri mukarrer olup…” (Abdullah b. 

İbrahim, 1103 (1691): 133b-134a; Çağman, 1988: 74) ifadesiyle Ehl-i Hiref’in 

saraya ait gerekli işleri yaptıkları ve bunun karşılığında ekstra ücret aldıkları 

belirtilmiştir. Yine aynı eserde Ehl-i Hiref-in görevlerinden birinin de saray 

tarafından verilen siparişleri yapmak ve tamire muhtaç olan eşyaların onarılması 

işini üstlenmektir (Abdullah b. İbrahim, 1103 (1691): 134b). Ehl-i Hiref 

üyelerinin bir diğer vazifesi de çeşitli hizmetler için başka yerlere de gönderilerek 

orada gerekli işleri üstlenmeleridir. Örneğin 993/1585 tarihli bir belgede 

Manisa’da yapılmakta olan Muradiye Câmii’nin tezyini için hâssa nakkâşları 

sınıfından üstad Mehmed Halife ve beraberinde 12 nakkâş ile Manisa’ya 

gönderilmiştir (Emecen, 1989: 101-103).  

 

2. Ehl-i Hiref-i Hâssa Defterleri 

2.1. Defterlerin Fiziki Özellikleri ve İçerikleri 

Ehl-i Hiref-i Hassa defterleri, Ehl-i Hiref Teşkilatı’nda yer alan tüm sanat 

dalları ve bu sanat dallarında yer alan üyelerin isimleri, aldıkları ücretleri, bazen 

de varsa lakapları, nereli oldukları, teşkilata giriş ve teşkilattan ayrılma tarihleri 

gibi birtakım bilgilerin de yer aldığı maaş defterleridir. Bu defterler ortalama 

15x40 cm. ebadında olup kâğıtlar aharlı ve filigranlıdır. Genel olarak mukavva 

ciltli olan defterlerin bazıları da ebru kapaklıdır (BOA, TSMA, d. 1406: 1; BOA, 

TSMA, d. 489: 1; BOA, TSMA, d. 2993: 1). Ehl-i Hiref maaş defterlerinin sayfa 

sayıları ise 16. ve 17. yüzyılda genelde 12 ila 16 varak arasındadır. 17. yüzyılın 

sonları ile 18. yüzyılda teşkilatta çalışanların sayısının azalmasına paralel olarak 

varak sayısı da 6’ya kadar düşmüştür. 18. yüzyıl boyunca da defterlerin sayfa 

sayısı genel olarak 6 ile 5 varak olarak devam etmiştir.  

Defterlerin bazıları hariç, çoğunluğu siyakat yazı şekli ile yazılmış olup 

sanat dalları genel olarak Farsça terimlerle yazılmıştır. Defterlerde yer alan 

ücretler ise Osmanlı muhasebesinde de kullanılan siyakat ya da divan rakamları 

denilen ve Arapçada sayıları bildiren kelimelerden birkaçının terkibiyle 

oluşturulmuştur (Elker, 1953: 31; Kütükoğlu, 2013: 66).  

Hem müstakil olarak hem de başka defterler içerisinde yer alan Ehl-i Hiref 

–i Hâssa defterlerinin ilk sayfalarında “defter-i mevâcib-i cemâat-i hademe-i ehl-



1801 Tarihli Ehl-i Hiref-i Hâssa Defterinde Osmanlı Devleti’nin Sanatkârları  

 

[2193] 

 

i hiref-i hâssa der vâcib-i masar/ recec/ reşen/ lezez sene…” gibi ifadeler yer 

almaktadır.  Bu ifadeye göre bir defter genelde üç aylık bir dönemin hesabını 

içermektedir. Masar, recec, reşen ve lezez mevâcibi gibi. Defterlerde daha sonra 

ekseriyetle sırası değişmeyen sanat dalları yer almaktadır. Cemaat-i katibân-ı 

kütüb-i hâssa, cemaat-i mücellidân-ı hâssa, cemaat-i mürekkebciyân-ı hâssa gibi. 

Ortalama 43 sanat dalının yer aldığı defterlerde bazen sınıf ismi yer almasına 

rağmen grupta hiç çalışan sanatkâr bulunmamaktadır (BOA, TSMA, d. 489; 

BOA, MAD, 6928). Tüm sınıflarda olmamakla birlikte çoğu sanat dalı ismi 

altında usta ve talebe diyebileceğimiz şakirdan sınıfı alt alta ayrı olarak yazılmış 

olup burada çalışan sanatçıların isimleri bazen babalarının isimleri, unvanları, 

nereli oldukları gibi bilgiler ile sanatçıların aldıkları ücretler yer almaktadır. 

Ustaların yer aldığı sınıfın başında örneğin cemaat-i mücellidân-ı hâssa ibaresi 

yer alırken sonrasında gelen şakirdân sınıfı için de şakirdân-ı mücellidân-ı hâssa 

ya da şagirdân-ı mezkûrîn gibi isimler yer almaktadır. İstisnaları olsa da sanatkâr 

isimleri defterlerde bir satıra beş kişi gelecek şekilde alt alta yazılmıştır. Artan 

tek isim dahi olsa bir alt sıraya geçilmiştir.  

Ehl-i Hiref-i Hâssa defterlerinde sanat dalları, sanatkâr isimleri ve onlara 

verilen ücretlerin dışında bize birtakım bilgiler sunan derkenarlar da yer 

almaktadır. Bu derkenarlar çoğunlukla sanatkâr isimleri üzerine yazılmış olup söz 

konusu kişi hakkında bazı bilgiler verirler. Örneğin kişinin gruba ne zaman ve 

hangi yolla dâhil olduğu, ne zaman vefat ettiği, ücretini ne şekilde aldığı, terfileri, 

sınıflar arası geçişleri, gibi ek bilgiler yer alır. Verilen bu bilgiler 16. yüzyıla ait 

defterlerde daha detaylı olurken 17. ve 18. yüzyıla ait defterlerde ise daha kısadır. 

Söz konusu bilgiler özellikle Ehl-i Hiref Teşkilatı içerisinde yer alan sanatçıların 

incelenebilmesine önemli bir katkı sağlamaktadır.  

 

2.2. Defterlerin Sayısı ve Bulunduğu Arşivler  

Yapılan son çalışmalar neticesinde Ehl-i Hiref-i Hâssa defterlerinin 24 

tanesinin -bazıları tarihsiz olmakla birlikte- 16. yüzyıla ait olduğu, 185 tanesinin 

de 17. yüzyıla ait olduğu ifade edilmiştir (Akcan Ekici, 2018: 58-59). Ehl-i Hiref 

defterlerinin 50 tanesinin de 18. yüzyıla ait olduğu son araştırmalar sonucunda 

ortaya çıkmış olup toplamda 259 defterin varlığı bilinmektedir. 

Ehl-i Hiref defterleri Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi, Bulgaristan Devlet 

Arşivi ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi 

olmak üzere üç ayrı arşivde yer almaktadırlar. Ehl-i Hiref-i Hâssa defterlerinin 

bazıları müstakil olmakla birlikte çoğunluğu matbah-ı âmire ve helvahâne-i 

mamûre, hayyâtîn-i hâssa, mehterân-ı hayme, alemderân, sakayân-ı dergâh-ı âlî, 
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şahinciyân,çakırcıyan ve atmacacıyân gibi grupların da içinde bulunduğu 

defterlerde ayrı bir bölüm olarak yer almıştır. 

Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi’nde yer alan defterlerin geneli müstakil 

defterler şeklinde olup çoğunluğu 16. ve 17. yüzyıla aittir. Diğer arşivde yer alan 

defterlere nazaran bu defterler çok daha düzgün yazılmış olup netice itibariyle 

daha okunaklıdırlar. Defterlerin çoğunluğu T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet 

Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi’nde yer almakta olup diğer iki arşivde yer 

alan defterlerin dijital kopyaları da burada bulunmaktadır. Osmanlı Arşivi’nde 

mevcut olan defterler Bab-ı Defteri, Kamil Kepeci, İbnülemin, Cevdet, 

Maliyeden Müdevver, Yabancı Arşivler ve Topkapı Sarayı fonlarında yer 

almaktadırlar.  

 

3. 1801 Tarihli Ehl-i Hiref-i Hâssa Defterinde Yer Alan Sanat Dalları ve 

Sanatkârlar 

Ehl-i Hiref-i Hâssa Teşkilatı ile ilgili ulaşılabilen son defter olan 1801 

tarihli incelediğimiz defter, T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 

Osmanlı Arşivi’nde yer alan Bâb-ı Defterî fonunda Piyade Mukabelesi Kalemi 

Defterleri (D.PYM.d) 35417 numarada bulunmaktadır. Defter müstakil olmayıp 

matbah-ı âmire ve helvahâne-i mamûre, hayyâtîn-i hâssa, mehterân-ı hayme, 

alemderân, sakayân ve şahinciyân gibi grupların da içinde bulunduğu defterde 

ayrı bir bölüm olarak yer almaktadır.  İncelediğimiz defter toplamda 15 sayfadır. 

Siyakat yazı türü ile yazılmış olan defterde sanatkârların aldıkları ücretler de 

siyakat rakamları ile yazılmıştır. Tablolar halinde sunacağımız sanatkâr isimleri 

defterde her satırda beşer kişi olacak şekilde yazılmış olup nadiren bir satırda altı 

sanatkâr ismi yer almıştır. 

Zikredilen defter “defter-i mevâcib-i cemâat-i hademe-i ehl-i hiref der 

vâcib-i masar sene 1216” şeklindeki ibare ile başlamaktadır. Söz konusu ibarede 

yer alan masar sene 1216 ifadesi hicri aylardan muharrem+safer+rebiülevvel 

aylarının kısaltılması olup verilen tarih miladi takvimde mayıs+haziran+temmuz 

1801 tarihine tekabül etmektedir. 

Defterde yer alan sanat dalları, sanatkârlar, alınan ücretler ve bazı isimler 

hakkında derkenar olarak verilen bilgiler tablolarda ilgili alanda yer alacaktır. 

Tabloda verilen ilk isim sanatkârın ikinci isim ise babasının ismidir. Verilen 

ücretler isimlerin karşısına yazılmış olup (3/5) gibi yazılan ücretler ise kişinin 

ücretinin arttırıldığı manasına gelmektedir. Yani sanatkâr 3 kuruş alıyorken ücreti 

2 kuruş artarak 5 kuruş olmuştur.  
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3.1. Cemâat-i Kâtibân-ı Kütüb 

Ehl-i Hiref defterlerinde ilk sırada yer alan kâtibân-ı kütüb kitap yazanlar 

manasına gelmekte olup el yazması eserler, hat levhaları hazırlayan hattatların 

yer aldığı sınıftır.2 Tabloda görüldüğü üzere sınıfın 2 sanatkârı bulunmaktadır. 

 

Tablo 1 

Kâtibân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

İsmail veled-i Abdülhamid 8 

Seyyid Mehmed Nuri ibn-i Abdurrahman 12 

 

3.2. Cemâat-i Mücellidân-ı Hâssa 

Arapça kökenli olan cild kelimesi deri manasına gelmekte olup ciltlerin 

çoğunlukla en uygun malzeme olan deriden yapılması hasebiyle bu isim 

kullanılmıştır (Arıtan, 1993: 551). Mücellidân-ı hâssa, kâtipler tarafından 

hazırlanan değerli eserlerin ciltleme işini üstlenen, cilt tasarımlarını yapan 

sınıftır.3 Ehl-i hiref-i hâssa defterlerinde genel olarak her zaman en üst sırada yer 

alan ser unvanlı kişiler, başında olduğu sanat dalının organizasyonunu üstlendiği 

kişilerdir.  Defterde mücellitlerin sayısı 2 olup ilk isim sermücellittir. 

Tablo 2 
Mücellidân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

 

 

3.3. Cemâat-i Mürekkebciyân-ı Hâssa 

Saray için istinsah edilecek olan eserlerin yazımında kullanılmak üzere 

mürekkep imal edenlerin oluşturduğu sınıftır. Ehl-i hiref defterlerinde bazen 

sanatkârların lakapları, nereli oldukları gibi bilgiler de yer almaktadır. Bu sınıfta 

da 1 üyesi bulunan Osman oğlu Derviş Mehmed’in İstanbullu olduğu bilgisi yer 

almıştır. 

 

                                                 
2 Kâtipler sınıfı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Kazan, 1999. 
3 Cilt sanatı için bkz. Akcan Ekici, Aralık 2018, s. 219-238. 

Ustalar  Ücretler 

Hanif Ali, sermücellid 11 

Sa’d Mehmed Bedreddin veled-i Derviş Salih 4,5 
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Tablo 3 
 Mürekkebciyân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Derviş Mehmed Osman, İstanbul 3 

 

3.4. Cemâat-i Külahdûzân-ı Hâssa 

Külahdûz, külah dikiciler manasına gelip, saray halkı için çeşitli başlıklar 

üreten sınıftır. İncelenen defterde 5 üyesi bulunan külah dikicilerin başında da bir 

serkülahdûz bulunmaktadır. 

Tablo 4 
Külahdüzân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar Ücretler 

Mehmed Emin veled-i Ahmed, serkülâhdûz 8,5 

Ahmed veled-i Mustafa 2 

Ali bin İsmail 2 

Seyyid İbrahim ibn-i es-seyyid Ali 2 

Seyyid Mustafa veled-i Mehmed Mustafa 2 

 

3.5. Cemâat-i Keçeciyân-ı Hâssa 

Keçe yapımıyla uğraşan, keçeden çeşitli giyim eşyası ve döşemelik yapan 

sanatkârların oluşturduğu sınıftır (Arseven, 1965: 1004). Sınıfta yer alan 2 

keçecinin de İstanbullu olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 5 

Keçeciyân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Mustafa bin el-hac Hüseyin, İstanbul  2 

Ahmed Hasan, İstanbul 2 

3.6. Cemâat-i Zerdûzân-ı Hâssa 

Altın iplikle işleme yapanların yer aldığı sınıftır (Akcan Ekici, 2018: 71). 

Defterde sanat dalının ismi yer almasına karşın sınıfın herhangi bir üyesi 

bulunmamaktadır. 
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3.7. Cemâat-i Nakkâşân-ı Hâssa 

Teşkilatın en önemli sanat dallarından biri olan nakkâşlar sınıfının yaptığı 

işler geniş kapsamlı olup ressam, musavvir, siyahkalem, müzehhib, renkzen, 

tarrâh, meclisnüvis, şebihnüvis (portreciler), cetvelkeşler ve duvar nakkâşları 

olmak üzere bunların hepsi nakkâş sınıfı içerisinde yer alırlardı (Meriç, 1953: 

VIII,; Tarım Ertuğ, 2014: 337). 

Defterde 8 sanatkârı bulunan nakkâşlardan iki ismin sernâkkaş olduğu 

görülmektedir. Fakat defterde derkenarda verilen bilgiye göre Hacı İbrahim’in 

oğlu Ahmet Usta sernakkâş iken dönemin Hazinedarbaşısı olan Seyyid 

İbrahim’in arzı ile görevden alınmış ve sernakkâşlık, Tersane-i Amire sernakkâşı 

olan Bostanî Ahmed Usta’ya verilmiştir. Böylelikle farklı bir birimde hizmet 

veren bir sanatkârın gerekli görüldüğü takdirde diğer bir birime kaydırıldığı 

müşahede edilmiştir. Defterde ayrıca üç ismin İstanbul, Safranbolu ve Kayserili 

olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 6 

Nakkâşân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretlerler 

Bostanî Ahmed Usta, sernakkâş-ı Tersane-i Amire  9 

Halil Veli, İstanbul 2 

Seyyid Süleyman bin Osman 4 

Süleyman Ali, Zaferanbolî 2 

İbrahim veled-i Yusuf 3 

Ali Mehmed, Kayseriye 4 

İsmail Veli 4 

 

3.8. Cemâat-i Kazzâzân-ı Hâssa 

Arapça bir kelime olan kazzâz ipekçi, ipek işleyen anlamına gelmektedir 

(Şemseddin Sâmî, 2006: 1068; Pakalın, 1983, Cilt. I: 655). Ayrıca kazzâzlar ipek 

iplikle hançer, kılıç bağları, musannef keseler gibi eşyalar üreten bir sınıftı 

(Uzunçarşılı, 1986: 67). Bu sınıfta da 8 sanatkâr yer almakta olup sınıfta ser ve 

kethüdâ unvanlı iki kazzâz bulunmaktadır. Ayrıca Çarşambalı olduğu anlaşılan 

bir kazzâz da bulunmaktadır. 
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Tablo 7 

Kazzâzân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Mustafa bin el-hac Hasan, serkazzâz 12,5 

Mehmed bin Mehmed, kethüdâ-i kazzâz 3 

İsmail veled-i İsmail 2 

Hacı Mustafa bin Mehmed 2 

Hasan veled-i Mustafa 2 

Ahmed veled-i Hacı Ahmed 2 

Hasan Mustafa, Çeharşembe 2 

Ahmed bin Salih 2 

           

3.9. Cemâat-i Zergerân-ı Hâssa 

Farsça bir kelime olan zerger altın işleyen, kuyumcu manasına gelmekte 

olup zergerân kuyumculuk işi ile uğraşan sanatkârların yer aldığı sınıftır (Pakalın, 

1983, Cilt. I: 655; Şemseddin Sâmî, 2006: 684). Zikredilen sınıfta 12 isim 

bulunmakta olup üç ismin vefat ettiği bilgisi isimlerinin üzerinde yer almıştır. 

Ayrıca vefat edenlerin yerine yeni isimlerin geldiği bilgisi de verilmiş olup 

mevcut sayı korunmuştur. Defterde zengerlerin ser ve kethüdâ unvanlı 

sanatkârları da bulunmaktadır. Bunlardan ser unvanlı sanatkârın bir eğitim 

kurumu olan Enderun'un yedi kademesinden biri olan seferli koğuşundan geldiği 

ve kethüdâ unvanlı sanatkârın ise Eski Saray’dan olduğu bilgisine yer verilmiştir. 

 

  



1801 Tarihli Ehl-i Hiref-i Hâssa Defterinde Osmanlı Devleti’nin Sanatkârları  

 

[2199] 

 

Tablo 8 

 Zergerân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

İsmail Ağa, hane-i seferli-i sâbık serzerger 13 

Ali Serdar, Saray-ı Atik-i Mamûre kethüdâ-i zerger 6 

Seyyid Hüseyin veled-i Osman, 

müteveffâ becâ-yı Mustafa veled-i Mustafa amed ba 

arzı serhazîn-i enderûn ve ba ruûs Fî 18 L 1220 

5 

İbrahim ibn-i Abdullah, 

müteveffâ becâ-yı es-seyyid Derviş Mustafa amed ba 

arzı serhazîn-i enderûn ve ba ruûs Fî 20 B 1220 

3 

İbrahim Abdullah, 

müteveffâ becâ-yı Yakub bin (?) amed ba arzı 

serhazîn-i enderûn ve ba ruûs Fî 18 Ca 1221 

2 

Ahmed bin Rüstem 2 

İbrahim bin Ömer 2 

İbrahim ibn-i Mehmed 2 

Memiş ibn-i Abdullah 2 

Seyyid Mustafa veled-i Abdullah, ‘an müteferrikâ 

amed 

5 

Halil bin İbrahim 2 

Es-seyyid Derviş Mustafa 3 

 

3.10. Cemâat-i Serrâcin-i Rahthâ-i Enderûn 

Eğer, koşum gibi at takımları yapanların oluşturduğu sınıftır (Şemseddin 

Sâmî, 2006: 714). Defterde tek isim yer almakta olup o da sarraçbaşıdır. 

 

Tablo 9 

Serrâcin Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Seyyid Ahmed veled-i Yusuf, serserrâc 4 

 

3.11. Cemâat-i Saatçıyân-ı Hâssa 

Saatçilerin yer aldığı sınıftır. Defterde bir sersaatçı biri de kethüda olmak 

üzere iki saatçi bulunmaktadır. 
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Tablo 10 

Saatçıyân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Ömer bin Ebubekir, sersaatî 18,5 

El-hac İbrahim ibn-i Mehmed, kethüdâ-i saatî 2 

 

3.12. Cemâat-i Sorgûçciyân-ı Hâssa 

Çeşitli tüy ve mücevherlerden oluşturulan, kadın ve erkek başlıklarına 

takılan süsleri yapan sanatkârların bulunduğu sınıftır. 5 çalışanı bulunan 

sorguççuların ser unvanı bulunmaktadır. 

 

Tablo 11 

Sorgûçciyân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Seyyid İsmail Mehmed İstanbul, sersorgûcî 4 

Mehmed veled-i Mahmud 2 

Abdullah Ali 2 

Mehmed veled-i Ahmed 2 

İsmail veled-i Mehmed 2 

 

3.13. Cemâat-i Hakkâkân-ı Hâssa 

Mühür kazıcılar olarak bilinen hakkâklık taş, maden, tahta vs. üzerine yazı 

ya da resim işleme sanatıdır (Şemseddin Sâmî, 2006: 554). 3 sanatkârı olan 

hakkakların ser unvanı yer almaktadır. 

 

Tablo 12 

Hakkâkân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Mehmed Resmî, serhakkâkân-ı hâssa 8 

Mehmed Cafer bin Yahya 2 

Resmî veled-i Mehmed 2 
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3.14. Cemâat-i Sikkekenân-ı Hâssa 

Sikkekenân Para ve madalya kalıbı yapanların yer aldığı sınıftır (Pakalın, 

1983, Cilt. III: 220). Defterde 13 üyesi bulunan sikkekenânların başında yer alan 

Abdülbaki’nin sersikke ve serdamga unvanları bulunmaktadır. 

 

Tablo 13 

Sikkekenân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Abdülbaki Mustafa veledeş,  sersikke ve ser damga 22 

Halil Eyyüb 13 

İbrahim veled-i Eyyüb 9 

Ahmed Mehmed 9,5 

Mustafa Mehmed  15 

Abdî veled-i İsmail 5 

Mehmed veled-i İbrahim 5 

Tahir veled-i Ahmed 4 

Es-seyyid Abdurrah-man veled-i Numan 6 

Mehmed veled-i Hüseyin 4 

Mustafa bin Süleyman 6 

Mehmed Arif bin Abdülbaki 5 

Mehmed veled-i Ali 3 

 

3.15. Cemâat-i Zernişânyân-ı Hâssa 

Kakmacılık olarak da bilinen zernişânlık sanatı kılıç vb. eşyalar üzerine 

altın kakma ile yapılan yazı ya da işleme sanatıdır (Şemseddin Sâmî, 2006: 684). 

Tek çalışanı olan zernişânlar sınıfında herhangi bir unvan mevcut değildir. 

  

Tablo 14 

Zernişânyân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Seyyid Mehmed Emin bin Hasan 2 

 

3.16. Cemâat-i Kündekarân-ı Hâssa 

Kündekarân, küçük ve geometrik olarak doğranmış ahşap parçalarının 

herhangi bir yapıştırıcı aracı olmaksızın birbirine geçirilmesi tekniği olan 
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kündekarî tarzında işler yapan marangozlara verilen addır (Arseven, 1965, Cilt. 

III: 1195). Ser unvanı ile birlikte sınıfta toplamda 3 sanatkâr bulunmaktadır. 

 

Tablo 15 

Kündekarân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Mehmed bin Abdullah, serkündekâr 4 

Abdullah veled-i Abdullah 2 

Osman Hasan, Halıdere 2 

3.17. Cemâat-i Postindûzân-ı Hâssa 

Farsça bir kelime olan postindûzân kürk dikenler manasına gelmektedir 

(Şükûn, 1967, 506). Kürkçülerin 19 kişi olduğu sınıfta ser unvanı yer almaktadır. 

Tablo 16 

Postindûzân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

El-hac Ahmed Ağa, serpostindûz 12 

Mustafa Mehmed  8,5 

Ahmed Mustafa veledeş 2 

Hasan Abdullah  2 

Abdülba-ki Mustafa 3,5 

Mehmed Emin veled-i Mehmed  2 

Ali veled-i Hasan 2 

Mustafa veled-i Murad 2 

Halil veled-i Mehmed 2 

Mehmed veled-i Osman 3 

Süleyman veled-i el-hac Mustafa 2 

Selim Mehmed 2 

Selim bin Mehmed 2 

Selim Mehmed (diğer) 2 

Mehmed Emin bin Hamza 2 

Ali bin Osman 2 

Abdullah ibn-i İsmail 2 

Mehmed bin Mehmed 2 

Abdullah bin Mustafa 2 

 

 



1801 Tarihli Ehl-i Hiref-i Hâssa Defterinde Osmanlı Devleti’nin Sanatkârları  

 

[2203] 

 

3.18. Cemâat-i Şemşîrgerân-ı Hâssa 

Şemşîrgerân saray için sanatsal değeri olan kılıçları yapanların yer aldığı 

sınıftır (Şükûn, 1967: 1327). Sınıfta 15 isim olan kılıççılardan Hüseyin oğlu 

Osman ismi iki kez zikredilmiştir. Söz konusu şahıs sınıfta sadece usta olarak yer 

alırken serşemşîr  -yani sınıfın genelinden sorumlu olan- Mehmed Ahmed’in 

vefat etmesi üzerine Hüseyin oğlu Osman sınıfın başına getirilmiş olup ismi 

tekrar yazılmıştır.  

Ehl-i hiref-i hâssa teşkilatı içerisinde yer alan sanatkârlardan birinin vefatı 

yahut teşkilattan ayrılması söz konusu olduğunda ilgili kişinin aldığı ücret 

genelde sınıfta yer alan üyeler arasında paylaştırılırdı. Bazen de ücretin bir kısmı 

hazineye aktarılırdı (Akcan Ekici, 2018: 37). Burada da vefat eden serşemşîr 

Mehmed Ahmed’in aldığı ücretin bir kısmı sınıfta yer alan 6 kişi arasında pay 

edildiği isimler üzerinde yer alan derkenarlarda  ‘an mahlûl-i Mehmed Ahmed 

serşemşîrger ibaresi ile belirtilmiştir. 

Tablo 17 

Şemşîrgerân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 
Ustalar  Ücretler 

Osman veled-i Hüseyin, serşemşîrî 7,5 

Mehmed Ahmed, serşemşîrî 

müteveffâ becâ-yı Osman (?) amed ba arzı serhazîn-i enderûn ve ba ruûs Fî 

15 M Sene 1220 

5,5 

Seyyid Mehmed veled-i Osman  8 

Osman veled-i Hüseyin 7 

Osman veled-i Mehmed 5,5 

Mustafa bin Hasan 5,5/6 

Mustafa veled-i Ahmed, ‘an mahlûl-i Mehmed Ahmed serşemşîrger 5/5,5 

Seyyid Sadık ibn-i Mehmed, ‘an mahlûl-i Mehmed Ahmed serşemşîrger 4,5/5 

Abdi veled-i Ahmed 4 

Veli veled-i Abdullah, ‘an mahlûl-i Mehmed Ahmed serşemşîrger 3,5/4 

Mehmed bin İbrahim, ‘an mahlûl-i Mehmed Ahmed serşemşîrger 3/3,5 

Nuri bin Hasan, ‘an mahlûl-i Mehmed Ahmed serşemşîrger 3/3,5 

Ahmed Halil, İstanbul 2/3 

Mustafa bin Abdi 2 

Abdullah bin Mehmed 2 

Ali bin Osman 2 

Abdullah ibn-i İsmail 2 

Mehmed bin Mehmed 2 

Abdullah bin Mustafa 2 

 



Sakine AKCAN EKİCİ 

[2204] 

 

3.19. Cemâat-i Niyâmgerân-ı Hâssa 

Kılıç kını ustası anlamına gelen niyâmgerânkılıç, hançer, bıçak gibi aletler 

için kın hazırlayanların yer aldığı sınıftır (Kanar, 2010: 1705). Kıncılar sınıfında 

tek kişi mevcuttur. 

 

Tablo 18 

Niyâmgerân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

El-hac Mehmed veled-i İbrahim  2 

 

3.20. Cemâat-i Zırhçıyân ve Kundâkçıyân-ı Hâssa 

Savaş giysisi yapan zırhçı ile silahların ağaçtan olan arka kısımlarını yapan 

kundakçıların yer aldığı sınıftır (Şemseddin Sâmî, 2006: 1116). Savaş aleti yapan 

bu sınıfta ser unvanı bulunmakta olup toplamda 4 çalışanı vardır. 

 

Tablo 19 

Zırhçıyân ile Kundâkçıyân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

İsmail veled-i İbrahim, serkundâğî 3 

Diğer veled-i Osman 2 

Hüseyin veled-i Mehmed 3 

Mehmed Said Lütfullah 2 

 

3.21. Cemâat-i Kardgerân-ı Hâssa 

Farsça bir kelime olan kardgerân hançer ve bıçak yapanlar manasına 

gelmekte olup bu sanatı icra edenlerin oluşturduğu sınıftır (Devellioğlu, 2001: 

490). Defterde 7 çalışanı bulunan bıçakçıların ser ve kethüda unvanları 

bulunmaktadır. 
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Tablo 20 

Cemâat-i Kardgerân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Mehmed veled-i Ali, serkardger 17 

Salih veled-i (silik), kethüdâ-i kardger 5 

Hüseyin veled-i Ahmed 3 

Mustafa Mehmed 3 

Mehmed bin Fazlullah 3 

Hüseyin bin Ahmed 2 

Ahmed bin Mustafa 3 

 

3.22. Cemâat-i Kemângerân-ı Hâssa 

Kemângerân Farsça bir kelime olup yay imal edenler manasına 

gelmektedir (Kanar, 2010: 1228). 10 yaycının isminin zikredildiği defterde iki 

kişinin vefat ettiği 2 kişinin de müteferrika sınıfından geldiği bilgisi verilmiştir. 

Sınıfta ayrıca ser unvanı da yer almaktadır. 

 

Tablo 21 

Kemângerân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Mehmed Sadık İbrahim, serkemânger 13,5 

İsmail Mehmed, 

müteveffâ ‘an becâ-yı Ömer veled-i Ahmed amed ba arz-ı 

serhazîn-i enderûn ve ba ruûs Fî 19 S. Sene 1220 

2 

Abdullah Mehmed, 

müteveffâ ‘an becâ-yı (?) bin Ömer amed ba arz-ı serhazîn-i 

enderûn ve ba ruûs Fî 19 S. Sene 1220 

2 

 

Mehmed Arif veled-i Mustafa 2 

Veli bin Hasan 2 

Abdullah ibn-i İbrahim 2 

İbrahim Mustafa 2 

Abdi veled-i seyyid Mehmed 2 

Ömer veled-i Ahmed, ‘an müteferrikâ amed 2 

Selim bin Ömer, amed 2 
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3.23. Cemâat-i Tîrgerân-ı Hâssa 

Yaycıların akabinde gelen tîrgerân sınıfı da saray için ok üretimini 

gerçekleştirirlerdi (Şemseddin Sâmî, 2006: 456). 12 çalışanı bulunan sınıfta 2 

kişinin vefat ettiği ve yerlerine kimlerin geldiği tarihiyle birlikte verilmiştir. 

Ayrıca iki ismin de sınıfa yeni dâhil olduğu bilgisi yer almıştır. 

 

Tablo 22 

Tîrgerân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

İsmail veled-i İbrahim, sertîrger 6,5 

İshak veled-i Mehmed veledeş,  

müteveffâ ‘an becâ-yı Süleyman veled-i Ahmed amed 

ba arzı serhazîn-i enderûn ve ba ruûs Fî 17 M. Sene 1221 

3 

Mehmed Hüseyin (?) 2 

Mehmed veled-i Resul 2 

Salih veled-i Hüseyin 2 

Mustafa veled-i Mustafa 2 

Osman veled-i Ahmed 2 

Mustafa ibn-i İbrahim, 

müteveffâ becâ-yı Hüseyin bin Ömer amed ba arzı 

serhazîn-i enderûn ve ba rus Fî 29 ca Sene 1221 

2 

Abdurrahman bin İbrahim 2 

Ömer bin İbrahim 2 

Osman veled-i İshak, ‘an müteferrikâ amed 2 

Hüseyin bin Ömer, ‘an müteferrikâ amed 2 

3.24. Cemâat-i Siperdûzân-ı Hâssa 

Siperdûzân bir savaş aleti olan kalkanları yapan sanatkârların yer aldığı 

sınıftı (Akcan Ekici, 2018: 103). Kalkancıların 2 kişi oldukları görülmektedir. 

 

Tablo 23 

Siperdûzân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Veli veled-i Hasan 2 

Ömer bin İbrahim 2 
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3.25. Cemâat-i Kazgânyân-ı Hâssa 

Kazan yapanların yer aldığı bu sınıf için 1792/1206 recec tarihli ehl-i hiref-

i hâssa defterinde kazancı yani bakırcı ifadeleri yer almıştır (BOA, TSMA, d. 

1406). Kazancılar ser ve kethüda unvanları ile birlikte toplamda 6 kişidirler. 

                        

Tablo 24 

 Kazgânyân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

İsmail veled-i Hacı Süleyman, serkazgânî 7,5 

Seyyid Mustafa Al, kethüdâ-i kazgânî 5,5 

Mustafa ibn-i Ahmed 3,5 

Ahmed bin el-hac Süleyman 3 

Hasan bin Süleyman 2 

El-hac Mustafa bin Abdullah 2 

 

3.26. Cemâat-i Kâlcıyân-ı Hâssa 

Kalaycıların oluşturduğu bu sınıf demir ya da bakırdan nesnelere kalay 

sürme işini yaparlardı (Şemseddin Sâmî, 2006: 1032). Defterde 3 kişi olan 

kalaycılardan birinin vefat ettiği birinin de sınıfa yeni geldiği bilgisi yer 

almaktadır. 

 

Tablo 25 

 Kâlcıyân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Ali bin Mehmed  2 

Ali bin Hüseyin, 

müteveffâ ‘an becâ-yı Halid bin Abdülgaffar amed ba 

arz-ı serhazîn-i enderûn ve ba ruûs 22 Ca Sene 1220 

2 

Halil bin Abdulgaffar, ‘an müteferrikâ amed 2 

 

3.27. Cemâat-i Çilingirân-ı Hâssa  

Çilingirler sanatsal değeri olan çeşitli kilitleri yapanların yer aldığı sınıftır. 

4 çilingirin bulunduğu sınıfta birinin ismi okunamamıştır. 
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Tablo 26 

Çilingirân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

İsmail nâm 4 

Seyyid Mehmed veled-i Ahmed 2 

Es-seyyid Yakub bin Mehmed 3 

(?) veled-i (?) 2 

 

3.28. Cemâat-i Na’lçeciyân-ı Hâssa 

Na’lçe Arapça-Farsça birleşik bir isim olup ayakkabılara vurulan ve küçük 

nal denilen hafif demir parçalarına verilen addır (Tekin, 2014: 151). Sınıfın 2 

üyesi bulunmaktadır. 

 

Tablo 27 

Na’lçeciyân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Ömer Ali 2 

Ali bin Ömer 3 

 

3.29. Cemâat-i Dımışkîgerân-ı Hâssa 

Genellikle Şam’da yapıldığı için bu ismi alan dımışkî, kılıç ve bıçak demiri 

hakkında kullanılan bir tabirdir. Dımeşkîgerler çeşitli silah aletlerinin yapımında 

kullanılmak üzere hazırlanmış kaliteli demir ve çeliği hazırlayan sınıftır 

(Çağman, 2001: 52). İstanbullu olduğu anlaşılan Mustafa oğlu Mehmed Arif 

sınıfta tek kişi olarak görülmektedir. 

 

Tablo 28 

 Dımışkîgerân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Mehmed Arif Mustafa, İstanbul 2 

3.30. Cemâat-i Saztırâşân-ı Hâssa 

Saztırâşan çalgı aletleri üreten bölüktür (Akcan Ekici, 2018: 112). Sanat 

dalının ismi defterde yer almasına karşın sınıfta herhangi bir üye 

bulunmamaktadır. 
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3.31. Cemâat-i Neccârân-ı Hâssa 

Arapça bir kelime olan neccâr marangoz manasına gelmekte olup 

neccârlar için 1792/1206 recec tarihli ehl-i hiref-i hâssa defterinde dülger ve 

doğramacı açıklaması yer almıştır (TSMA, D. 1406: 5). Defterde marangozların 

5 kişi oldukları görülmektedir. 

 

Tablo 29 

Neccârân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Ahmed veled-i Zekeriyya 7 

Ahmed Hasan 7,5 

Abdullah Mustafa 2,5 

Seyyid İsmail Mehmed 2,5 

Mustafa Abdullah 2 

 

3.32. Cemâat-i Camgerân-ı Hâssa 

Camcılar manasına gelen camgerân camdan çeşitli nesneler üreten sınıftır. 

Defterde camgerler iki kişidir. 

 

Tablo 30 

Camgerân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Lütfullah bin Halil 3 

Lütfullah nâm 2 

 

3.33. Cemâat-i Harrâtîn-i Hâssa 

Ağaçtan çeşitli eşyalar yapan çıkrıkçılara verilen isimdir harrât 

(Şemseddin Sâmî, 2006: 529). Sınıfta 2 çıkrıkçı bulunmaktadır. 

 

Tablo 31 

Harrâtîn Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Es-seyyid Ahmed veled-i Hacı Yusuf 2 

Halil veled-i Ali 2 
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3.34. Cemâat-i Mûzedûzân-ı Hâssa 

Farsça bir kelime olan mûzedûz çizme diken anlamına gelip, çizme, mest, 

papuç gibi ayağa giyilen şeyleri imal edenlerin yer aldığı sınıftır (Şemseddin 

Sâmî, 2006: 1428, 625). Defterde 10 çalışanı bulunan çizmecilerden ser unvanı 

bulunan Hüseyin oğlu Mehmed’in vefatı ile 12 kuruş olan ücretinin 10 kuruşu 

sınıf içerisinde 7 kişi arasında paylaştırılmıştır. Örneğin sınıfın kethüdası olan 

Mustafa oğlu İbrahim’in ücreti 4 kuruş iken söz konusu paylaşımdan 3 kuruş daha 

alarak ücreti 7 kuruş olmuştur. 

 

Tablo 32 

Mûzedûzân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Mehmed veled-i Hüseyin, sermûzeî 

müteveffâ becâ-yı Mehmed veled-i Hüseyin amed ba arzı 

serhazîn-i enderûn ve ba ruûs fi 13 Ş sene 1220 

12 

İbrahim bin Mustafa, kethüdâ-i mûzeî, ‘an mahlûl-i Mehmed 

veled-i Hüseyin sermûzeî ba arzı serhazîn-i enderûn ve ba 

ruûs fi 15 Ş sene 1220 

4/7 

 

Halil ibn-i Hacı Ahmed Mercan, ‘an mahlûl-i Mehmed 

veled-i Hüseyin sermûzeî 

4/6 

 

Hüseyin bin Hüseyin, ‘an mahlûl-i Mehmed veled-i Hüseyin 

sermûzeî 

5/6 

Hafız İbrahim bin Halil, ‘an mahlûl-i Mehmed veled-i 

Hüseyin sermûzeî 

3/4 

 

Seyyid Ahmed bin Ahmed, ‘an mahlûl-i Mehmed veled-i 

Hüseyin sermûzeî 

2/3 

 

Ali Mustafa, Musluvî, ‘an mahlûl-i Mehmed veled-i Hüseyin 

sermûzeî 

2/3 

 

İsmail bin Mehmed 2 

Hüseyin veled-i Mehmed 2 

 

3.35. Cemâat-i Debbâğîn-i Hâssa 

Debbâğ Arapça bir kelime olup hayvan derilerini tabaklayarak meşin, 

kösele vs. yapanların oluşturduğu sınıftır (Şemseddin Sâmî, 2006: 602). Ser ve 

kethüdâ unvanları bulunan debbağlar 10 kişidirler. 
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Tablo 33 

Debbâğîn Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Hafız Ahmed bin Mustafa, serdebbâğ 3 

Veli bin Hızır, kethüdâ -i debbâğ 2 

Hafız İbrahim bin Hacı Mehmed, ser..(?) 2 

Mustafa bin Ali 2 

Ahmed bin Mustafa 4 

Hüseyin Osman (?) 2,5 

Ömer ibn-i Hasan 2 

Salih veled-i Ahmed 2 

Hasan bin Mehmed 2 

Hafız es-seyyid bin Hacı Mustafa 2 

Mustafa veled-i Ali 2 

3.36. Cemâat-i Kemhâbâfân-ı Hâssa 

Kemhâbâfân İpekten yapılmış olan kemha kumaşını üretenlerin yer aldığı 

sınıftır. Sınıfta ser unvanlı Ebubekir’in vefatıyla Mustafa oğlu Hasan, 

Ebubekir’in aldığı ücretin 8 kuruşunu da alarak onun yerine geçmiştir. Ayrıca iki 

kişinin daha vefat ettiği bilgisi tarihiyle birlikte verilmiş olup sınıfta 7 kemhacı 

bulunmaktadır.  

Tablo 34 

Kemhâbâfân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Hasan bin Mustafa, serkemhâî, ‘an becâ-yı Ebubekir 

serkemhâî amed 

2/10 

 

Ebubekir, serkemhâî,  

müteveffâ ‘an becâ-yı Mustafa bin Abdullah amed ba arz-ı 

serhazîn-i enderûn ba ruûs Fî 21 L. sene 1221 

10 

 

Ebubekir,  

müteveffâ ‘an becâ-yı Hasan bin Mustafa amed ba arz-ı 

serhazîn-i enderûn ba ruûs Fî 22 L. sene 1221 

2 

 

Arif Mehmed ibn-i Bekir, 

müteveffâ ‘an becâ-yı müteferrikâ Seyyid Ahmed ibn-i Seyyid 

Mehmed amed ba arz-ı serhazîn-i enderûn ba ruûs Fî 13 Ş. sene 

1221 

2 

 

Mustafa bin Abdullah, ‘an müteferrikâ amed 2 

Hasan bin Mustafa 2 

Seyyid Ahmed ibn-i Seyyid Mehmed, ‘an müteferri-kâ amed 2 
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3.37. Cemâat-i Sîmkeşân-ı Hâssa 

Sîmkeş, haddeden gümüş tel çeken sanatkâr manasına gelmekte olup 

simkeşler altın ve gümüşü dokumada hazır hale getirmekle vazifeliydiler 

(Şemseddin Sâmî, 2006: 759). Ser ve kethüdâ unvanları mevcut olan sınıfta 5 

çalışan bulunmaktadır. 

Tablo 35 

Sîmkeşân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Salih Ağa, sersîmkeş 9 

Tüfenkçi Süleyman, kethüda-i sîmkeş 3,5 

El-hac Osman Bursa 2 

(?) (?) Mehmed  2 

(?) Mehmed Mustafa bin Ali 2 

 

3.38. Cemâat-i Zerkûbân-ı-Hâssa 

Farsça bir kelime olan zerkûb altın döven, altın tozu yapan sanatkâra 

verilen addır (Pakalın, 1983, Cilt. III: 655). Zerkûbların ser unvanlı ile birlikte 4 

sanatkârı bulunmaktadır. 

Tablo 36 

Zerkûbân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Osman bin Mehmed, serzerkûb 2 

Abdi ibn-i İsmail 2 

Emin bin Osman 2 

Mustafa bin Ali 2 

 

3.39. Cemâat-i Abâbâfân-ı Hâssa 

Arapça bir kelime olan aba, yünden yapılan kalın kumaş ve bu kumaştan 

yapılan hırka gibi üstlüklere denir (Şemseddin Sâmî, 2006: 925). Defterde sınıf 

ismi yer almasına karşın aba dokuyucular bulunmamaktadır. 

 

3.40. Cemâat-i Buhurciyân-ı Hâssa 

Amber ve öd ağacı gibi tütsü maddelerini yakarak güzel kokular çıkaran 

buhurcular, padişahın eğlence meclislerinde buhur ikram ederdi. Çeşitli kokuların 
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buhurdanlıklara konulup yakılması suretiyle mekânın hoş kokması sağlanırdı 

(Tarım Ertuğ, 2007: 7). Herhangi bir unvanı bulunmayan sınıfta 5 buhurcu 

bulunmaktadır. 

 

Tablo 37 
Buhurciyân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Mustafa Mehmed 26 

Mustafa bin Ahmed 4 

İsmail bin Süleyman 21,5 

İsâ ibn-i Osman 9 

Abdullah bin İsmail 2 

 

3.41. Cemâat-i Cerrâhîn-i Hâssa 

Günümüz doktorlarının, hekimlerinin vazifelerini yapan cerrâhların yer 

aldığı sınıftır. Defterde en kalabalık sınıf olan cerrâhlar toplamda 34 kişidirler.  

Bunlardan 3 ismin vefat ettiği isimleri üzerinde müteveffâ ibaresi ile belirtilmiştir. 

Bu isimlerden Hacı İsmail oğlu Hacı Mehmed’in aldığı 18 kuruşun tamamı sınıf 

içerisinde yer alan 13 cerrâh arasında paylaştırılmıştır.  

 

Tablo 38 

Cerrâhîn Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Seyyid Ahmed bin Seyyid Mehmed 13 

Hacı Mehmed bin el-hac İsmail, 

müteveffâ ‘an becâ-yı Mehmed Hacı Mehmed amed ba arz-ı serhazîn-i 

enderûn ve ba ruûs Fî 9 S Sene 1221 

18 

Ali Tahir bin Abdullah 34 

Mustafa veled-i Mehmed 13 

Hüseyi veled-i Mustafa, ‘an mahlûl-i Hacı Mehmed bin el-hac İsmail cerrâh 15/18 

Mehmed Said bin Halil, ‘an mahlûl-i Hacı Mehmed bin el-hac İsmail cerrâh 17/18 

Seyyid Mustafa bin Seyyid el-hac Ahmed,  ‘an mahlûl-i Abdullah Mehmed 

Kasım cerrâh 

15/16 

 

Arif ibn-i Ahmed 3 

Mehmed ibn-i Ali, ‘an mahlûl-i Hacı Mehmed bin el-hac İsmail cerrâh 12/13 

Seyyid Hüseyin bin Seyyid Mehmed,  ‘an mahlûl-i Hacı Mehmed bin el-hac 

İsmail cerrâh 

15/16 

 

Süleyman İbrahim Halife 10 

Yakub Halife 6 
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Mehmed veled-i Ahmed 14 

Abdullah Mehmed Kasım, 

müteveffâ ‘an becâ-yı Hasan bin Ahmed amed ba arz-ı serhazîn-i enderûn ve 

ba ruûs Fî 7 S Sene 1221 

3 

Mehmed Emin bin Molla Ahmed 3 

Süleyman Halife bin İbrahim 4 

Yakub Halife 6 

Mehmed veled-i Ahmed 14 

Abdullah Mehmed Kasım, 

müteveffâ ‘an becâ-yı Hasan bin Ahmed amed ba arz-ı serhazîn-i enderûn ve 

ba ruûs Fî 7 S Sene 1221 

3 

Mehmed Emin bin Molla Ahmed 3 

Süleyman Halife bin İbrahim 4 

Seyyid Mehmed bin İbrahim Kasım, ‘an mahlûl-i Hacı Mehmed bin el-hac 

İsmail cerrâh 

6/7 

 

Seyyid Süleyman bin Seyyid Abdullah, Boğazhisarî, ‘an mahlûl-i Hacı 

Mehmed bin el-hac İsmail cerrâh 

4/5 

 

İsmail Ali (?), ‘an mahlûl-i Hacı Mehmed bin el-hac İsmail cerrâh 9/10 

Mahmud Hayrullah, İstanbul, 

müteveffâ ‘an becâ-yı (?) bin Mustafa amed ba arz-ı serhazîn-i enderûn ve ba 

ruûs Fî 19 S Sene 1220 

3 

Mehmed (?) Ahmed, (?) 4 

Ali İsmail (?), ‘an mahlûl-i Hacı Mehmed bin el-hac İsmail cerrâh 4/5 

İsmail İsmail (?) 3 

Mustafa veled-i Mehmed, ‘an mahlûl-i Hacı Mehmed bin el-hac İsmail cerrâh  2/3  

Eş-şeyh Ali el-kadı Efendi 10 

Mehmed Emin ibn-i Hacı Mehmed, ‘an müteferrikâ amed‘an mahlûl-i Hacı 

Mehmed bin el-hac İsmail cerrâh 

2/6 

 

Mehmed Said bin Mustafa, amed 3 

Hasan bin Ahmed, amed 2 

 

3.42. Cemâat-i Kehhâlân-ı Hâssa 

Kehhâl Arapça bir kelime olup göz hekimlerine verilen isimdir (Şemseddin 

Sâmî, 2006: 1151). Defterde tek bir göz hekimi yer almıştır. 

Tablo 39 

Kehhâlân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Mehmed Halife  3 
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3.43. Cemâat-i Çırağçıyân-ı Hâssa 

Kandil, mum gibi aydınlanmayı sağlayan araçları üreten çırağçıyân sınıfı 

için 1792/1206 recec tarihli ehl-i hiref defterinde de mumcu açıklaması yer 

almıştır (TSMA, D. 1406: 7). 6 üyesi bulunan sınıfın serçırağî unvanlı iki 

sanatkârı bulunmakla birlikte birinin eski serçırağî olduğu belirtilmiştir. Burada 

unvanların sınıf içerisinde birinden alınıp diğerine verilebildiği görülmektedir. 

 

Tablo 40 

Çırağçıyân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Mehmed bin Hüseyin, serçerağî 6 

Hacı Osman bin Ömer, serçerağ-ı sabık 13 

Süleyman bin İbrahim 2 

Mustafa veled-i Ahmed 2 

Ahmed Abdullah 2 

Seyyid Süleyman bin Hacı Ahmed 2 

 

3.44. Cemâat-i Keştîgerân-ı Hâssa 

keştî Farsça bir kelime olup gemi manasına gelmekte keştîger ise gemi 

ustası, gemi yapan kişi hakkında kullanılan bir tabirdir (Kanar, 2010: 1216-1217). 

Küştigerân diye de okunabilen bu sınıf için marangozlar ifadesi doğru olsa da 

ehl-i hiref teşkilatında neccârân sınıfının yani marangoz sınıfının olmasından 

dolayı bu sınıfın sarayın kayıkları ile ilgilenen marangozlar olması gerektiği ifade 

edilmiştir (Yaman, 2008: 122). Sınıfın tek üyesi bulunmaktadır. 

 

Tablo 41 

Keştîgerân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Ömer bin Osman 2 

 

3.45. Cemâat-i Bülbülcîyân-ı Hâssa 

Bülbülcîyân sınıfı sarayda yetiştirilen bülbüllerin eğitiminden ve 

bakımından sorumluydular. Sınıfta tek isim yer almıştır. 
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Tablo 42 

Bülbülcîyân Sınıfı Üyeleri ve Ücretleri 

Ustalar  Ücretler 

Abdullah bin İsmail  14 

 

SONUÇ 

Günümüze ulaşan birçok Ehl-i Hiref-i Hâssa defterinden Ehl-i Hiref-i 

Hâssa Teşkilatı’nın faaliyet gösterdiği süreci izlemek mümkündür. Bulunan ilk 

tarihli Ehl-i Hiref defteri H. 932/ M. 1526 tarihli olmakla birlikte bu tarihten 

öncesine ait tarihsiz defterler de bulunmaktadır. Yaptığımız araştırmalar 

neticesinde bulunan ve çalışmamızın da ana konusu olan son tarihli Ehl-i Hiref 

defteri ise H. 1216/ M.1801 tarihlidir. Yapılan bu çalışma ile zikredilen defter 

transkript edilerek defterin değerlendirilmesi yapılmıştır. 19. Yüzyılın başlarına 

tekabül eden defterden şu sonuçlara ulaşılmıştır. 

Defterde toplam 45 sanat dalı bulunmaktadır. Bunlardan Zerdûzân, 

Saztırâşân ve Abâbâfân sınıflarının ismi olmasına rağmen herhangi bir çalışan 

üyesi bulunmamaktadır. Defterin en sonunda toplam sanatkâr sayısı ile 

sanatkârlara verilen toplam para miktarı yazılmıştır.  Toplam sanatkâr sayısı 229, 

verilen ücret de 1112 kuruş olarak zikredilmiştir. Fakat tüm isimler sayıldığında 

ise 247 sanatkârın olduğu müşahede edilmiştir. Bu farklılığın sebebi kâtibin ölen 

kişilerin yerine geçen isimleri yazmadığı görülmektedir. Defterde bazı 

sanatkârların vefat bilgisi tarihiyle birlikte yer almıştır. Buna mukabil ölen 

sanatkârın yerine hemen yenisi gelmiştir. Böylelikle sınıfta çalışan sayısının 

mevcudunun korunduğu görülmüştür.   

Söz konusu defterde 34 kişiyle en kalabalık sınıfı cerrâhlar oluşturmuştur. 

Bunu müteakip 19 çalışanıyla Postindûzânlar ikinci sırada yer almış, 15 üyesiyle 

kılıç ustaları olan şemşîrgerânlar da üçüncü sırada yer almıştır. Sekiz sanat 

dalının da mevcudunun tek kişiden ibaret olduğu görülmüştür. Defterde en 

yüksek ücreti 28,5 kuruş ile sersaatî Ebubekir oğlu Ömer adlı saatçi almıştır. İki 

üyesi bulunan saatçilerin ikinci üyesi de kethüdâ unvanlı Mehmet oğlu Hacı 

İbrahim olup onun aldığı ücret ise sanatkârların aldıkları en düşük ücret olan 2 

kuruş olmuştur. Genel itibariyle sanat dalları içerisinde Sikkekenân sınıfının 

aldığı ücretler yüksek olmuştur. 13 üyesi bulunan sınıfta ücretler 22, 15, 9 kuruş 

gibi rakamlar olup alınan en düşük ücret ise 3 kuruştur. Ardından Buhûrcular 

sınıfı gelmektedir. 5 sanatkârın yer aldığı Buhûrcular sınıfında alınan ücretler 26, 

21, 9, 4 ve en düşük de 2 kuruş olmuştur.  
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Ehl-i Hiref Teşkilatı içerisinde idari yapılanmada yer alan ser ve kethüdâ 

unvanları 8 sanat dalında birlikte yer almıştır. 23 sanat dalında sadece ser unvanı 

mevcut olup kalan 19 sınıfın ise herhangi bir unvanlı sanatkârı bulunmamaktadır.  

Ehl-i Hiref-i Hâssa defterlerinde kimi zaman sanatkârların hangi ulustan 

ve nereli oldukları bilgisine yer verilmiştir. Zikredilen defterde Keçeci, 

Mürekkepçi, Nakkâş, Sorğuççu, Cerrâh, Dımışkîger ve Şemşîrger sanat 

dallarında yer alan 8 sanatkârın İstanbullu olduğu, Cerrâhlardan bir ismin 

Boğazhisarlı, Nakkâşlardan birinin Safranbolulu ve birinin de Kayserili olduğu 

bilgisi yer almıştır. Ayrıca defterde Bursalı bir sîmkeş, Çarşambalı bir kazzâz ile 

Halıdereli bir kündekâr yer almıştır.  

Defterde derkenar olarak yer alan bilgilerden saray teşkilatı içerisinde 

yapılan nakillerin iki örneği de bulunmaktadır. Bunlardan biri nakkâşlar sınıfı 

içerisinde Hacı İbrahim’in oğlu Ahmet Usta, sernakkâş iken görevden alınarak, 

sernakkâşlığın, Tersane-i Amire sernakkâşı olan Bostanî Ahmed Usta’ya 

verildiği örnektir. İkinci örnekte ise zergerân yani kuyumcular sınıfında serzerger 

olarak yer alan İsmail Ağa’nın Enderun'un yedi kademesinden biri olan seferli 

koğuşundan geldiği bilgisine yer verilmiştir. 

Çalışma sonucunda geleneksel el sanatlarının yerini fabrikalara bıraktığı 

19. yüzyılda da hala Ehl-i Hiref-i Hâssa Teşkilatı’nın varlığını sürdürdüğü 

görülmüştür. Ayrıca saray için üretim yapan sanat dallarının neler olduğu, 

sanatkârların kimler olduğu ve devletten ne kadar ücret aldıkları tespit edilmiştir. 

Hem tarihçiler hem de sanat tarihçileri için önem arz eden teşkilat hakkında 

bundan sonraki çalışmalarda özellikle maaş defterlerinin çeviriyazılarının yapılıp 

değerlendirilmelerinin, teşkilatı anlamaya önemli katkı sağlayacağı kanısındayız. 
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TÜRKİYE’DE DARÜLFÜNUNDAN ÜNİVERSİTEYE GEÇİŞ SÜRECİ 

VE 1933 ÜNİVERSİTE KANUNU SONRASI YÜKSEKÖĞRETİMDEKİ 

GELİŞMELER 

 

Sefa Salih AYDEMİR1 

 

Öz  

İslam tarihi içerisinde ilk kez Büyük Selçuklu Devleti zamanında kurulan Nizamiye 

Medreseleri ile kurgulanan yükseköğretim sistemi, Anadolu Beylikleri üzerinden 

Osmanlı Devleti’ne kurumsal olarak miras kalmıştır. Kuruluş döneminden itibaren büyük 

önem verilen ve zaman içerisinde daha da geliştirilen medreseler, 19. Yüzyıldan itibaren 

zamanın ihtiyaçlarına cevap yermemesi üzerine, alternatif yükseköğretim kurumları 

kurma fikri ortaya çıkmıştır. Zamanla teoloji eğitimine odaklanan Medrese sistemi yerine 

tabiat bilimlerine önem veren batılı eğitim tarzı denemeleri Darülfununun kuruluş 

gerekçesini oluşturur. Çeşitli dönemlerde kapanan, taşınan veya isim değişikliğine 

uğrayan Darülfünun, Lozan Antlaşması sonrası yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ne 

intikal etmiştir. Tevhidi Tedrisat kanunu sonrası medreseleri kapatma yoluna giden 

yönetim, 1933 yılına kadar Darülfunun’da köklü bir değişiklik yapmamıştır. 1933 

yılındaki 2252 sayılı kanunla Darülfunun özelinde çağdaş bir yükseköğretim sistemi 

oluşturulmak istenmiştir. 1980 yılına kadar Türkiye’nin belli başlı şehirlerinde 19 

üniversite kurulur. Türk yükseköğretimindeki en büyük niceliksel atılım 2006 yılında 

olmuş ve ülkede, içerisinde üniversite olmayan bir il kalmamıştır. Bu yıllar içerisinde 

hızlı bir şekilde öğrenci sayısı ve fakülte çeşitliliği bakımından büyük artış gösteren bu 

                                                 
1 Dr. Öğrt. Üyesi, Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, 

saydemir@adiyaman.edu.tr, Orcid: 0000-0002-4665-3598   
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üniversiteler, dönem dönem siyasi elitlerin yönetme ve yönlendirme çabaları ile ülkenin 

siyasal gündeminde önemli yer edinmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Darülfünun, 1933 Üniversite Kanunu, Yükseköğretim, Üniversite. 

 

The Process of Transition from Darülfünun to University in Turkey and 

the Developments in Higher Education after the University Law in 1933 

 

Abstract  

The higher education system, which was designed with Nizamiye Madrasahs that were 

established for the first time in the history of the Great Seljuk State in the history of Islam, 

has been inherited by the Ottoman State institutionally through Anatolian Beyliks. As the 

madrasahs, which were given great importance since the foundation period and developed 

further over time, could not meet the needs of the time since the 19th century, the idea of 

establishing alternative higher education institutions emerged. Western education style 

trials that give importance to natural sciences, instead of the Madrasah system, which 

focuses on theology education over time, constitute the reason of foundation of 

Darülfünun. Darülfünun, which was closed, moved or underwent name change during 

various times, was transferred to the newly established Republic of Turkey after the 

Treaty of Lausanne. The government, which closed the madrasahs after the law on 

unification of education, did not make a radical change in Darülfünun until 1933. In 1933, 

with the law numbered 2252, it was aimed to establish a modern higher education system 

specific to Darülfünun. Until 1980, 19 universities were established in major cities in 

Turkey. The biggest quantitative breakthrough in Turkish higher education occurred in 

2006 and no province remained in the country without a university. These universities, 

which increased rapidly in terms of the number of students and faculty diversity during 

these years, have gained an important place in the political agenda of the country with the 

governing and directing efforts of the political elites from time to time. 

Keywords: Darülfünun, the 1933 Law on Universities, Higher Education, University. 

 

GİRİŞ  

Türkiye’de üniversite ile ilgili gelişmeler, ilgili yöre halkı, siyasiler ve 

akademisyenler tarafından hem ilgi ile karşılanmış ve hem de konu üzerinde 

önemle durularak tartışılmıştır.2 Bu çalışmada; tüm dünyada olduğu gibi, ülkemiz 

için de geleceği yapılandırmada önem kazanan bu kurumun geçirdiği aşamalara 

                                                 
2 Sultan.K., Arap, “Türkiye Yeni Üniversitelerine Kavuşurken: Türkiye’de Yeni Üniversiteler ve 

Kuruluş Gerekçeleri”, SBF Dergisi, Cilt 65, Sayı 1, 2010, s. 1. 
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kısaca değinilecektir. Osmanlılar ilk yükseköğrenim kurumlarını Selçuklu ve 

Anadolu Beyliklerini örnek alarak kurmuşlardır.3 XVI. Yüzyılda gerileme eğilimi 

gösteren medrese teşkilatının ortadan kalkmasını önlemek için çeşitli dönemlerde 

düzenlemeler yapılmak istenmiş olup, medreselerin ıslahı için ilk ciddi teşebbüs 

III. Ahmed zamanında yapılmak istense de başarıya ulaşılamamıştır.4 

Medreselerin ıslahı için 1867 yılında Müderrislerden oluşan on beş kişilik bir 

kurul oluşturulmuştur. Ancak bu kurulun getirdiği öneriler de, medrese 

eğitiminde iyileştirmeyi sağlayamamıştır.5 Bunun dışında, III. Selim farklı 

zamanlarda çıkardığı medrese işleyişiyle ilgili fermanlar ile müderrislerin 

atanma, çalışma şartları ve yükselmeleri için gerekli olan sınavları ele alan usul 

ve esaslar belirlenmiştir.6 Bu yeni usul ve esaslar II. Mehmet ve I. Süleyman’ın 

ilan ettiği kanunnamelerden sonra, yükseköğretimle ilgili kanunlar arasında 

ikinci önemli gelişme olarak görülmektedir.7 Medrese sistemiyle ilgili en son 

düzeltme faaliyeti; 1914’te Şeyhülislam Mustafa Hayri Efendi’nin önderliğiyle 

çıkartılan, Islah-ı Medaris Nizamnamesi ile yapılmaya çalışılmıştır.8   

 

 

                                                 
3 Hasan Ali, Koçer, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923), Millî Eğitim 

Bakanlığı (MEB), Yayınları (Yay.), İstanbul, 1991, s. 9; Ekmeleddin İhsanoğlu, “Osmanlı Eğitim 

ve Bilim Müesseseleri”, Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, Editör (Ed.) Ekmeleddin İhsanoğlu, 

C I, Zaman, İstanbul 1999, s. 223; Cahit Baltacı, “Osmanlı Devleti’nde Eğitim ve Öğretim”, 

Türkler, C.11 Ed. Hasan Celal Güzel. Yeni Türkiye Yay., Ankara 2002, s. 447; Ersoy Taşdemirci, 

“Türklerde Eğitim”, Türk Düşünce Tarihi, Haz.: H. G. Topdemir, Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk 

Kültür Merkezi Yay., Ankara, 2001, s. 171; Kemal Gürüz, Dünyada ve Türkiye’de Yükseköğretim, 

Tarihçe ve Bugünkü Sevk ve İdare Sistemleri, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yay., Ankara, 

2003, s. 293. 
4 Recai Doğan, “Osmanlı Eğitim Kurumları ve Eğitimde İlk Yenileşme Hareketlerinin Batılılaşma 

Açısından Tahlili” AÜ. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 37, Sayı 1, 1997, s. 431; İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, TTK Yay., Ankara, 1984, s. 254; Bazı 

kaynaklarda ilk ciddi teşebbüsün III Mehmed döneminde başladığı ileri sürülmektedir. Hüseyin 

Atay, Osmanlılarda Yüksek Din Eğitimi, Dergâh Yay., İstanbul 1983, s. 174-175. 
5 Atay, age, s. 189-192. 
6 Şerafettin Yaltkaya, “Tanzimat’tan Evvel ve Sonra Medreseler”, Tanzimat I, MEB Yay., İstanbul 

1999, s. 465; Koçer, age, s. 13; Atay, age, s. 174-175. 
7 Gürüz, age, s. 296. 
8 Bu nizamname ile medrese müfredatında radikal değişiklikler yapılmıştır. Öğretilen dini 

bilimlerin yanında tabii bilimlere; yabancı dil, tarih ve Türk kültürü dersleri de eklenmiştir. Numan 

Durak Aksoy, H. Adnan Arslantaş, “Ana Hatlarıyla Selçuklu’dan Cumhuriyet’e Eğitim-Öğretimde 

Kurumsal Değişim”, Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 20, Sayı 1, 2010, s. 479; 

Taşdemirci, agm, s. 172; Atay, age, s. 260-271. 
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1. Darülfünun Kurulması 

Çağın gerektirdiği gereksinimleri artık karşılayamayan medreselerin 

yerine Batı tarzı yükseköğretim kurumlarının yaşama geçirilmesi faaliyetlerine 

XVIII. Yüzyılda başlanmıştır. 1773 yılında Sultan III. Mustafa, İstanbul’da 

Mühendishane-i Bahr-i Hümayun’u* kurması ile birlikte, geleneksel medrese 

eğitiminden ilk kopuş gerçekleşmiştir.9 Osmanlıların Batı’ya açılan bu ilk 

penceresinin getirmiş olduğu farklılaşma; Türkiye’deki yükseköğretim 

kurumlarındaki değişimin kilit noktası olmuştur.10 Bu tarihten sonra Osmanlı 

eğitim sistemi içerisinde geleneksel medreselerin önemi azalırken, yerini 

Batı’dan alınan yükseköğretim kurumlarına bırakmıştır. 1845 yılında eğitim 

sisteminin düzenlenmesi amacıyla kurulan Muvakkat Meclisi Maarif (Geçici 

Maarif Komisyonu)’in11 11 aylık çalışması sonucu, Batı tarzında bir üniversite 

olan Darülfünun’un** kurulması 1846’da kararlaştırılmıştır.12 Ancak 

Darülfünun’da fiili olarak eğitim-öğretime başlanması 1863 yılını bulmuştur.13 

                                                 
* Bu kurum, 1944 yılında çıkarılan bir yasayla, İstanbul Teknik Üniversitesi’ne dönüştürülmüştür. 
9 Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, 3. Baskı, TTK Yayınları (Yay.), Ankara, 

1999, s. XI; Gürüz, age, s. 295 
10 Ali Arslan, Kısır Döngü, Türkiye’de Üniversite ve Siyaset (1869-2004), Truva Yay., İstanbul, 

2004, s. 32; Ziya Kazıcı, Osmanlı’da Eğitim Öğretim, Bilge Yayınları, İstanbul, 2004, s.186; Atay, 

age, s. 186. 
11 S. Celal Antel, “Tanzimat Maarifi”, Tanzimat I, MEB Yay., İstanbul 1999, s. 446; Geçici Maarif 

Komisyonu üyeleri: Meclis-i Vala-yı Mezbur Azasından Abdülkadir Bey başkanlığında; Dar-ı 

Şura-yı Askeri Azasından Arif Bey, Vak’anüvist Esad Efendi, fetva emini Arif Efendi, Meclis-i 

Vala-yı Mezbur Azalarından Said Muhip Efendi, Dar-ı Şura-yı Askeri Azasından Mekteb-i Fünun 

Harbiye Nazırı Emin Paşa, Mütercim-i Evvel Fuad Efendi. Ayrıntılı bilgi için bkz: Mahmut Cevad, 

Maarif-i Umumiye Nezareti Tarihçe-i Teşkilat ve İcraatı, MEB Yay., Ankara, 2002, s. 19-21; 

Arslan, age., s.32; Ekmeleddin İhsanoğlu, “Osmanlı Eğitim ve Bilim Müesseseleri”, Osmanlı 

Medeniyeti Tarihi, C I, Zaman, İstanbul 1999. s. 301; Ali Arslan, “Darülfünun İlahiyat Fakültesi, 

Fakülte Meclisinin Kurulması ve İlk Meclis Zabıtları (1911-1912)”, Değerler Eğitimi Dergisi, Cilt 

5, Sayı 13, Haziran, 2007, s. 10. 

** Darülfünun kelimesi; “Fenlerevi”, “Bilimyurdu” anlamına gelmektedir. Bkz; Ali Yıldırım, Türk 

Üniversite Tarihi, Öteki Yayınevi, Ankara, 1998, s. 42–43. 
12 Mehmed Ali Ayni, Daru’l-Fünun (Üniversite) Tarihi, Hazırlayan (Haz.); M. Hasırcı, Pınar 

Yayınları, İstanbul, 1995, s. 36; Ekmeleddin İhsanoğlu, “Darülfünun Tarihçesine Giriş”, Belleten, 

Türk Tarih Kurumu Yay., Cilt LIV, Sayı 210, Ankara 1990, s. 701-702; Gürüz, age., s.296; 

Komisyonun Darülfünun kurulması hakkındaki raporu için bkz: Mahmut Cevad, age., s. 21-24. 
13 1863 yılında açılan Darülfünun için yapılan binanın tamamlanmasının uzun süreceğinin 

anlaşılması üzerine derslerin halka açık konferans şeklinde olması düşünüldü. İlk konferans; 

tamamlanmayan binanın bir odası düzenlenerek, 500’e yakın dinleyicinin bulunduğu ve Derviş 

Paşanın verdiği “fizik ve kimyanın lüzumu ve elektrik kuvveti” dersidir. Ayrıntılı bilgi için bkz: 

Yaşar Şemiz, “Osmanlı Devleti’nde Üniversite Darülfünun”, Uluslararası Kuruluşunun 700. 
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1863 yılında halka açık konferanslar şeklinde başlayan dersleriyle Darülfünun;14 

4000 ciltlik kitabı olan kütüphanesi ve zamanının en iyi labaratuvaru15 ile 

faaliyetine başladıktan kısa bir süre sonra 1865 yılında, binasında çıkan yangınla 

büyük hasara uğraması sonucu eğitime ara verilmiştir.16  

Yetkin ve daimî öğretim kadrosu, belli bir binası, planı ve programı 

olmadan açılan ilk sivil üniversite teşebbüsünden17 sonra, yapımı kısa sürede 

tamamlanan yeni binayı tekrar öğretime açma faaliyetine hız verildi. Büyük 

oranda Fransız etkisiyle hazırlanmış olup;18 askeri okul ve medreseler dışında 

kalan tüm eğitim kurumlarını tek çatı altında birleştiren 1869 Maarif-i Umumiye 

Nizamnamesiyle* kuruluşu tasdik edilen Darülfünun-ı Osmanî, 20 Şubat 1870’de 

tekrar açıldı.19 Yeniden faaliyete geçirtilen Darülfünun-ı Osmanî 3 fakülteden 

oluşuyordu:20   

 Felsefe ve Edebiyat  Fakültesi (Hikmet ve Edebiyat) 

 Hukuk Fakültesi (İlm-i Hukuk) 

 Doğal Bilimler ve Matematik Fakültesi (Ulum-i Tabiye ve 

Riyaziye) 

                                                 
Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi, 07-09 Nisan 1999, Selçuk Üniversitesi 

Basımevi, Konya, 2000, s. 648-649; Yıldırm, age., s. 65-67; Mahmut Cevad, age., s. 41-44; Hasan 

Ali Koçer, Türkiye’de Modern Eğitimin Doğuşu ve Gelişimi (1773-1923), Milli Eğitim Bakanlığı 

(MEB), Yay., İstanbul, 1991, s. 104; İnşaatı yıllarca süren Darülfünun binasının yapımı için 

İtalya’dan 1846 yılında Gaspare T. Fossati adında bir mimar getirtilmişti. Bkz: Osman Ergin, Türk 

Maarif Tarihi, C. I-II, Eser Matbaası, İstanbul, 1977, s. 546; İhsanoğlu, agm., s. 323; Koçer, age., 

s. 75. 
14 Osman Ergin, Türk Maarif Tarihi, C I-II, Eser Matbaası, İstanbul, 1977, s. 550 
15 Yıldırm, age., s. 66; Koçer, age., s. 75; Arslan, age., s. 33. 
16 Ayni, age., s. 45. Darülfünun’da derslere ara verilmesinin nedeni olarak; çıkan yangının yanında, 

ders veren hocaların yüksek dereceli devlet adamları olması nedeniyle, asli işlerini ihmal ettikleri 

yolundaki eski statüko yanlılarının baskıları da etkili olmuştur. Detaylı bilgi için bkz: Semiz, agm., 

s. 649; Koçer, age., s. 75; Yıldırm, age., s. 69. 
17 Koçer, age., s. 75; Semiz, agm., s. 649. 
18 Edouard-Philippe Engelhardt, Tanzimat ve Türkiye, Çeviren (Çev.); A. Reşad, Kaknüs Yay., 

İstanbul, 1999, s. 249; İhsanoğlu, agm. s. 324; Arslan, age., s. 34; Yıldırm, age., s. 77. 

* Maarif-i Umumiye Nizamnamesi toplamda 198 madde olarak düzenlenmiştir. 79–128 maddeleri 

arası; 51 madde ile en fazla yer verilen bölümüyle, Darülfünün-ı Osmanî’yi düzenleyen kısımlardır. 

Arslan, age., s. 33; Nizamnamenin tam metni için bkz: Mahmut Cevad, age., s. 404-439; Koçer, 

age., s. 104-106; Yıldırm, age., s. 78-84. 
19 Sadrazam Ali Paşa’nın da katıldığı bir merasimde, Maarif Nazırı Saffet Paşa tarafından açılmıştır. 

Bkz; Semiz, agm., s. 649; Koçer, age., s. 109; Yıldırm, age., s. 97-99. 
20 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi Madde: 80, bkz: Mahmut Cevad, age., s. 420; Niyazi Berkes, 

Türkiye’de Çağdaşlaşma, Haz: Ahmet Kuyaş, 9. Baskı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006, s. 

239; İhsanoğlu, agm., s. 324; Arslan, age., s. 34. 
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Bu fakülteler kendi dekanlarını seçme hakkına sahip olup, üniversitenin 

nazırı da (rektörü) padişah tarafından atanmıştı.21 Maarif Nizamnamesi’nde 

belirtildiği üzere oluşturulan 3 fakültede ders müfredatı, imkânsızlıklar nedeniyle 

bir süre sonra bir araya getirilen tüm şubelerde birleştirilmiş, aynı dersler 

gösterilmeye başlanmıştır.22 Darülfünun-ı Osmanî’de gündüz öğrencilere dersler 

verilirken, akşamları da halka açık konferans şeklinde sunulmaktaydı.23 Okulun 

sonunu hazırlayan da, halka açık konferanslar esnasında verilen bir ders 

olmuştur.24 Konferansı esnasında Cemalettin Afgani’nin sanatı tarif ederken 

“nübüvvet bir sanattır”* dediği ileri sürülerek okula karşı büyük bir tepki 

oluşturulması25 üzerine önce Cemalettin Efgani İstanbul’dan uzaklaştırıldı,26 

sonra da okul müdürü Tahsin Efendi azledildi.27 Belli bir süre sonra halk içinde 

oluşan olumsuz hava ve yeterli sayıda öğretmen ile yükseköğretime uygun 

formasyonda öğrenci olmaması, sosyal, ekonomik ve kültürel altyapının 

uygunsuzluğu28 gibi nedenlerden dolayı Darülfünun-ı Osmanî 1871 sonlarında 

kapatıldı.29 

1871 yılında kapatılan Darülfünun-ı Osmanî’nin yerine Maarif Nazırı 

Saffet Paşanın gayretleri30 ile 1874 yılında batı tarzı okullara muhalif grupların 

baskısından31 uzak olan Beyoğlu’nda, bünyesinde Galatasaray Sultanisi’ni de 

barındıran binada Darülfünun-ı Sultanî adıyla yeniden açıldı. Darülfünun-ı 

                                                 
21 İ. Ethem Başaran, Türkiye Eğitim Sistemi, 3. Baskı, Yargıcı Matbaası, Ankara, Ocak 1996 s. 94–

95; Yeniden teşekkül ettirilen Darülfünün-ı Osmanî’nin ilk nazırlığına Tahsin Efendi atanmıştır. 

Bkz: C. Yalçın Bilim, Türkiye’de Çağdaş Eğitim Tarihi (1734-1876), Anadolu Üniversitesi Yay., 

Eskişehir, 2002, s. 364; Koçer, age., s. 107. 
22 İhsanoğlu, agm., s. 324–325. 
23 Semiz, agm., s. 650; Okula, çoğu medrese kökenli, 1000 kişi civarında bir başvuru olmuş, 

bunlardan yapılan sınav sonucu, 450 kişi okula kaydedilmiştir. Bkz: Koçer, age., s. 109; Bilim, 

age., s. 364. 
24 Koçer, age., s. 109. 

* “Peygamberlik sanatlardan bir sanattır.” Olay hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Ayni, age., s. 

55; Yıldırm, age., s. 106-109; Koçer, age., s. 108-110. 
25 Berkes, age., s. 237-241; M. Tahir Hatipoğlu, Türkiye Üniversite Tarihi, 2. Baskı, Selvi Yayınevi, 

Ankara, 2000, s. 24. 
26 Akyüz, age., s. 169; Yıldırm, age., s. 108. 
27 Bilim, age., s. 370; İhsanoğlu, agm., s. 325. 
28 Ekmeleddin İhsanoğlu, “Darülfünun”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, C 8, İstanbul, 

1993, s. 522; Arslan, age., s. 34. 
29 Aydoğan Ataünal, Türkiye’de Yükseköğretim (1923-1998), Millî Eğitim Bakanlığı Yay., Ankara 

1998, s. 12. 
30 A. İhsan Gencer, Ali Arslan, İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Tarihçesi ve İlgili Meclis 

Zabıtları, İstanbul Üniversitesi Yay., İstanbul, 2004, s. 7; Koçer, age., s. 110. 
31 Bilim, age., s. 370; Akyüz, age., s. 170. 
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Sultanî’nin Fen, Hukuk ve Edebiyat şubelerinden oluşması planlandı.32 Yeni 

oluşturulan okulun müdürlüğüne de Sava (Sawas) Efendi** atandı. Eskisi gibi 

halka açık konferans şekli yerine; düzenli, zorunlu ve sınavla yaptırıma dayalı 

Türkçe ders verecek yetkin öğretmen ve ders kitabı bulunmadığı gerekçesiyle, 

eğitimin Türkçe ve Fransızca olarak verileceği bir statü oluşturuldu.33 1877–1878 

Osmanlı-Rus Savaşı esnasında bir yıl derslerine ara vermek zorunda kalan 

Darülfünun-ı Sultanî’ye, bu süre zarfında müdür olarak Maarif Nazırı Ali Suavi 

atanmıştı.34 Osmanlı- Rus Savaşı esnasında gayrimüslim bazı öğrencilerin devlet 

aleyhinde faaliyet göstermeleri nedeniyle gözden düşen okulun,35 savaş giderleri 

sebebiyle ödeneğinin de iyice azaltılması üzerine36 bu açılış devresi de 1882 yılı 

sonunda sona ermiştir.37  

Kalıcı bir yükseköğretim kurumu kurma çalışmaları, ancak dördüncü 

teşebbüste başarılı olmuştur.38 Sadrazam Mehmet Sait Paşa’nın (1838–1914) 

hazırlamış olduğu raporlar ve sonraki süreçte göstermiş olduğu gayretler 

sonucunda,*** Sultan II. Abdülhamit’in iktidarının 25 yılında, 1 Eylül 1900’de,39 

kendi adına Darülfünun-i Şahane adlı üniversite açıldı.40 Darülfünun-i 

Şahane’nin açılış amacı aynı zamanda, yasak olmasına rağmen yükseköğretim 

seviyesine gelen gençlerin eğitim için yurtdışına kaçmalarını engellemekti.41 

Okul; dönemin anlayışını yansıtır bir şekilde, merkezden yönetme anlayışına göre 

                                                 
32 M. Emin Yolalıcı, “XIX Yüzyıl ve Sonrası Osmanlı Devleti’nde Eğitim ve Öğretim Kurumları”, 

Osmanlı, C 5, s. 293; İhsanoğlu, “Osmanlı Eğitim ve Bilim Müesseseleri”, s. 325; Koçer, age., s. 

111. 

** Daha sonra Hariciye Nazırı da olacak olan, aynı zamanda Galatasaray Sultanisi’nin müdürü. 

Bkz; Hatipoğlu, age., s. 33; Semiz, agm., s. 650; Koçer, age., s. 110; İhsanoğlu, “Osmanlı Eğitim 

ve Bilim Müesseseleri”, s. 325; Ayni, age., s. 57. 
33 Taner Timur, Toplumsal Değişme ve Üniversiteler, İmge Kitabevi Yay., Ankara, 2000, s. 115; 

Koçer, age., s. 110; Semiz, agm., s. 651; Yıldırım, age., s. 127. 
34 Yıldırım, age., s. 139. 
35 Semiz, agm., s. 651. 
36 Yıldırm, age., s. 150. 
37 Koçer, age., s. 111; Arslan, age., s. 35. 
38 Horst Widmann, Atatürk ve Üniversite Reformu, Çev. A. Kazncıgil, S. Bozkurt, Kabalcı Yay., 

İstanbul, 1999, s. 54; Roderic H., Davison, Osmanlı-Türk Tarihi (1774-1923), Çev. M. Moralı, 

Aklim Yay., İstanbul, 2004, s. 243. 

*** Sadrazam Mehmet Sait Paşa’nın yeni bir yükseköğretim kurumu açılması yönündeki 

çalışmaları için bkz; Yıldırm, age., s .152-155. 
39 Emin Güzel, Cumhuriyet’ten Günümüze Üniversiteler Bilim ve Teknoloji Politikaları, Adana 

Nobel Kitabevi Yay., Adana, 2005, s. 12; Arslan, age.., s. 35. 
40 Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, TTK Yay., 8 Baskı, Çev. M. Kıratlı, Ankara, 2000, 

s. 180; Emre Dölen, “II. Meşrutiyet Döneminde Darülfünun”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, X-1, 

2008, s. 1-4.; İhsanoğlu, “Osmanlı Eğitim ve Bilim Müesseseleri”, s. 328. 
41 Akyüz, age., s. 237; Ataünal, age., s. 12. 
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düzenlenmiş olup müdüründen yardımcı hizmetlisine kadar padişah tarafından 

atanacaktı.42 Nizamnamesi’nde belirtildiği üzere Darülfünun-i Şahane şu 

bölümlerden oluşuyordu:43 

 Yüksek Din Bilimleri (Ulum-i Aliye-i Diniye) 

 Matematik ve Edebiyat (Ulum-ı Riyaziye ve Tabiiye) 

 Edebiyat Şubesi 

Bu üniversitenin öğretiminin, önceden saptanmış kitaplar çerçevesinde 

olması ve bu durumun denetlenmesi, II. Abdülhamit tarafından yayınlanmış bir 

yönetmelikle belirlenmiştir.44 1900 yılında kurulan Darülfünun-i Şahane, 8 yıl 

kesintisiz eğitimine devam etmiş olup 1908 yılında okulun adı Darülfünun-i 

Osmanî oldu. 45 II. Meşrutiyet’in ilanından sonra yükseköğretim sorunu, Maarif 

Nazırı Emrullah Efendi* (1858–1914) tarafından tekrar ele alındı.46 Bu dönemde 

Darülfünun’a Tıp ve Hukuk şubelerinin de eklenmesi ile birlikte beş şubeli bir 

yükseköğretim kurumu oluşturuldu.47 Ayrıca 1914 yılında bir de Darülfünuna 

bağlı İnas Darülfünunu kuruldu.48 Bu gelişmelerin ardından, I. Dünya Savaşı’nda 

                                                 
42 Ali Güler, Türk Eğitim Politikalarının Tarihsel Süreci, Yeryüzü Yayınevi, Ankara, 2004, s. 140; 

A. İhsan Gencer, Ali Arslan, İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi Tarihçesi ve İlgili Meclis 

Zabıtları, İstanbul Üniversitesi Yay., İstanbul, 2004, s. 9. 
43 Güzel, age., s. 12; Güler, age., s. 140; Yıldırım, age., s. 179-186; Koçer, age., s. 143; Dölen, 

agm., s. 2-3. 
44 Darülfünun-ı Şahane’nin kuruluş nizamnamesi için bkz; Hatipoğlu, age., s. 35-38; Yıldırm, age., 

s. 71-74. 
45 Koçer, age., s. 199; Darülfünun ismi, 1913 yılından itibaren İstanbul Darülfünunu olarak 

değiştirilmiş ise de I. Dünya Savaşı yıllarında Darülfünun-ı Osmani adına geri dönülmüş, 1922 

yılında TBMM Hükümeti’nce bu sefer de adı İstanbul Darülfünunu’na çevrilmiş, bu ad okulun 

İstanbul Üniversitesi’ne dönüştürüldüğü 1933 yılına kadar devam etmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz; 

Dölen, agm., s. 4; Gencer, Arslan, age., s. 24. 

* Maarif Nazırı Emrullah Efendinin eğitimle ilgili ileri sürdüğü fikirlere “Tuba Ağacı Nazariyesi” 

denilmiştir. Ona göre; “Maarif Tuba ağacına benzer”. Tuba ağacı kökleri yukarıda olup dalları ve 

meyveleri de yerde olan bir bitkidir. Emrullah Efendinin nazariyesine göre; eğitim işlerini düzeltme 

ve modernleştirme işine ilköğretimden (aşağıdan) değil, yükseköğretimin düzenlenmesiyle 

yukarıdan aşağıya doğru başlanmalıydı. Emrullah efendi bu görüşünü; “Tahsil-i ibtidainin her 

taraf tamim ve intişarı uzun bir zamana, lâakal iki üç batın mururuna bağlıdır. Tahsilin yüksek 

derecelerini ihdas etmeyi bu zamanın nihayetine kadar tehir etmekse katiyen caiz olamaz. Çünkü 

memleket yaşamak ve süratle terakki etmek için iyi ve yüksek tahsil görmüş zevatın mesai ve 

ihtimamına da arz-ı iftihar eder” sözleriyle savunmuştur. Ayrıntılı bilgi için bkz; Kemal Bakır, 

“II. Meşrutiyet Döneminde Milli Seçkincilik ve Eğitim: Emrullah Efendi, Tuba Ağacı Nazariyesi” 

Doğu Batı Dergisi, Cilt I, Yıl 11, Sayı 45, Mayıs Haziran 2008, s. 197-213; Koçer, age., s. 170-

171; Yıldırım, age., s. 194-195; Akyüz, age., s. 301; Gencer, Arslan, age., s. 13. 
46 Ataünal, age., s. 13; Semiz, agm., s. 651. 
47 Darülfünun-ı Osmani’nin kuruluş nizamnameleri için bkz; Hatipoğlu, age., s. 45-48. 
48 Arslan, age., s. 35; Dölen, agm., s. 26-28; Yıldırım, age., s. 246-253; Koçer, age., s. 203. 
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Almanya ile kurulan sıkı ilişkiler sonucunda 20 Alman öğretim üyesi 

Darülfünun’da görevlendirildi.49 Onlarında katkılarıyla 1915 yılında çağdaş 

akademik araştırmaların ilk nüvesini oluşturan Araştırma Enstitüleri kurulmaya 

başlandı.50  

Tüm bu gelişmelerden de görüldüğü gibi; XVIII. Ve XIX. yüzyıllardaki 

Osmanlı yükseköğretim sistemi, Cumhuriyet Dönemi’ne dek, geleneksellik ve 

Batı tarzındaki ikili yapıyı sürdürmüştür. Çağdaş yükseköğretim sistemi, 

Cumhuriyet Dönemi ile birlikte gerçek anlamda yaşama geçirilmiştir. Medreseler 

ve diğer dini eğitim kurumları, Cumhuriyetin ilan edilmesinin hemen ardından, 3 

Mart 1924 yılında çıkartılan, 430 kanun numaralı Tevhid-i Tedrisat kanunu ile 

kapatılmış olup, eğitimde birlik sağlanmıştır. Darülfünun-ı Osmanî ise; 1924’te 

adı tekrar değiştirilip İstanbul Darülfünunu adı altında, 31 Mayıs 1933 yılında 

2252 sayılı Kanun çıkana kadar faaliyetlerine devam edebilmiştir.51 1924 yılı 

değişikliklerinde okula bilimsel özerklikle birlikte yönetsel özerklik de tanındı.52 

 

2. 1933 Üniversite Kanunu ve Sonrası Üniversiteler  

Batı tarzında bir üniversite olarak ilki 1863 yılında kurulan Darülfünun, 70 

yıllık süre içinde birçok kez açılıp kapanmakla birlikte varlığını sürdürmüş, 1933 

yılında çıkarılan 2252 sayılı Yasa ile Cumhuriyet yönetim ve ilkelerine uyum 

sağlayamadığı gerekçesiyle kapatılmıştır. Bu kurumun yerine de Millî Eğitim 

Bakanlığı’na tabi olacak olan İstanbul Üniversitesi kurulmuştur.53  

 

 

 

                                                 
49 Nazır Şükrü Bey devrinde çoğu Alman olmak üzere; 10 tanesi Edebiyat Fakültesine, 6 tanesi Fen 

Fakültesine 4 tane de Hukuk Fakültesine Alman profesörler Darülfünun’da ders vermeye başladılar. 

Koçer, age., s. 200; Gürüz, age., s. 297; Ali Arslan, “Osmanlı Darülfünunu”, Osmanlı, C 5, Yeni 

Türkiye Yay. Ankara 1999, s. 301; Alman profesörler 1918-1919 ders yılının başlamasına yakın 

Mondros Ateşkes Antlaşmasının 19 maddesi gereği ülkeyi terk etmeye başlamışlardır. 19. Madde: 

“Alman, Avusturya asker ve sivil memurları ile uyrukları bir ay içinde, uzak yerlerde bulunanlar 

da bir aydan sonra en kısa sürede Osmanlı topraklarından çıkacaklardır” Ayrıntılı bilgi için bkz; 

Hatipoğlu, age., s. 63-64; Semiz, agm., s. 653. 
50 Widmann, age., s. 66-70; Gürüz, age., s. 297. 
51 Cumhuriyetin 75 Yılında Yükseköğretim, MEB Yay., Ankara, 1998, s. 9; Başaran, age., s. 95; 

Ataünal, age., s. 14; Semiz, agm., s. 654-656. 
52 Başaran, age., s. 95; Ataünal, age., s. 18. 
53 Server Tanilli, Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz? Adam Yay., İstanbul, 2004, s. 150. 
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Tablo 1 

1932 Yılında Darülfünuna Bağlı Fakültelerde Öğretim Elemanı ve Öğrenci 

Sayıları54 

Fakülte Adı Öğrenci Öğretim Elemanı 

Eczacı ve Dişçi 55 (1931 Yılı) 46 

Tıp 515 94 

Edebiyat 282 26 

İlahiyat 3 13 

Fen 566 36 

Hukuk 1048 25 

Toplam 2469 240 

 

Osmanlı Devleti’nin son yüzyıllarında etkili olan Fransız dili ve kültürü, I. 

Dünya Savaşı ve sonrası dönemde yerini Alman etkisine bırakmıştır.55 Alman ve 

Avusturyalı akademisyenlerin aynı dönemde, özellikle tıp eğitiminin gelişiminde 

etkili olduğu ifade edilmektedir.56 

Ülkemizde resmi terminolojide “üniversite” sözcüğü ilk defa 1933 

yılındaki hukuki düzenleme sonrasında kullanılmaya başlanmıştır.57 İstanbul 

Darülfünun’un; yeni kurulan devletle birlikte hız verilmeye çalışılan toplumsal 

kalkınmaya katkı sağlayacak faaliyetlerde bulunmaması, öğretim üyelerinin 

bilimsel faaliyet içinde olmaları gerekirken kişisel işleriyle meşgul olmaları, hatta 

kimi zaman yapılan reformlara direniş göstermeleri üzerine reform kararı alındı.58 

Bu gibi olumsuz tavırlar üzerine Atatürk’ün talimatlarıyla yükseköğretimde 

alınacak kararları belirlemek ve sistem sorunlarını ortaya koyması amacıyla 

İsviçre’nin Gelf Üniversitesi Profesörlerinden pedagog Alfred Malche 

getirtildi.59    

                                                 
54 Güzel, age., s. 28; Hatipoğlu, age., s. 119. 
55 Arslan, agm., s. 301. 
56 Widmann, age., s. 57-59. 
57 Erdal İnönü, “Cumhuriyet Döneminde Bilim tarihinin Önemi ve Anlamı”, Üniversite ve Toplum 

Dergisi, 5/1, 2005, s. 11. 
58 Ernst E., Hirsch, Dünya Üniversiteleri ve Türkiye’de Üniversitelerin Gelişmesi, C I, AÜ Yay., 

No 23, Ankara, 1950, s. 313-314; Widmann, age., s. 71-72; Cumhuriyetin 75 Yılında 

Yükseköğretim, age., s. 9; Başaran, age., s. 95; Akyüz, age., s. 358. 
59 Mustafa Ergün, Atatürk Devri Türk Eğitimi, 2. Baskı, Ocak Yay., Ankara, 1997, s. 172; 

Cumhuriyetin 75 Yılında Yükseköğretim, age., s. 8; Widmann, age., s. 76-80. 
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 Profesör Malche altı aylık bir çalışma sonucunda; gördüğü sorunları, 17 

maddeden oluşan 66 sayfalık raporunu sundu.60 Reform ile ayrıca; Almanya’da 

artan Nasyonal Sosyalizm baskısı nedeniyle ülkesini terk eden birçok bilim 

adamının61 İstanbul Üniversitesi’nde çalışmaya başlamasının da etkisiyle Alman 

Humboldt Modeli62 bir üniversite kurulmak istenmiştir.63 Malche raporu* 

doğrultusunda 1933 yılında 2252 sayılı Kanun ile İstanbul Darülfünunu 

yürürlükteki mevzuatı ve tüm kadroları ile birlikte lağvedilerek yerine İstanbul 

Üniversitesi kurulmuştur.64 Bu kanun ile birlikte İstanbul Üniversitesine bağlı 

olarak; Tıp, Hukuk, Edebiyat ve Fen Fakülteleri kurulmuş olup önceki İstanbul 

Darülfünuna ait akademik kadroların önemli bir kısmına yeni yapılanmada yer 

verilmemiştir. 

 

 

 

 

                                                 
60 Ataünal, age., s. 27. 
61 Almanyadaki üniversitelerden kovulmaları üzerine 1933 yılında Türkiye’de çalışmaya başlayan 

yabancı bilim adamı sayısı 85 olup; 1933–1950 yılları arasında Türk Üniversitelerinin gelişmesinde 

büyük katkı sağlayan Alman bilim adamlarının toplam sayısı 70 kadar profesör ve bir o kadar da 

öğretim görevlisi görev yapmıştır. Yücel Namal, “Türkiye’de 1933-1950 Yılları Arasında 

Yükseköğretime Yabancı Bilim Adamlarının Katkıları”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Cilt 2, 

Sayı 1, Nisan 2012, s. 16; Akyüz, age., s. 359. Ayrıntılı bilgi için bkz; Widmann, age., s. 87-270. 
62 Alman üniversite modeli kavramının temeli olarak bilinen, W.von Humboldt, Fichte ve 

Schleiermacher tarafından geliştirilen fikirlerine göre; yükseköğretimde öğrenme özgürlüğü, 

öğretme özgürlüğü, araştırmacının ve öğrencinin özgürlüğü, üniversitenin sadece eğtim-öğretim 

merkezi olarak değil araştırmacı yönünün de öne çıkartılması gibi konuları kapsar. Ancak, diğer 

Avrupa ülkeleri ya da Amerikan üniversitelerinin bu modelden esinlenmelerine rağmen, Alman 

modeli, paradoksal olarak hem büyüme ve hem de misyon krizi yaşamaya başlar. Humboldt’un 

özgürlük ve yalnızlık’la idealize ettiği profesörlük kavramları, kollektif çalışmaların yapıldığı 

enstitüler ve sanayicilerle iş birliği yapan üniversitelerle birlikte geçerliğini yitirecektir. Wilhelm 

von Humboldt’un idealize ettiği üniversite modeli şu ana kadar tam anlamıyla hiçbir ülkede tam 

manasıyla uygulanamamıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz; Önder Öztunalı, Üniversiteler tarihi ve Vakıf 

Üniversiteleri, 2. Baskı, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2009, s. 14-16; Gürüz, 

age., s. 77-81; Timur, age., s. 69-70; Christophe Charle, Jacques Verger, Üniversitelerin Tarihi, 

Çev.; İsmail Yerguz, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara, 2005, s. 129-136. 
63 M.Tahir Hatiboğlu, “1933 Üniversite Devrimi, Malche Raporu ve YÖK”, İkinci Üniversite 

Kurultayı Bildiriler Kitabı, Sarmal yayınevi, İstanbul, 1995, s. 97-101; Namal, agm., s. 15. 

* Malche raporu için bkz; Ataünal, age., s. 251-304. 
64 Yücel Namal, Tunay Karakök, “Atatürk ve Üniversite Reformu (1933)”, Yükseköğretim ve Bilim 

Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, Nisan 2011, s. 32; Cumhuriyetin 75 Yılında Yükseköğretim, age., s. 9; 

Widmann, age., s. 84. 
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Tablo 2 

1933 Yılında İstanbul Üniversitesi Kurulduğu Zaman Yapılan Kadro Oluşumu65 

Fakülte Adı Çıkarılanlar Kadroda Kalanlar 

Tıp Fakültesi 30 26 

Fen Fakültesi 17 4 

İlahiyat Fakültesi 5 6 

Hukuk Fakültesi 15 11 

Edebiyat Fakültesi 13 6 

Eczacılık Okulu 7 5 

Dişçilik Okulu 5 1 

Toplam** 92 59 
  

Türkiye’deki üniversitelerin gelişimi açısından atılan bir diğer önemli 

adım da 1946 yılında çıkarılan 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu’dur. 1933 

yılında İstanbul Üniversitesinin yanı sıra 1944 yılında İstanbul Teknik 

Üniversitesi de kurulmuş olup, ayrıca Ankara’da da dört tane fakülte faaliyete 

geçmiştir. Bu fakülteler yeni bir üniversite kurmak için gerekli şartları 

oluşturmuştu.66 İşte bu nedenden dolayı, hem yeni bir üniversite daha kurulması 

hem de halen yürürlükteki 2252 sayılı Kanun’un bazı maddelerini günün 

şartlarına uygun hale getirmek amacıyla 1946 yılında 4936 sayılı Üniversiteler 

Kanunu çıkartılmıştır. Bu kanun ile üniversiteler; Yüksek Araştırma ve Öğretim 

Birlikleri olarak tanımlanarak 1933 reformunda ortadan kaldırılan üniversitelerin 

yönetsel özerkliğini ve tüzel kişiliğini tekrar kazanması istenmiştir.67 Buna 

rağmen bu kanunda tam bir yönetsel özerklik sağlayamamıştır.68  

                                                 
65 Ergün, age., s. 176; “Yeni Üniversitenin Kadrosu”, Cumhuriyet, 01 Ağustos 1933, s.1. 

** İstanbul Üniversitesinin kuruluşu esnasında işine son verilen İstanbul Darülfünunu hocalarının 

sayısı hakkında muhtelif rakamlar verilmektedir. Ayrıntılı bilgi için Bkz; A. Rıza Başaran, 

Üniversite Tarihi, Bayrak Matbaacılık, İstanbul, 1987, s. XXVI; Akyüz, age., s. 359; Güler, age., 

s. 183; Ergün, age., s. 176; Widmann, age., s. 85. 

 

 
66 Üniversiteler Yıllığı, Üniversitelerarası Kurul Genel Sekreterliği Yay., Ankara, 1977, s. 5; Güler, 

age., s. 188; Gürüz, age., s. 299. 
67 Hatipoğlu, age., s. 163; Tanilli, age., s. 151; Güler, age., s. 198-200; Arslan, age., s. 180-181; 

Akyüz, age., s. 360. 
68 İlber Ortaylı, Gelenekten Geleceğe, Ufuk Yayınları, İstanbul, 2001, s. 79; Başaran, age., s. 

XXVIII; Arslan, age., s. 184-211. 
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27 Mayıs 1960 Askeri Müdahelesi sonrası üniversitelerde görev yapan 147 

öğretim üyesi ve yardımcısı, 1960 yılında çıkarılan 114 sayılı Yasa ile 

görevlerinden alınmıştır.69 147 öğretim üyesi; gelen büyük tepkilere rağmen, 

ancak 1962 yılında üniversiteye geri dönebilmişlerdir.70 Akademik ve idari 

özerkliğe yeni bir biçim veren bu çalışmalar, geniş bir tanımlamayla Anayasa’da 

yerini almıştır. Böylelikle, üniversitelerin başı konumunda olan Millî Eğitim 

Bakanlığı, bu görevi üniversitelere ve Üniversitelerarası Kurul’a (ÜAK) 

devretmiş olur.71 

Üniversite tanımında ağırlığın milli değerlere yönelik öğretime verilmesi 

düşüncesi, 1973’te çıkarılan 1750 sayılı Üniversiteler Kanunu’yla 

gerçekleşmiştir.72 Buna ek olarak, denetim sağlama görevi için, Üniversite 

Denetim Kurulu oluşturulmuştur.73 Üniversitelerin özerkliğinin sarsılması74 

olarak görülen bu süreç; kanunun YÖK ile ilgili maddesine, Ankara Üniversitesi 

ve CHP’nin itirazı üzerine 1975 yılında Anayasa Mahkemesi’nin kaldırma 

kararıyla son bulmuştur.75 

Türkiye’de daha önce, çoğu MEB’e bağlı akademiler, 2 yıl süreli MYO ile 

Konservatuarlar, 3 yıllık eğitim enstitüleri, mektupla eğitim veren YAYKUR’dan 

oluşan yükseköğretim sisteminin tek çatı altında toplanması 1981 yılında 

çıkarılan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’yla sağlanmıştır. Bu yasa sayesinde 

üniversiteler, yeni oluşturulan Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) denetimine 

girmiştir. 1982 Anayasası sonucu gelen 2547 sayılı Kanun ile 1961 

Anayasası’nda yer alan Anayasa Mahkemesi’nde herhangi bir üniversitenin dava 

açabilme hakkı da kaldırılmıştır.76    

 

 

 

                                                 
69 Clement H. Dodd, Politics and Goverment in Turkey, Manchester University Press, Manchester, 

1969, s. 174; Akyüz, age., s. 360; Timur, age., s. 290; Ayrıntılı bilgi için bkz, Arslan, age., s. 336-

347.  
70 Güzel, age., s. 97. 
71 Fatma Gök, “Cumhuriyet Dönemi’nde Eğitim Sistemi ve Üniversiteler”, İktisat Dergisi, 

sayı:383, 1998, s. 76. 
72 Timur, age., s. 293. 
73 Gök, agm., s. 77-78; Kurulun görevleri için bkz, Cumhuriyetin 75 Yılında Yükseköğretim, age., 

s. 140-141. 
74 Tanilli, age., s. 151. 
75 İhsan Doğramacı, Türkiye’de ve Dünya’da Yükseköğretim Yönetimi, Meteksan, Ankara, 2007, s. 

22; Timur, age., s. 293; Güzel, age., s. 135; Arap, agm., s. 9; Akyüz, age., s. 364. 
76 Hatiboğlu, age., s. 348-350. 
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Tablo 3 

Türk Yükseköğretim Tarihine Yön Veren Önemli Kanuni Düzenlemeler77 

Yıl İçerik Yapılış 

Şekli 

Geçerli Olduğu Yıllar 

1845 Yükseköğretim Başlangıcı Tüzük  

1869 Maarif-i Umumiye 

Nizamnamesi 

Tüzük 1870-1872 

1900 Darülfünun-ı Şahane 

Nizamnamesi 

Tüzük 14.08.1900- 

21.04.1912 

1912 İstanbul Darülfünunu Sureti 

Teşkiline Dair Nizamname 

Tüzük 21.04.1912- 

21.10.1919 

1919 257. Sayılı Yasa. (Darülfünun-ı 

Osmanî Tüzüğü 

Tüzük 21.10.1919- 

21.04.1924 

1924 473. Sayılı Yasa. (İstanbul 

Darülfünunu Talimatnamesi 

Tüzük 21.04.1924- 

31.07.1933 

1933-34 2252 Sayılı Yasa. (İstanbul 

Üniversitesi) 

Yönerge 01.08.1933- 

24.10.1934 

1933-34 2476 Sayılı Yasa. (İstanbul 

Üniversitesi) 

Tüzük 24.10.1934- 

18.06.1946 

1933-34 2291 Sayılı Yasa. (Ankara YZE 

Kanunu) 

Yasa 30.10.1933 

1946 4936 Sayılı Yasa (Üniversiteler 

Kanunu) 

Yasa 18.06.1946- 

28.10.1960 

1960 115 Sayılı Yasa. (4936’da 

yapılan değişiklikler) 

Yasa 28.10.1960- 

07.07.1973 

1973 1750 Sayılı Yasa. (Üniversiteler 

Kanunu) 

Yasa 07.07.1973- 

06.11.1981 

1981 2547 Yükseköğretim Kanunu Yasa 06.11.1981- Halen 

Yürürlükte 

(Bu yasa 

maddelerinde 24 kez 

Değişik Yapıldı) 

                                                 
77 İlhan Tekeli, Tarihsel Bağlamı İçinde Türkiye’de Yükseköğretimin ve YÖK’ün Tarihi, Tarih Vakfı 

Yurt Yay., 2010, s. 194; Hatipoğlu, age., s. 491; Güzel, age., s. 11. kaynaklarından derlenmiştir. 
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Türkiye’de, Cumhuriyet dönemindeki üniversitelerin gelişiminde, dönem 

dönem Alman (Humboldt modeli) ve ABD (girişimci üniversite modeli) etkisi 

görülür. Yurt dışından gelen mülteci Alman bilim adamlarının da etkisiyle, 1933 

üniversite reformundan itibaren Türkiye’de kurulan ilk üniversitelerde, 

Humboldt modeli temelli modern yeni bir akademik yapı oluşturulmaya 

çalışılmıştır.78 Türkiye’de,  girişimci üniversite modeli ise; Demokrat Parti’nin 

iktidara gelmesi ile birlikte üniversite amacına yönelik beklentilerde de değişiklik 

olmaya başlamış,79 Amerikan bilim insanlarının, 1950’li yıllardan itibaren 

kurulmaya başlanan bölge üniversitelerine misafir öğretim üyeleri olarak 

çağrılmasıyla önemi artmış,80 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile de yabancı 

öğretim üyesi çalıştırma düşüncesi tam anlamıyla uygulamaya geçmiştir.81 

1950’li yıllardan başlayarak günümüze kadar geçen süreç içerisinde, kitle 

eğitimini ön planda tutan girişimci üniversite modelinin uygulanmaya 

başlanmasıyla birlikte, Türkiye’de üniversite sayısı hızla artmıştır.   

 

  

                                                 
78 Arap, agm., s. 10. 
79 Gürüz, age., s. 299. 
80 Widmann, age., s. 59. 
81 Oktay Türel, “Türkiye’de Yükseköğretimin (Yeniden) Kurumsallaşması Üzerine Düşünceler”, 

Mülkiye Dergisi, 28/242, 2004, s. 164–165. 
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Tablo 4 

Cumhuriyet Dönemi Bazı Üniversitelerin Kuruluş Tarihlerine Göre Sıralaması 

(1933–1978)82 

Üniversitenin Adı 
Bulunduğu 

İl 

Kuruluş Kanunu 

Tarih ve Sayısı 

1. İstanbul Üniversitesi İstanbul 06/06/1933-2252 

2. İstanbul Teknik Üniversitesi İstanbul 10/02/1944-4619 

3. Ankara Üniversitesi Ankara 13/06/1946-4936 

4. Trabzon Teknik Üniversitesi Trabzon 20.05.1955-6594 

5. Ege Üniversitesi İzmir 27/05/1955-6595 

6. Atatürk Üniversitesi Erzurum 31/05/1957-6990 

7. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 04/06/1959-7307 

8. Hacettepe Üniversitesi Ankara 08/07/1967-892 

9. Boğaziçi Üniversitesi İstanbul 12/09/1971-1487 

10. Anadolu Üniversitesi Eskişehir 30/11/191973-1787 

11. Dicle Üniversitesi Diyarbakır 30/11/191973-1785 

12. Çukurova Üniversitesi Adana 30/11/191973-1786 

13. Cumhuriyet Üniversitesi Sivas 09/02/1974-1788 

14. İnönü Üniversitesi Malatya 03/04/1975-1872 

15. Fırat Üniversitesi Elâzığ 11/04/1975-1873 

16. Uludağ Üniversitesi Bursa 11/04/1975-1873 

17. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun 11/04/1975-1873 

18. Selçuk Üniversitesi Konya 11/04/1975-1873 

19. Erciyes Üniversitesi Kayseri 18/11/1978-2175 

 

Yöre kalkınmasına katkı sağlaması amacıyla açılan ve bununla bağlantılı 

olarak ülke kalkınmasında büyük rol oynayan bu üniversiteler, zaman içerisinde 

bölgelerinin sosyal refahını, ekonomik ve tarımsal yapısını, sağlık sorunlarını 

çözümlemede önemli rol oynamışlardır.83  

 

 

 

 

 

                                                 
82 Cumhuriyet Döneminde Türk Milli Eğitim Sistemindeki Gelişmeler (1920-2010), MEB Yay., 

Ankara, 2010, s. 206-207; Cumhuriyetin 75 Yılında Yükseköğretim, age., s. 4-5. 

 
83 Hüseyin Korkut, Sorgulanan Yükseköğretim, Nobel yayınları, Ankara, 2001, s. 223–230. 
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Tablo 5 

Cumhuriyet Döneminde Yükseköğretimde Sayısal Gelişme (1923–1981)84 

Yıllar Okul 
Artış 

% 

Öğretim 

Elemanı 

Artış 

% 

Öğrenci 

Sayısı 

Artış 

% 

1923-

1924 
9 - 307 - 2914 - 

1927-

1928 
18 100.0 451 46.9 3918 34.4 

1935-

1936 
18 - 743 64.7 7277 85.7 

1940-

1941 
20 11.1 967 30.1 12844 76.5 

1945-

1946 
31 55.0 1388 43.5 19273 50.0 

1950-

1951 
34 9.6 1950 40.4 24815 28.7 

1955-

1956 
40 17.6 2453 25.8 36998 49.0 

1960-

1961 
55 37.5 4071 65.9 65297 76.4 

1965-

1966 
96 74.5 5806 42.6 97307 49.0 

1970-

1971 
152 58.3 8931 53.8 159231 63.6 

1975-

1976 
288 89.4 14445 61.7 278139 74.6 

1980-

1981 
321 11.4 20917 44.8 237369 14.6 

 

2008 yılı itibarıyle Türkiye’de üniversitesi bulunmayan il kalmamış olup, 

2019 yılı rakamlarına göre 129 tanesi devlet üniversitesi olmak üzere toplamda 

206 üniversite kurulmuştur.85 Yükseköğretimde kaydedilen birçok ilerlemeye 

karşın, üniversitelerde halen çözülememiş sorunlar da bulunmaktadır.86 Bunun 

                                                 
84 ÖSYM, YÖK, DPT, aktaranlar: Cumhuriyetin 75. yılında Yükseköğretim, age., s. 6; Cumhuriyet 

Döneminde Türk Milli Eğitim Sistemindeki Gelişmeler (1920-2010), age., s. 216; İstatistik 

Göstergeler 1923-2011, Devlet İstatistik Enstitüsü Kurumu Yay., Ankara, 2012, s. 72-73. 
85 ÖSYM Yükseköğretim İstatikleri, https://istatistik.yok.gov.tr/ (E.T. 23.07.2019). 
86 Arap, agm., s. 26. 
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dışında, üniversitelerde karşılaşılan eksikliklerin giderilmesi ve bilim tarihine ışık 

tutacak çalışmaların desteklenmesi özel bir öneme sahiptir. 

 

SONUÇ 

Uzun bir geçmiş ve bu geçmişin getirdiği önemli bir kurumsal tecrübeyi 

miras alan Türk yükseköğretim sistemi, en büyük niceliksel atılımını Cumhuriyet 

döneminde yaşamıştır. Alfred Malche’nin raporu doğrultusunda başlayan Türk 

yükseköğretimini çağın gereklerine uygun hale getirme çabası başlamıştır. Bu 

kuruluş sürecinde Almanya’dan kaçıp gelen bilim adamlarının katkısı da 

azımsanamayacak kadar önemlidir. Başlangıç itibarı ile Alman yükseköğretim 

ekolünün seçilmesine rağmen süreç içerisinde başka seçenek denemeleri olmuş, 

Alman ve Amerikan üniversite modelleri arasındaki seçim tercihini ise baştaki 

yönetimin siyasi bakış açısı belirlemiştir.  

Türkiye’de çok partili hayata geçiş ile birlikte; tarımda makinalaşmanın 

artması, köyden kente göçün fazlalaşması, sanayileşme çabaları sonucunda artan 

eğitimli nüfus ihtiyacı gibi sebeplerden dolayı kitle eğitiminin ön plana çıktığı 

girişimci üniversite modeline yönelim artmış, bunun sonucunda da niceliksel 

olarak üniversite sayısında büyük bir artış gözlenmiştir. Kurulduğu bölgelerde 

büyük bir sosyo-ekonomik değişimi de beraberinde getiren bu yeni üniversiteler, 

kısa süre içerisinde halkın da desteğine mazhar olmuşturlar. Özerk bir kurum 

olarak tasarlanan yükseköğretim sistemi zaman içerisinde siyasi baskılara maruz 

kalmıştır. Özellikle askeri müdahaleler sonrası akademik ve idari özerkliği büyük 

darbe alan üniversiteler de birçok öğretim üyesinin işine son verilmiştir. 1933’te 

2252 sayılı kanun ile başlayan Türk yükseköğretim kurumunu düzenleme 

serüveni, 1981’deki 2547 sayılı kanuna kadar birçok düzenleme ve değişikliğe 

uğramış olup, hala da üzerinde birçok değişiklik yapılmakta, sistem üzerinde bir 

rasyonalite ve istikrar sağlanamamaktadır. Bunun en büyük nedenlerinden birisi 

de çeşitli sebeplerden dolayı üniversite sayısı ve öğrenci sayısının artmasına 

rağmen kalitenin düşmesidir. 1933’te başlayan bu modernleşme çalışmalarında 

ki en büyük eksiklikte; başta siyasi nedenler olmak üzere çeşitli nedenlerden 

dolayı ülkenin sosyo-kültürel yapısına, coğrafyasına, beşerî ve ekonomik 

şartlarına bakılmaksızın, rol model olarak, muadili yurtdışı yükseköğretim 

sistemlerinin işleyişinin alınarak uygulanmaya çalışılmasıdır. Özellikle niceliği 

arttırmak için son yıllarda yeterli akademik personeli ve fiziki yeterliliği olmadan 

çeşitli fakülte ve bölümlerin açılması, 2000’li yıllardan itibaren sayıları hızla 

artan vakıf üniversitelerinin bazılarının da akademik etik, bilim ve kaliteyi 
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öncelemeksizin bir ticarethane mantığı ile yükseköğretime yaklaşması sonucunda 

günümüzde sorun daha kalıcı ve içinden çıkılmaz hale getirmektedir. 
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XVIII. YÜZYIL ORTALARINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE İKTİSADİ 

POLİTİKALARIN UYGULANMASINDA ORTAYA ÇIKAN 

SORUNLARA DAİR BİR ANALİZ: ADIYAMAN ÖRNEĞİ1 

Faruk SÖYLEMEZ2 & Ömür YANAR3 

Öz 

Osmanlı tarih çalışmalarında gerek süreç ve koşullar gerek ise temel dinamik ve stratejiler 

bakımından birçok yönden ele alınan tımar ve malikâne gibi iktisadi politikaların en 

azından belirli bir zaman aralığı ve bölgede tatbikinde yaşanan sorunların kritik ve 

analizini yaparak bu alanda yapılan çalışmalara katkı sağlama amacı bu çalışmanın temel 

hareket noktasını oluşturmaktadır. Bu noktadan hareketle, çalışmada söz konusu iktisadi 

politikaların tatbikinde ne tür sorunların yaşandığı, bu sorunların kaynağının ne olduğu 

ve bu sorunlar karşısında devletin nasıl bir çözüm geliştirdiği şeklindeki sorular 

yanıtlanmaya çalışılmaktadır. Çalışmanın yukarıda tanımlanan problematiğine ilişkin 

olarak zengin muhtevasına istinaden 1742-1751 yılları arasında Maraş eyaleti ve bağlı 

birimlere gönderilen hükümlerin birer suretlerini ihtiva eden I Numaralı Maraş Ahkâm 

Defteri temel başvuru kaynağı olarak belirlenmiştir. Ancak, söz konusu defterde tüm idari 

birimlere gönderilen hükümlerin incelenmesi bir makale kapsamını aşması dolayısıyla bu 

çalışmada sadece günümüz Adıyaman ili sınırlarını oluşturan Hısn-ı Mansur, Behisni, 

Kâhta, Gerger ve Samsad gibi idari birimlere gönderilen hükümlerin analiz ve kritiği 

yapılmıştır. Yapılan analizlerden, ortaya çıkan sorunların kaynağının farklılık gösterdiği 

görülmektedir. Buna göre, sorunların kaynağı reayadan kimseler olduğu gibi devleti 

                                                 
1 Makale yazımı yazar etki oranı: 1.yazar: %50, 2. yazar: %50. 
2 Prof. Dr., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 

fsoylemez@ksu.edu.tr, Orcid: 0000-0003-1814-0047 
3 Arş.Gör.,  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 

oyanar@ksu.edu.tr, Orcid: 0000-0003-2035-1564 
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temsil eden sipahi ve mültezimler de olabilmekteydi. Tahsilinde en çok sıkıntı yaşanan 

vergi türleri ise tahsil usul ve esaslarının özgünlüğüne bağlı olarak avarız vergileri 

olmuştur. İzahı yapılan tüm sorunlar karşısında Osmanlı Devleti kurum ve kurallarıyla 

gerek reayayı gerek ise sipahi ve mültezimleri kendi idari ve yasal konumları 

çerçevesinde tutarak iktisadi politikaların nizam içerisinde tatbikine muazzam bir özen 

göstermek olmuştur. I Numaralı Maraş Ahkâm Defteri temelinde tespiti yapılan tüm bu 

bulguların çalışmanın amacı çerçevesinde belirtilen hususların aydınlatılabilmesine katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Adıyaman, XVIII. Yüzyıl, İktisadi Politikalar, Sorun. 

 

An Analysis of the Problems Occured in Aplication of Economic Policies in 

the Ottoman Empire in the mid- XVIII th Century: The Case of Adıyaman 

 

Abstract 

The aim of this study is to contribute to the studies done in this field by criticising and 

analysing the problems which occured in the economic policies such as tımar and 

malikâne that were applied in Adıyaman in the mid- XVIIIth Century, and dealt with in 

many aspects in terms of both process and conditions and basic dynamics and strategies 

in Ottoman history studies. From this perspective, the study tries to answer questions such 

as what kind of problems were experienced in the application of these economic policies, 

what the source of these problems were and how the state found a solution against these 

problems. Maras Ahkâm Register(Book) Number I, which contains a copy of the 

provisions sent to Maras province and its affiliated units between 1742-1751 and thus has 

a rich content relating to the problem identified above, has been determined as the main 

source of this study. However, because it is not possible to analyze the provisions sent to 

all administrative units in a article, this study just focuses on the analysis of the provisions 

sent to administrative units such as Hisn-ı Mansur, Behisni, Kâhta, Gerger and Samsad, 

which constitute the borders of today's Adıyaman province. From the analyzes, it is seen 

that the problems emerged had different origins. Accordingly, the problems could result 

from tax-paying subjects (reaya) as well as sipahi (cavalryman) and taxman (mültezim) 

who were at the same time delegates of the state. In this regard, the problems emerged 

mostly in the collection of the taxes such as avarız depending on its specific procedures 

and principles of the collection. In the face of all the problems mentioned, the Ottoman 

Empire showed high effort for the implementation of the economic policies in order with 

its institutions and rules. İn this regard, it struggled to hold tax-paying subjects (reaya) as 

well as both sipahi (cavalryman) and taxman (mültezim) in their administrative and legal 

positions. As a result, this study argues that all these findings, which were determined 

based on Maras Ahkâm Register (Book) Number I, would contribute to the clarification 

of the points stated in the scope of purpose of the study. 
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Keywords: The Ottoman Empire, Adıyaman, XVIIIth Century, Economic Policies, 

Problem. 

GİRİŞ 

Tarihsel süreçte yiyecek ve barınak gibi basit fiziki ihtiyaçlar ile başlayıp 

sınırsız istek ve arzulara evrilen insan ihtiyaçlarının sınırlı kaynaklardan nasıl 

sağlanacağı, toplum hayatının başlamasıyla bir sorunsal olarak belirmeye 

başlamıştır. Toplumsal hayatın aynı zamanda “devlet” gibi siyasal bir 

organizasyonu vücuda getirmesi, söz konusu sorunsalın teorik ve pratik 

çözümünün muhatabını da ortaya çıkarmıştır. Meydana getirdiği kurum ve 

kurallar vasıtasıyla hangi boyutta olursa olsun tüm olaylar ve ilişkilerin temel 

belirleyicilerinden birinin ekonomi olduğunun bilincinde olan devletler; 

bulundukları coğrafi ve tarihsel koşullara bağlı olarak fiziki çevre, sahip olunan 

bilgi, donanım ve toplumsal çevre gibi faktörler temelinde söz konusu sorunsalın 

usul ve esaslarını belirleyerek birtakım ekonomik plan ve programlar tanzim 

etmişlerdir (Heaton, 1948: 1-9). XIII. yüzyılın son çeyreğinden itibaren tarih 

sahnesine çıkan Osmanlı Devleti de bulunduğu coğrafi ve tarihsel koşullara bağlı 

olarak süreç içerisinde aynı bilinç çerçevesinde bir iktisadi sistem geliştirmiştir. 

Söz konusu iktisadi sistemin temeli sanayi öncesi dönemde genel anlamda toprak 

sistemine dayanmaktaydı. Osmanlı Devleti’nde toprak sistemi genel hatlarıyla 

İslam arazi hukuku temelinde bir gelişim göstermekle birlikte, değişen tarihsel 

koşullar çerçevesinde getirilen birtakım yeni ilke ve uygulamaların 

kanunlaştırılması, toprak sisteminin pratikte özgün nitelikler kazanmasını 

sağlamıştır. Bu bağlamda, Osmanlı Devleti’nde hukuki olarak mülk, vakıf ve 

mevat gibi mülkiyet hakkı bir şekilde şahısların eline bırakılmış arazilerin varlığı 

söz konusu olmakla beraber, bu toprakların yekûn içindeki miktarı sınırlı olup, 

İslam devletlerinde olduğu gibi arazinin mülkiyet hakkı büyük oranda devlete ait 

olmuştur. Mülkiyeti devlete ait olan bu topraklar aynı zamanda miri arazi olarak 

ifade edilmiştir (Barkan, 1977: 392-397; İnalcık ve Quatert, 1997: 103-107, 139-

142). 

Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti devlete ait olan toprakların işletilmesinde, 

tarihsel temelleri bir yandan Orta Asya Türk geleneğine öte yandan İlhanlı, 

Sasani ve Bizans gibi Yakındoğu devletlerinin anlayışlarını özümsemiş İslam 

devlet geleneğine dayanan tımar, iltizam ve malikâne gibi birtakım iktisadi 

politikalar geliştirilmiştir. Bu iktisadi politikalardan tımar ve iltizam devletin ilk 

dönemlerinden itibaren uygulanmaya başlanmış ve XVI. yüzyıl sonlarına kadar 

önemli bir değişikliğe uğramadan “klasik” bir şekilde sürdürülmüştür. Bu 

dönemden itibaren genel anlamda tedricen ortaya çıkan “değişim” ve 

“dönüşümler” farklı şekil ve formalarda kendini iktisadi sahada da göstermeye 

başlamıştır. Böylece iltizam sisteminde ortaya çıkan bozulmalara bağlı olarak 
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sistemin zamanla dönemin dinamik ve koşullarını karşılayamaması üzerine 

malikâne sistemine geçilmiştir. Söz konusu tımar ve malikâne politikaları devlet 

kurumlarında radikal düzenlemelerin yapıldığı XIX. yüzyıl ortalarına kadar 

mevcudiyetini korumuştur. 

Osmanlı Devleti’nde tımar ve malikâne aynı zamanda devletin siyasi, 

askeri ve toplumsal politikalarını da düzenlemekle birlikte temelde mülkiyeti 

devlete ait topraklarda vergi tahsilini gerçekleştirme amacına yönelik olarak 

geliştirilmiştir. Sanayi öncesi toplumlarda, devlet hazinesinin temel gelir 

kaynağının reayanın üretimi dolayısıyla vergisine bağlı olması realitesi, Osmanlı 

Devleti’nin bu iktisadi politikaların uygulanmasına büyük önem vermesine sebep 

olmuştur. Nitekim söz konusu iktisadi politikaların uygulamasındaki nizamın 

korunması genel anlamda devletin özel anlamda ise köylülüğün yani vergi 

kaynağının varlığını sürdürmenin esası kabul edilerek devletin kurum ve kuralları 

da bu doğrultuda oluşturulmuştur. 

Yukarıdaki genel girişten anlaşılacağı üzere, Osmanlı Devleti geliştirdiği 

kurum ve kurallarıyla iktisadi politikaların düzen içerisinde uygulanmasına 

büyük önem vermiştir. Ancak devletin bu çabasına rağmen söz konusu iktisadi 

politikalar vasıtasıyla yapılan vergi tahsillerinde yine de birtakım sorunlar 

meydana gelmiştir. Böyle bakıldığında, tımar ve malikâne gibi iktisadi politikalar 

vasıtasıyla yapılan vergi tahsillerinde ne tür sorunların yaşandığı, bu sorunların 

kaynağının ne olduğu ve bu sorunlar karşısında devletin nasıl bir çözüm 

geliştirdiği şeklindeki sorular kendiliğinden gündeme gelmektedir. Ne var ki 

tımar ve malikâne gibi iktisadi politikalar gerek süreç ve koşullar gerek ise temel 

dinamik ve stratejiler bakımından birçok yönden ele alınmasına rağmen bu 

uygulamalarda yaşanan sorunların kritik ve analizini yapan çalışmalar için aynı 

şeyi söylemek oldukça güçtür. Oysa yaşanan sorunların arşiv kaynaklarına 

yansıması dolayısıyla bu sorunların izlerini sürmek son derece mümkündür. 

Bilhassa Ahkâm defterleri bu anlamda zengin bir muhtevaya sahiptir. Zira 

mahallinde çözüme kavuşturulamayan meselelerin şikâyet olarak Divan-ı 

Hümayun’a intikal etmesi ve burada görüşüldükten sonra alınan kararların birer 

suretlerinin kayıt altına alınması anlayışı temelinde oluşturulan söz konusu 

defterler,  önceki defter serilerinden farklı olarak 1742 yılından itibaren belli bir 

bölgeye münhasır olarak tanzim edilmişlerdir (Sahillioğlu,, 1998: 551).. Ahkâm 

defterleri bu yönleriyle tanzim edildikleri bölgede uygulanan iktisadi 

politikalarda ortaya çıkan sorunların kritik ve analizini yapmada başvurulması 

gereken ana kaynak niteliği taşımaktadırlar. Nitekim XVIII. yüzyıl ortalarında 

Hısn-ı Mansur, Behisni, Kâhta, Gerger ve Samsad gibi günümüz Adıyaman ilini 

oluşturan idari birimlerde uygulanan iktisadi politikalarda yaşanan sorulanlar ile 
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ilgili olarak bu birimlerin söz konusu dönemde idari olarak Maraş eyaletine bağlı 

olması dolayısıyla Maraş eyaletine ait Ahkâm defterlerinde oldukça zengin 

veriler tespit edilmiştir. Ancak,  Ahkâm defterlerinin sözü edilen zengin 

muhtevasına rağmen bu defterlerin en azından bu çalışmayı ilgilendiren yönüyle 

XVIII. yüzyıl ortalarında Adıyaman bölgesinde uygulanan iktisadi politikalarda 

yaşanan sorunlar açısından kritik ve analizinin bugüne kadar yapıldığını 

söylemek pek mümkün değildir. Öyle ki, XVIII. yüzyıl ortalarında Adıyaman 

bölgesinde uygulanan iktisadi politikalarda yaşanan sorunların analizi 

bakımından söz konusu defterlerin araştırmacılar tarafından işlenmemiş sıradan 

olgular halinde bulunduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. İşte ana hatlarıyla 

ortaya konulan bu problematiğin çözümüne katkı sunmak düşüncesi aynı 

zamanda bu makalenin hareket noktasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Maraş 

Ahkâm defterleri olarak 1155-1294/1742-1877 yılları arasını kapsayan toplamda 

6 defter bulunmaktadır (Genç, vd., 2010: 22). Söz konusu defterlerin her biri bu 

makalenin problematiğine ilişkin zengin bir muhtevaya sahip olmakla birlikte 

tüm bu defterlerin incelenmesi bir makale kapsamından daha geniş bir çalışmanın 

konusu olmak üzere mecburen bir kenarda bırakılarak I numaralı Maraş Ahkâm 

defteri temel alınmıştır. Böylece, 1155-1164/1742-1751 yılları arasını kapsayan 

I Numaralı Maraş Ahkâm Defteri temelinde, Adıyaman bölgesinde uygulanan 

iktisadi politikalarda meydana gelen sorunları analiz ederek bu uygulamalarda ne 

tür sıkıntıların yaşandığı, bu sıkıntılarının kaynağının ne olduğu ve bu sıkıntılar 

karşısında devletin nasıl bir çözüm geliştirdiği şeklindeki sorular üzerine 

tartışabilmek, bu makalenin sınırlarını çizmektedir denilebilir. 

 1. İktisadi Politikalarda Yaşanan Sorunlar 

XVIII. yüzyıl ortalarında Adıyaman’da uygulanan tımar ve malikâne gibi 

iktisadi politikalarda meydana gelen sorunların doğasını anlamak için öncelikle 

bu politikaları genel hatlarıyla izah etmek gerekir. Bu bağlamda çalışmada söz 

konusu iktisadi politikaların her biri müstakil başlıklar altında açıklanarak, ilgili 

hükümler temelinde ortaya çıkan sorunlar tetkik edilmektedir. I Numaralı Maraş 

Ahkâm Defteri’nin tamamı incelenerek Hısn-ı Mansur, Behisni, Kâhta, Gerger 

ve Samsad kazalarının kadılarına gönderilen hükümler tespit edilip aşağıda tablo 

halinde sunulmuştur. Bu noktada söz konusu hükümlerin yapılan şikâyetlerin 

isnatlarının teyit edilerek karara bağlanmış hükümlerden müteşekkil olduğunu 

belirtmek gerekir. Zira yapılan şikâyetler asılsız da olabilmekteydi. Bu tür 

şikâyetleri ihtiva eden hükümler değerlendirmeye alınmamıştır. Müstakil olarak 

ele alınacak iktisadi politikaların analizinde bu hükümlerden faydalanılacaktır. 
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Tablo 1 

 I Numaralı Maraş Ahkâm Defteri’nde Yer Alan İlgili Hükümlerin Konulara 

Göre Dağılımı 

 

1.1. Tımar Sisteminin Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar 

Tımar, en genel anlamıyla Osmanlı Devleti’nin toprak sisteminin idari ve 

askeri tasnifinde,  kamu arazisi dâhilinde, yönetimi toprak üzerindeki denetim 

hakkı dolayısıyla kendisine ‘‘sâhib-i ‘arz’’ da denilen sipahiye bırakılmış olan 

toprakları ifade etmektedir. Başka bir ifade ile belirli bir yere ait vergi gelirlerinin 

tümünün veya bir kısmının, yaptığı hizmetlere mukabil dirlik olarak bir görevliye 

devredildiği; mali, idari, askeri amaçlı bir sistemdir (Barkan, 1979b: 288). 

Tımar sisteminin XVIII. yüzyıl ortalarında Adıyaman’da tatbikinde 

yaşanan sorunlar ilgili hükümler temelinde incelenerek nitelik olarak genel 

hatlarıyla dört kategoriye ayrılmıştır. Bu bağlamda, ilk kategoride ele alınan 

sorunların ortak noktası, dışarıdan kimselerin güç kullanarak tımarı tasarruf eden 

sipahilerin gelirlerini zapt etmek suretiyle tımarlarına yaptığı müdahalelere 

ilişkin olmalarıdır.  Mesela, Gerger kazasının İç-il nahiyesinde Çukurmezra ve 

diğer köylerde bin akçe tımarı tasarruf eden Seyit Hacı Ali adlı sipahinin 

dışarıdan kimselerin mahsul ve vergilerini zapt ettikleri şeklindeki şikâyetine 

mukabil, 1743 yılı Haziran ayı sonlarında, Maraş beylerbeyi ve Gerger kadısına; 

dışarıdan sipahinin tımar hissesine müdahaleye müsaade edilmemesi için 

gereğinin yapılması yönünde gönderilen hükmü (BOA, Maraş Ahkâm Defterleri, 

1:46/3) bu bağlamda değerlendirmek mümkündür. Olay mahalli, tarihi ve şahıs 

isimleri değişmekle birlikte I Numaralı Maraş Ahkâm Defteri’nden muhteva 

bakımından aynı minvalde çok sayıda sorunun yaşandığı anlaşılmaktadır (BOA, 

Maraş Ahkâm Defterleri, 1: 81/4; 93/5; 94/4; 148/2; 167/1; 189/4; 191/4; 199/4; 

Kategori   Hüküm 

Sayısı 

Referans 

 

Tımar 

 

9 

39/3; 44/6; 46/3; 80/4; 81/4; 93/5; 94/4; 123/3; 148/2; 

164/3; 167/1; 173/1; 187/2; 189/4; 191/4; 199/4; 218/2; 

251/3; 289/2 

 

Malikâne 

 

31 

6/4; 11/2; 19/6; 26/1; 31/2; 32/3; 42/2; 46/2; 46/4; 46/5; 

47/1; 47/4; 57/4; 59/1; 59/2; 63/4; 67/3; 69/1; 74/5; 

97/3; 114/3; 115/1; 125/3; 192/2; 193/1; 194/3; 195/1; 

198/3; 204/3; 245/1; 245/4 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Sipahi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mali
https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0dari&action=edit&redlink=1
https://tr.wikipedia.org/wiki/Askeri
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218/2; 289/2). Bu tür sorunlarda, sipahilerin gelirlerine müdahalede bulunan 

kişilerin toplumsal statüsünün ne olduğu sorusu kendiliğinden ortaya 

çıkmaktadır. Bu durumda sipahinin toplumsal statüsü göz önünde 

bulundurulduğunda, akla ilk gelenin sipahiye müdahalede bulunabilecek kişilerin 

nüfuzlu kişiler olabileceği düşüncesi olduğu muhtemeldir. Bu bağlamda bir 

değerlendirme yapıldığında; hükümlerde sipahilerin gelirlerine müdahalede 

bulunan kişiler için “…âhardan bazı kimesneler...” (BOA, Maraş Ahkâm 

Defterleri, 1: 189/4) gibi söz konusu kişilerin statüsü hakkında bir değerlendirme 

yapılmasına olanak vermeyen ifadeler kullanılmasının yanı sıra 

“…müteğallibeden bazı kimesneler…” (BOA, Maraş Ahkâm Defterleri, 1: 94/4); 

“…ashâb-ı ağrâzdan kimesneler…” (BOA, Maraş Ahkâm Defterleri, 1: 46/3) 

gibi sadece bu kişilerin kötü niyetli ve zorba kişiler olduğu vurgulayan ifadeler 

kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte, sipahilerin gelirlerine müdahalede 

bulunanlar arasında “…sâkinlerinden Mehmed Ağa…” (BOA, Maraş Ahkâm 

Defterleri, 1: 81/4); “…Hısn-ı Mansur’da sâkin Alaybegisi Yusuf...” (BOA, 

Maraş Ahkâm Defterleri, 1: 187/2); “...müteğallibeden Murad Beg…” (BOA, 

Maraş Ahkâm Defterleri, 1: 289/2) gibi ağa ve beylerin yanı sıra ehl-i örf4 

taifesinden kişilerin de olması öngörüldüğü üzere bu kişilerin nüfuzlu kişiler de 

olabileceğini göstermektedir. 

İkinci kategoride incelenen sorunların ortak noktası ise sipahinin 

ölümünden ya da muhtelif nedenler ile azledilmesinden sonra mahlûl kalan 

tımarın yeniden tevcihinde ortaya çıkmalarıdır. Hısn-ı Mansur kazasından Ali 

adlı sipahinin; Osman adlı sipahinin ölmesi üzerine mahlûl yedi yüz elli akçelik 

tımarın kendisine tevcih edildiğini; ancak müteveffanın mirasçılarının ortaya 

çıkarak, mahsul ve vergilere müdahale edip, haksızlık ettikleri şeklindeki şikâyeti 

ne mukabil, 1743 yılı Haziran ayı ortalarında,  Hısn-ı Mansur kadılarına ve Maraş 

mütesellimine gönderilen hükümde (BOA, Maraş Ahkâm Defterleri, 1: 44/6) 

görüldüğü üzere, ölen sipahinin tımarının başka kişilere tevcih edilmesi, 

sipahinin varislerinin hisse üzerinde hak iddia ederek yeni sipahiye müdahalede 

bulunmasına yol açabilmekteydi. İlgili hükümdeki “…müteveffâ-yı mezbûrun 

vârisleri ve nâm kimesne zuhûr ve hasâd bize düşer deyu hilâf-ı kânûn mahsûl ve 

rüsûmuna fuzûlî müdâhale ve ğadr sevdâsında oldukların…” şeklindeki ifadeden 

söz konusu varislerin kimler olduğunu tespit etmek mümkün olmamakla beraber; 

bu noktada Osmanlı Devleti’nde tımarların intikalinde takip edilen usul ve 

esasları genel hatlarıyla ifade etmek bu tür sorunların kaynağının anlaşılmasına 

yardımcı olacaktır. Osmanlı Devleti’nde sipahilik kalıtsal bir nitelik 

taşımamaktaydı. Nitekim Osmanlı tımar sisteminin Batıdaki feodal 

                                                 
4 Osmanlı Devleti’nde padişahın icraî, idarî ve askerî yetkilerini temsil eden, ulemâ dışında kalan 

görevlileri ifade etmektedir. Detaylı bilgi için bk. İpşirli, 1994, s. 519. 
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uygulamalardan farklı en önemli özelliği miras yoluyla geçmemesiydi. Tımar 

ancak belli şartlar çerçevesinde sipahinin oğluna intikal edebilirdi. Buna göre, 

sipahi öldüğü takdirde tımarın ancak kılıç kısmı oğluna bırakılırdı. Sipahi 

öldüğünde şayet oğlu ve oğulları küçük yaştalar ise tımar bunlara intikal ettirilir 

ancak bu durumda savaşa katılacak hale gelinceye kadar sefer zamanlarında 

yerlerine bir cebelü göndermek zorundadırlar. Yani sipahinin ölümü durumunda 

söz konusu şartların sağlanamaması durumunda tımar mahlul duruma düşmekte 

ve yeniden tevcihi yapılmaktaydı (Barkan, 1979b: 286-288; İnalcık, 2012: 168-

173). Yapılan bu yeni tımar tevcihlerinde, söz konusu hükümde görüldüğü gibi 

ölen sipahinin varisleri belirtilen hukuki esasların dışına çıkıp yeni sipahinin 

gelirlerine müdahale ederek sorunların ortaya çıkmasına sebep olabilmekteydi. 

Bu temelde bir başka sorunun ise Şure İli nahiyesinde yaşandığı görülmektedir.  

İsmail adlı sipahi, adı geçen mahalde Almuh Köyü ile birlikte toplamda dokuz 

bin beş yüz akçe tımara mutasarrıf olan babası Hasan’ın ölümüyle söz konusu 

tımarın kendisine tevcih edildiğini, kendisinin de veziriazam Hüseyin Paşa’nın 

hizmetinde bulunması dolayısıyla vergilerin Subaşı’ya tahsil edilmek istendiği; 

fakat bazı kişilerin Subaşı’na muhalefet oldukları şeklinde şikâyette bulunmuştur. 

Söz konusu şikâyet üzerine 1746 yılı Ağustos ayı başlarında, Şure kadısına ve 

Malatya hassı voyvodasına; Defterhane’deki kayıtlar kontrol edildikten sonra adı 

geçen İsmail’in elindeki beratın detayları yazılarak, beratı doğrultusunda 

gereğinin yapılması yönünde bir hüküm gönderilmiştir (BOA, Maraş Ahkâm 

Defterleri, 1: 164/3). 

Yukarıda değinildiği üzere tımarın mahlul duruma düşmesinin bir başka 

nedeni de sipahinin çeşitli sebeplerden dolayı azledilmesiydi. Pek çok sipahi, 

tımar gelirlerinin destekleyemeyeceği kadar pahalı ve uzun mesafeli seferlere 

katılma konusunda isteksiz davranabilmekteydi. Dolayısıyla bir kişinin elinden 

tımarın alınmasının sebepleri arasında öncelikle sefere katılmaması geliyordu. 

Bununla birlikte tımarın kaybedilmesinin gerekçeleri arasında adam öldürme 

veya hırsızlık gibi büyük bir suç işlemiş ya da reayaya karşı zalimane bir eyleme 

katılmış olma da vardı. Böyle durumlarda sipahi azledilir ve mahlul durumdaki 

tımarın tevcihi yeniden yapılırdı (İnalcık, 2012: 168-173). Ancak; Hacı Ali adlı 

sipahinin Şure nahiyesinin Göreme köyünde dört bin yedi yüz elli beş akçe 

tımarın Şure kazasından Mehmed adlı kişinin azledilmesiyle mahlul tımarın 

kendisine tevcih edildiğini; fakat adı geçen Mehmed’in hala söz konusu tımar 

üzerinde hak iddia etmeye devam ettiği yönündeki şikâyetine mukabil, 1743 yılı 

Mayıs ayı ortalarında,  Şure ve Malatya kadılarına ve Malatya voyvodasına 

gönderilen bir hükümde (BOA, Maraş Ahkâm Defterleri, 1: 39/3) görüldüğü 

üzere,  bu hukuki esasların sorunsuz bir şekilde uygulanması her daim mümkün 
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olmamaktaydı. Zira ilgili hükümde görüldüğü gibi, sipahilerin azledilmesinden 

sonra yapılan yeni tımar tevcihleri azledilen sipahiler tarafından kabul 

görmeyebilmekteydi. Böylece azledilen sipahi, yeni sipahinin gelirlerine 

müdahalede bulunarak sorunların ortaya çıkmasına yol açabilmekteydi. Bu 

bağlamda bir başka sorunun da Kâhta nahiyesinin Kalus mezrasında yaşandığı 

anlaşılmaktadır. Söz konusu mahalde altı bin iki yüz akçe tımar mutasarrıfı olan 

Yusuf adındaki sipahinin ölmesi üzerine tasarruf ettiği tımar Ali adındaki bir 

başka sipahiye tevcih edilmiştir. Ancak İsmail ve Hasan Bey adındaki şahıslar bu 

yeni tımar tevcihine müdahalede bulunmuşlardır. Böylece Ali adlı sipahinin 

şikâyeti üzerine, 1747 yılı Nisan ayı ortalarında, Kâhta kadılarına ve Malatya 

sancağı mütesellimine; Defterhane-i Amire’de bulunan defterler kontrol edilip de 

söz konusu tımarın Ali adlı kişinin tasarrufunda olduğu belirtilerek, bu 

doğrultuda gereğinin yapılması yönünde hüküm gönderilmiştir (BOA, Maraş 

Ahkâm Defterleri, 1: 187/2). 

Üçüncü kategoride incelenen sorunlarda sorunların kaynağı 

değişmektedir. Kâhta nahiyesinden Hasan adlı sipahinin; Malatya sancağının 

Kâhta nahiyesinde Ömer Musa mezrasında bir miktar akçeye mutasarrıf olan 

İbrahim’in hissesine düşeni kabul etmeyip gelirlerine müdahale ettiği şeklindeki 

şikâyetine mukabil, 1744 yılı Temmuz ayı ortalarında, Kâhta kadılarına ve 

Malatya voyvodasına gönderilen bir hüküm (BOA, Maraş Ahkâm Defterleri, 1: 

80/4) buna örnek gösterilebilir. Yine 1745 yılı Kasım ayı başlarında,  Gerger 

kadısına gönderilen bir hükümden Siverek sancağından Bekir adlı sipahinin 

tasarruf ettiği yerlere kanaat etmeyerek Gerger kazasına bağlı Taş-il nahiyesinde, 

bir mezraya mutasarrıf olan Seyit Ebubekir’in gelirlerine müdahalede bulunduğu 

anlaşılmaktadır (BOA, Maraş Ahkâm Defterleri, 1: 123/3). Bu hükümler ve 

muhteva olarak bu minvalde olan diğer hükümlerden (BOA, Maraş Ahkâm 

Defterleri, 1:173/1) anlaşıldığı üzere, salt dışarıdan bazı kimselerin sipahilerin 

gelirlerine müdahalede bulunmasına bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar söz 

konusu değildi. Bölgede bulunan kimi sipahilerin tasarruf ettikleri tımar 

hisselerine kanaat etmeyerek kanuna aykırı şekilde başka sipahilerin gelirlerine 

müdahalelerde bulunmalarına bağlı olarak da sorunlar ortaya çıkabilmekteydi. 

Dördüncü kategoride ele alınan sorunların ortak noktası tasarruf ettiği 

yerlerin vergi ve mahsullerin tahsilinin sipahi tarafından başkasına emanet 

verilmesi sırasında yaşanan sıkıntılardır. Mesela, Dergâh-ı Mualla 

kapıcıbaşılarından Mustafa Kuşçu’nun; Maraş sancağının Hısn-ı Mansur 

nahiyesinin Hakcib köyü ile birlikte mutasarrıf olduğu yerlerin vergi ve 

mahsullerinin tahsilini emaneten bıraktığı Abdullah adlı kişinin emanet süresinin 

sonunda şahitlerin huzurunda ücretini mahsul ve vergilerden keserek almasına 

rağmen daha sonra bunları inkâr ederek tekrar ücret talebinde bulunduğuna ilişkin 
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şikâyeti üzerine 1749 yılı Ağustos ayı başlarında, Hısn-ı Mansur kadısına; 

şahısların elindeki makbuzların incelenerek, kanun çerçevesinde gereğinin 

yapılması yönünde gönderilen hüküm (BOA, Maraş Ahkâm Defterleri, 1: 251/3) 

bu durumu örnekler niteliktedir.  

Netice itibariyle tımar sisteminin uygulanmasında gerek ehl-i örf 

taifesinden gerek ise reayadan kimselerin kanunnamelerde belirtilen hukuki usul 

ve esaslara aykırı davranmalarıyla birtakım sorunlar meydana gelmiştir. Bu 

sorunlar şikâyet konusu haline gelerek Divan-ı Hümayun’a ulaştırılmıştır. Divan-

ı Hümayun’da ele alınan bu şikâyetlerin Defterhane-i Amire (Defteri Hakani)’de 

bulunan mufassal, icmal ve ruznamçe gibi has, zeamet ve tımar tevcihlerini 

kaydedildiği defterler kontrol edilerek isnatlarının teyit edilmesi durumunda, 

mahalli idari ve adli yetkililere söz konusu müdahalelerinin önlenmesi ve tasarruf 

sahibinin tahvil tarihine düşen vergi ve mahsullerini tahsil edebilmesi için gerekli 

koşulların sağlanması yönünde kararlar alınmıştır. 

 1.2. Malikâne Sisteminin Uygulanmasında Yaşanan Sorunlar 

Osmanlı Devleti’nde XV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dönemin 

siyasi ve ekonomik koşulları bağlamında uygulanmaya başlanılan iltizam sistemi, 

en geniş anlamıyla mukataa adı verilen vergi kalemlerinin açık artırma ile ihale 

edilerek, devlete ait herhangi bir vergi gelirini toplamayı belirli bir süre ve bedel 

karşılığında kişi ya da kişilere devredilmesini ifade etmekteydi (Genç, 2000, s. 

154-155). Bir mukataanın işletme hakkını belirli bir süre için üzerine alan 

mültezim, devletin sağladığı mali, idari ve adli yetkileri de alarak, kanunun 

öngördüğü sınırlar dâhilinde hareket etmek suretiyle, her yıl mukataadan elde 

ettiği gelirden, müzayede sırasından tespit edilmiş olan miktarı hazineye 

ödedikten sonra kalan kısmını kendi şahsi ve meşru kârı olarak kazanırdı. 

Böylece devlet, aslında ayni olan vergileri nakde çevirmiş olarak hazineye 

doğrudan gelir sağlamış oluyordu (Söylemez, 2011: 131).  Ancak giriş kısmında 

da değinildiği üzere, XVI. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti’nin 

“klasik” ekonomik yapısında tedricen ortaya çıkan “değişim” ve “dönüşümler” 

farklı şekil ve formalarda kendini iktisadi sahada da göstermeye başlamıştır. 

Böylece iltizam sisteminde ortaya çıkan bozulmalara bağlı olarak sistemin 

zamanla dönemin dinamik ve koşullarını karşılayamaması üzerine XVII. yüzyılın 

sonlarından XIX. yüzyılın ortalarına kadar iltizamda denemeye girişilen yeni 

sistem malikâne sistemidir. Malikâne sistemi de iltizam sistemi gibi bir 

terminoloji ve mekanizmaya sahip olmakla beraber, malikâne sistemini iltizam 

sisteminden farklı kılan temel özellik; vergi gelirlerinin belli bir süre için değil de 

kaydıhayat şartı ile devredilmesidir. Bu bağlamda, açık artırmada en yüksek peşin 
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para yani muacceleyi teklif edip ödeyen mültezim, bu suretle vergilendirme 

hakkını elde ettiği mukataa ve mükellefler üzerinde, ‘‘mefruzü'l-kalem ve 

maktuü'l-kadem min külli'l-vücuh serbestiyet üzere’’ hayatta olduğu sürece geniş 

yetkiler elde etmekteydi. Mültezim, bu yetkiler çerçevesinde mukataasını kendi 

iradesiyle başkasına da satabilirdi (Genç, 2013: 516-517). 

Malikâne sisteminin XVIII. yüzyıl ortalarında Adıyaman’da 

uygulamasında yaşanan sorunlar tetkik edildiğinde, ilk kategoride ele alınan 

sorunların ortak noktası, mültezimlerin dışarıdan kimselerin güç kullanarak 

gelirlerini zapt etmek suretiyle kendilerine müdahalede bulunulduğu yönündeki 

şikâyetleriyle ilgili olmasıdır.  Mesela, Hısnı Mansur'da ikamet eden İstanbul 

Baruthanesi Nazırı Hacı İbrahim adlı mültezimin aynı yerde ikamet eden 

Tokarisli Göze oğlu Mehmed ile Dulkadirli oğlu Mehmed adlı şahısların 

vergilerin toplanmasına engel oldukları şeklindeki şikâyeti bu çerçevededir. 

Nitekim Hacı İbrahim adlı mültezimin şikâyeti haklı bulunarak 1742 yılı Ekim 

ayı başlarında, Hısn-ı Mansur kadısına ve Hısn-ı Mansur voyvodasına; adı geçen 

şahısların kanun dışı müdahalelerine müsaade edilmeyerek, vergilerin usulünce 

toplanması için gereğinin yapılması yönünde hüküm gönderilmiştir (BOA, Maraş 

Ahkâm Defterleri, 1: 11/2) Yine Hısn-ı Mansur kazasından Mehmet ve İsmail 

adlı kişiler aynı kazada Kadıhan mezrasına mutasarrıf olan Seyit Mehmet 

adındaki mültezimin malikâne gelirlerini zapt etmeleri üzerine birtakım sorunlar 

otaya çıkmıştır. Bu bağlamda 1747 yılı Haziran ayı başlarında, Hısn-ı Mansur 

kadısına ve Rişvan5 voyvodasına; Anadolu Muhasebesi Defterleri’ne bakılıp da 

adı geçen mezranın üçte iki hissesinin Seyit Mehmet’in tasarrufunda olduğu 

iddiasının doğruluğu teyit edilerek, dışarıdan yapılan müdahalenin önlenmesi 

yönünde hüküm gönderilmiştir (BOA, Maraş Ahkâm Defterleri, 1:192/2). Tımar 

sisteminde olduğu gibi bu tür sorunlarda da, mültezimlerin gelirlerine 

müdahalede bulunan kişilerin toplum içinde nüfuzlu kişiler olabileceği akla 

gelmekle beraber, tetkik edilen hükümlerde bu tür müdahalede bulunan kişiler 

için “…ecânibden bâzıları…” (BOA, Maraş Ahkâm Defterleri, 1: 42/2)  gibi söz 

konusu kişilerin statüsü hakkında bir değerlendirme yapılmasına olanak 

vermeyen ifadeler kullanılmasının yanı sıra “…âhardan müteğallibeden bazı 

kimesneler…” (BOA, Maraş Ahkâm Defterleri, 1:  26/1);“…ashâb-ı ağrâzdan 

kimesneler…” (BOA, Maraş Ahkâm Defterleri, 1:  47/1); “…ehl-i ‘örf tâ’ifesi 

tarafından dahl u ta‘arruz…” (BOA, Maraş Ahkâm Defterleri, 1:  74/5) gibi 

sadece bu kişilerin kötü niyetli ve zorba kişiler olduğunu vurgulayan ifadelerin 

de kullanıldığı görülmektedir. Olay mahalli, tarihi ve şahıs isimleri değişmekle 

birlikte I Numaralı Maraş Ahkâm Defteri’nde muhteva bakımından aynı 

                                                 
5 Rişvan Aşireti konusunda detaylı bilgi için bk. Söylemez, 2011. 
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minvalde çok sayıda sorunun yaşandığı anlaşılmaktadır (BOA, Maraş Ahkâm 

Defterleri, 1:  26/1; 42/2; 63/4; 74/5; 193/1; 198/3). 

İkinci kategoride incelenen sorunların ortak noktası ise mültezim ya da 

büyük çoğunluğu İstanbul’da bulunan malikâne sahiplerinin vergilendirmeyi 

yapmaları için görevlendirdikleri zabitler ve hass voyvodaları gibi mahalli vergi 

tahsildarlarının reayadan kanun dışı vergi taleplerine yöneliktir. Mesela, Hısn-ı 

Mansur sakinlerinden Kör Halil ve Kör Celil adlı kardeşlerin şikâyeti bu 

yöndedir. Adı geçen kardeşler, ödemeleri gereken tüm vergilerini ödemelerine 

rağmen, hass zabitlerinin kendilerinden raiyyet vergisi talep ederek karşılığında 

mallarını gasp ettiklerini dile getirmektedir. Adı geçen kardeşlerin şikâyetleri 

üzerine 1743 yılı Eylül ayı sonlarında, Hısn-ı Mansur kadısına ve voyvodasına 

hitaben; zabitlerin kanun dışı taleplerine itibar edilmeyerek müdahalelerine 

müsaade edilmemesi yönünde hüküm verilmiştir (BOA, Maraş Ahkâm 

Defterleri, 1:  57/4).  Olay mahalli, tarihi ve şahıs isimleri değişmekle birlikte 

aynı sorunun birkaç kez daha yaşandığı anlaşılmaktadır (BOA, Maraş Ahkâm 

Defterleri, 1:  32/3; 67/3; 97/3; 125/3; 204/3; 245/4).  Bu bağlamdaki sorunlar 

tetkik edildiğinde, reayadan kimselerin ödemekle yükümlü oldukları tüm 

vergileri ödemelerine rağmen vergi tahsildarlarının yine de kanunlara aykırı 

olarak kendilerinden vergi talep ettikleri görülmektedir. Ancak bir de muafiyet 

durumu ya da vergi ödeyebilecek durumunun yani mülkünün olup olmaması 

bağlamında gerek köylülerin kendi aralarında gerek ise tahsildarlar arasında 

ortaya çıkan sorunlar söz konusudur. Bu tür sorunlar ise ayrı bir kategoride 

incelenmektedir. 

Üçüncü kategoride ele alınan sorunların genel anlamda birtakım vergilerin 

şart ve muafiyet durumuna bağlı olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bu noktada 

şart ve muafiyet durumuna bağlı olarak gerek köylülerin kendi aralarında gerek 

ise tahsildarlar arasında sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet veren vergilerin 

başında ‘‘avarız’’ vergisi gelmektedir. Avarız vergisi, düzenlenen seferlerin 

devlete yüklediği maliyetin karşılanması için miktarı doğrudan Divan-ı Hümayun 

tarafından belirlenen örf-i bir vergiydi (Sahillioğlu, 1991: 108). Söz konusu 

verginin tahsili birtakım usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleşmekteydi. Bu 

bağlamda, öncelikle nüfus sayımı yapılarak vergi verebilecek konumdakiler 

tespit edilir ve her bir hane belirli sayıda evden oluşmak üzere ‘‘avârız haneleri’’ 

denilen vergi birimleri oluşturulmaktaydı. Reayanın bu vergi birimlerine dâhil 

edilmesindeki temel şart ise reayanın mülk (emlak ve arazi) sahibi olmasıydı. Bu 

noktada derbentçilik, madencilik, tuzculuk gibi belirli hizmetlerle hükümlü 

kimseler; kadı, naip, sipahi gibi resmi görevliler; imam, hatip, müezzin ve 
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özellikle seyit6 gibi dini görevliler ve körlük, delilik gibi bedeni sakatlıkları olan 

kimseler de söz konusu verginin bir kısmından veya tamamından muaf 

tutulmaktaydı (Barkan, 1979a: 13-19; Akdağ, 2010: 554-555).  

Köylülerin kendi aralarında gerek ise tahsildarlar arasında sorunların 

ortaya çıkmasına sebep olan bir diğer vergi ise yine avarız vergileri kapsamında 

toplanan imdâd-ı seferiyye ve hazeriyye vergisidir. İlk uygulamalarda genellikle 

‘‘imdâd-ı seferiyye’’ adıyla anılan imdadiyye, XVIII. yüzyıldan itibaren ‘‘imdâd-

ı seferiyye’’ ve ‘‘imdâd-ı hazariyye’’ diye ikiye ayrılarak düzenli vergiler halini 

almıştır. İmdâd-ı hazeriyye, Osmanlı Devleti’nde savaş olmadığı zamanlarda 

bütçe açığını kapatmak üzere halktan alınan bir vergi iken, imdâd-ı seferiyye ise 

savaş masraflarına karşılık olmak üzere halktan alınan örfi bir vergidir. Adı geçen 

vergide de avarız vergisinde olduğu gibi reayanın bu vergileri vermekle mükellef 

olmalarının temel şartı belli miktarda mülk (emlak ve arazi) sahibi olmasıydı. 

Yine avarız vergisinde olduğu gibi birtakım muafiyetler söz konusuydu. Aynı 

şekilde resmi ve dini görevlilerin yanı sıra belli hizmetlere mukabil birtakım 

meslek grupları muaf tutulmuştur (Tabakoğlu, 2000: 221-222). 

Yukarıda değinildiği üzere avarız vergilerinin şart ve muafiyet durumu 

aynı zamanda söz konusu vergilerin tahsilinde ortaya çıkan sorunların çıkış 

noktasını ifade etmektedir.  Zira köylüler söz konusu vergilerin şart ve muafiyet 

durumu çerçevesinde birbirleri ile vergi ödeme konusunda problemler yaşamıştır. 

Bu noktada aynı vergi hanesine tabi kişiler arasında sorunların ortaya çıktığını 

belirtmek gerekir. Bu bağlamda bakıldığında, ilk etapta kimi köylülerin vergi 

vermelerini gerektirecek mülkleri olmamasına rağmen aynı köy ahalisinden bazı 

kişilerin onları kanunlara aykırı olarak kendileri ile birlikte söz konusu vergileri 

vermeye zorlamaları üzerine birtakım sorunların ortaya çıktığı görülmektedir. 

Mesela, Gerger kazasına bağlı Baygöz köyünden Seyit Hacı Ali adlı şahsın; adı 

geçen köyde avarız veya imdad-ı seferiye ve hazeriye gibi vergileri ödemesini 

icap edecek yerleri olmadığı ancak adı geçen köy ahalilerinden bazılarının 

kendileri ile birlikte adı geçen vergileri ödemelerini talep ettikleri şeklindeki 

şikâyeti üzerine, 1743 Haziran ayı sonlarında, Gerger kadısına; şahısların kanuna 

aykırı vergi taleplerinin önlenmesi için gereğinin yapılması yönünde gönderilen 

hüküm bu bağlamda değerlendirilebilir (BOA, Maraş Ahkâm Defterleri, 1: 47/1) 

I Numaralı Maraş Ahkâm Defteri’nden bu bağlamda başka sorunların da 

yaşandığı tespit edilmiştir (BOA, Maraş Ahkâm Defterleri, 1: 59/1; 59/2; 114/3). 

Bununla birlikte, Hısn-ı Mansur kazasına bağlı Rişvan köyünde ikamet eden 

                                                 
6 Hz. Muhammed'in soyundan gelen kimseleri ifade etmektedir. Seyyitler, Osmanlı toplumunda 

sosyo-ekonomik anlamda bir sınıf teşkil etmemekle birlikte bazı örfi vergilerden muaf tutularak 

kendilerine çeşitli ayncalıklar tanınmıştır. Detaylı bilgi için bk. Küçükbaşçı, 2009, s. 40-43. 
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Mustafa, Ahmed ve Yusuf isimli kardeşlerin; mesul oldukları vergileri tamamıyla 

ödemelerine rağmen söz konusu köy sakinleri ile Bezeki aşiretine mensup 

şahısların kendileri ile birlikte imdad-ı seferiye ve hazeriye vergisi vermelerini 

istedikleri şeklindeki şikâyetleri üzerine,  1742 yılı Ağustos ayı sonlarında, Maraş 

valisine ve Hısn-ı Mansur kadılarına; adı geçen şahısların kanunsuz taleplerine 

itibar edilmeyerek, müdahalelerinin önlenmesi yönünde gönderilen hükümden 

anlaşıldığı üzere; bazı köylüler bağlı oldukları hane çerçevesinde ödemekle 

mükellef oldukları vergileri ödemelerine rağmen yine aynı vergi hanesine bağlı 

köylülerin kendilerinden ödemedikleri gerekçesiyle fazladan vergi talebinde 

bulunması birtakım sorunlara yol açmıştır (BOA, Maraş Ahkâm Defterleri, 1: 

6/4). Hısn-ı Mansur kazasında bu temelde bir başka sorunun daha yaşandığı tespit 

edilmiştir (BOA, Maraş Ahkâm Defterleri, 1: 31/2). 

Avarız vergilerinin şart ve muafiyet durumu çerçevesinde en çok sorun 

seyitler ile köy ahalisi ve vergi tahsildarları arasında yaşandığı görülmektedir. 

Seyitlerin söz konusu vergilerden muaf olması ve defterde kayıtlı olmamasına 

rağmen bazen köy ahalisi kendileri ile birlikte bu vergileri ödemelerini talep ettiği 

bazen de vergi tahsildarlarının kendilerinden vergi talebinde bulunulduğu 

anlaşılmaktadır. Gerger kazasına bağlı Neyran adlı köyden Seyit Ramazan, 

yeğeni Hasan, Seyit Ömer ve kardeşinin oğlunun; ellerinde “İstanbul 

nakiblerinden raiyyet vergisi muafiyetini gösteren hüccet ve temessükleri 

olmasına rağmen”  Rişvan hassı voyvodasının kendilerinden yine de vergi 

talebinde bulunduğu şeklindeki şikâyetine mukabil, 1743 Haziran ayı sonlarında, 

Maraş beylerbeyi ve Gerger kadısına hitaben; Rişvan hassı voyvodasının haksız 

talebinin önlenmesi bağlamında, kanunlar çerçevesinde gereğinin yapılması 

yönünde verilen hüküm bu bağlamda değerlendirebilir (BOA, Maraş Ahkâm 

Defterleri, 1: 47/4). Yine bu bağlamda bir başka sorunun da Hısnı Mansur’da 

yaşandığı tespit edilmektedir. Hısn-ı Mansur kasabasına bağlı Senganlı köyünden 

Seyit İbrahim ve Seyit Ali isimli şahıslar; Peygamber soyundan geldiklerini ve 

adı geçen köyde kendilerinden vergi alınmalarını gerektirecek toprakları 

olmamasına rağmen köy halkının kendilerinden hisse, ehl-i örf taifesinin de vergi 

talep ettikleri şeklinde şikâyette bulunmuşlardır. Bu şikâyet üzerine 1743 yılı 

Ocak ayı sonlarında, Hısn-ı Mansur kadısına; padişah emri olmadan bu 

şahsılardan vergi talep edilemeyeceği hususunda; gereğinin yapılması yönünde 

hüküm gönderilmiştir (BOA, Maraş Ahkâm Defterleri, 1: 19/6). I Numaralı 

Maraş Ahkâm Defteri’nden bu temelde çok sayıda sorunun yaşandığı 

anlaşılmaktadır (BOA, Maraş Ahkâm Defterleri, 1: 46/2; 46/4; 46/5; 194/3; 

195/1; 245/19). 
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Görüldüğü üzere, mahalli yönetici ve memurların yanı sıra müşterek 

ödenen bir vergi olması hasebiyle ahaliden kimselerin kanunnamelerde 

bulunmamasına ve fermanlarda yasaklanmasına rağmen haksız yere talepte 

bulunmaları, bu bağlamda çok sayıda sorunun ortaya çıkmasını ve şikâyet olarak 

Divan-ı Hümayun’a ulaşmasına sebebiyet vermiştir. Söz konusu şikâyetler tetkik 

edilip isnatlarının teyit edilmesi üzerine, kanun dışı müdahalelere müsaade 

edilmemesi hususunda kanunlar çerçevesinde gereğinin yapılması yönünde 

kararlar alınmıştır. 

 

SONUÇ 

Yapılan analizlerin gösterdiği üzere, çalışmaya başlarken sorulan XVIII. 

yüzyıl ortalarında Adıyaman bölgesinde uygulanan iktisadi politikalarda ne tür 

sorunların yaşandığı, bu sorunların kaynağının ne olduğu ve bu sorunlar 

karşısında devletin nasıl bir çözüm geliştirdiği şeklindeki soruları cevaplamak 

mümkün görünmektedir. Zira Osmanlı Devleti’nin kurum ve kurallarıyla söz 

konusu iktisadi politikaların nizam içerisinde uygulanmasına büyük önem 

göstermesine rağmen yine de farklı nedenlerden kaynaklanan birtakım sorunlar 

ortaya çıkmıştır. Buna göre, söz konusu sorunların kaynağı; kimi zaman 

sipahilerin veya mültezimlerin gelirlerini zapt etmek suretiyle tımarlarına 

müdahalede bulunan reayadan kimseler, kimi zaman ise tasarruf ettikleri tımar ve 

malikâne hisselerine kanaat etmeyerek birbirlerinin tımarlarına müdahalede 

bulunan ya da reayadan kanun dışı vergi talebinde bulunan sipahiler ve 

mültezimler olmuştur. Aynı zamanda avarız vergileri gibi özel birtakım usul ve 

esaslar çerçevesinde toplanan vergilerin ödenmesinde söz konusu usul ve esaslara 

bağlı olarak reaya arasında da sorunlar çıktığını eklemek gerekir.  

Osmanlı Devleti’nin söz konusu sorunlar karşısındaki tutumu için ise 

XVIII. yüzyılda bile devletin toplum ve ekonomiye müdahalesinin kesinlikle 

vergi toplamaktan ibaret olmadığı yani toplumdan ve onun faaliyetlerinden 

kopuk bir baskı alanı olmadığı, aksine kurum ve kurallarıyla gerek reayayı gerek 

ise sipahi ve mültezimleri kendi idari ve yasal konumları çerçevesinde tutma 

misyonunu icra ettiği söylenebilir. Bu noktada, bu çalışmada, söz konusu 

sorunların ortaya çıkması ile XVIII. yüzyılda devletin içinde bulunduğu siyasi, 

sosyal ve ekonomik koşullara bağlı olarak zayıfladığı iddia edilen merkezi otorite 

arasında bir ilişki kurulmadığını belirtmek gerekir. Bu çalışma, söz konusu 

sorunların tarihsel sürecin her döneminde hatta merkezi otoritenin en güçlü 

olduğu dönem olarak kabul edilen Osmanlı klasik döneminde bile ortaya 

çıkabilecek sorunlar olduğunu ancak yine de niteliksel ve niceliksel farkların 

ortaya konulmasının ve daha kabul edilebilir bir sonuca varmanın bu dönemler 
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arasında yapılacak geniş kapsamlı karşılaştırmalı çalışmalar ile mümkün 

olabileceğini savunmaktadır. 
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TARİH DERS KİTAPLARINDA CUMHURİYET ROMANTİZMİ 

Ersin TOPÇU1 

Öz  

Romantizm, 18. yy sonunda Avrupa’da ortaya çıkan ve pozitivizmin aksine geçmişi, 

insan iradesinin eseri olarak gören bir akımdır. Milli ve dini unsurların evrensel 

unsurlardan daha önemli olduğu romantik tarih anlayışında geçmiş, gençlerde milli bilinç 

uyandırmak amaçlı yeniden kurgulanır. Türkiye’nin, günümüze kadar milletine varlığını 

benimsetmek adına faydalandığı tarih eğitimine söz konusu akımın ne kadar yansıdığının 

tespiti, günümüz Türk toplumunun dine ve tarihe bakış açısının daha iyi anlaşılması adına 

önemlidir. Bu amaç doğrultusunda yapılan ve nitel araştırma yöntemlerinden doküman 

incelemesinin tercih edildiği bu çalışmada romantizm akımının, Cumhuriyetin ilk 

yıllarından günümüze kadar ilkokul, ortaokul ve liselerde okutulan tarih ders kitaplarına 

nasıl ve ne kadar yansıdığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda 1923-2019 yılları 

arasında okutulan tarih ders kitapları içerisinde ulaşılabilenlerden elde edilen veriler, 

içerik analizi ile analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara baktığımızda en 

yoğun romantik etkinin, Erken Cumhuriyet Döneminde olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Romantizm, Romantik tarihçilik, Tarih Eğitimi, Tarih Ders Kitapları 
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Republican Romanticism in History Textbooks 

Abstract 

Romanticism is a trend that emerged in Europe at the end of the 18th century and, unlike 

positivism, accepts the past as the work of human will. In the romantic conception of 

history, the national and religious elements are more important than universal elements. 

it has been restructured to awaken national awareness in the past youth. Turkey has 

benefited from the history education to adopt himself to the nation since then. For this 

reason, determining how much the current trend reflects on history education is important 

in order to better understand the perspective of today's Turkish society on religion and 

history. In this study, in which document review from qualitative research methods 

qualitative methods are preferred, it is aimed to determine how and how much the 

romantic trend reflected in history textbooks taught in primary, secondary and high 

schools since the first years of the Republic. For this purpose, the data obtained from 

those that can be accessed within the history textbooks taught between 1923-2019 were 

analyzed by content analysis. When we look at the findings obtained from the research, 

it has been determined that the most intense romantic effect was in the early republican 

period.  

Keywords: Romanticism, Romantic Historiography, History Education, History 

Textbooks. 

 

GİRİŞ 

Genel olarak farklı yerlerde farklı öncülerin kendine özgü anlayışlarıyla 

beslenen romantizmin tek bir anlamı olduğunu söylemek, onu zaman ve mekânla 

sınırlandırmaya çalışmak zordur (Claudon, 1988: 7-9; Megill, 1998). Buna 

rağmen kavramı; 18 yy. sonunda, Almanya, Fransa ve İngiltere’de görülen, aklı 

tartışma konusu yapan, coşku, tutku, kaygı ve hayalin en önemli belirleyici 

olduğu, doğa sevgisini özellikle Ortaçağ mistisizmini içten bir şekilde 

betimlemeye çalışan, sanat, edebiyat ve felsefede etkisini göstermiş artistik, 

ictimai, siyasi, ruhi bir ihtilal olarak tanımlayabiliriz. Yüzyılın sonunda meydana 

gelen Fransız İhtilali, sanayi inkılabı ve bunlara bağlı olarak hızlı, düzensiz 

kentleşme gibi olayların sebep olduğu sosyal problemler karşısında herhangi bir 

varlık gösteremeyen, aklın adeta Tanrı yerine kutsandığı 

pozitivizm/klasizm/Aydınlanma Devri’ne ilk ciddi eleştiri, duyguların ön plana 

alındığı hayalci ve bireyci bu akımdan gelmiştir (Claudon, 1988: 7; Bolay, 1997: 

387; Kefeli, 2009: 34; Gök, 2017; Sarıtoprak, 2017: 89-97; URL, 1). Analitik aklı 

tek rehber edinen Aydınlanma’nın temelden yanlış olduğu için başarısızlığa 

uğradığını iddia eden romantizm, hakikatin bir kaynağı olarak gördüğü sanatı, 

akıldan üstün tutmuş ve resim, heykel, mimarlık, müzik, edebiyat, tarih gibi faklı 
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alanlarda biçimlendirici bir rol oynamıştır (Claudon, 1988; Megill, 1998: 30, 33; 

Esedova, 2008; Oral, 2019: 20-21). 

Zaman içerisinde birçok anlam kaymasına uğrayan ve en nihai anlamına 

Fransa’da kavuşan romantizmin buradaki çıkış noktasını J. J. Rousseau’nun, 

“duyuların ulaşamayacağı konularda duygunun, kurumsal usun üzerinde 

olduğunu, usun Tanrı’ya kuşkuyla bakarken duygularımızın O’nu arzuladığı” 

şeklindeki görüşleri teşkil etmiştir (Şatır, 2004’ten akt. Ateş, 2019). Aşırı 

cesaretleriyle ön plana çıkan, duygusallıktan vazgeçmeyen ve dogmalara karşı 

olan romantiklere göre insan, evrensel gerçeğe sezgi, hayal gücü ya da ilahi aşk 

sayesinde varabilir. Onlara göre, akli genellemeler, evrensel gerçeği temsil 

etmeyip belli bir tarihi devrin benimsediği önyargılar olabilir ve sanatçı öznel 

olduğu ölçüde de nesneldir (Çılgın, 2007; Kantarcıoğlu, 2009: 115-116). 

Milli ve dini unsurların oldukça önemli olduğu bu akım, halkın baş 

temsilcisi olarak gördüğü devlet ile birey arasındaki ilişkiyi evlilik sadakatine 

benzetmiş, bireylerin toplumsal yaşam için çıkarlarından fedakârlık etmeleri 

gerektiğini dolayısıyla toplumun refahının, bireysel hak ve özgürlüklerin 

üzerinde olduğunu savunmuştur (Alan-Sümer, 2012). Bir milleti oluşturan, onu 

diğerlerinden ayıran ortak tarih, dil, din, ırk, ülkü ve milliyetçilik (milli 

kimlik/benlik), romantizmin sosyo-politik anlayışında oldukça önemlidir (Kefeli, 

2009: 37; Dellaloğlu, 2010; Yerebasan, 2010). Bu amaç doğrultusunda istenilen 

tarzda bir toplum için eğitime de oldukça önem verilmiş ve insanları sadece mülk 

edinmeye yönlendiren eski eğitim sisteminin kaldırılarak yerine, bütün 

vatandaşları ortak ülkü etrafında toplayan, devletin üstlendiği -ki bu akımda 

Fichte’in ifadesiyle “çocuk, eğitimi ailesine bırakılmayacak kadar önemlidir”- 

milli bir sistem öngörülmüştür (Buharalı, 2015:13; Sarıtoprak, 2017). Bu 

sistemde, milli kültürün evrensel kültürden daha önemli kabul edilmiş, kendi 

kimlik ve değerlerinin farkına varma, her kültürün özel oluşu, geçmişin önemi 

gibi düsturlarla millî heyecan uyandırılarak romantik, kültürel milliyetçilik 

tavrı/temaları ortaya çıkmıştır. Romantizmin bu şekilde milli bir kisveye 

bürünmesiyle, dilde sadeleşme, mili alfabe ve milli tarih oluşturma girişimleri ile 

toplumsal/politik bilinçlendirme amaçlı yoğun propagandalar başlamıştır 

(Köken, 2002; Sarıtoprak, 2017: 171). Bu süreçte hedeflenen tipolojideki 

vatandaşın yetiştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan en önemli unsurlardan birisi de 

yeni bir tarih yaklaşımı olmuştur. 

Romantik Tarihçilik 

Romantik tarih anlayışı insanlık tarihini, Yunan-Roma, Eskiçağ hayranı 

rasyonalist/hümanist tarihçiliğin aksine ‘insan iradesinin/aklının tarihi’ ve 

bugünkü hayatın canlılık kaynağı olarak gören, Ortaçağ mistisizmine hayran bir 
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akımdır. Tarihin bu kaynak olma hüviyetinin temelinde, her anlamda toplumsal 

bir birliktelik ruhu oluşturmak için ihtiyaç duyulan geçmişin mitleri, zaferleri, dil 

ve kültürü vardır (Claudon, 1988: 198; Özlem, 2004: 114; Ülken, 2008; Aksakal, 

2014; Oral, 2019: 67). Çünkü geçmiş (tarih) insanların, yaşadıkları toprak, devlet 

ve milletle aidiyet bağı kurarak bu sistem içerisinde kendilerini 

kimliklendirebilmelerinin en önemli güdüleyicisi olan milliyetçilik için tükenmez 

bir hazinedir. Tarihin bir bilim olarak kendisini kabul ettirmesi ve milliyetçi 

ideolojinin kendisine hareket alanı bulduğu, beslediği, beslendiği ulus devletlerin 

ortaya çıkmasının 19. yy’a denk gelmesi de bu açıdan bakıldığında bir tesadüf 

değildir.  

Emil’e (2015) göre, tarihi/milli romantizm, bir milletin mazisinden bugüne 

doğru, tarihte ve coğrafyada kendi kimliğini araması, bu kimliği yapan kültür 

değerlerini keşfetmesi ve onların şuuruna varması demektir. Nihad Sami 

Banarlı’nın ifadesiyle: “....milletleri uyandırma ve kalkındırmada çelikten temel 

vazifesi gören millî romantizm, bir milletin tarihte ve coğrafyada vücuda 

getirdiği büyük eserlerin farkına varmasıdır.” (Banarlı, 2004’ten akt. Emil, 

2015). Çünkü ulusu, tarihin ürünü olarak gören romantizme göre her halkın 

özgün uygarlığında dile gelen kendi düşünüşü vardır. Bu nedenle de romantikler, 

geçmişlerinde kültürel değerlere, folklora, mahallî ve millî renklere büyük ilgi 

duymuşlardır (Çetişli, 2004; Bilgin, 2007: 260; Tanju, 2007). 

Romantik anlayışın doruk noktasına ulaştığı 19. yüzyıl tarihçiliği, pek çok 

ülkede bilhassa yeni kurulan ulus devletlerde, siyasal ve ideolojik amaçlara 

hizmet eden en önemli araçlardan birisi olmuştur (Taştan, 2016). Romantik 

tarihçiler geçmişi, birçok nedenden kaynaklanan dönemin bozulan siyasî 

istikrarın yeniden sağlanmasının heyecan verici bir aracı olarak görmüşlerdir. Bu 

akımın en önemli temsilcilerinden olan Jules Michelet de (1798-1874) tarihçinin, 

milli birliğin oluşmasını destekleyecek şekilde yazması gerektiği ve tarihte 

meydana gelen her şeyin bu hedefe hizmet etme derecesine göre 

değerlendirilmesi gerektiğini söylemiştir (White, 2008: 195).  

Romantizmle birlikte tarih, genç nesillere vatanını, milletini ve tarihini 

sevdirerek gerçek bir milli bilinç uyandırmak anlamını taşımaya başlaması onu 

hızla politik bir araca dönüştürülmüştür. Başta ulus olmak üzere milli olan her 

şeyin kutsallaştırıldığı bu süreçte yepyeni bir ulusal kültür ve kimlik sağlanması 

adına farklı kültürler hatta toplumların geleneksel kültürü dahi yok sayılmış, 

ulusların tarihi daha eskiye götürülerek kötü dönemlerin üzeri örtülmüş, zafer ve 

başarılar ise ön plana çıkarılmıştır. Kısacası romantizm, sonradan oluşturulan 

çeşitli mit ve sembollerle tarihi, şanlı bir geçmiş şeklinde yeniden kurgulamıştır 

(Claudon, 1988: 31; Şimşek ve Satan, 2011: 18; Aksakal, 2014). 
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Türk Tarihçiliğinde Romantizm 

19. yy. Avrupa’sı özelde de Fransa, Türkiye için hukuk, siyaset, sanat, 

edebiyat ve eğitim gibi alanlar başta olmak üzere hemen hemen her konuda örnek 

alınan bir merkez olmuştur. O dönem Türk aydınları diye nitelendirilenlerin 

tamamına yakını da batı yanlısı ve destekli fikirlere sahip, meşrutiyet taraftarı 

kişilerden oluşmaktadır. Bu kişilerin, batılı devletlerin, ayrılıkçı örgüt ve 

azınlıkların sınırsız desteğini alan İttihat ve Terakki şemsiyesi altında birleşerek 

dolaylı ya da doğrudan sebep oldukları; Meşrutiyetin ilanı, II. Abdülhamit’in 

tahttan indirilmesi, Trablusgarp, Balkan, I. Dünya ve Kurtuluş Savaşlarını içine 

alan 14 yıllık aralıksız savaş döneminin ardından 600 yıllık büyük bir devletin 

yıkılması, millet için kolay kaldırılabilecek bir durum değildir. Zira tarihsel 

empati yaparak o dönemi yaşayanların yerine kendimizi koyduğumuzda, devasa 

topraklarda yüzlerce yıl hüküm sürmüş, şanlı ve gururlu bir geçmişe sahip, tüm 

Müslüman devletlerin sömürge olduğu dönemde bağımsız tek İslam devletinin 

herkesin gözü önünde parçalanarak yıkılıp gittiğini düşündüğümüzde, tam 

olamasa da dönem insanının neler hissettiğini anlamak çok daha kolay olabilir. 

Yüzlerce yıllık gururun yerle yeksan olduğu böyle bir dönemde kurulan yeni 

devletin, öncelikli olarak toplumun bu bozulmuş psikolojisini, kırılmış gurunu, 

incinmiş şahsiyetini ve kimliğini onararak motivasyon sağlaması gerektiği 

aşikârdır. Toplumun söz konusu olaylar kaynaklı zedelenen duygusal yönünün 

de ancak duyguları ön plana alan romantik ve ulusal bir tarih eğitimiyle 

onarılabileceği ortadadır. Bu süreçte mağlubiyetlerinde hüznün ve üzüntünün, 

zaferlerinde de gurur ve sevincin tüm toplumu bir araya getirebildiği savaşlardan 

hareketle vatandaşı, vatan, millet sevgisi, milli birlik, beraberlik duygusu ve milli 

değerlerle donatmak hedeflenmiştir (Oral, 2019).  

Bu açıdan bakıldığında da durumun, genelde eğitimle özelde de Smith’in 

(2002: 254) ahlak öğretmeni dediği tarihle ilişkisi, yeni kurulan Türk devletinin 

bu alana eğilmesini zorunlu kılmıştır. Zira Cumhuriyetin ilk yıllarındaki 

milliyetçilik anlayışının teorik alt yapısını kuran Ziya Gökalp’e göre de böyle zor 

bir dönemde başvurulan milli/öznel tarih anlayışının amacı, çocuklara kendi 

vatanlarını sevdirmek ve milletlerini en muhterem bir millet olarak tanıtmak için 

onlara atalarının faziletlerini, kahramanlıklarını, milletinin şanlı ve şerefli 

maceralarını öğretmektir (Oral, 2019: 264).  

Cumhuriyetin ilanıyla, “üstün ulus-Türk” kimliği altında ve milli kültür 

ekseninde oluşturulmak istenen yeni düzenin, İslami/Osmanlı bağlılık duyguları 

yok edilen, her anlamda batı tarzı fakat itaatkâr milliyetçi makbul vatandaşın ve 

yeni Türk vatanı (Anadolu) fikrinin oluşturulması adına başvurulan en önemli 
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enstrüman, bir milletin dünya görüşünü en iyi yansıtan araç olan tarih/tarih 

eğitimi olmuştur (Mardin, 1991: 291; Lewis, 1998: 356-357; Akman, 2011). 

Bu dönemde, daha çok romantizm ve pozitivizm etkisindeki Türk tarih 

anlayışı doğrultusunda ulus inşa edilirken milli kimlik ve tarih, köklerde yani 

Orta Asya’da aranmıştır (Copeaux, 1998; Ersanlı, 2003: 22; Arıker, 2015). Tarihî 

köken miti, dil/ırk birliği, aidiyet hissi, öz değerlerinin farkına varış gibi ulusun 

ve ulus-devletin inşasında sıkça başvurulan olgular aracılığıyla Türk 

milliyetçiliğinin oluşturulmasına çalışılmış, İslâmiyet’ten boşaltılan alan yeni 

seküler mitlerle doldurularak toplumsal hafızanın değiştirilmesi amaçlanmıştır. 

Böylece bayrak, ulusal bayramlar, önder kültü, vatan ve millet sevgisi gibi 

kavramlar aracılığıyla toplumun motivasyonu somutlaştırılarak vatandaşlara, 

yeniden efsaneleştirilerek yazılan ve kutsanan İslam öncesi Türk tarihi tandanslı 

“kutsal ve medeniyet kurucu Türklük” kimliği aşılanmaya çalışılmıştır 

(Connolly, 1995; Kadıoğlu, 1998: 211; Ünsal, 1998: 23; Copeaux, 1998; Bora, 

2007; Şimşek ve Yazıcı, 2013). 

1932’deki ilk Türk Tarih Kongresi’nde savunulan, gerçeklik, yarı 

gerçeklik ve yanlışlık karışımı resmi doktrin olan Türk Tarih Tezi ile 

Anadolu’nun otokton halkının, Etilerin, Sümerlerin hatta Yunan medeniyetinin 

kurucularının dahi Türkler olduğunun iddia edilmesi, bunu yanı sıra 1937’de 

toplanan ikinci kongrede ana akımın, destansı kahramanlık hikâyeleri 

oluşturmanın daha kolay olduğu arkeoloji/antropoloji ağırlıklı olduğu 

düşünüldüğünde Bloch’un, birçok destanın preromantik ve romantik kuşaklarca 

yalan olarak üretildiği, yarar varsa saçmalık ve uydurmaya inanılabildiği 

eleştirisini haklı çıkaracak benzer bir süreçten Türkiye’nin de geçtiğini söylemek 

yanlış olmaz (Lewis, 1998: 356-357; Ersanlı, 2003: 25-26; Yeğen, 2016). Hangi 

niyetle başlamış olursa olsun yapılan bu arkeolojik çalışmaların, Türkiye’nin bu 

alandaki zenginliğinin keşfedilerek dünya literatürüne kazandırılmasında son 

derece faydalı olduğu da inkâr edilemez bir gerçektir (Kara, 2004).  

Türk tarihçiliğinde romantik kavramını gerçek anlamında kullanan ilk kişi, 

Barthold’un “İslâm Medeniyeti Tarihi” adlı eserine önsöz yazan M. Fuad 

Köprülü olmuştur. Köprülü yazısında;  

“…Her nasyonalizm'in inkişaf tarihi tetkik edilince, ilk devrelerde millî 

tarihin tamamıyla romantik bir telâkkisine tesadüf olunur ve tarih tetkiklerinin 

ehemmiyet kazanmasında ve genişlemesinde bu psikolojik hamlenin büyük bir 

faydası da olur. Millî tarih telakkisinin romantik devrini, Türk nasyonalizmi de 

tabiatıyla görmüştür. Avrupa tarihçiliğinin Türkler hakkında hiçbir ilmî esasa 

dayanmayan çok haksız menfi telakkileri karşısında, bizim romantik 

tarihçiliğimizin aksülameli de ister istemez çok müfrit ve mübalağalı olacaktı ve 
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hakikaten öyle de oldu. Bütün ilmî terakkilerin esası olan tenkit fikrinin inkişafı 

ve rasyonel çalışma usullerinin yerleşmesi, dünyanın her yerinde olduğu gibi, 

bizde de yarım asırdan fazla bir zamandan beri fasılalarla devam eden bu 

romantik tarih devrini kapatacaktır. Fakat yine her yerde olduğu gibi, bizde de 

bu romantik telakki, millî tarih tetkiklerine karşı umumi bir alâka uyandırmak ve 

umumi tarih içinde Türklerin rolünü araştırmağa sevk etmek itibariyle, psikolojik 

bir hamle yaratmıştır. Beni, otuz sene evvel, millî tarih araştırmalarına sevk eden 

ve insanı ümitsizliğe ve atalete düşürecek maddî ve manevî bin türlü mânialara 

karşı bu yoldan ayırmayan biricik amilin de bu psikolojik hamle olduğunu itiraf 

etmeliyim… Rasyonalizmden ayrılmamak hususundaki kat’î azmime rağmen, eski 

yazılarımda zaman zaman bu romantizmin tesirleri bulunduğunu 

saklayamam…” demiştir (Barthold, 1984). 

Köprülü gibi akademik tarihçiliği tartışma götürmez bir ilim adamının dahi 

rüzgârına kapıldığı bu akım, en güçlü dönemini yaşadığı 1930’larda genelde tüm 

eğitimi özelde de tarih eğitimini adeta savunma tarihçiliğine dönüştürmüştür. 

1932 kongresinde bu rüzgâra kendisi kaptırmadan akademik bir bakış açısıyla 

kongrede konuşma yapan ünlü tarihçi Zeki Velidi Togan dahi TTTC umumi 

kâtibi Reşit Galip’in aşağıdaki şekilde aşağılayıcı saldırılarına maruz kalmıştır: 

“Arkadaşlar, esefle ifade edeyim ki Zeki Velidi Bey’in Darülfünundaki 

kürsüsü önünde talebe olarak bulunmadığıma çok şükrediyorum. Biz kendi 

evlatlarımızın, yarın için büyük memleket işlerine hazırladığımız ve üstüne 

titrediğimiz nesillerin böyle asıldan ve esastan mahrum, en iptidai hesap ve 

mantık esaslarından uzak usullerle kafalarının bozulmasına, muhakemelerinin 

sakatlanmasına asla mütehammil olamayız. Türkiye Cumhuriyeti’nin 

Darülfünunun kürsüsü, bu kadar hafif malumat ve bu kadar sakim metotlarla 

işgal edilebilecek bir kıymetsiz mevki değildir.” (I. Türk Tarih Kongresi: 388-

389). 

Çünkü devir Akçuraoğlu Yusuf’un ifadesiyle: “Cihana nazarımız bundan 

böyle Avrupa gözlüğüyle değil, ta menşeinden itibaren kendi kavmimizi kendi 

ırkımızı mihver ittihaz ederek beşerî vakıalara o mihverin yanından bakma 

devridir.” (I. Türk Tarih Kongresi: 606). 

1930’larda etkisi bir hayli güçlü olan romantik/milliyetçi/pozitivist akım, 

sadece akademik seviyede kalmamış, bu çalışmaların doğrudan yansıtıldığı, yeni 

neslin kimliğinin oluşmasındaki en önemli paydaya sahip tarih eğitimini oldukça 

karmaşık bir hale sokmuştur. Zira Türk Tarih Tezi bağlamında okutulmak üzere 

1930 tarihli “Türk Tarihi’nin Ana Hatları” ve 1931 tarihli “Türk Tarihi’nin Ana 

Hatları Methal Kısmı” adlı ders kitapları fazla yüzeysel ve hatalı bulunduğundan 

Atatürk’ün talimatıyla TTTC’den yeni bir Tarih ders kitabı (4 ciltlik) yazması 
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istenmiştir (Uzunçarşılı, 1939). I. Türk Tarih Kongresi’nde dönemin tarih 

anlayışının belkemiğini oluşturan bu tezi eleştiren Zeki Velidi Togan, sonradan 

dönemin rüzgârıyla romantizm akımına kapıldığını itiraf eden Mehmet Fuat 

Köprülü gibi tarihçiler, bu akımın bilimselliği hususunda ciddi eleştirilerde 

bulunmuşlardır (I. Türk Tarih Kongresi: 388-389; Barthold, 1984). 

Topçu’nun (1997: 27) ifadesiyle milletin ruhunu yapan, o düştüğünde 

millet ruhunun yerlere serildiği, hangi yönde yürürse milletin ruhunun da onun 

arkasından gittiği kısacası millet demek olan eğitim, öncelikle evde olmak üzere, 

sokakta, okulda hayatın her anında bazen doğrudan bazen de dolaylı bir şekilde 

bireyleri ve dahi toplumu şekillendiren baş aktördür. Bu sürecin sonunda devletin 

istediği şekle bürünen ya da büründürülen bireylerin, o devletin, toplumun ve de 

kültürün emanet edileceği, başkalarının her anlamda yok edici gücüne karşı 

varlıklarının devamını sağlayacak kişiler haline gelmeleri hedeflenir. Bu derece 

önemli bir sorumluluğu üstlenecek bireylerin, kendi başlarına bırakılamayacak 

kadar varlık-yokluk mesabesinde önemli olduğu gerçeği, onların bu yükün 

altından başarıyla kalkabilmelerini sağlayacak yetileri kazandıran eğitimi de o 

denli önemli hale getirmektedir. Bu noktada her anlamda ve şekilde otorite -bu 

aileden başlayarak devlete kadar uzanan bir zincirdir- mesabesinde olanlar, 

bireylerin yetişmesinde söz hakkı olduğunu düşünmekte, ona göre kendi güçleri 

oranında bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde bu sürece müdahale etmektedir. Bu 

otorite halkasının en tepesinde ise varlığını korumak ve yaşatmak amacındaki, 

sahip olduğu güç ile tartışmasız hüküm verici konumunda olan devlet vardır. Bu 

amaçla devlet sahip olduğu rakipsiz gücü kullanarak, bireyleri daha küçük yaşta 

ailelerinden kısmen alıp kendi hedefleri doğrultusunda makbul birer birey olarak 

yetiştirmek amacıyla uzun bir eğitim sürecine dâhil eder. Tüm devletlerin 

nazarında eğitiminin en temel amacı bu olsa da yöntem, araç, içerik, imkân, bakış 

açısı ve dahi elde edilen sonuçlar nezdinde hepsi birbirinden 

farklılaşabilmektedir. Tarih boyunca değişmeyen bu gerçek, hedeflenen insan tipi 

doğrultusunda devletlerin, eğitimin verildiği müfredat ve ders kitaplarını 

diledikleri şekilde yapılandırmalarına neden olmaktadır.  

Ülkemiz, geçmişi çok daha eskiye dayansa da özellikle Tanzimat’tan 

(1839) itibaren Batı etkisi ve hayranlığıyla tüm alanlarda olduğu gibi eğitimi 

iyileştirmek adına da büyük bir çaba içerisine girmiştir. Bu zaman diliminde Türk 

devleti, mutlakiyetten monarşiye ve son aşamada ise cumhuriyete geçerken, 

yaklaşık 1000 yıllık teokratik yapı yerini sancılı bir şekilde seküler bir yapıya 

bırakmış, adı da dâhil olmak üzere sistemsel anlamda kökten değişiklikler 

yaşamıştır. Dönüşümün en şiddetli yaşandığı Erken Cumhuriyet Dönemi, devleti 

ve toplumu kökten değiştirecek birçok inkılap hareketinin (hilafetin ve 

anayasadan resmi din ibaresinin kaldırılması, Tevhid-i Tedrisat kanunu, Latin 
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alfabesine geçiş, kılık kıyafet devrimi, miladi takvimin kabulü ve ezanın Türkçe 

okunması vb.) etkilerinin topluma tam anlamıyla yansıdığı/yansıtıldığı dönem 

olmuştur. Bu süreçte yeni oluşturulmak istenen bireyin/toplumun bu yeniliklere 

uyumu/uydurulması adına en büyük görev de her zaman ver her yerde olduğu 

gibi eğitime düşmüştür. Zira bizzat Atatürk’ün ifadesiyle o dönemin milli eğitim 

programı; “Eski devrin hurafatından ve evsafı fıtriyemizle hiç de münasebeti 

olmayan yabancı fikirlerden, şarktan ve garptan gelen bilcümle tesirlerden 

tamamen uzak seciye-i milliye ve tarihiyemizle mütenasip bir kültürü ifade 

etmektedir.” şeklinde tanımlanmıştır (AMAD, 1938: 3).  

İktidarın gücünün doğrudan yansıdığı eğitimde en fazla müdahaleye maruz 

kalan derslerin başında da tarih gelmektedir. Zira her yenilik, devrim ya da 

ideoloji, eskimiş olanı yıkıp yenisini kurarken yapılanların gerekçelerini topluma 

benimsetebilmek adına öncelikle her hareketini tarih üzerinden anlatmak ve 

açıklamak zorundadır. Örneğin Türk tarihinin tartışmasız en köklü değişikliklerin 

yapıldığı Erken Cumhuriyet Döneminde etkili olan ve adeta toplu tüfekli 

Kurtuluş Savaşı’nın kültürel devamı niteliğindeki Türk Tarih Tezi ve Güneş-Dil 

Teorisi gibi iki radikal yaklaşımın, dönemin en önemli bilim adamlarınca ortaya 

atılarak savunulması, o güne kadar bilinen bu konudaki tüm gerçekleri altüst 

etmesine rağmen tarih ders kitaplarının ana omurgasını oluşturmuştur.  

Atatürk’ün ölümüyle yukarıdaki tezlerle birlikte romantizmin de tarih 

eğitimi üzerindeki etkisi azalmış, ardından çıkan 2. Dünya Savaşı ve sonrası 

dönemde hümanist, 1960 darbesi ve sonrasında ise Türk-İslam sentezi olan 

muhafazakâr-milliyetçi rüzgâr etkisini göstermiştir (Copeaux, 1998). Fakat şu da 

bir gerçek ki her dönemin baskın akımları olsa da hiçbirisi, kendisinden önceki 

dönemin bakış açısını ders kitaplarından topyekûn ortadan kaldırmamıştır. 

Bununla birlikte tarih, pragmatizm, klasizm, idealizm, materyalizm, pozitivizm, 

romantizm, realizm ve postmodernizm gibi bazen aynı bazen farklı dönemlerde 

farklı felsefi akımların etkisinde kalsa da onun, tartışmasız tüm dünyada de facto 

bir şekilde kabul edilen “devletin istediği vatandaş tipi” amacı hiç değişmemiş ve 

bu doğrultuda günümüz ders kitaplarını da biçimlendirmeye devam etmiştir. 

Tarihin, tüm eğitim içerisindeki bu özel yeri, onun öneminin temelini teşkil 

ederken, aynı zamanda her dönem ve yerde siyasi erkin, kendisine sürekli 

müdahale etmesinin de gerekçesi olmuştur. Her dönemde tüm ideolojilerin az ya 

da çok yeniden şekillendirdiği tarihin hangi biçime dönüştürüldüğünün, 

öğrencilere hangi olayların nasıl verildiğinin tespiti, yeni nesilde nasıl bir tarih 

bilgisi/bilinci oluşturulmak istendiğinin ve bunların yaşama dönük 

yansımalarının anlaşılabilmesi adına son derece önemlidir ki bunun da yolu, 

tarihin somutlaşmış hali olan ders kitaplarının incelenmesinden geçmektedir. Bu 



Ersin TOPÇU 

[2270] 

 

amaçla literatür incelenmiş ancak 1923’ten günümüze kadar okutulan ders 

kitaplarının dönem anlamında tamamında romantizm akımının farklı 

kategorilerde etkisinin incelendiği genel bir değerlendirme çalışmasına 

rastlanılmamıştır. Bu çalışmanın hem dönem olarak (tüm Cumhuriyet dönemini 

kapsaması) hem kapsam olarak (ilkokul, ortaokul ve lisede okutulan ders 

kitaplarını incelemesi) geniş çaplı olması hem de bu dönem içerisinde 

milliyetçilik ve din gibi iki önemli unsura birlikte odaklanması nedeniyle alanda 

önemli bir boşluğu dolduracağına inanılmaktadır. Bu çalışmadan elde edilecek 

bulguların, günümüz Türk toplumunun tarihe ve tarih temelinde Türklüğe ve dine 

bakış açısının, düşünce yapısının ve dahi bunların yadsınamaz derecede etkili 

olduğu davranış biçiminin daha iyi anlaşılmasına katkısı olacağı 

düşünülmektedir.  

Araştırmanın Amacı 

Yukarıda ifade edilen söz konusu gerçeklikten hareket eden araştırmanın 

temel amacı romantizm akımının, 1923-2019 yılları arasında okutulan tarih ders 

kitaplarına yansımasını tespit etmektir. Bundan hareketle belirlenen alt 

problemler ise şunlardır:  

1) Romantizm akımının ders kitaplarına milliyet ekseninde yansıması nasıl 

olmuştur? 

2) Romantizm akımının ders kitaplarına din ekseninde yansıması nasıl olmuştur? 

 

YÖNTEM 

Yapılan bu çalışmada sosyal olay ya da olguların kendi doğal ortamlarında 

incelendiği nitel araştırma yaklaşımlarından doküman incelemesine 

başvurulmuştur (Patton, 2005). Doküman incelemesinde araştırmanın amacına 

hizmet edecek, belge, doküman gibi bilgi içeren unsurlar, veri kaynağı olarak 

kullanılır. Araştırmanın amacı doğrultusunda Cumhuriyetin ilk dönemlerinden 

günümüze kadar ilkokul, ortaokul ve liselerde okutulan tarih ders kitaplarının veri 

toplama araçları olarak kullanılması, doğrudan sosyal bir alana dönük olan bu 

çalışmanın yöntem tercihinde etkili olmuştur (Silverman, 2001).   

 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Doküman incelemesi yoluyla elde edilen bulguların analizinde içerik 

analizi tercih edilmiştir. Bu bağlamda öncelikli olarak milliyet ve din kategorileri 

oluşturulmuştur. Bu kategorilere uygun olarak araştırmaya konu olan 1923-2019 
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yılları arasında okutulmuş tarih ders kitapları içerisinde ulaşılabilenlerden elde 

edilen bulgular, tematik olarak kodlanmış ve romantik etkinin yansıdığı 

düşünülen ifadeler doğrudan alıntılanarak tartışılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 

2005).  

Veri Toplama Araçları 

Romantizm akımının tarih ders kitaplarında nasıl ve ne kadar yansıdığının 

tespit edilmesi amacıyla yapılan bu araştırmada 1930-2019 yılları arasında 

ilkokul, ortaokul ve lisede okutulan tarih ders kitapları incelenmiştir. İncelenen 

kitaplar ile ilgili ayrıntılı bilgi kaynakçadan sonra verilmiştir. 

 

BULGULAR ve YORUM 

Bu kısımda 1930’lardan günümüze ulaşılabilen ilkokul, ortaokul ve lise 

tarih ders kitaplarında tespit edilen romantik unsurlara yer verilmiştir. Bu süreçte 

içerikten ziyade ders kitaplarının basım tarihleri dikkate alındığından aynı 

kategoriye dahil olsa da birbirinden farklı konuya ait metinler art arda 

gelebilmektedir. Ayrıca alıntılar doğrudan kaynak eserlerden alındığından, 

kelime yazımlarındaki farklılıklar imla hatası olarak değerlendirilmemelidir. Son 

olarak farklı kitaplarda aynı anlam bütünlüğüne sahip birbiri ile benzerliği 

oldukça yüksek ifadeler, ayrı ayrı yazılmayarak tek bir metin halinde 

gösterilmiştir.  

     Birinci Alt Probleme İlişkin Elde Edilen Bulgular      
      

     Milliyet kategorisi olarak da değerlendirilebilecek, “Romantizm akımının 

ders kitaplarına milliyet ekseninde yansıması nasıl olmuştur?” alt problemi 

doğrultusunda ders kitaplarında yer alan, Türklük, milliyet, milliyetçilik 

bağlamında yazılmış romantik ifadeler tespit edilerek yorumlanmıştır.  

Türklüğün ırk olarak üstünlüğü, asaleti, kendisine has üstün yaratılış 

özellikleri, meziyetleri sık sık vurgulanarak, yaklaşık 200 yıldır Batı karşısında 

eziklik yaşayan milletin özgüvenini artırmak amaçlı ifadelere çok sık 

başvurulmuştur:   

“Kendi milliyetini sevdiği kadar başka millî şahsiyet ve varlıklara hürmet 

Türklüğün şiarlarındandır… Türkün tarihî azametinin mümtaz timsali Büyük 

Reis (M. Kemâl).” (TTTC, 1930: 68). 

“Şimdiye kadar Türk kavminin ne güzide adamlar yetiştirmiş olduğunu 

gördük.” (TTTC, 1930: 505). 
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“Yeni Türkiye’nin başardığı inkılabın mütevali safhaları karşısında 

hayrete düşmemek mümkün değildir. Tarihte bu derece süratle hedefine ilerleyen 

inkılaplara pek nadir tesadüf edilebilir… Bu muvaffakiyet tarihin pek nadir 

yetiştirdiği dehalardan biri olan GAZİ MUSTAFA KEMAL’in azmi iradesinden 

fışkıran bir eserdir.” (Hamit ve Muhsin, 1930: 750).  

“Nurettin, o zamana kadar gelen Türk hükümdarları arasında en sevimli, 

en asil, ahlâkan en yüksek bir simadır diyebiliriz. Nurettin’in (Halep ve Şam Ata 

Beyi) nurlu yüzü, yalnız Türk tarihinde değil umumî tarihte bile azizlik halesiyle 

parlar… Türk büyüklerinin çoğunda görülen fıtrî bir siyaset istidadına Nurettin 

de tamamile sahiptir. Ancak siyaset levazımından sayılan hile ve hud'a, ahte 

vefasızlık, sözünde durmamak gibi hareketlerde bulunmaz; siyasetinde de tam 

Türktür, dosdoğru yürür, ufak politikacılığı istihkar eder.” (TTTC, 1930: 506, 

509). 

“Tarihin en büyük cereyanlarını yaratmış olan Türk ırkı benliğini en çok 

korumuş bir ırktır. Görüyoruz ki, tarihte daima göze çarpar bir birlik arz eden 

Türk ırkı, daima hakim kalan bariz organik vasıflarıyla, beyinin en kuvvetli 

mahsulü olan ortak dilleriyle ve bu dilde nakledilmiş olan kültürleriyle, tarihi 

ortak hatıralarıyla aynı zamanda bugünkü millet tarifine de en uygun büyük bir 

cemiyettir.” (TTTC, 1930: 38; 1931a: 13). 

“ABD’li arkeolog Pumpelly bu medeniyete, içinde bulunduğumuz 

zamandan 11.000 yıl evvele giden bir kıdem takdir etmiştir. Araştırılan diğer 

bütün eski medeniyetlerden hiçbirine hiçbir alim tarafından bu kadar uzun bir 

kıdem verilmiş değildir.” (TTTC, 1931a: 35). 

“Türk tarihi Türk Milletine, dünya yüzünde insanlığın doğuşundan beri en 

asil ve yüksek insan tipini kendi ırkının temsil ettiğini, asırların yürüyüşünce 

beşeriyetin karanlık göklerinde müselsel medeniyet ufuklarının kendi ırkının zekâ 

ve kabiliyet elleriyle açıldığını anlatır. Türk tarihi, Türk Milletine, kendi ırkının 

askerlikte, idarede, siyasette olduğu kadar ilimde, fende, edebiyatta, resim, 

musiki, mimarlık, heykeltıraşlık gibi sanatlarda dahi ne kadar eşsiz bir istidat ile 

yoğrulmuş olduğunu anlatır. Türk tarihi Türk Milletine, dünyanın insan izi 

taşıyan her parçasında kendi ırkının zamanla silinmemiş ve silinmeyecek 

hâkimiyet ve hars damgası basılı olduğunu, başka milletlerin tek numunesiyle 

övündükleri devletlerin en büyüklerinden çok daha büyüklerini yüzlerle kurmuş, 

her mana ve mahiyette şan ve şeref kaynaklarından kana kana içmiş, görgülü bir 

soydan geldiğini anlatır...” (TTTC, 1931d: 258-259). 

“Her milletin ruhunu görüp, anlayıp sarahatle tarif etmek çok zordur; 

bilhassa Türk Milletinin ruhunu tahlil ve tarif daha zordur. Türkün ruhi kuvveti, 
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hudutsuz irade ve metaneti, beşer tarihinin her safhasında tecelli eder. Bu ruhi 

kuvvet sayesinde, Türk malum dünyanın birkaç defa münferit sahip ve hakimi 

oldu; bu ruhi kuvvet sayesinde Türk, mağlup zannolunduğu sıralarda, kaç defa 

başını kaldırıp o galipleri perişan etti; bu ruhi kuvvet sayesinde Türk, iki yüz 

yıldır mahvına çalışan ve her beş on senede bir defa artık ölüyor denilen 

Osmanlı-Türk Devletini yaşattı; nihayet yine bu ruhi kuvvet sayesinde Türk, 

Osmanlı İmparatorluğu parçalanırken başını kaldırdı, düşmanlarını kovdu ve 

kazandığı zaferlerle kendine sağlam ve yeni bir devlet kurdu... Her millet, büyük 

adamlar yetiştirmiştir; lakin Türk Milleti kadar büyük devlet adamları, büyük 

kumandanlar yetiştiren hiçbir millet yoktur. Her cihetten bakılırsa Türk 

Milletinin yetiştirdiği en büyük adam Mustafa Kemal’dir. Mustafa Kemal, ruhu, 

ruhunun emsalsiz melekeleri, dehası, iradesi, metaneti, hasılı bütün manevi 

şahsiyeti ile Büyük Türk Milletini şahsında tecessüm ettirir.” (TTTC, 1931d: 

133). 

“Türk, birçok milletlerden daha soy, çok daha eski bir millettir. Fedaidir, 

kahramandır, alicenaptır… Her menfaatin üstünde Türkün menfaati vardır.” 

(TTTC, 1938: 247). 

“... Miskin, şerefsiz bir millet belki esirliği kabul eder ama aslan yürekli 

Türk milleti buna yanaşmaz.” (TTTC, 1938: 171). 

“Mustafa Kemal’in Türk milletine bugünkü istiklalini, şerefini, 

büyüklüğünü, yüksekliğini vermek için daha ne büyük işler yapmış olduğunu 

göreceğiz.” (TTTC, 1938: 207). 

“Dünyada yaşayan milletlerin en eskisi en büyüğü ve en şereflisi olan Tük 

milletinin tarihini öğrenmek en kutsal bir görevimizdir.” (Oktay, 1968: 6). 

“Türk milletinin zayıftan, güçsüzden yana mert tavırlar gösterebilen bir 

yapıya sahip olduğu, Kayıların Karacadağ’a giderken Moğolların Selçukluların 

adı bilinmeyen bir yerde savaştıklarını görerek zayıf tarafa, yani Selçuklulara 

yardım etmek suretiyle zaferi onlara kazandırdıkları söylenmektedir. Bu aynı 

zamanda Türk milletinin daima zayıfı tutan ve zayıflara yardıma koşan bir millet 

olduğunu göstermesi bakımından çok ilginç bir olaydır.” (Akşit ve Oktay, 1952: 

202). 

“Türkler gayet disiplinli idi. Hakandan en küçük ere kadar herkes kanun 

ve geleneklere saygı gösterirdi. Emre ve amirlere itaat, Türklerin en büyük 

meziyetlerindendi. Büyüklere saygı göstermek, küçükleri sevmek, zayıflara, 

kadınlara yardım etmek, kimsesizleri korumak, sözünde durmak Türk’e özgü 

karakterlerdendi. Her Türk vatanını, yurdunu, silahını, namusunu, izzetinefsini 

her şeyden üstün tutar, zillet ve esaret nedir bilmez, haksızlığa dayanamaz, kutsal 
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saydığı şeyler için savaşmasını ve gerektiği zaman ölmesini bilirdi. Bu yüksek 

karakterimiz yüzündendir ki, Türk milleti tarihin her devrinde ve dünyanın her 

yerinde birçok devletler kurmuş, dünya milletlerini yönetimleri altına almış, 

bütün tarih boyunca daima özgür, bağımsız ve daima efendi olarak yaşamıştır.” 

(Akşit ve Oktay, 1952: 43). 

“Türkler hiçbir millete zorla Müslümanlığı kabul ettirmeye çalışmazlardı. 

Eğer bu böyle olsa idi, bugün bütün Rumeli halkı hep Müslüman olurlardı... 

Bununla beraber Osmanlı devletinin müsamahalı, adaletli idaresi Hıristiyan ve 

Musevi halk üzerinde çok iyi bir tesir husule getirmişti…” (Oktay 1952: 32, 219-

221). 

“…Atilâ’nın ünü bütün Avrupa’ya yayıldığı gibi Roma İmparatorluğu 

sınırları içinde de duyulmuş, Batı Roma saraylarında bu Hun prensinden bir 

masal kahramanı gibi bahsedilir olmuştu…” (Atsız ve Oran, 1956: 7). 

“Arap komutanlarından Nasr bin Seyyar… bu milletin onurunun yüksek 

olduğunu, aşağı görülmeye katlanamayacağını herkesten iyi anlamıştı. (Akşit, 

1970: 65). 

“Osmanlıların disiplinli hareketleri, zapt ettikleri memleketlerin halkına 

karşı adaletli davranmaları, taassuptan uzak bir siyaset izlemeleri, özellikle 

maddî çıkarlara karşı fevkalade hassas davranmaları, onların bir kurtarıcı gibi 

karşılanmalarına sebep olmuştur.” (Akşit, 1970: 214). 

“… Böyle bir ortak bağımsızlık şuuru Bozkır Türk topluluk ve devletlerinde 

çok eskiden beri daima var olmuştur. Bu sebeple Türk grupları gittikleri her 

yerlerde hür ve müstakil siyasi teşekküller kurabilmişlerdir. Türkler de istiklal 

duygusunun temeli Türk kültüründe yatmaktadır.” (Kafesoğlu ve Deliorman, 

1976a: 189-190, 223). 

  “İnsan sevgisinden doğan koruyuculuk, Türk düşüncesine adalet, 

hürriyet ve eşitlik anlayışlarını getirmiştir.” (Kafesoğlu ve Deliorman, 1976a: 

223). 

“Sırplar, âdil Türk yönetiminden memnundular… Türklerin âdil yönetimi 

altında yaşayan Rumlar, Osmanlı Devleti’nin zayıf düşmesinden sonra, 

haksızlıklara uğramaya başladılar.” (Akşit, 1981: 205). 

“Balkanları dolaşan Bertrandon de la Broquiere, Türkler hakkında şunları 

söylüyor: ‘... Merhamet sahibi olan Türk, savaşta mecburiyet altında insan 

öldürüyor; yaradılışta sessiz olmasına ve çalışmakla sertleşmiş bulunmasına 

rağmen şiir kabiliyeti yüksek, ilme meyil ve istidadı çoktur… Gerek şehirde gerek 

köyde Türkler kuvvetli, cengâver, kanaatkâr, işçi, namuslu tüccar, sadık, arkadaş 
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ve himaye edici efendilerdir; kısaca, doğru ve samimî kimseler’...” (Akşit, 1981: 

32). 

“Osmanlı devleti diğer Hristiyan unsurlarına olduğu gibi Sırplara her 

türlü din, dil, gelenek, hürriyeti tanımış ve onlarca insanca yaşamalarını 

sağlamıştı.” (Şirin, 1987: 207). 

“Oksızlık” olarak adlandırılan bağımsızlık, Türklerde çok eski 

zamanlardan beri var olan karakteristik bir özelliktir.” (Komisyon, 2013: 6). 

“Türkler adaletin sağlanmasına büyük önem vermişler ve caydırıcı etkisi 

olan cezalar uygulamışlardı. Türkler, uluslararası hukuk alanında yapılan 

anlaşmalara uyulduğu sürece komşularına ve sınırlarına karşı saygılıydılar... 

Bütün bu bilgiler Türklerde adalet anlayışının çağdaşlarına göre çok ileri ve 

medeni olduğunu göstermektedir…Türk-İslam devletlerinde de ilk Türk 

devletlerinde olduğu gibi adaleti devletin temeli sayan bir hukuk anlayışı 

hâkimdi.” (Komisyon, 2013: 104, 105). 

“Aşina” adlı bir Kök Türk beyi de maddi refahı artırmak için halktan 10 

yıl hiç vergi almamış ve bu yüzden kendisi yoksul duruma düşmüştür. Bazı beyler, 

onun bu durumunu alay konusu yapmak istemişlerdir. Fakat O: ‘Ben ancak 

halkım zengin olunca huzur duyarım.' diyerek cevap vermiştir”. (Komisyon, 

2013: 4). 

“Anadolu’da yetişen ve engin hoşgörülüğü ile bulunduğu bölgede 

insanlara etki eden Yunus Emre, XIII. yüzyılın ikinci yarısında, Türkiye 

Selçuklularının son dönemlerinde yaşamış bir sûfi idi.” (Yılmaz, 2019: 94). 

Türklerin, savaş, organizasyon ve idare etme yetenekleri, bağımsızlığa 

olan düşkünlükleri ile de bir araya gelince, dünya çapında çok sayıda güçlü devlet 

kurabilmelerine neden olmuştur. Dünyada en fazla sayıda devlet kuran millet 

olarak bilinen Türklerin başta savaşçılıkları olmak üzere tüm bu özellikleri, diğer 

milletler tarafından da takdir edilmiş, bu meziyet ve başarılar, ders kitaplarında, 

o anı yaşıyormuş gibi coşkulu ve gurur verici ifadelerle her fırsatta 

vurgulanmıştır:  

“Ziyat İbni Salih ile Çin Jenarali Kao-şiyen-çe arasında Taras ırmağı 

civarında vukua gelerek Maveraünnehir’den Çin nüfuzunun tardını intaç eden 

büyük harp, sırf Çin ordusundaki Karlukların isyanı sebebile İslamların kat'i 

galebesile neticelenmiştir.” (TTTC, 1931b: 57).  

“İstiklal muharebesi, baştanbaşa en büyük zaferlerle dolu Türk tarihinde 

bile eşine az rastlanır bir kahramanlık hikâyesidir. Böyle bir kahramanlığı başka 
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milletlerde göremezsiniz… Bu yüce şanı biz, ancak ulu Gazimize, büyük Türkoğlu 

Gazimize borçluyuz.” (TTTC, 1938: 233). 

“Ordu ve ona temel olan Türk milleti, 4 sene muktedir kumandanlar 

idaresinde oldukça dünyaya hayret verecek mukavemet ve kudret gösterdi.” 

(TTTC, 1938: 163). 

“Düşmanlar, Osmanlı İmparatorluğu’nu yıkmakla Türk milletini de 

ortadan kaldıracaklarını sanıyorlardı. Türk milleti, harpten yaralanmış yorgun 

düşmüştü ama dipdiri, umutlu, ayakta direnip duruyordu… Binlerce yıldan beri 

kendi başına tarihte adları geçen birçok devletleri kurmuş yüce Türk milletini 

ezmek mümkün değildi. Türk milleti düşmanları önünde baş eğen öteki yenilmiş 

milletlere benzemezdi. O, binlerce ve binlerce yıl yeryüzünün dört bucağında 

bayrağını dalgalandırmış, medeniyetler, devletler kurmuş, yılmaz, ürkmez, 

namus ve şerefi uğruna ölmekten hiç çekinmez bir milletti. Bir akarsu, önüne 

dikilen taşları nasıl köpüre köpüre yıkıp aşarsa, Türk milleti de içinde coşan 

kahramanlıkla düşmanlarını devireceğine kendi kendini kurtarıp başlı başına bir 

devlet kuracağına inanıyordu.”  (TTTC, 1938: 177). 

“O anda elli bin atlı birden şahlandı. Türk ordusunun müthiş saldırısı 

başlamıştı. Türk atlıları dörtnala düşman safları üzerine atıldılar.” (Akşit ve 

Oktay, 1952: 119-120). 

“Haçlılara karşı İslam dünyasını şerefle koruyan yine Anadolu Türkleri 

olmuştur.” (Akşit, 1970: 131). 

“Birinci cihan savaşı, Türk milletinin askerlik değerini ve manevi gücünü 

bir defa daha ortaya çıkarmaktan da geri kalmadı. Bu savaşta kazanılan bazı 

başarılar, başta Çanakkale olmak üzere, Türklerin büyüklük çağlarında 

kazandıkları zaferlerden daha az manalı değildir.” (Öztuna, 1976: 208). 

“Çanakkale savaşı, Plevne’den sonra bir defa daha savunma savaşında 

hiçbir kuvvetin Türk askerini alt edemeyeceğini gösterdi.” (Öztuna, 1976: 259). 

“İstanbul, Türk askerinin kahramanlığı ve II. Mehmet’in kuvvetli iradesi 

sayesinde zorlu bir kuşatmadan sonra alınabilmiştir.” (Akşit, 1981: 11). 

“Tiryaki Haşan Paşa, insan kuvvetinin çok üstünde başarılar ve 

yararlıklar gösterdi. Bir avuç Türkler kaleyi kahramanca savunduğu gibi, bir 

karlı kış günü kaleden dışarı çıkarak üstün düşman ordusunu bozguna uğrattı.” 

(Akşit, 1981: 117). 

“Plevne komutanı Gazi Osman Paşa, Türk tarihinin en şanlı savunma 

savaşlarından birini yaptı. Birçok yoksunluğa rağmen ve kat kat üstün düşman 

kuvvetlerine karşı kahramanca çarpıştı.” (Akşit, 1981: 221). 



Tarih Ders Kitaplarında Cumhuriyet Romantizmi 

[2277] 

 

“… En üstün silâhlara sahip olmalarına rağmen, Türk süngüsü karşısında 

hiçbir sonuç alamadılar; bir adım ileri gidemediler.” (Akşit, 1981: 228). 

“… Avusturyalılar ve Yeni Zelandalıların da (Anzaklar) yer aldığı bu 

birliklerle çok kanlı savaşlar olmuş, üstün silahlarına rağmen düşman kuvvetleri 

Türk askerinin süngüsü ve yiğitliği karşısında hiçbir sonuç alamamışlardır.” 

(Akşit, 1993: 121). 

“Ölüm kalım savaşı veren Türk askerinin bütün olanaksızlıklara rağmen 

Çanakkale’de gösterdiği dayanıklılık ve cesaret, tarih boyunca bilinen 

kahramanlık destanlarına bir yenisini daha eklemiştir. Onlar asil kanlarıyla 

‘Çanakkale geçilmez!’ sözünü tarihe yazdırmıştır.” (Güneş ve Özbek, 2003: 

122). 

“Ammianus: “(Hunlar) … Şaşılacak kadar uzak mesafelere attıkları ve 

demir kadar sert ve öldürücü sivri kemikten uçlu oklarını atmada gösterdikleri 

maharete hiç kimse erişemezdi... İyi savaşçılar olup yay ve kement kullanmakta 

eşsizdiler. Tanrı’nın devlet güneşini Türk burçlarından doldurmuş olduğunu ve 

onların mülkleri üzerinde göklerin bütün dairelerini döndürmüş bulunduğunu 

gördüm. Tanrı onlara Türk adını verdi ve onları yeryüzüne hükümdar yaptı. 

Zamanımızın hakanlarını onlardan çıkardı; dünya milletlerinin idare dizginlerini 

onların eline verdi; kendilerini hak üzere kuvvetlendirdi.” (Komisyon, 2013: 22). 

“İyi bir alp olmanın bazı şartları vardı… Ama en önemlisi cesur, azimli, 

güçlü ve güvenilir bir insan olmaktı. Alplar çok iyi ata binip silah kullanabilen 

yiğit savaşçılardı.” (Yılmaz, 2019: 76). 

“Hem Türk hem de Moğol askerleri çok disiplinli olup büyük bir cesaretle 

savaşmış ve eşsiz hafif süvari teknikleri kullanmıştır.” (Komisyon, 2019a: 80). 

Türklüğün her ayrıntısıyla bu kadar övüldüğü, meziyet ve başarılarının 

ders kitaplarının her yerinde gururla anlatıldığı bilhassa Erken Cumhuriyet 

Dönemi için Osmanlı’nın son iki yüz yıllık sıkıntılı dönemi, bir sorun teşkil 

ediyordu. Türk tarihinin her anlamda en zor devirlerinden olan bu dönemin tüm 

sorumluluğu, Türk milletinin şan ve şerefinin lekelenmemesi adına özellikle son 

dönem Osmanlı padişahları ve hükümetleri üzerine yıkılmış, Türklük bu nahoş 

durumdan ari tutulmaya çalışılmıştır: 

(II. Meşrutiyetin ilanı sonrası dönem için) “… Hakikatte inhilâl eden 

yalnız Osmanlı hanedanı ve Osmanlı İmparatorluğu idi. Türk milleti, asla esareti 

kabul edecek tıynette değildi.” (TTTC, 1930: 596). 

“Mondros Mütarekesi ile Osmanlı Devleti’ne öldürücü bir darbe vuran 

düşmanlar, aynı darbe ile Türkü de öldürdük sanmışlardı ve bunda çok 
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yanılmışlardı. Çok kudretli ve yaratıcı Türk milleti, yaralı, yorgun, fakat canlı ve 

ümitli ayakta duruyordu… Tereddi etmiş Osmanlı Saltanatı Padişahını ve iş 

başında bulunanlarını kolaylıkla emir altına almak kabil idiyse de binlerce yıllar 

hür ve müstakil yaşamış, bunca devletler ve medeniyetler kurmuş bir milleti 

mahkûm etmek imkânsızdı. Osmanlı Saltanatının müttefiki olan başka milletler 

galiplerinin hükümlerine pek çabuk baş eğmişlerdi; fakat Türk milletini o 

milletlerle mukayese etmek doğru değildi. Zorluklar arttıkça onları istihkar ile 

başını yükselten bu mağrur ve fedakâr millet, düşmanlarının önüne çıkıp dikildi 

ve onları Anayurdundan atıncaya kadar oturmadı. Türk milletinin mayasında 

saklı harikulade kudret, pek kadim bir maziden beri tarihin seyrini değiştiren 

dinleri, medeniyetleri ellerinde oynatan kahramanlar halinde tecelli etmiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu yok olacağı sıralarda Türk kudreti, yine böyle bir 

mümessilini yarattı: Mustafa Kemal.” (TTTC, 1931d: 14).  

“Türk milleti, padişaha, aksakallı vezirlere, itilaf devletlerine rağmen 

kendi kendini kurtarmış bütün dünyaya karşı ak alnını yükseltilmiş, en yüksek 

kahramanlıkta bir millet olduğunu bir kere göstermişti.” (TTTC, 1938: 227). 

Tüm dünya tarihini Türk ekseninde yeniden yazan Türk Tarih Tezi, Erken 

Cumhuriyet Döneminin bu alandaki anayasası gibidir. Bu tez, günümüzde 

etkisini kaybetmiş olsa da bilhassa o dönemde geçmişe dair tüm bilinenleri alt üst 

etmiş hatta Sümer, Hitit, Yunan ve İtalyanlar gibi dünya medeniyetine katkıları 

son derece fazla olan birçok kadim kavmin/milletin aslının da Türk olduğunu 

iddia ederek adeta medeniyetin, Türklerin dünyaya bir hediyesi olduğunu iddia 

etmiştir: 

“Tuna yalısından gelmiş Türklerin kurdukları bu medeniyete Miken 

(Mycenienne) medeniyeti demişlerdi.” (TTTC, 1930: 280; 1931a: 190).  

“Akkatlılar’ın da Orta Asya’dan gelmiş, Metler, Elamlar, Sümerler ile 

akraba bir Türk kavmi olduğu malûmdur.” (TTTC, 1930, İnal ve Ormancı; 1962). 

“… Cetveller ve kanallarla suların zararını gidermek, toprağın düzenli 

sulanmasını sağlamak için bu göçmen kafilelerin (Türkler) gösterdikleri 

kabiliyet ve maharet daha ilk geldikleri zamanda dahi medeni seviyelerinin 

yüksek olduğuna delil sayılmaktadır. Bunların bir taraftan Dicle ve Fırat, diğer 

taraftan Kerka ve Karun ırmakları boylarında ve ağızlarında kurdukları 

medeniyet, gerek güzel sanatların ve gerek siyasi ve toplumsal hayatın gelişimi 

açısından çok verimli olmuştur. Bu medeniyet Sümer-Elam medeniyeti adlarıyla 

anılır. Türkün en az yedi bin yıldan beri gelip yerleşerek kendine kutsal yurt 

edindiği Anadolu’da yapılan araştırmalar, bugün milattan evvel 4000 yılına 

çıkarılan Anadolu-Eti medeniyetinin kıdemini her an birkaç asır daha geçmişe 
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götürmektedir… Çünkü söylediğimiz gibi, Mezopotamya ile Anadolu'yu işgal 

eden insanlar aynı ırktan ve aynı kökendendirler.” (TTTC, 1930: 200; 1931a: 30, 

108). 

“Küçük Asya halkı, Hitit ve benzeri isimlerle tanıttırılmış Hata 

Türkleridir… Nitekim Ege Denizi'nin ve bunun batısındaki kıtanın ve Trakya'nın 

dahi ilk sakinleri aynı köken ve ırktandırlar.” (TTTC, 1930: 231; 1931a: 128; 

Unat, 1947: 88). 

“Frikya'nın en eski sakinleri Etilerle beraber gelmiş olan Türk 

kabileleri'dir.” (TTTC, 1930: 247; 1931a: 137; 1934; Unat, 1947: 99). 

“Tarihin bugün milattan 4000 yıl kadar geriye götürebildiği Akdeniz 

medeniyeti, Turova, Girit, Lidya ve İyonya adları verilen saha ve safhalarıyla 

birlikte insan aklının ve kabiliyetinin en kıymetli incilerle süslü bir tacı olmuştur. 

İnce bir büyüklükle seçkin bu Akdeniz medeniyetini kimler yaptı? Knosos 

sarayının 20. asrın en incelmiş zevklerini yalnız tatmin değil, hayran edici 

güzellikteki sanat eserlerini ebediyete yadigâr eden kavim kimdir? Eski 

zamanlarda (MÖ 3000-1200) Akdeniz adalarını kapladıkları doğrulanan 

brakisefal kavimler, dünyanın brakisefal insanlar kaynağı olan Orta Asya'dan, 

ana Türk yurdundan ayrılmak zorunda kalmış olan Türklerdir.” (TTTC, 1931a: 

31). 

“… Son asra kadar kökeni, kuramsal bir Grek medeniyetine bağlanan 

Lidya ve Frikya medeniyetleri gibi, Batı Anadolu medeniyetlerinin de esasta Eti 

medeniyetinin devamından ibaret olduğu artık kolay reddedilmeyecek kanaatler 

arasına girmiş bulunuyor. Yunan ilim, sanat ve felsefesinin bütün pınarları Batı 

Anadolu'da olduğu gibi, Roma medeniyetinin kökü de oradadır. Bu medeniyetin 

temelini kuran Etrüskler'in İtalya'ya Anadolu'dan gitmiş oldukları kesindir. 

Etrüsk sanatıyla Eti ve Lidya sanatları arasında sıkı bir ilişki tespit edilmiştir.” 

(TTTC, 1931a: 32; Akşit ve Eğilmez, 1964: 187).  

“Elamlar dahi Sümerler gibi ve belki aynı kütle içinde Orta Asya'dan 

gelmiş Türklerdir. Anlaşılmıştır ki Ur, Uruk, Nippur ve daha birçok büyük Türk 

şehirleri, Babil ve Ninova'dan çok daha tarihi eskiliğe sahiptirler.” (TTTC, 

1931a: 88). 

“Fenike'nin en büyük merkezlerinden Sayda'da çıkarılan eski Fenikeli 

kafatasları bunların Türk ırkının da mensup bulunduğu camiadan olduklarını 

doğrulamıştır.” (TTTC, 1931a, 1934). 

“Greklerin kendi ataları sandıkları İyonlar, Türk büyükleri Akalar, Ekeler, 

İyeler olması gerekir.” (TTTC, 1931a, 1934). 
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“Anadolu Batı bölgesi ve Adalar halkının Etiler, Frikler ve Litler 

(Lidyalılar) adlarını taşımış olan Türk ırkına mensup kavimler olduğunu 

biliyoruz...” (TTTC, 1931a, 1934, 1938).  

“Yunan Yarımadası'nın eski halkı, bu saydığımız Egeler, Akalar ve 

Torların karışmasından türemiş bir kütleydi. Bütün bu unsurlar, aynı ırktandı; 

yani kökenleri Orta Asya olan Türk ırkındandılar.”  (TTTC, 1931a, 1934). 

“İyon veya Yunan dediğimiz eski Ege havzası halkının dili, bugünkü 

Grekçe değildi. O dil, … eski Orta Asya Türkçesiydi.” (TTTC, 1931a: 186). 

“…İşte İyonya denilmiş olan Batı Anadolu'nun bir kısmında Eti, Minos ve 

Miken medeniyeti varisi olan Türkler 8. asra doğru yeni bir medeniyet kurdular. 

Bu medeniyete İyon medeniyeti adı verildi. Yunan medeniyeti dediğimiz, işte bu 

İyon yani İyeler medeniyetidir.” (TTTC, 1931a, 1934). 

“Greklerin barbar dedikleri Makedonya halkının asli unsuru Güney 

Rusya-Tuna yalısı boyunca gelmiş Türk ırkıdır.” (TTTC, 1931a: 239). 

“Alanlar, Yayık ırmağının membalarında dağlık mıntakada yaşayan 

Türklere verilmiş isimdir.” (TTTC, 1931b: 3). 

“Macarlar, Fino–Uğriyen ve Türk–Uğur kabilelerinin karışmasından 

doğmuş bir kavimdir.” (TTTC, 1931b: 69). 

“Çerkez ve Gabartlar Türk boyudur.” (TTTC, 1931b: 72). 

(Emevilerin İspanya’yı fethi için)… “Türk İspanya’da. Tarık 

ırkdaşlarından bir müfreze alarak kayıklarla karşı yakaya geçti… Ordunun 

başkumandanı Berber-Hazarların Tavarik kabilesinden Müslüman olmuş olan 

Ziyat namında bir adamın oğlu Tarık diye şöhret alan kahraman bir Türktü.” 

(TTTC, 1931b: 133, 134). 

“Endülüs tarihi dahi ince bir tetkikten geçirildiği takdirde orada da bütün 

Avrupa’yı irşat eden yüksek medeniyet kurucularının ve ilim saçan büyük 

alimlerinin Şarktan giden Türk alimleri ve Türk ırkından, Müslüman olmuş, tıpkı 

bugünkü Müslüman Türkler gibi Arap isimleri takınmış Berber Hazarlar olduğu 

kolaylıkla anlaşılır.” (TTTC, 1931b: 165). 

   “8- 9. asırda peyda olan Rus beyleri (kınezleri) Hazar Türklerinin Rus 

kabilesindendir. Bunlar ki ilk Rus devletini kurmuşlar ve isimlerini bu devlete 

unvan bırakmışlardır.” (TTTC, 1931c: 8-9). 

“Ruslaşmış bir Türk ailesinden gelen Lenin (asıl ismi Viladimir İlyiç 

Ulyanof) adlı bir adamın azim ve iradesiyle, o ana kadar yalnız nazariyatta kalan 

komünizmin hayatta tamamiyle tatbikine girişildi.” (TTTC, 1931d: 6). 
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(Hititler için)… “Anadolu’nun hemen hemen her bucağında topraklar 

altında kalmış bu eserlerden her gün bir yenisi ortaya çıkmakta, vatanımızın ilk 

ve en eski ahalisini teşkil eden bu dedelerimizin Türk ve cihan uygarlığındaki 

hisselerinin büyüklüğü anlaşılmaktadır.” (Unat, 1947: 97). 

Dönem, son iki yüz yılda yapılan buluşların neredeyse tamamında imzası 

olan Batı medeniyeti karşısında, Türk milletinin eziklik duygusundan 

kurtarılması ve özgüveninin artırılması dönemidir. Romantizmin doruğa çıktığı 

1930’larda, bilhassa İslam öncesi dönemlerdeki buluşlarda ya da dünya 

medeniyetine bir şekilde katkının söz konusu olduğu gururlandırıcı olaylarda 

Türk imzası aramak gayretkeşliği, akademik olarak desteklenemese de dönemin 

şartları itibariyle tarih kongrelerini ve ders kitaplarını doğrudan şekillendirmiştir. 

Ayrıca Türk ırkının, medeniyette diğerlerinden (çoğunlukla örnek alınan 

Avrupalılar kastedilmektedir) çok daha üstün olduğu hatta Mısır, Hint ve Çin gibi 

antik çağların bilim merkezi medeniyetlerinin kurucuları olduğunu iddia eden 

ifadelere çok sık rastlanmaktadır. 1940’lardan itibaren zayıflayan bu bakış açısı 

çok az da olsa günümüzde de etkisini halen devam ettirmektedir: 

“Türklerin en kadim ve en yüksek medeniyetlerin banisi olmuş 

bulunmalarını kabul etmek Hristiyanlık ve Avrupalılık için en hafif tabir ile bir 

izzeti nefis meselesi telâkki olundu.” (TTTC, 1930: 65). 

“Çin tarihine gelince, o baştanbaşa büyük Türk siyasî ve medenî tarihinin 

bir faslından, belki birkaç yaprağından ibarettir.” (TTTC, 1930: 87). 

“İran’ı tesis edenler, bu kıt'anın garbı cenubisindeki dağlık mıntıkalarda 

yaşayan Anzanit Türkleri idi.” (TTTC, 1930: 333). 

“İlk Mısır medeniyetini kuranların Asya’dan geldikleri, Mısır'ın eski 

tarihiyle uğraşan alimlerin çoğu tarafından kabul edilmiş bir husustur… Mısır'da 

ilk medeniyet ve tarihi devlet, Türkler tarafından kurulmuştur.” (TTTC, 1930: 

200; 1931a: 30, 108). 

“Yontmataş Devri'ni, Orta Asya'daki Türkler milattan 12000 sene evvel 

atlayabildikleri halde, Avrupalılar bu tarihten 5000 sene sonraya kadar bu devri 

yaşamaya devam etmişlerdir; yani Avrupa'da milattan ancak 7000 sene evvel bu 

devirden çıkılabilmiştir. Bakır, Tunç ve Demir Devirleri dahi Türklerin 

medeniyet kurdukları sahalarda diğer yerlere, mesela Avrupa'ya göre çok evvel 

başlamıştır.” (TTTC, 1930: 24; 1931a: 10).  

“Avrupa'daki insanlar henüz göl kasabaları ve dolmenler (yere dikilmiş 

taşların üstüne ufki taşlar konulup kapatılmakla yapılan bir tür oda) inşa 

ededurdukları zamanlarda, Doğu'da Türkler en mühim sanatları doğuran bir 

keşifte bulunmuşlardı...” (TTTC, 1930: 29; 1931a: 13).  
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“Yazı tarihöncesi devirlerde Türkler tarafından icat edilip dünyaya 

yayılmıştır. Türklerin ilk icat ettikleri yazının bir tür hiyeroglife benzediği 

anlaşılıyor. Herhalde Dicle-Fırat havzasına yazıyı getiren Sümerler olmuştur.” 

(TTTC, 1930: 425; 1931a: 41). 

“Cilalı taş devrinde Avrupa'da yeni insanlar görülmeye başladı. Bunlar 

Avrupa'nın vahşi vaziyetlerini değiştirdiler. Bu insanlar Orta Asya'dan yayılan 

Türklerdi. Ziraat ve her türlü yeni sanatlardaki ilerlemelerle Cilalı taş Devri'ni 

ilk idrak edenler Türklerdir.” (TTTC, 1931a: 12). 

“Dünyanın başka taraflarında, insanlar, daha kaya ve ağaç kovuklarında 

en koyu vahşet hayatı yaşarken, Türk, Anayurdunda kereste, maden medeniyetleri 

devirlerine kadar ulaşmıştı. İnsanlıkla hayvanlığı gerçek ve açık şekilde ayıran 

devir, hayvanları ehlileştirme devri, en evvel burada açılmış; tabiatı insan 

iradesine boyun eğdirerek işlemenin ilk durağı sayabileceğimiz çiftçilik burada 

başlamıştır. Arpa, buğday, çavdar gibi tanelerin; koyun, keçi, at, deve gibi 

hayvanların kökeni de burasıdır… Tarihöncesi zamanlarda Hint'te, maymun 

sürülerine benzeyen kara derili insan kabileleri yerleşikti. Saydığımız iki geçitten 

girerek bunları güneye doğru sürenler Türklerdir. Bunların Hint'te 

medeniyetlerini yüksek bir dereceye çıkardıkları, yapılan yeni arkeoloji 

keşifleriyle meydana çıkarılmıştır.”” (TTTC, 1931a: 26-29). 

“Hazar ve Karadeniz’in kıyıları yoluyla geçenler Avrupa içlerine... İlk 

gidenlerin izi üzerinde yavaş yavaş, fakat aralıksız yürüyen göçler, Avrupa'nın o 

zamanlarda içinde bulunduğu derin vahşet hayatının değişmesinde etkili oldu. 

Göçmenler yol edindikleri sahalara ve yerleştikleri bölgelere devir devir cilalı 

taş, bakır, tunç ve demir sanatlarını götürdüler… Fikir, sanat ve bilgice Avrupa 

yerlilerinden çok yüksek olan göçmenler, Avrupa'yı mağara hayatından 

kurtarmışlar ve fikri gelişme yoluna sokmuşlardır.” (TTTC, 1931a: 33). 

“Çin’de siyasi tarihi "Beş imparatorlar" devri ile başlar… Ardından üç 

sülale devri başlar. Üç sülalenin (MÖ 2202-250) kurucuları Türk idiler... MÖ 

221’de Çenk tarafından Çin ilk defa olarak siyasi birliğe sahip bir İmparatorluk 

şeklini aldı. Tisin ailesi binlerce yıldan beri Kansu bölgesi beyliğinde bulunan 

Türk kabileleri mensuplarındandı ve Çin seddinin asıl kurucusu idi.” (TTTC, 

1931a: 56-58). 

“… Çin edebiyatının en yüksek devirleri, Türk sülaleleri zamanlarıdır.” 

(TTTC, 1931a: 62). 

“Çin'de ilk yapılan takvim, en eski Türk takvimlerinden başka bir şey 

değildi.” (TTTC, 1931a: 66). 
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“Milattan 3000 sene evvellerine doğru Hindistan'ın kuzeyinde Sint ve 

Pencap'ta pek parlak bir medeniyete rastlanır. Bunu yapanlar Orta Asya'dan 

gelmiş brakisefallerdir ve aynı devirlerde diğer kıtalara gidip büyük devletler 

kuranlar gibi bunların da Türk olduklarına hükmolunabilir.” (TTTC, 1931a: 74). 

“Çin yerlisini Taş Devrinden çıkararak medeniyette ilerlemeye sevk 

edenler Türklerdir. (TTTC, 1931a: 59; Unat, 1947). 

“Türklerle Müslüman Arapların karşılaşması zamanında Türklerdeki 

durum fikri hareket ve irfan, o asırda Asya’nın her tarafından daha yüksekti. İşte 

Arabistan çöllerinden taşan bedevi seylabeleri, İran ovalarını geçtikten sora bu 

mamureleri silip süpürmeye gidiyordu. Araplar, Türkellerindeki servet ve umranı 

görünce buralara sahip olmak için bütün hırsları ile çalıştılar.” (TTTC, 1931b: 

43). 

“Arap lügatini yapan bir Türktür.” (TTTC, 1931b: 86). 

“İslamiyet ancak Arap Yarımadasının hudutlarını aştıktan ve Arap 

olmıyan kavimler, bilhassa Türkler tarafından kabul edildikten soradır ki büyük 

bir din haline geldi… Nihayet nüfuz ve iktidar Arap olmıyan müslüman 

kavimlerin ellerine geçti. Araplar adeta çöllerine döndüler.” (TTTC, 1931b: 93). 

“İslam medeniyeti kendi teessüsünü diğer milletlere bilhassa Türklere ve 

İranlılara medyundur. Türklerin meşgul olmadığı ilim sahası yoktur.” (TTTC, 

1931b: 163).   

“Görülüyor ki Orta Asya’nın tarih öncesi uygarlığı, aynı devrin diğer 

bölgelerinde yaşayan insanlarına nazaran çok ileri idi. Aynı kuşakta Avrupa’da 

henüz taş devri yaşanırken, bu kesimde maden işlemesini bilen, hatta bundan süs 

eşyaları yapabilen insanlar bulunuyordu.” (Atsız ve Oran, 1953: 13). 

“III. yüzyılın sonlarında yaşadığı sanılan ve bir Türkmen dervişi olan 

Yunus Emre, en büyük İran sofileriyle boy ölçüşebilecek büyük bir Türk 

düşünürüdür.” (Akşit, 1970: 165). 

“Türk zevkinin inceliğini gösteren cilt ve müzehhipliğe ait eserlerin 

yüzlercesi Topkapı Sarayı Müze ve Kütüphanesinde ve diğer kütüphanelerde 

bulunmaktadır.” (Akşit, 1981: 72). 

“İlkönce Türkler, Orta Asya’da yabani olarak bulunan atı evcilleştirmişler 

ve tekerlekli arabalar yaparak uzak yerlere kadar gitmek imkânını bulmuşlardır. 

Onun içindir ki dünyada hiçbir millet, Türkler kadar Anayurtlarından uzak 

ülkelere gidememişlerdir. At ile hem uzaklara gitmek mümkün oluyor hem de 

çabuk gidiliyordu.” (Akşit ve Oktay, 1986: 30). 
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“Asya’nın en geniş devletlerini bozkırda kuran Türkler, çağdaşı olan diğer 

topluluklara göre silah üretiminde ileri bir teknolojiye sahipti.” (Komisyon, 

2013: 135). 

Tarihte vuku bulmuş Türkler için son derece önemli bazı olay ve durumlar, 

bazen gururu okşayan bazen de Türk milletinin sıkıntılı, hüzünlü, biçare haleti 

ruhiyesini dile getiren, adeta o anda olayın içinde yaşarcasına yapılan tasvirlerle 

son derece romantik bir tarzda ders kitaplarında sunulmuştur.  

“İkinci Büyük Millet Meclisi, yalnız Lozan Sulhü’nü tasdik değil, bütün bu 

büyük ve hayırlı işlerin kanunlarını çıkarmak şerefini kazanacak bahtiyar bir 

Meclis olacaktı.” (TTTC, 1931d: 141, 142). 

“…Lozan’ın imzalandığı gün tarihin bir şeref günüdür. Dünya tarihinin 

bir dönüm noktasıdır.” (TTTC, 1938: 168). 

“… Yaşamak isteyen bir millet ölmeği göze almalıydı. Yunanlılar İzmir’e 

girebilir, daha ilerlere de gidebilirdi. Fakat onu anayurdun öz kucağında kendi 

kanı içinde boğmak gerekti.” (TTTC, 1938: 189). 

“Çin egemenliği Türklere çok ağır geldi.” (Akşit, 1970: 34). 

“İki ordu Malazgirt ovasında karşılaştı… Cuma namazı kılındı. Tanrıya 

dualar edildi. Alp Arslan beyazlar giyindi, kılıcını kuşandı. Atının kuyruğunu 

kendi eliyle bağladı. Sonra askerin cesaretini artırmak amacıyla bir nutuk söyledi 

ve düşmana taarruz emrini verdi. Savaş Türk ordusunun müthiş bir saldırışı ile 

başladı.” (Akşit, 1970: 99). 

“630-680 arasındaki 50 yıllık zaman, Gök-Türkler için matemli bir devre 

oldu. Bu dönemde varlıklarını, dillerini, inanç ve geleneklerini muhafaza ettiler 

ise de müstakil bir devletten yoksunluk onlara derin üzüntü kaynağı oluyordu.” 

(Kafesoğlu ve Deliorman, 1976a: 130). 

“Miryokefalon zaferinin (1176) bir sonucu da I. Haçlı seferinin yarattığı 

buhranı oldukça ortadan kaldırması idi… Hıristiyan dünyasında o zamanda 

kadar ‘Türklerin işgali altındaki memleket’ nazarıyla bakılan Anadolu'nun hakiki 

Türk yurdu olduğu bu zafer sonunda artık kabul edilmişti. Bizans İmparatorluğu, 

bundan böyle Türklere saldırıda bulunmaya asla cesaret edememiştir.” 

(Kafesoğlu ve Deliorman, 1976b: 71, 93). 

  “Her Türk’ün göğsünü kabartan bu mektupta şöyle deniliyordu: Ben ki 

Akdeniz’in, Karadeniz’in ve Rumeli’nin ve Anadolu’nun ve Karaman’ın ve 

Rum’un ve Zülkadiriye vilâyetlerinin ve Diyarbekir’in ve Kürdistan’ın ve 

Azerbaycan’ın ve Acem’in ve Halep’in ve Mısır’ın ve Mekke ve Medine’nin ve 

Kudüs’ün ve bütün Arap diyarının ve Yemen’in ve ecdad'ımın fethettikleri daha 
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birçok diyarın sultanı ve padişahı Sultan Bayezit Han oğlu Sultan Selim Han oğlu 

Sultan Süleyman Han’ım. Sen ki Françe vilâyetinin kralı Françesko’sun. Dergâh-

ı Salâtin penahıma yarar adamın Frankipan ile mektup gönderip ve bazı ağız 

haberi dahi ısmarlayıp memleketinize düşman müstevli olup el’an hapiste 

olduğunuzu ilâm edip halâsınız hususunda bu canipten inayet ve medet istida 

eylemişsiniz. Her ne ki demiş iseniz... tamam malum oldu. İmdi padişahlara 

sınmak (yenilmek) ve hapis olmak ayıp değildir. Gönlünüzü hoş tutup azürde 

hatır olmayasız... Daima def-i düşman ve feth-i memalik için... gece gündüz 

atımız eyerlenmiş ve kılıcımız kuşatılmıştır...” (Akşit, 1981: 59). 

“Türk ordusunun kahramanca savaşmasına rağmen, Viyanalılar da canla 

başla karşı koyuyorlar, açılan gedikleri derhal kapatıyorlardı.” (Akşit, 1981: 

121). 

“... Gelibolu yarımadasının toprakları, Çanakkale Savaşlarında, bir kez 

daha Türk kanıyla yoğruldu. Türk, büyük insan Mustafa Kemal’in komutası 

altında, Çanakkale destanını, tarihe armağan etti; yenilmezliğini bir kez daha 

kanıtladı ve bütün dünyaya duyurdu.” (Sanır vd. 1984: 88). 

“Bu teknik ve silah üstünlüğü bir kez daha yurtseverlik, inanç ve milli birlik 

önünde bunları simgeleyen Türk subay ve erlerinin karşısında yenilgiye uğradı. 

Karaya çıkan düşmanı Türk askerleri göğüslediler.” (Parmaksızoğlu, 1988: 25).    

“Albay M. Kemal beş ay önceki ilk karaya çıkış hareketinden beri 19. 

Tümenin başında parlak şekilde savaşmış ve İngilizlerin Anafartalar 

bölgesindeki son büyük çıkarma hareketleri sırasında zor bir anda komutayı 

üzerine almak yiğitliğini göstermiştir.  Albay M. Kemal burada da görevini büyük 

bir cesaret, iyi ve açık tertiplerle yerine getirmiştir. Öyle ki kendisine güvenim 

gereği olarak takdirimi ve şükranlarımı tekrar tekrar belirtirim.” 

(Parmaksızoğlu, 1988: 30). 

  “... Bu yerleşme, Anadolu’da bir Türk birliğinin tamamen kurulmasını ve 

Anadolu’nun ebediyyen bir Türk vatanı olmasını sağlamıştır.” (Komisyon, 1993: 

128).  

“Anadolu’nun fethi daha önceki fetih hareketlerinin hiçbiriyle 

kıyaslanamayacak ölçüde dünya tarihi etkilemiştir. Türk milleti varlığını, eşsiz 

tarihi gelişmesini ve ezeli bağımsızlığını bu fethe borçludur.” (Merçil vd. 1997: 

217-223). 

“Seddülbahir, Gelibolu, Arıburnu ve Kumkale’ye çıkan askerler 

ummadıkları bir direnişle karşılaştılar. Çünkü orada Anafartalar grup komutanı 

M. Kemal ile kahraman Türk askerlerini karşılarında buldular. Burada ağır bir 

yenilgiye uğradılar. M. Kemal askerlere: ‘Size ben taarruzu emretmiyorum, 
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ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerine başka 

kuvvetler ve başka komutanlar gelebilir.’ diyordu. Çanakkale zaferi bu emirle 

bütünleşen Türk askerlerinin eseridir. O Türk askeri ki silah ve teknik bakımdan 

üstün düşman kuvvetlerini azimli mücadele gücüyle bozguna uğratmıştır.” 

(Şenünver vd. 1999: 130). 

“Selahaddin Eyyubi, yaklaşık 10 yıldır hasretle beklediği zafer anını 

nihayet 1187’de Hıttin’de yakalamıştı. Ortaya koyduğu muazzam inanç, cesaret 

ve kahramanlıkla Haçlılara hadlerini bildirerek onları ağır bir hezimete 

uğratmıştı.”  (Yılmaz, 2019: 35). 

“Halk arasında 93 Harbi olarak bilinen 1877’deki Türk-Rus Savaşı’nda 

gösterdiği mücadele ile destanlaşan kadın kahramanlarımızdan biri de Nene 

Hatun’dur… Bu sırada 22-23 yaşlarında olan Nene Hatun’a kocası: “Sen evde 

kal, çocuğa bak” demişse de Nene Hatun, çocuğunu Allah’a emanet edip 

kalabalığa karışmıştır. Nene Hatun’un anlattığına göre, Mecidiyye Tabyalarını 

aşıp alçağa indiklerinde, kulaklarını sağır eden tüfek ateşleri altında, 

yaralanana, ölene bakmadan ileri atılmışlar, bazen satırla, bazen taşla, önlerine 

çıkan her Rus’u vurarak tabyalara doğru ilerlemişler… Bu sıralarda yaralı 

bulunan kardeşi Hasan’ın, gözü önünde şehitlik mertebesine eriştiğini de 

görmüştür. Aziziyye Tabyası’nın Rus kuvvetlerinden geri alınması için yapılan 

çarpışmadaki kahramanlığı dolayısıyla Üçüncü Ordu tarafından, Erzurum’un 

Eminkurpu Mahallesi’nde bir ev tahsis edilen Nene Hatun, ordumuzun 

kıymetbilirlik inceliğini yansıtan bu evde uzun yıllar yaşamıştır… Kore 

Savaşı’ndan sonra Erzurum’a gelen NATO’da görevli General Ridgway, Nene 

Hatun’u evinde ziyaret ederek elini öpmüştür. Kendisini ziyaret eden Ridgway’e: 

“O zaman vazifemi yapmıştım. Bugün de ilerlemiş yaşıma rağmen aynı hizmeti, 

daha mükemmeliyle yapacak güç ve heyecana sahibim.” demesi ile bir kez daha 

kahraman Türk kadınının ruhunu göstermişti.” (Komisyon, 2019b: 118). 

Yeni kurulan ve her anlamda eskisinden bambaşka olan devletin, 

kuruluşunun ve kurucusunun meşruiyetini sağlamlaştırmak adına yakın geçmiş 

özellikle II. Abdülhamit ve son padişah Vahdettin adeta düşman ilan edilmiştir. 

II. Abdülhamit’i istibdatçı, meşrutiyet yanlılarını masum, Vahdettin’i Sevr Barış 

Antlaşması’nı imzalamış ve İstanbul’dan ayrılırken de devletin hazinesini 

yanında götürmüş bir hain gibi algı oluşturmak adına birçok mesnetsiz iddia, ağır 

hakaretlerle ders kitaplarına girmiştir:  

“Türklerin şimdiye kadar en iyi tarzda teşkil ettikleri devlet Türkiye 

Cumhuriyeti'dir. Milli İstiklal Mücadelesinde düşmanlarla birleşen Osmanlı 

hanedanının son padişahı düşman memleketine kaçtı. Osmanlı saltanatı, Türk 

milleti tarafından kaldırıldı.” (TTTC, 1931a: 40). 



Tarih Ders Kitaplarında Cumhuriyet Romantizmi 

[2287] 

 

“Abdülhamit İslamlığı birleştirmek hülyasına dalmış olduğundan siyasi 

değil edebi ve ilmi sahalarda bile Türklükten ve Türkçülükten bahsedenlere 

buğzederdi. Türk tarihine Türk lisaniyatına ait bahislerin bile yazılıp 

neşrolunmasını menetmişti.” (TTTC, 1931c: 146). 

“Mondros Mütarekesi ile (30 Teşrinievel 1918) düşmanların bütün 

arzularına boyun egen Osmanlı padişahı (Vahdettin), o mütarekeden doğan 

vaziyet karşısında nefsinin ve hanedanının hususi menfaatlerini düşünmekten 

başka bir şey yapmıyordu. Türk milletine itimat etmeyen ve millete nispetleri 

şüpheli bazı kimseler, idealini taşımadıkları halde yine vatan ve milletin 

mukadderatına hakim yüksek mevkilerinde kalarak şerefsiz hayatlarını biraz 

daha sürükleyebilmeyi, memleket düşmanlarının lütuf ve merhametlerinden 

dileniyorlardı. Bunun için düşmanın her dediğini yaparak ona yaranmak 

istiyorlardı. İtilaf Devletleri’nin üçüncü, dördüncü derecedeki istihbarat ve 

propaganda memurları, Osmanlı Padişahını da Osmanlı Hükumetini de 

istedikleri gibi sevk ve idare ediyorlardı. Böyle hamiyet ve gayretten mahrum bir 

padişah ile kâh haysiyetsiz ve alçak kâh aciz ve korkak adamlarla idare edilen 

bir hükumetin memleket ahvaline müspet ve faydalı bir bakışı bittabi olamazdı. 

Osmanlı Padişahı ve Osmanlı Hükumeti, imparatorluğun yıkılmasına memleketin 

düşmanlar tarafından mütemadiyen istilasına ve parçalanmasına karşı bir şey 

yapmayarak ve bir şey yapmak istemeyerek sırt nefislerini düşünmekle meşgul 

iken asıl memleketin sahip ve hakimi olan Türk milleti, vaziyeti ıslah ile 

Anayurdunu kurtarmak için derhal harekete geçmişti… Kurtuluş, Osmanlı 

sarayının ve Babıali’nin yaptığı gibi, miskince notalar yazıp, hasımlardan 

merhamet dilenmekle veya bazı cemiyetlerin yaptığı gibi himaye ve mandaya 

sığınmakla yahut mazi ve hale ait ilmi tetkiklere bakmakla kabil olmazdı. Celadet 

ve şecaatle derhal faaliyete geçmek, milleti ve orduyu tanzim ile düşmanlara 

karşı müttehit ve kuvvetli bir harp cephesi açmakla, ancak mümkündü. Mustafa 

Kemal Paşa, müfettişlikle Anadolu’ya giderken Babıali’nin merdiveni başında 

kendini teşyi eden ve endişeli bir eda ile ahval hakkında mütalaa ve reyini soran 

ihtiyar vezirlere şu kısa cevabı vermişti: ‘Celadet gösteriniz.’ Fakat vücutları 

kadar ruhları ve dimağları da yıpranmış bu zatlar, celadet gösteremezlerdi! 

Babıali’nin Avrupa devletlerine müdara ve itaatten ibaret bir asırlık korkak 

siyasetini bu köhne ve harap adamlar değiştiremezlerdi. Bu şecaati ancak Türk 

milleti ve milli kudretin timsali olan, o milleti kendine tecessüt ettiren Mustafa 

Kemal gösterebilirdi. Bu Türk Reisinin en esaslı fikirlerinden birisi, milletler 

hayatının, ancak kuvvetle, mukavemetle, fedakârlıkla muhafaza 

edilebileceğidir.” (TTTC, 1931d: 13-16). 
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(Vahdettin için)… “Artık yabancı düşmanlarla onlara sadık ve muti 

padişah, Türk Milleti aleyhine şiddetli tedbirler almaya karar vermişlerdi.” 

(TTTC, 1931d: 48). 

“Millî Mücadelenin ilk vazifesi, tabii olarak, Anavatanı çiğneyen yabancı 

düşmanları, kahredip milli hudut haricine atmak ve milletin müdafaa arzu ve 

iradesini baltalayarak vatana hıyanet eden Padişah ve Hükumetini tedip etmek 

suretiyle milli birliği korumak olacaktı.” (TTTC, 1931d: 57). 

“Türklerin idam kararnamesi mahiyetinde olan bu muahedenameyi 

Osmanlıların Padişahı ve bütün İslamların Halifesi Sultan Mehmet Vahdettin ile 

onun veziriazamı Damat Ferit Paşa kabul ettiler ve bir araya topladıkları 

İstanbul’un ricali devletine de kolaylıkla tasdik ettirdiler; mahvolmamak istiyen, 

Anavatanını her türlü fedakârlığa katlanıp müdafaaya karar veren Türk Milletine 

de bu esaret ve hacalet zincirini takmak için yeni Türk Devletine karşı, büyük 

devletler ve Yunanlılarla birlikte silah kullandılar, tezvirat yaptılar, fetvalar 

yazdılar, isyanlar çıkarttılar. Bütün bu hareketleri ile Padişah ve Padişah 

Hükumeti, Türk Milletine düşman ve hain olduklarını pek açık gösterdiler. Bütün 

bu haince teşebbüslerinin en şenii, Anavatana saldıran, Anadolu’yu tahrip ve 

Türk Milletini bunca zayiata duçar eden Yunanlıların hareketlerine iştirak 

etmeleridir… Sevr ve Sevr’i kabul eden Sultan Hükumeti, Türk Vatanını 

parçalatmış, Türk istiklalini mahvettirmiş idi...”. (TTTC, 1931d: 65). 

(Saltanatın kaldırılması konusunda)… “Milletin en kıymetli evlatlarının 

kanı bahasına kazanılan esasları terkedip geriye dönmesi ve milleti tekrar 

Osmanlı Saltanatının pençelerine teslim etmesi tasavvur olunabilir mi idi? Bunu, 

ancak Sultan Vahdettin ve Hükumeti düşünebilirdi.” (TTTC, 1931d: 123). 

“Türk Milletinin, en mukaddes davasında hıyaneti ve düşmanlarla birliği 

herkesin nazarında şüphe götürmeyecek bir surette anlaşılan Vahdettin, Halife 

olarak dahi Türk Milleti arasında kalamazdı.” (TTTC, 1931d: 124). 

“Osmanlı Saltanatının, Türk Milletinin en son ve en mukaddes varını, yani 

haysiyet ve istiklalini muhakkak bir tehlikeye düşüren son muharebesinden sora 

Halifeliğin tuttuğu yol, bir vehimden ibaret olduğu anlaşılan bu makam ile onu 

temsil edenlerin her türlü ahlak, fazilet ve insanlık gayretlerinden ve 

kayıtlarından ne kadar uzaklaşmış olduklarını daha acı bir çıplaklıkla gösterdi. 

Bizzat Halife, bütün Saltanat ve Hilafet kuvvetlerini ve kullarını toplayarak Türk 

haysiyet ve istiklalini kurtarmak için hayatlarını Anadolu topraklarına nezir 

kılanlara saldırtmakta düşmanları geri bıraktı. Vatan üstüne birdenbire devrilen 

felaket küresini yaralı göğüsleri ve paralanmış elleri ile milli hudutlar ötesine 

itip uzaklaştırmağa çalışan vatanperverleri zehirli hıyanet okları ile vurmak ve 
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milli misakı baykuş gagası ile didiklemek için elinden gelen bütün çareleri ve 

elinde olan bütün vasıtaları kullandı. Bizans’ın, taht ve Hristiyanlık namusu için 

şimdiki Vefa sokaklarında can veren son imparatoru Konstantin kadar dahi 

iptidai şeref tezahürü gösteremeyerek batırmağa gücünün yetmediği vatandan 

düşman zırhlısı ile kaçtı ve memleketten giderken ‘Hilafet Ordusu’ namını verdiği 

hainler çetesinin denaet maceralarından, vatanperverlerin katlini vacip kılan 

fetvalardan, Sevr Muahedesinin esaret halkalarından başka hatıra götürmedi. 

Milli saraylardan aşırılarak Malaya zırhlısı kamaralarına kaçırılan hazineler 

vatan hatırası sayılamaz.” (TTTC, 1931d: 158). 

“Abdülmecit Efendinin bu adamın daha ilk günden tuttuğu yol, ihanette 

Vahdettin’den pek te geri kalmayacak bir tıynette olduğunu gösteriyordu.” 

(TTTC, 1931d: 159). 

(Kürtler için)… “Asılları en saf Türklük kökünden geldiği halde 

asırlardan beri hariçten giren siyasi tahrikler ve saltanat idaresinin fena 

siyasetleri yüzünden bir kısmı kendilerini Türklükten ayrı saymağa başlamış olan 

şark vilayetleri Türkleri arasında her türlü menfi politika telkinleri 

yürütülüyordu.” (TTTC, 1931d: 187). 

“Saltanat idaresinin devamı müddetince, yani asırlarca, daima hakir 

görülmüş, daima çiğnenmiş, ezilmiş, hatta insanlık hakları inkâr edilmiş 

köylümüzün ve amelemizin Millet Meclisi sıralarında millet mümessili ve devlet 

bünyesinin mühim unsuru olarak mevki alması, Türk inkılabının şiar edindiği 

esasların hayat ve hakikat sahasında mümtaz bir tekâmül tezahürüdür.” (TTTC, 

1931d: 198). 

“Abdülhamit’in idaresinde istibdat şiddetli idi… Memleket bir taraftan 

hafiye tehdidi altında, diğer taraftan rüşvet ve suiistimal şebekesi içinde can 

çekişiyordu…” (TTTC, 1938: 153). 

“Saltanatın kaldırılması kararı üzerine, vatana millete hainlik eden sırf 

kendi rahat ve huzuru için onu düşmanlara satmaktan çekinmeyen son Osmanlı 

padişahı ve halifesi Vahideddin, Türk milletinin haklı öcünden korkarak son bir 

alçaklık daha yaptı 17 Kasım 1922’de bir İngiliz savaş gemisine binerek 

İstanbul’dan kaçtı.” (TTTC, 1938: 240; Oktay, 1967, 1972; Akşit ve Ergun, 

1968: 68; Akşit ve Eğilmez, 1968: 106). 

“II. Abdülhamit… Padişahlığının 5. senesinde meşrutiyet taraftarlarını 

büsbütün yok etmek için Sultan Aziz’in intihar etmeyip Yeni Osmanlıların ileri 

gelenleri tarafından katledildiğini ileri sürerek özel bir mahkeme kurdurdu… 

Özel mahkeme bizzat Abdülhamit’in direktiflerine göre hareket ederek başta 

Mithat Paşa olmak üzere birçok kimsenin idamına karar verdi. Abdülhamit güya 
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onlara acıdı. İdam cezalarını sürgüne çevirdi. Mithat Paşa’yı bir iki arkadaşıyla 

Taif kalesine gönderdi ve verdiği gizli bir emirle onu Taif zindanında boğdurttu. 

Bu olaydan sonra Abdülhamit’in istibdadı daha çok arttı. Hafiyelerinin verdiği 

jurnallerle meşrutiyet ve hürriyet için çalışanları hapishanelere zindanlara 

arttırdı veyahut Fizan, Yemen, Irak, Suriye ve Doğu Anadolu gibi uzak yerlere 

sürdürdü. Milli ve vatani roman ve tiyatroların yayımlanmasını yasakladı.” 

(Akşit ve Oktay, 1953: 137; Oktay, 1966, 1967, 1972). 

“Abdülaziz, tahttan indirilmesini gururuna yediremediği için bir küçük 

makasla bilek damarlarını keserek intihar etti.” (Oktay, 1966: 258). 

“Abdülhamit, meclisi kapattıktan sonra kendi buyruklarına körü körüne 

itaat edecek olan kimseleri topladı… Memleketi dilediği gibi yönetmeye başladı 

işte bundan dolayı Abdülhamit’in bu kanunsuz, düzensiz sırf keyif ve arzusuna 

dayanan yönetimine istibdat devri derler. Hürriyet ve meşrutiyet için 

çalıştıklarını sezdiği kimselere çok zorbaca davranır onları veyahut Hicaz, Fizan, 

Yemen gibi en uzak yerlere sürdürür ya da zindanlara attırırdı.” (Oktay, 1967, 

1972). 

“Osmanlı hükümeti ve onun başında bulunan padişah Vahideddin, 

Osmanlı imparatorluğunun parçalanması kararı karsısında yalnız kendi tacını ve 

tahtını kurtarmaktan başka bir şey düşünmüyordu. Padişah memleketi merhamet 

dilenerek yalvararak düşmanlara boyun eğerek kurtarmak ve sarayında rahat 

içinde yaşamak istiyordu. Türk milletini ve sevgili vatanımızı yalnız kendi çıkarı 

ve rahatı için feda ediyor ve memleketimizin şan ve şeref dolu olan tarihini hiçe 

sayıyordu. Başta padişah olmak üzere birçok kimseler, İngilizlere yaranmak ve 

onlardan yardım görmek umuduyla İngiliz Muhipler Cemiyetini kurmuşlardır.” 

(Oktay, 1967, 1972). 

(M. Kemal’in gençliğinde)... Devletin başında bulunan II. Abdülhamit iyi 

bir hükümdar değildi. Çekindiği kimseleri memleketin uzak yerlerine sürüyor 

veya öldürtüyordu. Düşmanlarımıza karşı da yurdu koruyamıyor, birçok 

ülkemizin elimizden çıkmasına göz yumuyordu.” (Akşit ve Ergun, 1968: 59). 

“II. Abdülhamit 33 yıl memleketi baskı altında bulundurdu ve istediği gibi 

yönetti. Şüphelendiği kimseleri zindanlara attı veya Yemen gibi uzak illere sürdü. 

Bu zamanda halk büyük bir korku içinde yaşıyordu, söz ve yazı hürriyeti yoktu. 

Abdülhamit, Mithat Paşa’yı mahkemeye verdi. Mithat Paşa’yı Taif zindanına 

gönderdi ve orada boğdurularak öldürüldü.” (Akşit ve Eğilmez, 1968: 106). 

II. Abdülhamit’e olan düşmanlık, hem onun için söylenen hakaretlerin 

dozunun artmasına hem de ona karşı batılı devletlerin, gizli örgütlerin ve ayrılıkçı 

terör örgütlerinin açık ve gizli desteğini alarak kurulup faaliyet gösteren Yeni 
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Osmanlılar ile onların ardılı İttihat Terakki Cemiyeti’ni oldukça olumlu ifadelerle 

yüceltmeye kadar varmıştır. Ayrıca Meşrutiyetin ilanına karşı meydana gelen 31 

Mart Hadisesi ‘irticai faaliyet’, bu isyana katılanlar da Türk tarihindeki 

‘mürteciler’ olarak damgalanmıştır. 1930’ların ders kitaplarında yer alan bu 

ifadeler, günümüzde bile halen bir kesimin, muhafazakarları suçlarken 

kullandıkları en büyük argüman olan irtica-mürteci kavramlarının Türk siyasi 

literatürüne de kalıcı olarak girmesine sebep olmuştur: 

“Abdülhamit devrinin keyfi, muvaffakiyetsiz, şerefsiz ve sıkıcı idaresi, 

Osmanlı Müslümanlarının bir kısım genç münevverlerini, muhalefete sevk 

etmiştir. Bunlar da Yeni Osmanlılar, ikinci bir tabirle Genç Türkler namını 

aldılar.” (TTTC, 1931c: 8-9). 

  (13 Nisan 1909-31 Mart hadisesi)… “İstanbul’da meşrutiyet muhafızı 

diye meşrutiyet timsali meclisi mebusan etrafında bırakılan, hatta Rumelili 

kıtalar halifenin taassup aleti olmakta gecikmediler. Derhal din namına 

hürriyetperverleri İstanbul’da boğazlamaya başladılar… Hareket Ordusu 

meşrutiyete karşı kıyam edenleri mağlup ederek İstanbul’u mürtecilerden 

temizledi.” (TTTC, 1931c: 143). 

“Hareket ordusu meşrutiyete karşı hareket eden mürtecileri temizledi.” 

(TTTC, 1938: 157). 

“Osmanlı İmparatorluğu yer yer dağılıp pay edilirken II. Abdülhamit’in 

memleket içindeki istibadı da günden güne kuvvetleniyordu. Onun istidat ve 

zulmünden kurtulmak isteyen aydınlar ve bilhassa yüksekokul gençleri, 

meşrutiyeti yeniden ikna etmek için gizli gizli çalışmaya başladılar.” (Akşit ve 

Oktay, 1953: 141; Oktay, 1966: 259). 

“Yeni Osmanlılar memlekette Osmanlılık siyaseti gütmüşlerdi. Hâlbuki bu 

olmayacak bir işti. Buna karşılık İttihat ve Terakki Cemiyeti daha sağlam ve 

doğru bir yola başvurdu. İlk defa Türk milletine ve onun büyük varlığına sarıldı. 

(Türkçülük).” (Oktay, 1966, 1967, 1972). 

“İttihat ve Terakki cemiyeti üyeleri bir taraftan memleket içinde özgürlük 

için bin bir zorlukla uğraşırken öte yandan da Fransa, İngiltere ve İsviçre gibi 

yabancı memleketlerde gazeteler çıkararak Abdülhamit aleyhine türlü yazılar 

yazıyordu.” (Oktay, 1967, 1972). 

Eski devir kötülenip, karşıtları övülürken, yeni dönem ve sistem ise 

Osmanlı’nın son dönemlerinin muzaffer komutanı olan yeni devletin kurucu 

lideri M. Kemal’in şahsında topluma benimsetilmeye çalışılmıştır. Atatürk’ün, 

1919-1927 yılları arasını anlattığı siyasi amaçlı pragmatist, romantik tarih kitabı 

Nutuk, içeriği itibariyle bahsettiği tarihi olayların aksinin yazılmasının mümkün 
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olmadığı dönemin adeta kutsal kitabı olmuştur. TTTC’nin yazdığı 1931 tarihli 

Tarih ders kitabında “Cihan Harbinin Sonunda Osmanlı Devleti’nin Vaziyeti” 

başlıklı bölümüne aşağıdaki kısa girizgâhla başlanmış ve ardından tam beş sayfa 

doğrudan Nutuk’tan alınarak devam edilmiştir:  

“Cihan Harbi sonunda Osmanlı Devleti’nin vaziyetini, Gazi Mustafa 

Kemal Hazretleri, büyük nutuklarında çok mükemmel olarak, şöyle tasvir 

buyurmaktadırlar.” (TTTC, 1931d: 8). 

Nutuk’un kutsiyeti yine aynı kitabın 175. sayfasında tafsilatlı bir şekilde 

ifade edilmektedir. 

“Ben Türküm, Türk vatandaşıyım!  diyen her fert Büyük Nutku bir değil, 

birçok defalar dikkatle, hassasiyetle hürmet ve tazim ile okumak 

mecburiyetindedir. Bu Nutuk Türkün tükenmez kudret ve kuvvetini, Türk 

Milletinin ezelden gelen istiklal ve şeref aşkını anlattığı kadar, Türk Milletinin 

yetiştirebileceği reislerdeki büyüklüğün, başka milletlerin yetiştirebileceklerine 

nispetle ne ölçü tanımaz bir yükseklikte olduğunu göstermesi itibariyle Türkler 

için bir iftihar destanı ve her satırı istifadeli bir muazzam derstir.” (TTTC, 

1931d: 175). 

“M. Kemal… muhitine, adalet ve hürriyete muhabbet, haksızlığa, 

istibdada, fena idareye karşı nefret ve muhalefet fikri dağıttı.” (TTTC, 1931d: 

18). 

(M. Kemâl için)… “Daima doğru gören, daima doğruyu söyleyen, hatalı 

fikir ve hareketleri gözünden kaçırmayan ve bunları açmaktan, ortaya atmaktan 

asla çekinmeyen ve o ana kadar her işte muvaffakıyetle temeyyüz eden bu 

adamdan, Başkumandan Vekili, yani Enver Paşa, çekiniyordu.” (TTTC, 1931d: 

21). 

“Vahdettin ve Damat Ferid’in Türk milletine hainlikleri bu suretle de 

tebeyyün edince, Mustafa Kemal evvela Ferit Paşa kabinesi aleyhine şiddetli 

hücumlara başladı.” (TTTC, 1931d: 40). 

“…Bütün bu menfi amillerin tesiri altında bulunan bir memlekette Mustafa 

Kemal, parasız pulsuz, tek başına, yalnız kendisinin dehasına, irade ve kudretine 

ve Umumi Harpteki zaferleriyle Türk Milleti içinde kazandığı muhabbet, hürmet 

ve nüfuza güvenerek, bir yeni devlet kurmaya, bir yeni ordu teşkil etmeye 

kalkıştı.” (TTTC, 1931d: 131). 

Yeni sistemin tam anlamıyla kurulup düzenin sağlanabilmesi adına 

mecliste farklı seslerin olmaması son derece elzem olduğundan, o dönemin 

kurucu iktidarına muhalefet etmek gerçekten zordur. Bu doğrultuda iktidardaki 
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Cumhuriyet Halk Fırkası’na karşı söylemleriyle gerçek anlamda ilk muhalefet 

partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası için kitaplarda şu ifadelere yer 

verilmiştir:  

“Muhalefet, tatbikine hazırlanılan teceddüt ve ıslahat projelerine pek tabii 

olarak muhalif bulunan muhafazakâr ve mürteci ruhlu unsurlara istinat etmekten, 

onlara yaranacak tarzda sinsi siyaset gütmekten ve hatta Halifeyi ele alarak 

vasıta edinmekten geri durmuyordu.” (TTTC, 1931d: 148). 

“Memlekette yapılan ve yapılmasına hazırlanılan yeniliklerden, 

inkılaplardan memnun olmayan cahil mutaassıp zümreler vardı. Eski devirlerin 

uykuda bırakmakta ve hurafelerle uyuşturmakta menfaat buldukları bu zümreler 

başta bizzat Gazi Reis olmak üzere inkılapçı münevverler tarafından yakın 

temaslar, konuşmalar ve neşriyat ile irşat ediliyorlardı. Türk Milletinin selim 

aklı, sağlam mantığı selamet ve hakikatin ne tarafta olduğunu bulmakta güçlük 

çekmiyordu...” (TTTC, 1931d: 187). 

Türkiye hem kelime hem de meşruiyet anlamında birbirinden son derece 

farklı olan darbe ve ihtilal kavramlarının bilinçli bir şekilde karıştırıldığı ender 

ülkelerden biridir. Darbe, belli bir güç odağının (genelde bu ordudur) meşru 

hükümeti devirerek iktidara silah zoruyla el koymasını amaçlayan kalkışma 

hareketidir ve anayasal bir suçtur. Bu türe, 1960 ve 1980’de yapılan amacına 

ulaşmış darbeler ile 15 Temmuz 2016 tarihli başarısız darbe girişimi örnek olarak 

verilebilir. Bununla birlikte halkın bir araya gelerek meşru hükümeti devirip 

sistemi topyekûn değiştirmesi ise ihtilal ya da devrim olarak tanımlanır. 1789 

Fransız ve 1917 Bolşevik devrimleri de buna örnektir. Bu gerçek, Türk 

tarihindeki darbelerin de halka mal edilerek bilinçaltında meşrulaştırılmaları için 

ihtilal/devrim olarak adlandırılmalarına sebep olmuştur. Örneğin 1960 darbesini 

devrim şeklinde ifade ederek meşrulaştırmaya çalışan kitapta bu olayla ilgili 

olarak: “Devrimin amacı milletin birliği devletin varlığını ve bütün hürriyeti 

sağlamaktı.” (Akşit ve Eğilmez, 1966: 158) şeklinde ifadeler yer almış ve darbeyi 

meşru gösterecek; iktidara güvenin azalması, huzursuzluğun artması, memleketi 

kalkındıracak bir programın uygulanmaması gibi bazı romantik gerekçeler 

yazılmıştır.  

İkinci Alt Probleme İlişkin Elde Edilen Bulgular 

Din kategorisi olarak da değerlendirilebilecek, “Romantizm akımının ders 

kitaplarına din ekseninde yansıması nasıl olmuştur?” alt problemi doğrultusunda 

ders kitaplarında yer alan, dine, dini kavram ve sembollere ilişkin romantik 

ifadeler tespit edilerek yorumlanmıştır.  
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1000 yıldır Türk devlet/toplumlarında var olan teokratik düzenden, çok 

hızlı ve sert bir şekilde laik düzene geçilmeye çalışıldığı Erken Cumhuriyet 

Döneminde, sistemle birlikte hedeflenen yeni vatandaşın da her anlamda batıcı, 

seküler bir dünya görüşüne ve yaşantısına sahip olması isteniyordu. Bu amaç 

doğrultusunda Türk Tarih Tezinin de etkisiyle Türklüğün miğfer değer olarak 

kabul edildiği o dönemde TTTC’nin hazırladığı 1931 tarihli lise tarih ders 

kitapları, pozitivist, aydınlanmacı anlayışın romantik dille harmanlandığı bir 

önsözle başlanmıştır: 

“Türk ve İslam tarihçileri, İslamlıktan önceki binlerce yıla ait devreleri 

unutturmayı, ümmetçilik siyasetinin icabı ve din gayreti vecibesi bildiler. Daha 

yakın zamanlarda, Osmanlı İmparatorluğu'na dahil bütün unsurlardan tek bir 

milliyet yaratmak hayalini güden Osmanlılık cereyanı da Türk adının 

anılmaması, milli tarihin yalnız ihmal değil, hatta yazılmış olduğu sayfalardan 

kazınıp silinmesi yolunda üçüncü bir etken halinde diğerlerine eklendi. Bütün bu 

olumsuz cereyanlar, tabii olarak, mektep programları ve mektep kitapları 

üzerinde bile etkisini gösterdi ve Türklüğün, çadır, aşiret, at, silah ve savaş 

kavramlarıyla eşanlamlı tutulması geleneği mektep kitaplarımıza kadar girdi. 

Türk tarihinin inkâr edilmiş ve unutturulmuş simasını ve mahiyetini, bütün 

hakikatleriyle meydana çıkarabilmek için çalışmakta olan TTT Cemiyeti bir kısım 

azasını tarih tedrisatındaki bu boşluğu doldurabilecek bir kitap hazırlamaya 

memur etti.” (TTTC, 1931a,b,c,d: Önsöz). 

Yeni oturtulamaya çalışılan laik düzenin gereği gurur duyulacak geçmişi 

İslam öncesi laik dönemde arayan yeni sistem, yakın dönemi adeta 

düşmanlaştırarak yeni devletin zihinlerde ve gönüllerde kendisini kabul 

ettirmesini amaçlamıştır. Bu doğrultuda Cumhuriyetin ilk yıllarının laik, 

pozitivist, materyalist rüzgârı, dine ve dini unsurlara bakışta da olumsuz romantik 

bir söylemin gelişmesine neden olmuştur. O dönemin haleti ruhiyesini en iyi 

anlatan olaylardan birisi, Adana Maarif Eminliği mıntıkası ilköğretim 

müfettişlerinin katıldığı 1930 tarihli kongrede yaşanmıştır. Dönemin Adana Milli 

Eğitim Müdürü İsmail Habip’in kongrede söylediği ifadeler dikkate şayandır: “... 

Genç muallim daima bilecek ki köyde kendinin en büyük rakibi yine köy 

imamıdır… Bunun içindir ki yeni muallim eski imamı her sene ricat ettirmeğe, 

her sene ona faik olmaya başlamıştır. Biri basamak basamak iniyor, diğeri 

basamak basamak çıkıyor.” (Üstel, 2008: 204, 205). Tanrı diye isimlendirilen 

Allah (cc) başta olmak üzere din, dini kurumlar ve ritüeller, bizzat insanların 

“yaşantı sonucu uydurdukları şeyler” biçiminde tanımlanarak hafife alınmış, 

bunlardan ötürü Türk milletinin tarih boyunca çok zarar gördüğü iddia edilmiş 

(hilafet özelinde) ve dini anımsatacak her şey küçümsenerek eleştirilmiştir. 

Kısacası insanın terakkisine engel olduğu iddia edilen din (öncelikli İslamiyet) 
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ve dine ait olan her şeyin zararlı ve kötü, insan aklının ise en üstün güç kabul 

edildiği materyalist, pozitivist bir bakış açısı, romantik ifadelerle ders 

kitaplarında kendisine yer bulmuştur: 

“Tabiatı anlamakta zekânın en büyük cevher ve etken olduğu anlaşıldığı 

gibi, tabiatın üstünde ve dışındaki bütün kavramların, insan beyni için kendi 

tarafından uydurma şeylerden başka bir şey olmayacağı meydana çıkar.” (TTTC, 

1931a: 1).  

“Dilin lügatçesi çoğaldıkça insanın hikâye ve nakil kabiliyeti de arttı. 

Kendilerine, kabilelerine, kutsal geleneklere, dünyaya ve her şeyin sebeplerine 

ait birtakım hikâyeler nakletmeye başladılar… Bu hal, insanları istediği gibi 

serbest bir fikir ve düşünceye sahip olabilmek imkânından mahrum ve bazı 

fikirleri, bazı telkinleri olduğu gibi kabul etmeye mecbur ediyordu. Görülüyor ki 

insanlar bu bahsettiğimiz tarihlerden itibaren şahsiyetlerinden bir kısmını feda 

etmek mecburiyetinde kalmışlardır. İnsanlık bugün dahi hala aynı yolu takip 

etmektedir... İlkel insanda Allah ve din hakkında hiçbir fikir ve kanaat yoktu. Bu 

kadar genel ve kapsamlı anlayışlara insanın beyni ancak yavaş yavaş alıştırıldı. 

Din fikri, insanlar cemiyet hayatına açıktan açığa atıldığı oranda genişlemeye 

başlar, vahdet kavramına yaklaşır ve nihayet tabiatın kudret ve büyüklüğüyle 

daha iyi anlaşılması mümkün, hakiki bir mahiyet alır. Görülüyor ki insanlar 

cemaat halinde yaşamaya başladıktan sonra, diğer toplumsal kurumlar gibi din 

kurumunu da vücuda getirmişlerdir. Tanrılık vasfı kavramını bulan, bu kavramın 

sırlarını keşfeden ve bugün dahi keşfetmeye devam eden, insan zekâsıdır.” 

(TTTC, 1931a: 23). 

“İsraillilerin Mısır'dan çıktıkları vakit Yahova'ya olan ortak inançlarından 

başka bir bağları yoktu. Musa, bu inanç esası üzerine dini kanunlar kurdu.” 

(TTTC, 1931a: 158).   

“İsa'nın tarihi bir şahsiyet olmadığı iddiasını, bizzat İncillerin İsa 

hakkında verdiği bilgiler de destekleyecek mahiyettedir.” (TTTC, 1931a: 329). 

“Yavuz Selim, Mısırı zapt ettiği zaman, orada Halife Mütevekkil Alallah 

unvanlı ve Mısır Hükümetinin sadakası ile geçinen bir Arap buldu. Bu biçarenin 

hiç denecek kadar ucuz bir ücretle Mısır Hükumetine kiralamakta olduğu 

Halifelik sıfatını imparatorluk siyasetine vasıta olarak kullanmak üzere almağa 

özenmese idi bu mesele belki o zaman sonuna ermiş, Osmanlı Devleti’nin asrın 

icaplarına göre tekâmülüne mani bir müessese ihdas edilmemiş ve Türklük bu 

boş unvanı taşımak yüzünden birçok zararlara uğramamış olacaktı.” (TTTC, 

1931d: 156-157). 
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“Türklerde gerçi zaman zaman muhtelif devirlerde dini siyasete alet gibi 

kullanmak cereyanları baş göstermiştir… Fakat bu dalalet, bu akılsızlık er geç 

milli felaketler getirmiş, böyle davalara alet edilen devletlerin batması ile 

nihayetlenmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, din ile devlet işini karıştırma hatasının 

Türk tarihindeki en son kurbanıdır. Osmanlı Saltanatının sayısız hataları içinde, 

her türlü milli inkişaf yollarını sımsıkı kapamış olması itibariyle bu hatayı başta 

saymak doğru olur. Osmanlı Devletinden Türk Cumhuriyetine miras kalan 

dertlerden izalesi belki en çetin görünen de bu idi.” (TTTC, 1931d: 203; 1938: 

256).  

“Tedrisat, bundan sekiz on asır evvelki Orta zaman safsatalarına istinat 

eden ve Arapça metinlerle okutulan birkaç mantık, hadis ve tefsir kitaplarına 

munhasır kaldı.” (TTTC, 1931d: 243). 

“Bu halifelik yüzünden yüzlerce yıl Türk kanı aktı. Hiçbir değeri kalmayan 

halifelik Türklerin başına bela kesildi.” (TTTC, 1938: 240). 

(Halifeliğin kaldırılması)… “4 Mart’ta Abdülmecit, soyu sopuyla 

beraber bir daha dönmemek üzere İstanbul’dan çıkıp gitti. Türkün başında en 

büyük tufeyli eksildi.” (TTTC, 1938: 241). 

“Hristiyanlık dininin kurucusu Hz. İsa Kudüs’te çarmıha gerilerek 

öldürülmüştür.” (Akşit ve Oktay, 1953: 151). 

“Din işlerinin devlet işlerine karıştırılmasının çok zararları olmuştur. 

Osmanlı Devleti’nin Avrupa devletlerinden geri kalmasının başlıca 

sebeplerinden biri budur.” (Akşit ve Ergun, 1968: 71). 

Kurtuluş Savaşı’nın amaçları anlatılırken dahi dine sataşılmış ve o, içine 

düşülen vahim durumların sebebi olarak gösterilmiştir:  

“Zamanımız devlet ve cemaat idaresinde muvaffakiyetsizliği vakıalarla 

sabit olmuş olan dini esas ve kanunları, yalnız fertle mabut arasındaki 

münasebetlere hasrederek, medeni, içtimai ve siyasi kanunları ve müesseseleri, 

Türk milletinin ihtiyaçlarına ve zamanımız hukuk ve siyaset nazariyelerine göre 

yenileştirmek ve bu suretle yeni Türk Devlet ve cemaatini laik prensiplere istinat 

ettirmek…” (TTTC, 1931d: 56). 

Türk milletinin İslam dinine girmesi olayı, adeta taassuba, karanlıklara, 

bataklıklara düşmek şeklinde yorumlanmıştır:  

“Fakat Türk tarihi Türk Milletine, ayni zamanda kendi ırkının binlerce 

yıllık tecrübelerle vardığı manevi tekâmül esaslarından ayrıldığı, bilhassa irfan 

ve medeniyetin yüksek ve temiz havalı yaylasından taassup ve cehaletin sıtmalı 
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bataklığına indiği zamanlarda uğradığı belaların sertliğini, varlığına sarılan 

karanlıkların kolay yırtılmaz koyuluğunu hatırlatır.” (TTTC, 1931d: 258-259). 

Bu eleştirilerden İslam dinini anımsatacak Arap milleti ve harfleri dahi 

nasibini almıştır:      

“1928'e kadar bütün Türkler arasında kullanılan Arap harfleri Türk diline 

hiç uygun olmayan bir yazı sistemidir. Kuvvetli seslerle dolu Türk dili ses 

işaretleri pek az olan bu Arap yazı sistemi içinde esir gibiydi. Bu Arap alfabesi 

dünyanın en muğlak alfabelerinden biridir.” (TTTC, 1931a: 41).    

“Endülüs hükümdarı Abdürrahman, son tecrübelerden sora tehlike 

zamanlarında mürai (ikiyüzlü) Araplara istinat edilemeyeceğini anlamıştı.” 

(TTTC, 1931b: 176). 

(Şerif Hüseyin kastedilerek)… “İslamlığı zulümden, kölelikten 

kurtarmak ve şereflendirmek için damarlarının temiz kanını asırlarca cömertlikle 

akıtmış olan Türkü, peşine taktığı çöl ve şehir Araplarına öldürtmekte İslam 

olmayan düşmanlarla yarışa çıktı.” (TTTC, 1931d: 157-158). 

 “Arap harflerle Türkçe’de doğru imla yazılamazdı. Bu ecüş bücüş harfler, 

birbirleri ile birleşirken başka biçimler alırdı.” (TTTC, 1938: 277). 

Müslümanlar için en kutsal yapı olan Kâbe’nin isminin, gerçek anlamı olan 

küp yerine dinen haram kabul edilen tavla zarına benzetildiği, Kâbe ile Hacerü’l-

Esved taşının kutsiyeti olmadığı ve hatta Kuran’da geçen zemzem kıssasının 

sonradan uydurulan bir masal olduğu iddia edilerek, tüm bunları Müslüman 

halkın gözünden ve gönlünden düşürmek amaçlı yazılan aşağılayıcı ifadeler 

oldukça dikkate şayandır: 

“Kâbe, mikap yani tavla zarı şeklinde demektir... Bu mukaddes karataş 

an'anesi aynen Friklerde de vardı. Friklerin mukaddes sayarak ihtiram ve ibadet 

ettikleri Karataş bugünkü Afyon Karahisar şimalinde kadim Pessinüs şehrinde 

bulunuyordu… Demek ki Kâbe’nin bir köşesindeki Kara taşın kutsiyet 

almasından, ziyaret ve tavaf edilmesinden çok evvel Frikler’de karataşın mabet 

ve ziyaretgâh esası olması adeti teessüs eylemiş bulunuyordu… Bu uydurmalara 

göre İbrahim, karısı Hacer ile oğlu İsmail’i buraya getirmişti; Zemzem de onlar 

için fışkırmıştı, İbrahim, oğlu İsmail ile birlikte Kâbe’yi bina etmişlerdi. Cebrail 

kendilerine o zaman beyaz ve mücella olan Haceriesvedi getirmişti; bu taş 

seradan günahkârların ellerini sürmelerinden dolayı kararmıştı. Bunların hepsi, 

bittabi, sonradan uydurulmuş masallardır.” (TTTC, 1931b: 85).   

Türklerin 1000 yıldır inandıkları, İslamiyet ve onun peygamberi Hz. 

Muhammed’i küçük düşürücü ifadelerle birlikte, Peygamberimizin İslamiyet’in 
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kurucusu, Kuran-ı Kerim’in de Arap edebiyatı ürünü, hac ibadetinin ise 

İslamiyet’in gelişinden evvel de olan bir panayır geleneği olduğu iddia edilmiştir:  

“…Muallekalardan (şiirler) başka Hamase namını taşıyan kahramanlık 

şarkıları da vardı. Arap edebiyatının Kurandan evvelki eserleri bunlardan ibaret 

idi. Muhammet 40 yaşına geldiği zaman vatandaşlarını, kendinin bulduğu ve 

doğru olduğuna inandığı yeni bir dine davete başladı.” (TTTC, 1931b: 86-89).   

“Muhammet Arapların ahlak ve adetlerinin pek fena ve pek iptidai ve 

ıslaha muhtaç olduğunu anlamış, bunları ıslah için tenha yerlere çekilerek 

senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sora kendisinde vahiy ve ilham fikri 

doğmuştur… Muhammet uzun bir devirdeki tefekkürlerin mahsulü olan ayetleri 

lüzum ve ihtiyaçlara göre takrir ediyordu. Bununla beraber kendisini tahrik eden 

kuvvetin tabiat fevkinde bir mevcudiyet olduğuna samimi surette kani idi. 

Muhammedi harekete getiren ilk amil bu samimi heyecanlar olmuştur.” (TTTC, 

1931b: 90-91).   

“Mekke zaptolunduktan ve Kabe'deki putlar parçalandıktan sora da yıllık 

haccın müşrikler tarafından da eski müşriklik adetleri dairesinde yapılmasına 

müsaade olundu. Onun için müslümanlarla müşrikler aynı zamanda haç ve ayni 

şenliklere iştirak ederlerdi. Bundan anlıyoruz ki, o zaman hac, dini maksatla 

yapılan bir içtimadan ziyade her yıl kurulan büyük bir panayırdı.” (TTTC, 

1931b: 110).   

“Ali ve yakın akrabaları, Muhammed’i terki hayat ettiği kerpiç odada 

kimseye haber vermeksizin açtıkları bir mezara acele gömdüler. Peygamberin 

karıları bile bundan haberdar edilmedi; onlar yalnız bitişik odada kazma sesleri 

işiterek az çok ne yapılmakta olduğunu anlamışlardı… Ebubekir ve Ömer de 

cenaze merasiminde bulunamamışlardı. Anlaşılıyor ki o anda siyasi 

meşguliyetler o kadar mühim ve mücbir idi ki kimse Arabistan’ın kudretli hakim 

ve sahibinin cenazesiyle uğraşmaya ne vakit bulmuş ve ne de arzu duymuştur.” 

(TTTC, 1931b: 115-116).   

Erken Cumhuriyet Dönemindeki ders kitaplarında peygamberlik, bir 

meslek; Peygamberimiz de İslamiyet’in kurucusu ve icap ettiğinde onu 

değiştiren, geliştiren kişi olarak tanımlanmış, ayrıca basit kelime oyunlarına 

başvurulmuştur. Örneğin İslam dünyasındaki geri kalmışlığın sebebinin Hz. 

Muhammed ve İslamiyet olmadığını söyleyerek onlar temize çıkarılırken, söz 

konusu durumun sorumluluğu, Kuran hükümlerini çağın şartlarına göre 

değiştirmeyenlere yüklenmiştir. Aslında bu temize çıkarma oyunu ile 

Peygamberimizin Kuran-ı Kerimi bizzat kendisinin yazdığı ve şartlara göre 
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değiştirdiği dolayısıyla herhangi bir kutsiyeti olmadığı üstü örtük olarak iddia 

edilmiş oluyordu:  

(Hz. Ebubekir’in halifeliği)… “İlk zamanlarda bu tarzı hareket müessir 

ve müfit olsa da sonraları İslamiyet sisteminin tekâmülüne karşı bir mania teşkil 

edebilirdi. Çünkü Muhammet hayatın da her günün icabatına göre muvafık çare 

ve tedbirler tatbik ederek İslam cemaatini muvaffakıyetle idare ederdi. Eğer o 

Arabistan haricindeki kavimlerle temasa girseydi ihtimal ki birçok yenilikler ve 

değişiklikler yapacaktı… Muhammed, gerek dini meselelerde, gerek içtimai 

hususlarda bir ıslah yapmak lazım geldiği zaman, kendini hiçbir şeyle bağlı 

görmemiştir. Muhammet’ten sora İslam âleminde görülen durgunluk ve tedenni 

sebebi Muhammet’te değil, onun haleflerinin Muhammed’in mesleğinin ruhunu 

değil, metnini almalarında aramalıdır. Bu büyük hakikat ancak Türkiye 

Cumhuriyeti devrinde hakkile idrak edilmiş ve icabatı yapılmıştır.” (TTTC, 

1931b: 118).   

İslam dinin Araplar tarafından kurulduğu dolayısıyla Türklere ait olmadığı 

olamayacağı iddiası bile, Türklere övgü dolu sözlerin arkasına saklanmıştır:  

“Her ne kadar İslâm dini Araplar tarafından çıkarılmış ve onlar 

tarafından yayılmaya başlanmış ise de bunun bir cihan dini haline gelmesi 

Türkler sayesinde olmuştur.” (Oktay, 1956: 88). 

Türklerin İslam ordusuyla karşılaştıkları dönemlerde yaşananlar 

konusunda, milleti hem İslamiyet’ten hem de 1000 yıldır birlikte yaşadıkları Arap 

milletinden soğutmak amaçlı, Türk milletinin zihninde yanlış algılara sebep 

olacak hiçbir bilimsel dayanağı olmayan bir anlatım söz konusu olmuştur:  

“Kanlı bir kumandan olan Kuteybe… bu güzel ve mamur şehri (Beykent) 

birkaç gün yağma ettikten sora yaktılar, yıktılar. Şehirde eli silah tutabilecek ne 

kadar Türk varsa vahşiyane boğazladılar. Kadınları ve çocukları da esir ederek 

Horasana gönderdiler. Katliamlar yapmak suretile tecavüze başlayan Kuteybe, 

hayatının son günlerine kadar bu vahşette devam etti. Baykentten sora Talkan 

mamuresi de tahrip edildi. Burada da tüyler ürperten korkunç bir katliam yapıldı; 

Araplar, teslim olan Türkleri kılıçla doğramaktan yorulunca zavallıları sıra sıra 

ağaçlara astılar. Talkan’a giren yolun altı kilometre uzunluğundaki kısmı iki 

taraflı ağaçlara asılan insan cesetleri ile korkunç bir koruluk şeklini aldı… Fakat 

bütün bu vahşetlere rağmen Türkleri kâfi surette Arap boyunduruğuna 

sokamadı.” (TTTC, 1930, 1931b; Akşit, 1968, 1971).   

“Arapların Türkler hakkında tatbik ettikleri siyaset zulüm ve tenkille 

hulasa edilebilir. Arap kumandanları, Türkellerini kan seylabelerine boğan 

tecavüzlerinde çöl Araplarının yağmagerlik hislerini tatminden başka bir gaye 
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takip etmiyorlardı. Arap halifeleri Şam saraylarının israf ve eğlencelerini temin 

için kumandanlarını yağmacılığa teşvik ederlerdi. Bir asra yakın devam eden bu 

tahripçi Arap istilasının yegane ve meş'um neticesi şu oldu: Türkellerindeki 

yüksek medeniyet bütün eserleriyle beraber mahvoldu. Bunca mamur ve zengin 

şehirler birer birer harabe haline geldi. Arapların istila maksatlarını İslamlığın 

neşri gibi dini bir mefkureye atfetmek kat'iyyen doğru değildir… Asırlardan beri 

hakim yaşayan Türkler, tabiatıyla bu çapulcuların hükmü altına giremezlerdi. 

İslam dinini kabul ederek efendilikten mevaliliğe (köleliğe) inemezlerdi. Türkler 

ancak kendilerini mevali yapmak isteyen Arapların efendisi olmaya karar 

verdikten sonradır ki kütle halinde İslam dinine girmişlerdir.” (TTTC, 1931b: 

146).   

“Lütuf, merhamet ve adaletiyle şöhret bulmuş olan bu halifenin en büyük 

zulümleri yapmaktan çekindiği zannolunmasın. Harun Reşit birçok Alevileri 

kendi gözü önünde kollarını, bacaklarını kırdırarak boğdurmuştur. Bilhassa 

kendisini hilafet makamına getirmiş olan ve ondan sora da 17 senelik mühim 

hizmetleriyle onu bütün dünyaya tanıtmış bulunan Bermek (Barınak) ailesini 

(Türk oldukları iddia edilir) bir vehim yüzünden cellatlar elinde mahvetmiş 

olmasını tarih affetmeyecektir.” (TTTC, 1931b: 151).  

“… Eski Türk hayatında mühim mevkii olan kadının umumi hayat haricine 

çıkarılmak istenmesi, eskiden beri kabile an'anesinde mevcut olan ve şölen adı 

verilen sazlı ve şaraplı umumi ziyafetlerin şeriat tarafından menedilmesi, oruç, 

namaz, hac gibi Türkmen an'anesine uymayan sıkı birtakım hükümler, 

Türkmenlerin hayatına uymuyordu. İşte bu sırada birtakım Türk sofuları, 

Türkmenler arasında onların anlayabileceği şekilde basit bir tasavvuf 

propagandası yaptılar; daha doğrusu Şamani an'anelerine uygun bir İslamlık 

şekli yarattılar.” (TTTC, 1931b: 282).   

“II Beyazıt zamanında Hristiyan mabetleri camiye tahvil edildi saraydan 

tasvirler ve heykeller çıkarıldı… Kısacası o dönem Osmanlı siyaset ve harsında 

bir irtica meşhuttu.” (TTTC, 1931c: 38-39).    

“Harun Reşit, Bermekoğulları’nın başarılarını çekemediği için onları 

devlet işlerinden uzaklaştırdı bazılarını öldürttü.  Bu onun ünün lekeledi.” (Akşit, 

1968, 1971). 

Osmanlı’nın özellikle son dönemleri kötülenirken, yeni devlet ve sistem 

için herhangi bir tehlike arzetmeyen Selçuklular hakkında ise, İslam’a aykırı 

olduğunu iddia ettikleri konularda gösterdikleri ilerlemelerden dolayı oldukça 

olumlu ifadeler kullanılmıştır:  
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“Anadolu Selçukları zamanında, İslam taassubunun menetmiş olmasına 

rağmen, böyle canlı şekillere, hatta kabartma ve oyma olarak insan resimlerine 

ve ayrıca bazı heykellere tesadüf olunması, Anadolu Türklerinin taassup 

hislerinden ve dar düşüncelerden ne kadar uzak olduğunu gösterir. Bu devirlere 

ait birçok mezar taşları, lahitler, tahta oymaları, demir ve bakır işleri, çiniler, 

halılar, kumaşlar, işlemeler, Anadolu Türklerinde bedii hissin, san'at 

duygusunun ne kadar yüksek olduğunu anlatmaktadır. Anadolu Türkleri, hayatın 

en basit ihtiyaçlarını temin edecek basit eşyayı bile yüksek bir san'at eseri haline 

getirecek kadar yüksek bir medeniyete sahiptiler.” (TTTC, 1931b: 287).   

İlginç olan ise dine olan bu soğuk hatta düşmanca tutuma rağmen, 

Türklerin üstün yeteneklerinin somutlaştığına inanılan durumların, dinle ilişkili 

olsa da ikna edici bilimsel kanıtlar sunulmadan anlatılmasında da bir beis 

görülmemesidir:  

“Hindistan’da ortaya çıkan Buda, Saka Türklerindendir.” (TTTC, 1931a: 

80).   

(Budizm için)… “M.Ö. 6. yyda küçük yaştan beri kendisine Sakaların 

akıllısı manasına gelen Saktamumi denilen bir Saka türkü ortaya yeni bir din 

koydu (Budha)” (Unat, 1947: 45). 

“Eğer bu savaşlar sırasında Türkler, İslam dünyasına egemen bulunmamış 

olsalardı Haçlılar büyük başarılar kazanacaklar ve belki de İslamlığı tekrar 

Arabistan’a süreceklerdi. Fakat Türkler; zaman zaman Avrupa’dan gelen 

milyonlarca haçlılara göğüs gererek İslamlığı bu büyük tehlikeden kurtardılar.” 

(Akşit ve Oktay 1952: 149). 

Erken Cumhuriyet Döneminde İslam’a olan olumsuz bakış açısı, kadın 

hakları bahane edilerek hiç bir dayanağı olmayan suçlamalara ve dozu artmış 

eleştirilere sebep olmuştur. Böylelikle hem din hem de Osmanlı Devleti aynı anda 

eleştirilmiştir:  

“Bütün aile hukukunda kadın, erkekten aşağı tutuluyordu. Kadın, evinde 

yüksek avlu duvarları ve sıkı pencere kafesleri arkasında güneş ışığından ve 

hayat sesinden uzak yaşatılıyordu. Bu zamanlar, Türk kadını için hakiki bir 

zindan, facia ve ıstırap devridir. Kadının içine atıldığı bu istibdat ve esaret 

hayatının Türklükle, Türk içtimai düsturlar ile hiçbir alakası yoktu. Saltanatın 

kendisi için dayanılacak kuvvet haline getirdiği taassup ve irtica, bunu yabancı 

kültürlerden alarak Türk hayatına tatbik gayretine düşmüştü. İrtica zorbalığının 

kuvveti arttıkça yenilik ve uyanış cereyanlarına gösterilen zulmün ve düşmanlığın 

en büyük payı kadınlığa ayrılıyordu.” (TTTC, 1931d: 222, 223). 
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“Osmanlı devletinde kadının hiçbir sosyal hakkı yoktu. Çünkü İslamlık 

kadınlara siyasal ve sosyal haklar tanımamış onu erkekten ayrı bir yaratık gibi 

kabul etmişti. Dün evlerin harem dairelerinde kafes arkalarında oturan 

kadınlarımız bugün öğretmen, yargıç, doktor, mühendis, mimar ve milletvekili 

olarak çalışmakta…” (Oktay, 1967; 1972). 

Aslında 1960’larda başlayan fakat 1970’lerden itibaren iyice güçlenen 

milliyetçi muhafazakâr yaklaşım, ders kitaplarında İslam’a karşı yumuşak hatta 

övgü dolu bir yaklaşımın gelişmesine neden olmuştur:  

“Türkün zaten mevcut olan cesaretine İslâm dini ayrı bir kuvvet katmıştı. 

Hayatta kalmakla ölmek arasında önemli bir fark yoktu... Osmanlı Türkleri 

ganimet ve çapul hırsıyla savaş yapmıyorlardı. Ganimet, savaşın haklı olan bir 

sonucu idi. Osmanlı ordusunda düzensiz çeteleri yoktu. Türk ordusu daima 

savaşa hazırdı. Yorulmak bilmezdi. Hıristiyanların üç günde aldıkları yolu bir 

gecede alırdı. Sessiz ve hızlı hareket savaş gereklerinin en önemlilerinden biri 

olarak kabul edilirdi. Yüz Hıristiyanın on bin Osmanlıdan daha fazla gürültü 

yaptığını Batılı yazarlar bildirmektedirler... Türk askerlerinin cesareti her türlü 

takdirin üstünde idi. Yaşamak esas olmakla beraber, eğer ölmek alna yazılmışsa 

hiç de çekinilecek bir şey değildi. Şehit olmak bir asker için en yüksek mertebe 

sayılırdı. Açlığa uzun süre dayandıkları gibi, yiyeceğin iyi olmasına da 

bakmazlardı. Komutanlarına tam bir itaat göstermekle beraber, komutanlar da 

itaate lâyık, karakter ve cesaret sahibi kimselerdi.” (Akşit, 1981: 30-31). 

“Türklerin benimsemiş olduğu inanç sistemi ve ilkeler arasında büyük bir 

uyum olması onların İslam’a bakış açılarını etkilemiştir. Diğer dinlere tepki 

göstermelerine rağmen İslamiyet’e karşı çıkmak şöyle dursun kendi istek ve 

iradeleriyle rahatlıkla İslamiyet’i benimseyip kabul etmişlerdi… Türklerin İslam 

dinine geçişleri kendi ruh ve karakterlerine uygun düştüğü için bazı tarihçilerin 

dediği gibi “âdeta farkında olmadan” tabi bir seyir içinde gerçekleşmiş ve asla 

bir tepki gösterilmemiştir… Türkler kendi töre, inanç, ideal ve karakterleriyle 

bütünleşen prensiplere sahip bu mükemmel din ve medeniyet dairesine girmekte 

asla zorlanmadılar... Türk millî kültürünün yanında İslam dininin büyük önemi 

ve etkisi ile Türkler mütecanis, birlikçi bir millet hâline gelmiştir.” (Komisyon, 

2019a: 182-183). 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER  

Romantik tarih yazımı, 19. yy ortalarına kadar güçlü bir şekilde etkisini 

sürdüren, bu tarihten itibaren zayıflamaya başlasa da milliyetçi ulus devletlerin 

varlığıyla beraber dönem ve devletler bazında her daim kendisine yaşam alanı 



Tarih Ders Kitaplarında Cumhuriyet Romantizmi 

[2303] 

 

bulan bir akım olmuştur. Milletlerine, gurur kaynağı olacak, hedeflerine 

ulaşmada kökten gelen güçlü bir enerji sağlayacak kaynağı tarihte arayıp bulan 

ulus devletler, romantik bir bakış açısıyla tarihe yaklaşıp kendilerine yeni bir 

geçmiş ve yeni bir ulusal hafıza oluşturma gayreti içine girmişlerdir. I. Dünya 

Savaşı’nın ardından kurulan yeni ulusal devletlerden biri olan Türkiye 

Cumhuriyeti de benzer bir süreci en şiddetli şekilde yaşayanlardan olmuştur.  

Devletin kurulmasıyla birlikte yapılan inkılapların asıl etkilerinin 

görüldüğü 1930’lar, romantizmin en güçlü olduğu dönem olmuştur. Bu dönem, 

başta Sümer, Yunan ve Hititler olmak üzere neredeyse tüm dünya milletlerinin 

Türkler’den, dillerinin ise Türkçe’den geldiği, Çin, Hint ve Mısır gibi en kadim 

medeniyetlerin kurucusunun Türkler olduğu şeklinde yeterli bilimsel dayanağı 

olmayan iddiaların havada uçuştuğu, bilimsellikten kopmak istemeyen Zeki 

Velidi Togan gibi az sayıdaki tarihçinin ise küçümsenerek rencide edildiği bir 

dönem olmuştur.  

Romantizm akımının milliyet ve din ekseninde ders kitaplarına 

yansımasının incelendiği bu çalışmadan elde edilen verilere baktığımızda en kesif 

etkinin 1930’ların ders kitaplarında yer aldığı söylenebilir. Çalışmadan elde 

edilen sonuçlara genel olarak baktığımızda 1930’lar boyunca okutulan tarih ders 

kitaplarında milliyetçiliği aşıp ırkçılığa kayan ifadelere çok sık rastlanmaktadır. 

Bu dönem romantik tarih anlayışının temelinde, pozitivizmin son derece güçlü 

olduğu, “Batılı devletlerin Anadolu üzerindeki tarih temelli hak iddiaları”, “beyaz 

ırkın diğer tüm ırklardan üstün olduğu safsatası” ve “Türklerin sadece 

savaşmaktan anlayan barbarlar olduğu” gibi haksız itham ve iddialar, yeni 

kurulan devletin her anlamda varlığını Batılılara kabul ettirebilmek, ruhen 

sarsılmış kendi milletine ise yukarıdakilerin yanı sıra özgüven verebilmek adına 

dönemin şartları gereği devletin kendisini savunma adına gösterdiği refleks 

yatmaktadır. Bu dönemde ortaya atılan Türk Tarih Tezi ve Güneş Dil Teorisi gibi 

yaklaşımlarla, Türklerin neredeyse tüm büyük kadim milletlerin atası ve en 

üstünü, Türkçenin ise tüm dillerin temeli olduğu gibi iddialarla, Köprülü ve 

Togan gibi tarihçilerin de eksikliği ve yanlışlığı nedeniyle eleştirdiği bilimsel 

doğrulardan ziyade ırk üstünlüğü motivasyonuna dayalı ders kitapları yazıldığı 

görülmektedir. 

Bununla birlikte dönemin en etkili akımlarından olan ve hedef tahtasına 

doğrudan dini koyan Darvinizm ve pozitivizm, dinin ve yaratıcının insanın 

uydurduğu akıl ürünleri olduğu şeklindeki iddialarıyla erken dönem ders 

kitaplarında kendilerine yer bulmuştur. Zira rejimin laikliğe hızla kaydığı, 

inkılapların birçoğunun bu doğrultuda yapıldığı o dönemde, o güne kadar dinin 

cevapladığı sorular artık bu tarz akımlarla açıklanmaya çalışılmıştır. Bununla 
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birlikte dinin sembollerinden hilafet kurumu ve onun somut yansıması olan 

halife-padişahın, yeni sistemde kendilerine yer bulamadığından adeta 

öcüleştirilen karakterler olarak ders kitaplarında sunulduğu görülmektedir. Bu 

yaklaşım, yeni yönetim kademesinin, kendilerinin ve devletin, bir gerekliliğin 

sonucu olarak varolduğu algısını millete kabul ettirebilmeleri adına başvurdukları 

bir yöntemdir. Artık bu dönem ders kitaplarında yeni düşman Abdülhamit, 

halefleri ve onların nezdinde saltanat, hilafet, din kurumları ve sembolleriydi. 

Tarih yazıcılığında esen bu sert romantik, pragmatik, pozitivist, 

aydınlanmacı ve ırkçı rüzgâr, Atatürk’ün ölümüyle yerini hümanist bir anlayışa 

bırakmıştır. O dönem dünyadaki paradigmayı yeniden belirleyen 2. Dünya Savaşı 

ve sorasındaki gelişmeler, komünist Sovyet tehdidi karşısında Türkiye’nin, 

demokratik Batıya yakınlaşması, siyaseten demokrasiye, eğitim anlamında da 

demokrasinin ve Batı kültürünün beşiği kabul edilen Eski Yunan-Latin ağırlıklı 

hümanist bir anlayışın ders kitaplarına yansımasına neden olmuştur. Ders 

kitaplarında 1940’larda başlayan bu değişimin 1950’lerde de aynı doğrultuda 

devam ettiği görülmektedir. 

Fakat 1950’lerin sonunda başlayan Türk-Sovyet yakınlaşmasının 1960 

darbesiyle son bulması, bu tarihten itibaren komünizme karşı ABD güdümlü 

politika gereği Türk-İslam kimliğinin ders kitaplarına yansıtılmasına sebep 

olmuştur. Bu değişim sürecinde özellikle komünizm korkusuyla, din dersinin 

zorunlu bir ders olarak anayasaya eklenmesine sebep olan 1980 darbesi, tarihteki 

bu milliyetçi muhafazakâr bakışın günümüzde de etkisini sürdürecek şekilde 

(kısa süreli aralıklar hariç) kalıcı hale gelmesine neden olmuştur (Copeaux, 

1998). Araştırmadan elde edilen bulgulara baktığımızda bu dönemde okutulan 

ders kitaplarında din ve din ile ilişkilendirilen kurumlara bakış açısında gözle 

görülür bir yumuşama söz konusudur. Aynı zamanda Türklüğün, artık sadece 

İslam öncesi ile değil İslamiyet döneminde de gurur verici işlere imza attığı ve 

bu iki kavramın “Türk-İslam” şeklinde bir araya gelerek yeni dönemin ders 

kitaplarına açık bir şekilde yansıtıldığı görülmektedir. Özellikle 2000 sonrası 

değişen siyasi atmosfer doğrudan ders kitaplarına da yansımış, genelde Türk-

İslam özelde de padişahlar başta olmak üzere tüm Osmanlı tarihi, bilimsel 

kıstaslar ışığında oldukça olumlu ifadelerle öğrenciye aktarılmıştır.  

Bu çalışmadan elde edilen bulgular genel olarak değerlendirildiğinde; 

1930’larda en güçlü devrini yaşayan ve 1940’lardan itibaren hızla zayıflayan 

romantik akımın, o tarihlerden günümüze kadar tarih ders kitaplarında en fazla 

milliyet (Türklük) ve inanç (İslamiyet) konularında etkili olduğunu 

söyleyebiliriz. Erken dönem ders kitaplarında dini aşağılayıp Türklüğü kutsayan, 

sonrasında ise birçok etken sonucu yavaş yavaş din ve Osmanlı Devleti özelinde 
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Türk-İslam tarihiyle barışan, Türklüğü bilimsel sınırlar içinde tanımlayarak 

önemseyen ve nihayetinde tüm Türk tarihini “Türkün Tarihi” olarak ele alıp değer 

veren inceleme konusu bu 100 yıllık tarih anlayışının en önemli 

şekillendiricilerinden olan romantizm akımının, az da olsa günümüz ders 

kitaplarını da etkilediği gerçeği bu çalışmanın elde ettiği önemli bir sonuçtur. 

Son söz olarak tüm dünyada tarihin, temel varlık nedeni olan, millete 

geçmişini sevdirme ve ulusal bir hafıza oluşturma amacı varoldukça, akademik 

tarihçiliğin en güçlü olduğu dönemlerde/ülkelerde dahi ders kitaplarından bu 

etkinin tam olarak silinmesi mümkün gözükmemektedir. Tarih derslerinin açık 

ya da örtük bir şekilde öğrencilerden beklediği yukarıdaki hedeflerin 

gerçekleştirilmesinde, bilimsellikten kopmamak kaydıyla, hafif hafif esen 

romantizm rüzgârının faydalı olacağı da inkâr edilemez bir gerçekliktir. 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ SÖYLENTİ VE DEDİKODUYA 

YÖNELİK METAFORİK ALGILARI1 

Bünyamin HAN2 

Öz 

Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının söylenti ve dedikoduya ilişkin algılarını 

metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Söylenti ve dedikodu, birbirine karıştırılmasına 

ve birbirinin yerine kullanılmasına karşın birbirlerinden farklı kavramlardır. Bundan 

dolayı, bireylerin söylenti ve dedikodu kavramlarına ilişkin algılarının incelenmesi 

alanyazın açısından oldukça önemli görülmektedir. Bu kavramlara ilişkin algıların ortaya 

konulmasında metafor tekniği tercih edilmiştir, çünkü metaforlar yoluyla insanlar 

zihinlerindeki soyut ve belirsiz düşünce ve algıları daha kolay ve anlaşılır bir şeye 

benzeterek somutlaştırırlar. Araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında bir kamu 

üniversitesinin Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları üzerinde 

yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu dördüncü sınıf öğrencilerinden 141 gönüllü 

katılımcı oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılarak toplanmıştır. Görüşme formunda katılımcılardan söylenti ve dedikoduyu 

canlı/cansız, soyut/somut, olumlu/olumsuz istedikleri herhangi bir şeye benzeterek, bu 

benzetmeyi niçin yaptıklarını forma yazmaları istenmiştir. İçerik analizi tekniği 

kullanılarak veriler analiz edilmiş ve çeşitli temalar altında bulgular ortaya konulmuştur. 

Araştırma bulgularına göre katılımcılar söylentiyi daha çok “hızlı ve yaygın bilgi”, 

“güncel ve geçici bilgi” olarak algılamışlardır. Bunun yanında söylentinin aynı zamanda 

“belirsizlik kaynağı” olma özelliği de vurgulanmıştır. Bu bakımdan söylentinin daha çok 

nötr anlam taşıdığı ve etkilerinin olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabileceği ortaya 

                                                 
1 Bu makale, 10-12 Mayıs 2018 tarihinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde düzenlenen 13. 

Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresinde sözlü bildiri olarak sunulan çalışmanın geliştirilmiş 

halidir. 
2Dr. Öğr. Üyesi, Dumlupınar Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü. Kütahya, 

bunyaminhan@gmail.com.tr, Orcid: 0000-0003-0204-5686   
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konulmuştur. Dedikodu ise “eğlenceli, zevkli ve çekici bir eylem” olmakla birlikte daha 

çok “zararlı bilgi” olarak algılanmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre dedikodunun 

söylentiye nispeten daha olumsuz yargılar taşıdığı tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Söylenti, Dedikodu, İletişim, Metafor 

 

The Metaphorical Perceptions of Prospective Teachers on Rumor and 

Gossip 

Abstract 

The aim of this study is to reveal the perceptions of prospective teachers about rumor and 

gossip through metaphors. Although rumor and gossip are confused and used 

interchangeably, they are different concepts. Therefore, investigating the perceptions of 

people on rumor and gossip is seen as highly important in terms of the literature. 

Metaphor technique, through which people concretize the abstract and ambiguous 

thoughts in their mind by assimilating to understandable things, was preferred in 

presenting the perceptions of these concepts. The research was conducted on the 141 

fourth grade prospective teachers from the Faculty of Education at a state university in 

2017-2018 academic year. The data were collected by using a semi-structured interview 

form. In the interview form, the participants were asked to liken rumor and gossip to 

anything they wanted such as animate/inanimate, abstract/concrete, positive/negative and 

to write the reason why they made this metaphor. The data was analyzed using the content 

analysis technique and the findings were presented under various themes. According to 

the research findings, participants perceived rumor mostly as “rapid and widespread 

information”, “current and temporary information”. Furthermore, they described rumor 

as “source of uncertainty”. In this respect, it was concluded that the rumor has a more 

neutral meaning and its effects may be positive or negative. On the other hand, gossip is 

perceived as “fun, tasteful and attractive”, but it is mostly perceived as “harmful 

information”. According to the research results gossip was described to have relatively 

more negative judgments compared to rumor. 

Keywords: Rumor, Gossip, Communication, Metaphor 

 

GİRİŞ 

İnsanların duygu, düşünce ve hissiyatlarını karşı tarafa aktarırken 

kullandıkları en etkili ve en eski yöntemlerden biri iletişim denilen olgudur. 

İletişim olarak adlandırılan anlam aktarım sürecinin çeşitli türleri ve yapılarının 

olduğu bilinmektedir. Bu anlamda insanların duygu, düşünce ve hissiyatlarını 

karşısındaki diğer bireylere aktarırken sıklıkla kullandıkları söylenti ve dedikodu 

da informal iletişim türlerine verilebilecek örneklerdir.  
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Genel tanımıyla iletişim; belirli duyguların, düşüncelerin ve bilgilerin iki 

ya da daha çok kişi arasında paylaşılması ve anlamların ortaklaştırılması süreci 

(Memişoğlu, 2013), olarak tanımlanabilir. İnsanlar arasındaki iletişim çeşitli 

biçimlerde gerçekleşmektedir. Bu anlamda iletişim, sınırları belirlenmiş ve belirli 

kurallar doğrultusunda yapılandırılmış formal (resmi, biçimsel) iletişim kanalları 

ve kişilerarası ilişkilerden doğan ve herhangi bir yapılandırmaya dâhil olmayan 

informal (doğal, resmi olmayan, biçimsel olmayan) iletişim kanalları aracılığıyla 

gerçekleşir (Eşkin-Bacaksız ve Yıldırım, 2013). Formal iletişim, kurum içindeki 

en üst hiyerarşi ile diğer üyeler ya da kurumun dışındaki insanlar ile (içsel notlar, 

raporlar, toplantılar, yazılı öneri raporları, sözlü sunumlar, görüşme, söylev, basın 

bültenleri, basın konferansları vb.) sağlanır. İnformal iletişim ise kurumun 

hiyerarşik yapısı dışında dedikodu, söylenti vb. ile gerçekleşir (Solmaz, 2004). 

Dünyadaki en eski medya aracı olarak adlandırılan söylenti ve dedikodu, iletişim 

sürecinin biçimsel olmayan boyutunu oluşturmaktadır (Kniffin ve Wilson, 2005). 

Bundan dolayı insanlar arasında oldukça yaygın olan söylenti ve dedikodular 

kişilerarası informal iletişimin büyük bir kısmını oluşturduğu için örgütsel 

araştırmalarda oldukça önemli görülmektedir.     

İnformal iletişimin en çok karşılaşılan örnekleri, informal iletişim ağı 

olarak tanımlanan dedikodu ve söylentilerdir (Solmaz, 2004). Johnson, (2016) 

tarafından yapılan araştırmaya göre insanların konuşmalarının %65-80'i sosyal 

konular üzerine olduğu saptanmıştır. Buna göre çoğunlukla söylenti ve 

dedikodulardan oluşan informal iletişimin toplumda yaygın olduğu söylenebilir.  

Bu anlamda Michelson ve Mouly, (2004) informal iletişiminin kendiliğinden ve 

durumsal olarak ortaya çıktığını ifade etmiştir. Ortaya çıkan bu informal iletişim 

kanalları aracılığıyla bilgi; biçimsellikten, zorunluluk ve yasaklardan uzak olarak 

örgüt içinde serbestçe dolaşır ve paylaşılır (Sabuncuoğlu ve Gümüş, 2008). İşte 

bireylerin birlikte bir şeyler paylaşma sürecinden kaynaklanan informal yorumlar 

söylenti ve dedikoduları doğurur (Difonzo ve Bordia, 2007). Bu anlamda söylenti 

ve dedikodu, informal iletişim biçimlerinden olup insanlar arasında dolaşan 

oldukça yaygın davranışları ifade etmektedir.  

Söylenti ve dedikodunun birbirinden net çizgilerle ayrıldığı durumlar 

olmakla birlikte, birbirine benzeyen yönlerinden dolayı aralarındaki çizginin net 

olmadığı durumlar da olabilmektedir (Han, 2019). DiFonzo ve Bordia, (2007) 

söylentiyi “belirsizlik, tehlike ya da potansiyel bir tehdit ortamında ortaya çıkan 

ve bireylere bu durumları anlamlandırmalarına ve risklerden kurtulmalarına 

yardımcı olan kanıtlanmamış bilgi” olarak tanımlarken, Kimmel, (2004), ise 

“gerçekliği hakkında teyit veya kesinlik olmaksızın insanlar arasında dolaşan 

hikâye veya ifadeler” olarak tanımlamaktadır. Diğer taraftan dedikodu, “sosyal 

ağların oluşumu, değişimi ve sürdürülmesi yani grup birlikteliğinin oluşturulması 
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bağlamında ortaya çıkan ve genellikle ortamda hazır olmayan insanlar 

hakkındaki değerlendirici sosyal konuşmalar” (Difonzo ve Bordia, 2007) olarak 

tanımlanmaktadır.  Foster, (2004) ise dedikoduyu “samimiyet ortamlarında 

gerçekleşen ve orada hazır olmayan üçüncü kişiler hakkındaki olumlu ya da 

olumsuz değerlendirici kişisel bilgi paylaşımları” olarak değerlendirmektedir. 

Benzer şekilde Kurland ve Peled, (2000) de dedikoduyu, genellikle birkaç kişiden 

fazla olmayan bir grupta ve genellikle hazır bulunmayan bir başka örgüt üyesi 

hakkında informal ve değerlendirici konuşmalar olarak ifade etmektedir. Yine 

Kimmel, (2004) tarafından yapılan tanımda da dedikodu, başkalarının özel ve 

kişisel nitelikleri veya davranışları hakkında boş veya önemsiz konuşmalar olarak 

tanımlanmaktadır. Buna göre söylentinin daha çok olaylar ve durumlar ile ilgili 

olduğunu, buna karşın dedikoduların ise özellikle insanların çeşitli özellikleri ile 

ilgili olduğunu söylemek mümkündür.   

Söylenti ve dedikodu birbirine karıştırılan ve birbirinin yerine kullanılan 

iki kavram olmasına karşın işlev ve içerikleri bakımından birbirlerinden ayrılırlar. 

Söylenti ve dedikoduyu birbirinden ayıran en önemli faktörlerden biri işlevleridir. 

DiFonzo ve Bordia’ya (2007) göre söylentinin temel işlevi, belirsiz bir durumun 

anlaşılması ya da insanların bilinen veya potansiyel tehditlere adapte olmalarına 

yardımcı olmaktır, buna karşın, dedikodunun temel işlevi sosyal ağların oluşumu 

ve onun devamını sağlamaktır Dedikodu, küçük ölçekli ağlar veya gruplardaki 

kişiler arasında karşılıklı olarak gerçekleşir. Söylenti ise, dedikodudan daha geniş 

ağlarda genellikle ağızdan ağza dolaşan, doğru veya yanlış olan ispatlanmamış 

bilgidir (Stewart ve Strathern, 2004). Söylentiler, doğru kabul edilen, teyit 

edilmeden veya delil olmadan yayılan haberlere işaret ettiğinden dolayı  

(Crescimbene, Longa ve Lanza, 2012), söylentinin temeli, konuya bakılmaksızın 

kanıt eksikliğidir; dedikodu ise konu edindiği diğer insanların ahlaki işlerini 

vurgular, ancak gerçekliği göz ardı eder (Noon ve Delbridge, 1993). Örgüt 

çalışanları arasında dolaşan ve informal iletişim biçimlerinden olan örgütsel 

söylenti ve dedikodunun örgütsel işleyişte hem olumlu hem de olumsuz birçok 

işlevinin olduğu alanyazındaki araştırma bulgularından anlaşılmaktadır (Han, 

2018a). Buna bağlamda söylentilerin örgütsel işlevleri; çalışanların ihtiyaç 

duyduğu bilgileri edinme, çalışanların çevrelerinde meydana gelen olayların 

gerçek yüzünü bulması, örgütteki olay ve durumları anlamak için çalışanların 

sosyal ilişkilerini güçlendirme ve örgüt üzerinde olumsuz (sinik) etkiler olarak 

sınıflandırılabilir (Dağlı ve Han, 2018). Dedikoduların örgütsel işlevleri ise; 

örgütlerde olup bitenler hakkında bilgi edinme, örgüt çalışanları arasında ilişki 

geliştirme ve güçlendirme, örgüt içinde sosyal normlar oluşturma ve sürdürme, 

örgütte çalışanlar arasında eğlence ve örgütün işleyişi üzerinde zararlı etkiler 

olarak sınıflandırılabilir (Han ve Dağlı, 2018). Buna göre söylentilerin temel 
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işlevinin belirsiz bir durumu anlaşılır kılmak olduğu söylenebilir. Dedikodular 

ise insanların grup birlikteliği ile ilgili işlev gördüğü ve bireylerin davranışlarını 

yargılama özelliği taşıdığı söylenebilir.   

Söylenti ve dedikoduyu birbirinden ayıran bir diğer önemli faktör ise 

içerikleridir. Dedikodunun içeriği her zaman insanlarla ilgilidir ve gerçek ya da 

varsayımları içerebilir. Öte yandan söylentiler, insanlarla ilgili olabilir ya da 

olmayabilir, fakat her zaman spekülatiftir (Berkos, 2003). Söylentilerden farklı 

olarak, bir dedikodu, belirli bir kişinin yani ağdaki bir hedef kişinin (kurbanın) 

davranışını veya özel yaşamını hedef alır (Lind, Silva, Andrade ve Herrmann, 

2007). Yani dedikodu, bir grup ya da olay hakkında değildir, bir şahsın özel ve 

kişisel yaşamı hakkında değerlendirici bir konuşmadır (Foster, 2004). Ayrıca 

dedikoduları diğer tür konuşmalardan ayıran şey dedikoduların kişinin 

arkasından konuşulma özelliği ile ilgilidir (Adkins, 2017). Bu bağlamda, 

söylentilerin içeriği insanların sosyal çevresinde olup biten olaylar, değişiklikler, 

belirsizlikler, potansiyel tehlike ya da tehdit durumları gibi insanların ilgisini 

çeken ve onlar tarafından önemli ve acil olarak görülen her şey olabilir. 

Dedikoduların içeriği ise daha çok konuşma ortamında hazır olmayan ve 

genellikle aralarında samimiyet bulunan nispeten küçük gruplarda başka bir grup 

üyesi veya konuşmacıların ortak tanışıklığı olan birileri hakkındaki değerlendirici 

bilgilerdir. Bu bakımdan dedikoduların konusu diğer insanlar ve onların özel 

hayatları iken söylentilerin konusu olaylar, insanlar, koşullar, değişiklikler vb. 

durumlar olabilir.  

Söylenti ve dedikoduların insanlar arasında oldukça yaygın görülen 

davranışlar olmasına karşın bilimsel araştırmalara yeterince konu olmadığı 

söylenebilir. Bundan dolayı söylenti ve dedikoduya ilişkin algıların incelenmesi, 

yapılacak çalışmalarda söylenti ve dedikodunun doğru konumlandırılması 

bakımından bir temel oluşturacaktır. Bu kavramlara ilişkin algıların 

somutlaştırılması için metafor tekniği tercih edilmiştir, çünkü metaforlar yoluyla 

insanlar zihnindeki soyut ve belirsiz düşünce ve algıları daha kolay anlaşılır bir 

şeye benzeterek somutlaştırırlar. Bu amaçla araştırma, öğretmen adayları 

özelinde söylenti ve dedikoduların nasıl algılandığını metaforlar kullanarak 

ortaya koymayı hedeflemektedir.  

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının söylenti ve dedikoduya ilişkin 

algılarını metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmaktır. Araştırmada, metaforlar 

yoluyla söylenti ve dedikodunun algılanış biçimi çeşitli temalar altında 

incelenerek bu kavramlara ilişkin genel algının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.  
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YÖNTEM  

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, verilerin toplanması ve 

analizi sürecine ilişkin bilgiler yer almaktadır.  

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışma, öğretmen adaylarının söylenti ve dedikoduya ilişkin algılarını 

ortaya çıkarmak için metaforların kullanıldığı bir nitel araştırmadır. Yıldırım ve 

Şimşek, (2013) nitel araştırmayı; "gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel 

veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda 

gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin 

izlendiği araştırma türü” olarak tanımlamaktadırlar. Miles ve Huberman, (2016) 

da nitel araştırma modelinin karmaşık durumları ortaya koymaya yönelik güçlü 

bir potansiyelle birlikte zengin ve bütüncül bir içerik sunduğunu ifade 

etmektedirler. Nitel araştırma yönteminin araştırmalarda tercih edilmesinin 

nedenlerinden biri duygu, düşünce süreçleri ve hisleri daha iyi anlayabilmek 

içindir (Ekiz, 2003). Nitel araştırmada kullanılan olgubilim deseni, farkında 

olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız 

olgulara odaklanır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu araştırmada türünde, bireyin 

kendi bakış açısından algı ve deneyimlerini ön plana çıkarmak amaçlanır (Ersoy, 

2017). Bu nedenle söylenti ve dedikodu kavramlarına ilişkin algı ve düşünceleri 

derinlemesine ortaya koymayı amaçlayan bu araştırmada nitel araştırma 

desenlerinden olgubilim deseni kullanılmıştır.  

Çalışma Grubu 

Araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Dicle Üniversitesi, Eğitim 

Fakültesinde öğrenim görmekte olan öğretmen adayları üzerinde yapılmıştır. 

Araştırma kapsamında eğitim fakültesinin farklı bölümlerinde öğrenim görmekte 

olan dördüncü sınıf öğrencilerinden 160 gönüllü katılımcıya yarı yapılandırılmış 

görüşme formları uygulanmıştır. Toplanan verilerden özensiz doldurulduğu 

tespit edilen 19 adet görüşme formu analiz dışı bırakılmış ve böylece toplam 141 

katılımcı araştırmanın çalışma grubunu oluşturmuştur. Cinsiyet bakımından 

katılımcıların 46’sı (%32,6) erkek, 95’i (% 67,4) ise kadındır. Sosyal medya 

kullanım düzeyleri bakımından katılımcıların %7,8’si sosyal medyayı hiç 

kullanmadığını ifade ederken, %23,4’ü bazen, %48,9’u sık sık ve %19,9’u ise 

çok sık sosyal medya kullandığını ifade etmiştir.  
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Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırma verileri, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak 

toplanmıştır. Görüşme formunda katılımcılara söylenti ve dedikoduyu 

canlı/cansız, soyut/somut, olumlu/olumsuz istedikleri herhangi bir şeye 

benzeterek bu benzetmeyi niçin yaptıklarını forma yazmaları istenmiştir. 

Öğretmen adaylarının söylenti ve dedikoduya ilişkin metaforik algılarının yüzde 

frekansları hesaplanmıştır. Bu metaforların nedenlerine ilişkin veriler ise içerik 

analizi tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. “İçerik analizi, benzer özelliklere 

sahip verilerin belirli tema ve kategoriler altında toplanarak ortak bir görüşe 

ulaşmak amacıyla kullanıldığı bir tekniktir” (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Çalışma 

grubunda yer alan öğrencilerin söylenti ve dedikoduya ilişkin geliştirdikleri 

metaforlar belirlendikten sonra kodlama yapılmıştır. Benzer kodlara sahip 

metaforlar aynı kategori altında gruplanarak çeşitli temalara ulaşılmıştır.  

Geçerlik ve Güvenirlik 

Araştırmanın geçerlik ve güvenirliği konusunda öncelikle veri toplamak 

için kullanılan görüşme formunun hazırlanması için ilgili literatür taranmış, 

uzman kontrolünden geçtikten sonra öğretmen adaylarıyla ile yapılan ön 

görüşmelerle form son haline kavuşturulmuştur. Veriler, katılımcılar tarafından 

doldurulan görüşme formları yöntemiyle birebir toplanmış ve kayıt altına 

alınmıştır. Araştırmanın geçerliğini artırmak için katılımcı teyidi alınmıştır. Yine 

verilerin raporlaştırılmasında katılımcıların ifadelerinden doğrudan alıntılar 

yapılarak görüşülen bireylerin görüşleri doğru bir biçimde yansıtılmaya 

çalışılmıştır.   

Araştırma verileri içerik analizine tabi tutulmuş ve uygulama sonrasında, 

katılımcıların verdikleri yanıtlar hem araştırmacı hem de araştırmacı dışında bir 

öğretim üyesi tarafından ayrı ayrı incelenmiştir. Elde edilen veriler ışığında 

oluşturulan kodlar kapsamında “görüş birliği” ve “görüş ayrılığı” olan konular 

tartışılmış ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Bu şekilde araştırma için güvenilir 

analizler yapılmaya çalışılmıştır.   

 

BULGULAR ve YORUM 

 Bu bölümde, öğretmen adaylarının söylenti ve dedikoduya ilişkin 

geliştirdikleri metaforlar, bunlara ilişkin ulaşılan kategoriler ve çeşitli temalara 

yönelik tablo ve yorumlar yer almaktadır. 
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 1. Söylentiye İlişkin Metaforlar 

  Araştırmada öğretmen adayları söylentiye ilişkin algılarını çeşitli 

metaforları kullanarak ortaya koymuşlardır. Bu bağlamda çalışma grubundaki 

141 öğretmen adayı söylentiye yönelik 110 farklı metafor geliştirmiştir. 

Geliştirilen metaforların yüzde ve frekansları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1 

Söylentiye İlişkin Geliştirilen Metaforların Frekans ve Yüzdeleri  
Metafor   f Metafor   f Metafor   f 

Haber 6 Elektrik Süpürge 1 Pasta Malzemesi 1 

Rüzgâr        5 Facebook 1 Pis Koku 1 

Virüs 5 Gaz 1 Puzzle 1 

Çığ 3 Gazete 1 Rüya 1 

Duman 3 Gereksiz Bilgi 1 Sakız 1 

Kulaktan Oyunu 3 Göçmen Kuşu 1 Sarhoşluk 1 

Asılsız Haber 2 Göle Atılan Taş 1 Satıcı 1 

Ateş 2 Haber Bülteni 1 Sigara 1 

Bakteri 2 Hastalık 1 Sinek 1 

Balon 2 Hava Durumu 1 Siyasetçi 1 

Domino Taşı 2 Hayvan Davranışı 1 Soğuk Çay 1 

Efsane 2 Hikaye 1 Solan Çiçek 1 

Grip 2 Ivır-Zıvır 1 Sosyal Medya 1 

Kartopu 2 İftira 1 Su 1 

Laf Kalabalığı 2 İnstagram 1 Su Halkası 1 

Masum 2 İntihal Haber 1 Süzgeç 1 

Parfüm 2 Kahramanlık Hik. 1 Tahmin 1 

Uğultu 2 Kar 1 Tarih 1 

Anonim Şarkı 1 Kartopu Etkisi 1 Tarih Dersi 1 

Arkadaş 1 Keskin Koku 1 Telefon 1 

Asalak 1 Köpek 1 Televizyon 1 

Asılsız Laf 1 Kör Şahit 1 Tıbbi Atık 1 

Asparagas Haber 1 Kurt 1 Top 1 

Ayaklı Gazete 1 Labirent 1 Twit 1 

Bahar Mevsimi 1 Lastik 1 Twitter 1 

Boş Bardak 1 Magazin 1 Uydurma Haber 1 

Boş Bidon 1 Masum Çocuk 1 Uzaktaki Köy 1 

Boş Haber 1 Melodi 1 Uzay 1 

Böcek 1 Minibüs Şoförü 1 Uzay Boşluğu 1 

Bulaşıcı Hastalık 1 Moda 1 Veba 1 

Bulut 1 Okyanus 1 Vızıltı 1 

Bulutlu Hava 1 Otobüs 1 Yılan 1 

Çember 1 Otobüs Durağı 1 Yol 1 

Çerez 1 Oyun 1 Zehir 1 

Dağ 1 Örümcek Ağı 1 Zincir 1 

Dalga 1 Papağan 1 Trafik Kazası 1 

Dipsiz Kuyu 1 Para 1 Toplam 141 
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 Tablo 1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan toplam 141 öğretmen adayı, 

söylentiye yönelik 110 farklı metafor geliştirmişlerdir. Öğretmen adaylarının 

söylentiye yönelik geliştirdikleri metaforların açıklamaları incelendiğinde bu 

metaforların 6 kategori altında incelenmesi kararlaştırılmıştır. Bu durumda 

söylentiye yönelik metaforlar “Bilgi kaynağı olarak söylenti, belirsizlik kaynağı 

olarak söylenti, hızlı ve yaygın bilgi olarak söylenti, güncel ve geçici bilgi olarak 

söylenti, faydasız ve güvenilmez bilgi olarak söylenti ve zarar verme aracı olarak 

söylenti” şeklinde gruplanmıştır. Metaforlara yönelik açıklamalar dikkate 

alındığında katılımcılardan bazıları geliştirdikleri metaforlara birden çok 

kategoriye girecek şekilde anlamlar yüklemişlerdir. Grafik 1’de söylentiye 

yönelik oluşturulan metaforların temalara göre dağılımı verilmiştir.   

 

Grafik 1. Söylentiye Yönelik Metaforların Temalara göre Dağılımı 

 Grafik 1’de görüldüğü gibi katılımcılar “Hızlı ve yaygın bilgi olarak 

söylenti” kategorisinde 103 (%46,6), “Belirsizlik kaynağı olarak söylenti” 

kategorisinde 49 (%22,2), “Güncel ve geçici bilgi olarak söylenti” kategorisinde 

23 (%10,4), “Zarar verme aracı olarak söylenti” kategorisinde ise 22 (%10,0), 

“Faydasız ve güvenilmez bilgi olarak söylenti” kategorisinde 18 (%8,1) ve “Bilgi 

kaynağı olarak söylenti” kategorisinde 6 (%2,7) metafor geliştirmişlerdir. Bu 

durumda öğretmen adaylarının söylentiyi en fazla hızlı ve yaygın bilgi daha sonra 

ise belirsizlik kaynağı olarak algıladıkları söylenebilir.    

 1.1. Hızlı ve Yaygın Bilgi Olarak Söylenti 

 Bu kategoride katılımcılar, söylentiyi hızlı ve yaygın bilgi olarak ifade 

ettikleri 103 metafor geliştirmişlerdir. Bu kategoride katılımcılar söylentiye 

ilişkin; virüs, sakız, haber, rüzgâr, kartopu, bakteri, veba, hastalık, ateş, çığ, 

vızıltı, grip, moda, duman vb metaforlar geliştirmişlerdir. Aşağıda bazı 
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katılımcıların geliştirdikleri metaforlar ve bunlara yönelik açıklamaları 

verilmiştir: 

Söylenti virüs gibidir, çünkü alır başını gider (K5). Söylenti rüzgâr gibidir, çünkü 

her tarafta eser (K19). Söylenti virüs gibidir, çünkü her tarafa yayılır ve orada 

konuşulur (K20). Söylenti kartopu gibidir, çünkü en küçük bir şey söylendiğinde 

hızlıca yayılır ve sonunda çok farklı bir şey olur (K23). Söylenti bakteri gibidir, 

çünkü bir bakteri nasıl vücutta yayılıyorsa söylenti de öyle yayılır (K24). Söylenti 

bakteri gibidir, çünkü durmadan ilerler, çoğalır, artar (K27). Söylenti rüzgâr 

gibidir, çünkü çabucak yayılır (K88). Söylenti rüzgâr gibidir, çünkü her yere 

sızar, kulaktan kulağa, insandan insana yayılır (K138).  

 1.2. Belirsizlik Kaynağı Olarak Söylenti 

 Bu kategoride katılımcılar söylentiyi belirsizlik kaynağı olarak ifade 

ettikleri 49 metafor geliştirmişlerdir. Bu kategoride katılımcılar söylentiye 

ilişkin; duman, uzay, uğultu, hava durumu, vızıltı, bulutlu hava, tahmin vb 

metaforlar geliştirmişlerdir. Aşağıda bazı katılımcıların geliştirdikleri metaforlar 

ve bunlara yönelik açıklamaları verilmiştir: 

Söylenti uğultu gibidir, çünkü her kafadan bir ses çıkar herkesin kafasını 

karıştırır (K3), Söylenti duman gibidir, çünkü herkes açıkça görür ama ne 

olduğunu anlayamaz (K111), Söylenti duman gibidir, çünkü dumanı 

gördüğümüzde bir ateş olduğunu anlarız ama sebebini ve ne niyetle yakıldığını 

bilemeyiz (K135). Söylenti uzay gibidir, çünkü orada yaşam var mı yok mu 

bilinmiyor (K37). Söylenti bulut gibidir, çünkü bazen yağmura bazen güneşe 

işaret eder, ne olduğu net değildir (K127). 

 1.3. Güncel ve Geçici Bilgi Olarak Söylenti 

 Bu kategoride katılımcılar söylentiyi güncel ve geçici bilgi olarak ifade 

ettikleri 23 metafor geliştirmişlerdir. Bu kategoride katılımcılar söylentiye 

ilişkin; haber, balon, magazin, rüya, moda, solan çiçek, göçmen kuşu, televizyon, 

vb metaforlar geliştirmişlerdir. Aşağıda bazı katılımcıların geliştirdikleri 

metaforlar ve bunlara yönelik açıklamaları verilmiştir: 

Söylenti balon gibidir, çünkü uçup birine değdiğinde patlar ve hiçbir etkisi 

kalmaz, balon ortadan kaybolur (K21). Söylenti magazin gibidir, çünkü 

doğruluğu belli olmadığı halde insanın önüne sürülen şeylerdir (K49). Söylenti 

balon gibidir, çünkü afaki bir değerlendirmedir etkisi kısa zamanda yok olur, 

balon gibi söner (K55). Söylenti göçme kuşu gibidir, çünkü her zaman görünmez, 

ortaya çıktıklarında çok fazla söz konusu olurlar ta ki mevsimi geçene kadar 

(K61). Söylenti solan bir çiçek gibidir, çünkü etrafına hoş görünür ama hemen 
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kaybolup gider (K122). Söylenti moda gibidir, çünkü ortaya çıkar insanları 

etkiler ve söner gider, unutulur (K133).  

 1.4. Zarar Verme Aracı Olarak Söylenti 

 Bu kategoride katılımcılar söylentiyi zarar verme aracı olarak ifade 

ettikleri 22 metafor geliştirmişlerdir. Bu kategoride katılımcılar söylentiye 

ilişkin; sinek, veba, bakteri, hastalık, kurt, ateş, virüs, yılan, gaz, sigara, çığ, vb 

metaforlar geliştirmişlerdir. Aşağıda bazı katılımcıların geliştirdikleri metaforlar 

ve bunlara yönelik açıklamaları verilmiştir: 

Söylenti virüs gibidir, çünkü her tarafa yayılır ve orayı zehirler (K20). Söylenti 

sinek gibidir, çünkü bir yere girdi mi gezmedik yer bırakmaz herkese dokunur 

(K14). Söylenti veba gibidir, çünkü bazen öyle bir hal alır ki önüne geçilemez 

(K25). Söylenti kurt gibidir, çünkü kişiye yavaş yavaş zarar verir (K42). Söylenti 

ateş gibidir, çünkü içine girdikçe seni daha fazla çeker ve en sonda yakar (K53). 

Söylenti virüs gibidir, çünkü çok hızlı yayılır ve insana zarar verir (K77). Söylenti 

yılan gibidir, çünkü yavaş yavaş ve sinsice insanların arasına girer ve araya 

düşmanlık sokar (K114). Söylenti gaz gibidir, çünkü görünmediği halde kokusu 

insanları etkiliyor, zehirliyor (K125). Söylenti sigara gibidir, çünkü hızlı alıştırır, 

erken yayılır, iflasa kadar götürür (K131). Söylenti ateş gibidir, çünkü hızlı 

yayılır ve yakar (K140).  

 1.5. Faydasız ve Güvenilmez Bilgi Olarak Söylenti 

 Bu kategoride katılımcılar söylentiyi faydasız ve güvenilmez bilgi olarak 

ifade ettikleri 18 metafor geliştirmişlerdir. Bu kategoride katılımcılar söylentiye 

ilişkin; siyasetçi, kör şahit, dipsiz kuyu, boş bardak, rüya, papağan, laf kalabalığı, 

vb metaforlar geliştirmişlerdir. Aşağıda bazı katılımcıların geliştirdikleri 

metaforlar ve bunlara yönelik açıklamaları verilmiştir: 

Söylenti siyasetçiler gibidir, çünkü çok şeyler söylüyorlar vaatlerde bulunuyorlar 

ama güven vermiyorlar (K12). Söylenti kör şahit gibidir, çünkü görmeyen birinin 

şahitlik etmesi gibi kaynağı sağlam olmadığından bir gerçekliği yoktur (K28). 

Söylenti laf kalabalığı gibidir, çünkü insanlar sıkıldığında boş boş konuşurlar, 

boş bir muhabbettir (K60). Söylenti papağan gibidir, çünkü birilerinin söylediği 

şeyleri boş boş dile getirir (K96). Söylenti rüya gibidir, çünkü içindeyken önemli 

ve etkilidir ama normal hayatta etkisi önemsenme derecesine göre değişir 

(K123).  

 1.6. Bilgi Kaynağı Olarak Söylenti 

 Bu kategoride öğretmen adayları söylentileri bilgi kaynağı olarak ifade 

ettikleri 6 metafor geliştirmişlerdir. Bu kategoride katılımcılar; televizyon, tarih, 
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twit, gazete vb metaforlar geliştirmişlerdir. Aşağıda bazı katılımcıların 

geliştirdikleri metaforlar ve bunlara yönelik açıklamaları verilmiştir:  

Söylenti televizyon gibidir, çünkü devamlı birtakım haberler oradan gelir ve 

akılda kalır (K17). Söylenti tarih gibidir, çünkü her konuda her zaman bir şeyler 

öğrenilir (K18). Söylenti gazete gibidir, çünkü birçok bilgiyi bu yolla 

öğrenebiliriz (K124).  

 2. Dedikoduya İlişkin Metaforlar   

 Araştırmada öğretmen adayları dedikoduya ilişkin algılarını çeşitli 

metaforları kullanarak ortaya koymuşlardır. Bu bağlamda, çalışma grubundaki 

141 öğretmen adayı dedikoduya yönelik 105 farklı metafor geliştirmiştir. 

Geliştirilen metaforların yüzde ve frekansları Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan toplam 141 öğretmen adayı, 

dedikoduya yönelik 105 farklı metafor geliştirmişlerdir. Öğretmen adaylarının 

dedikoduya ilişkin geliştirdikleri metaforların açıklamaları değerlendirildiğinde, 

bu metaforların 5 kategori altında incelenmesi kararlaştırılmıştır. Bu durumda 

dedikoduya yönelik metaforlar “Eğlenme ve rahatlama aracı olarak dedikodu, 

zarar ve tehlike içeren dedikodu, hızlı ve yaygın bilgi olarak dedikodu, çekici bir 

eylem olarak dedikodu ve bilgi kaynağı olarak dedikodu” şeklinde gruplanmıştır. 

Metaforlara yönelik açıklamalar dikkate alındığında, katılımcılardan bazıları 

geliştirdikleri metaforlara birden çok kategoriye girecek şekilde anlamlar 

yüklemişlerdir.  
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Tablo 2  

Dedikoduya İlişkin Metaforların Yüzde ve Frekans Dağılımları 
Metafor   f Metafor   f Metafor   f 

Hastalık 6 Dil 1 Künefe 1 

Virüs 6 Doğal Afet 1 Leke 1 

Yılan 5 Dolmuş 1 Lokma 1 

Ateş 4 Domino Taşları 1 Madde Bağımlılığı 1 

Çikolata 4 Dondurma 1 Magazin 1 

Bulaşıcı Hastalık 3 Duman 1 Maya 1 

Çamur 3 Fay Hattı 1 Medya 1 

Çığ 3 Fırtına 1 Nehir 1 

Sakız 3 Haber 1 Örümcek Ağı 1 

Çekirdek 2 Havlayan Köpek 1 Özgüven Eksikliği 1 

Gıybet 2 Havuz 1 Pasta 1 

Kanser 2 Hayat Felsefesi 1 Pislik 1 

Kartopu 2 Isırgan Otu 1 Politika 1 

Sivrisinek 2 İçini Dökme 1 Rüzgâr 1 

Su 2 İftira 1 Samimi Arkadaş 1 

Yemek 2 İncir Ağacı 1 Saplantı 1 

Zehirli Bal 2 İnternet 1 Savaş 1 

Acizlik 1 Iphone 1 Saygısızlık 1 

Ağ 1 Karalama Kamp. 1 Sel 1 

Analiz Dersi 1 Karanlık 1 Sınav 1 

Asalak 1 Kardeş Eti Yemek 1 Sinek 1 

Balon 1 Kasırga 1 Stres Çarkı 1 

Beddua 1 Katil 1 Su Damlası 1 

Blender 1 Kaybolmuş Yolcu 1 Şelale 1 

Blog 1 Kazan 1 Teknoloji 1 

Boş Ev 1 Kene 1 Telefon 1 

Boya 1 Kıskanç Arkadaş 1 Telgraf 1 

Buğday 1 Kıvılcım 1 Uyuşturucu 1 

Canlı 1 Korkak 1 Verem 1 

Çember 1 Kötü Arkadaş 1 Whatsapp 1 

Dalga 1 Kötülük Anası 1 Yalan Makinası 1 

Davul 1 Kurabiye 1 Yapıştırıcı 1 

Değerlendirme 1 Kurşun 1 Zehirli Mantar 1 

Deprem 1 Kurt 1 Zehirli Gaz 1 

Derin Akarsu 1 Kuru İftira 1 Zift 1 

    Toplam 141 

  

 Grafik 2’de dedikoduya yönelik oluşturulan metaforların temalara göre 

dağılımı verilmiştir. 
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Grafik 2. Dedikoduya yönelik metaforların temalara göre dağılımı 

 Grafik 2’de görüldüğü gibi katılımcılar, “Zarar ve tehlike içeren dedikodu” 

kategorisinde 102, (%52,3), “Hızlı ve yaygın bilgi olarak dedikodu” 

kategorisinde 48 (%24,6), “Çekici bir eylem olarak dedikodu” kategorisinde 31 

(%15,9), “Eğlenme ve rahatlama aracı olarak dedikodu” kategorisinde 10 metafor 

(%5,1) ve “Bilgi kaynağı olarak dedikodu” kategorisinde ise 4 (%2,1) metafor 

geliştirmişlerdir. Buna göre, öğretmen adaylarının dedikoduyu en fazla zararlı ve 

tehlikeli bir eylem olarak algıladıkları söylenebilir. 

 2.1.  Zarar ve Tehlike İçeren Dedikodu  

 Bu kategoride katılımcılar dedikoduyu zararlı ve tehlikeli olarak ifade 

ettikleri 102 metafor geliştirmişlerdir. Bu kategoride katılımcılar dedikoduya 

ilişkin; leke, hastalık, verem, yılan, virüs, çığ, ateş, uyuşturucu, kanser, savaş, 

çamur, zehirli mantar, kötü arkadaş, zehirli bal, duman, deprem vb metaforlar 

geliştirmişlerdir. Aşağıda bazı katılımcıların geliştirdikleri metaforlar ve bunlara 

yönelik açıklamaları verilmiştir: 

Dedikodu verem gibidir, çünkü dedikodu yapanın yanında kalırsan sana da 

bulaşır (K6). Dedikodu yılan gibidir, çünkü hedefini sokar, zehrini akıtır (K15). 

Dedikodu hastalığa benzer, çünkü zararından kaçamıyorsun, engel olamıyorsun 

(K26). Dedikodu ateş gibidir, çünkü yapılan kişi zan altında kalır, başına kötü 

şeyler gelmesine sebep olur (K38). Dedikodu yılan gibidir, çünkü sinsice yaklaşıp 

insanı sokar (K45). Dedikodu kanser gibidir, çünkü hızla yayılır ve kişiye büyük 

zarar verir, insanın içini kemirir (K46). Dedikodu hastalık gibidir, çünkü yuva 

yıkar (K47). Dedikodu uyuşturucu gibidir, çünkü insan buna alışır her ortamda 

yapar bağımlılık haline gelir (K49). Dedikodu zehirli bala benzer, çünkü yiyince 

tadı güzeldir ama sonuçları kötüdür (K50). Dedikodu yılan gibidir, çünkü insanı 
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bir kere soktu mu etkisi yavaş yavaş ortaya çıkar ve insanı yok eder (K83). 

Dedikodu hastalık gibidir, çünkü insanın vücuduna siner ve hızla yayılır (114).  

 2.2. Hızlı ve Yaygın Bilgi Olarak Dedikodu 

 Bu kategoride katılımcılar dedikoduyu hızlı ve yaygın bilgi olarak ifade 

ettikleri 48 metafor geliştirmişlerdir. Bu kategoride katılımcılar dedikoduya 

ilişkin; internet, kartopu, yapıştırıcı, ağ, medya, maya, telgraf, rüzgar, sinek, 

boya, kurşun, domino taşları, kıvılcım vb metaforlar geliştirmişlerdir. Aşağıda 

bazı katılımcıların geliştirdikleri metaforlar ve bunlara yönelik açıklamaları 

verilmiştir: 

Dedikodu internet gibidir, çünkü bir bulaştın mı saatlerce uğraşıyorsun (K12). 

Dedikodu ağ gibidir, çünkü çabucak yayılır, etkisi fazladır (K29). Dedikodu 

mayaya benzer, çünkü çok hızlı yayılır ve çevresini etkiler (K77). Dedikodu 

telgraf gibidir, çünkü anında yayılır, gideceği yere kadar üzerine çok şeyler 

konar (K80). Dedikodu rüzgâr gibidir, çünkü anında her yere yayılır, herkes 

duyar, hisseder (K86). Dedikodu sinek gibidir, çünkü herkese, her şeye konar ve 

bir şeyler alır (K96). Dedikodu boya gibidir, çünkü her yere bulaşır (K115). 

Dedikodu domino taşları gibidir, çünkü başladı mı kimse durduramaz, yayılması 

kolaydır (K129).  

 2.3. Çekici bir Eylem Olarak Dedikodu 

 Bu kategoride katılımcılar dedikoduyu çekici bir eylem olarak ifade 

ettikleri 31 metafor geliştirmişlerdir. Bu kategoride katılımcılar dedikoduya 

ilişkin; dondurma, çikolata, çekirdek, künefe, sakız, lokma, kurabiye, pasta, 

yemek, stres çarkı vb metaforlar geliştirmişlerdir. Aşağıda bazı katılımcıların 

geliştirdikleri metaforlar ve bunlara yönelik açıklamaları verilmiştir: 

Dedikodu dondurma gibidir, çünkü tadı çok güzeldir (K28). Dedikodu çikolata 

gibidir, çünkü karşımızdayken dayanamayıp yeriz, tadı çok tatlı gelir (K30). 

Dedikodu çekirdek gibidir, çünkü bir kere başladın mı artık bırakamazsın (K34). 

Dedikodu künefe gibidir, çünkü insanın yedikçe yiyesi gelir (K35). Dedikodu tatlı 

bir lokma gibidir, çünkü ta insanın içine işler (K54). Dedikodu kurabiye gibidir, 

çünkü ağzımızda dağılır (K64). Dedikodu çikolata gibidir, çünkü bir kere tattın 

mı devamı gelir (K87). Dedikodu çekirdek gibidir, çünkü bir türlü bitmek bilmez 

(K119). Dedikodu stres çarkı gibidir, çünkü uğraştıkça stresinizi atarsınız 

(K141).  

 2.4. Eğlenme ve Rahatlama Aracı Olarak Dedikodu 

 Bu kategoride katılımcılar dedikoduyu eğlenme ve rahatlama aracı olarak 

ifade ettikleri 10 metafor geliştirmişlerdir. Bu kategoride katılımcılar dedikoduya 
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ilişkin; çekirdek, sakız, su, dil, telefon, whatsapp vb metaforlar geliştirmişlerdir. 

Aşağıda bazı katılımcıların geliştirdikleri metaforlar ve bunlara yönelik 

açıklamaları verilmiştir: 

Dedikodu telefon gibidir, çünkü sürekli insanların arkasından konuşurlar ve 

kendilerini mutlu hissederler (K23). Dedikodu whatsappa benzer, çünkü iki veya 

daha fazla kişi kendi aralarında konuşurlar (K16). Dedikodu çekirdek gibidir, 

çünkü bir kere başladın mı artık bırakamazsın, çevrendekilere bulaştırışın (K34). 

Dedikodu sakız gibidir, çünkü insanı rahatlatır, stres ve sıkıntıya karşı etkili bir 

silahtır (52).  Dedikodu su gibidir, çünkü insanlar konuştukça rahatlar ve deşarj 

olur (68). Dedikodu suya benzer, çünkü dedikodu yapınca rahatlıyoruz (100). 

Dedikodu çekirdek gibidir, çünkü bir türlü bitmek bilmez (119).  

 2.5. Bilgi Kaynağı Olarak Dedikodu 

 Bu kategoride katılımcılar dedikoduyu bilgi kaynağı olarak ifade ettikleri 

4 metafor geliştirmişlerdir. Bu kategoride katılımcılar dedikoduya ilişkin; haber, 

değerlendirme, dil, samimi arkadaş gibi metaforlar geliştirmişlerdir. Aşağıda bazı 

katılımcıların geliştirdikleri metaforlar ve bunlara yönelik açıklamaları 

verilmiştir: 

Dedikodu haber gibidir, çünkü kişiden habersiz kişi hakkındaki bilgiler konuşulur 

(K9). Dedikodu durum değerlendirmesi gibidir, çünkü var olan bir şey ile ilgili 

değerlendirme yapılır (K56). Dedikodu samimi arkadaş gibidir, çünkü 

duymadığın bilmediğin her şeyi ondan öğrenebilirsin, herkes hakkında bilgi 

sahibi olan kişidir (K95).  

 3. Cinsiyet Açısından Söylenti ve Dedikodunun Algılanışı 

 Söylenti ve dedikodu kavramlarının katılımcıların cinsiyetleri açısından 

algılanışının dağılımı Tablo 3’de verilmiştir.  

 Tablo 3’de görüldüğü gibi genel olarak katılımcıların 8’i (%5,7) söylentiyi 

olumlu, 61’i (%43,3) olumsuz ve 72’si (%51,1) ise nötr olarak algılamaktadır. Bu 

durumda genel olarak katılımcılar söylentiyi daha çok nötr olarak algıladıkları ve 

bir kısmının ise söylentiye olumsuz anlamlar yüklediği söylenebilir. Cinsiyet 

bakımından ise kadınların 7’si (%7,4) söylentiye olumlu, 39’u (%41,1) olumsuz 

ve 49’u (%51,6) ise nötr anlamlar yüklemektedirler. Erkeklerin 1’i (%2,2) 

söylentiye olumlu, 22’si (%47,8) olumsuz ve 23’ü (%50,0) ise nötr anlamlar 

yüklemektedirler. 
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Tablo 3 

Söylenti ve Dedikodunun Cinsiyet Açısından Algılanışının Dağılımı 

                             Söylenti 
  

Toplam Olumlu Olumsuz Nötr 

Cinsiyet 

Kadın 
Sayı 7 39 49 95 

Cinsiyet içinde % 7,4% 41,1% 51,6% 100,0% 

Erkek 
Sayı 1 22 23 46 

Cinsiyet içinde % 2,2% 47,8% 50,0% 100,0% 

Toplam 
Sayı 8 61 72 141 

Cinsiyet içinde % 5,7% 43,3% 51,1% 100,0% 

                              Dedikodu 
  

Toplam Olumlu Olumsuz Nötr 

Cinsiyet 

Kadın 
Sayı 9 68 18 95 

Cinsiyet içinde % 9,5% 71,6% 18,9% 100,0% 

Erkek 
Sayı 3 38 5 46 

Cinsiyet içinde % 6,5% 82,6% 10,9% 100,0% 

Toplam 
Sayı 12 106 23 141 

Cinsiyet içinde % 8,5% 75,2% 16,3% 100,0% 

   

 Yine Tablo 3’de görüldüğü gibi genel olarak katılımcıların 12’si (%8,5) 

dedikoduyu olumlu, 106’sı (%75,2) olumsuz ve 23’ü ise (%16,3) nötr olarak 

algılamaktadırlar. Bu durumda katılımcıların büyük bir kısmı dedikoduya ilişkin 

olumsuz algıya sahip olduğu söylenebilir. Cinsiyet bakımından ise kadınların 9’u 

(%9,5) dedikoduya olumlu, 68’i (%71,6) olumsuz ve 18’i (%18,9) ise nötr 

anlamlar yüklemektedirler. Erkeklerin 12’si (%8,5) dedikoduya olumlu, 106’sı 

(%75,2) olumsuz ve 23’ü (%16,3) ise nötr anlamlar yüklemektedirler.  

 

4. Sosyal Medya Kullanımı Açısından Söylenti ve Dedikodunun Algılanışı 

 Söylenti ve dedikodu kavramlarının algılanışının katılımcıların sosyal 

medya kullanım düzeyleri bakımından dağılımı Tablo 4’te verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 



Bünyamin HAN 

[2328] 

 

Tablo 4  

Söylenti ve Dedikodunun Sosyal Medya Kullanım Düzeyleri Açısından Dağılımı 
                            Söylenti   

Toplam Olumlu Olumsuz Nötr 

Sosyal 

Medya 

Hiç 
Sayı  0 6 5 11 

Sosyal medya içinde% 0,0% 54,5% 45,5% 100,0% 

Bazen 
Sayı  1 14 18 33 

Sosyal medya içinde% 3,0% 42,4% 54,5% 100,0% 

Sık sık 
Sayı  4 31 34 69 

Sosyal medya içinde% 5,8% 44,9% 49,3% 100,0% 

Çok sık 
Sayı  3 10 15 28 

Sosyal medya içinde% 10,7% 35,7% 53,6% 100,0% 

Toplam 
Sayı  8 61 72 141 

Sosyal medya içinde% 5,7% 43,3% 51,1% 100,0% 

                           Dedikodu   

Toplam Olumlu Olumsuz Nötr 

Sosyal 

Medya 

Hiç 
Sayı  0 10 1 11 

Sosyal medya içinde% 0,0% 90,9% 9,1% 100,0% 

Bazen 
Sayı  1 31 1 33 

Sosyal medya içinde% 3,0% 93,9% 3,0% 100,0% 

Sık sık 
Sayı  6 48 15 69 

Sosyal medya içinde% 8,7% 69,6% 21,7% 100,0% 

Çok sık 
Sayı  5 17 6 28 

Sosyal medya içinde% 17,9% 60,7% 21,4% 100,0% 

Toplam  
Sayı  12 106 23 141 

Sosyal medya içinde% 8,5% 75,2% 16,3% 100,0% 

 Tablo 4’te görüldüğü gibi genel olarak katılımcıların 8’i (%5,7) söylentiyi 

olumlu, 61’i (%43,3) olumsuz ve 72’si (%51,1) ise nötr olarak algılamaktadır. 

Sosyal medya kullanım düzeyleri bakımından sosyal medyayı sık sık ve çok sık 

kullananlar, hiç kullanmayan ve bazen kullananlara göre söylentiyi daha olumlu 

olarak algılamaktadırlar.  

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğretmen adaylarının söylenti ve dedikodu kavramlarına ilişkin algılarını 

metaforlar aracılığıyla ortaya çıkarmayı amaçlayan bu araştırmada, katılımcıların 

ilgili kavramlara yönelik algıları çeşitli kategori ve temalar altında incelenmiştir. 

Buna göre çalışma grubundaki öğretmen adayları, söylentiye yönelik 110 farklı 

metafor geliştirmiştir. Katılımcıların söylentiye yönelik geliştirdikleri metaforlar 

6 kategori altında incelenmiştir. Buna göre katılımcılar söylentiye yönelik; “Hızlı 

ve yaygın bilgi olarak söylenti” kategorisinde 103 (%46,6), “Belirsizlik kaynağı 

olarak söylenti” kategorisinde 49 (%22,2), “Güncel ve geçici bilgi olarak 

söylenti” kategorisinde 23 (%10,4), “Zarar verme aracı olarak söylenti” 
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kategorisinde ise 22 (%10,0), “Faydasız ve güvenilmez bilgi olarak söylenti” 

kategorisinde 18 (%8,1) ve “Bilgi kaynağı olarak söylenti” kategorisinde 6 

(%2,7) metafor geliştirmişlerdir. Bu durumda öğretmen adaylarının söylentiyi en 

çok “hızlı ve yaygın bilgi” ve “belirsizlik kaynağı” olarak algıladıkları 

söylenebilir. 

Katılımcılar söylentileri daha çok hızlı ve yaygın bilgi olarak 

değerlendirmişlerdir. Bu bağlamda, söylentiye yönelik literatür ve alanyazındaki 

araştırmalar da incelendiğinde söylentinin hızlı ve yaygın bilgi olduğuna yönelik 

bulgu ve değerlendirmeler vardır. Nitekim DiFonzo ve Bordia, (2007) tarafından 

yapılan araştırmada katılımcılar, haftada en az bir kez söylenti duyduklarını ifade 

etmişlerdir. Katılımcıların yaklaşık %90'ı söylentiyi ayda en az bir kez 

duyduğunu bildirmiştir. Bu nedenle söylentilerin toplumda yaygın olduğu 

söylenebilir. Bununla birlikte araştırmalar, söylentilerin oldukça kolay 

yayılabildiğini de açıkça ortaya koymaktadır (Kieffer, 2013). Söylentilerin 

yaygın olması ve hızlı bir şekilde yayılmasını artıran nedenlerden biri de internet 

ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıdır. Çünkü internet bir olayı alır ve onu halka 

açar. İnternete bir şeyler konulursa, sayısız kişi aynı anda ona erişebilir. Böylece 

bilgi, sanal dünyada bir anda hızla yayılır (Solove, 2007). Bugün kitle iletişim 

araçlarının gelişimi, internetin ve sosyal ağların artışı ile söylentiler her yerde 

bulunmaya başlamıştır (Crescimbene, Longa ve Lanza, 2012). Artan dijital sosyal 

ağlar ile birlikte, yeni bir söylenti türü olan e-söylenti önemli ölçüde ortaya 

çıkmakta ve yayılmaktadır. Bir zamanlar sıradan bir sosyal konuşma ile sınırlı 

olan söylentiler, çağdaş toplumlarda çoğalmış ve çoğu durumda medya yoluyla 

yayılmaktadır (Kimmel, 2004). Ayrıca, internet gibi gelişmekte olan iletişim 

teknolojileri ile elektronik söylentiler hız kazanmıştır (Fearn-Banks, 2007). 

İnternet vasıtasıyla söylentiler inanılmaz bir hızla yayıldığı gibi aynı zamanda 

asılsız söylentiler de aynı hızda artmaktadır (Fine ve Ellis, 2010). Buna göre 

söylentilerin özellikle internet ve sosyal medyanın da etkisiyle hızlı ve yaygın 

bilgi olarak işlev gördükleri söylenebilir.  

Katılımcılar, söylentiyi ayrıca belirsizlik kaynağı olarak da 

değerlendirmişlerdir. Benzer şekilde alanyazında söylentilerin belirsizlik kaynağı 

olduğu ve belirsizliklerden ortaya çıktığına yönelik değerlendirmeler vardır. 

Nitekim DiFonzo ve Bordia, (2007) söylentileri, insanların haberdar oldukları 

ancak gerçeği bilmediği belirsiz bir durum veya olaya ilişkin bilgiler olarak 

tanımlamaktadır. Söylentinin mayasında şüphe ve belirsiz bir olay vardır ve 

açıklanamayan olaylara bir anlam vermeye yönelik kolektif bir eylemdir 

(Kapferer, 1992). Bu durumda belirsizlik seviyesi, söylentilerin görülme sıklığını 

etkiler. Belirsizlik ne kadar yüksek olursa söylenti daha çok olur (Brown ve 

Napier, 2004). Bir durumun anlamı kolayca anlaşılmadığında veya insanlar acil 
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bir güvenlik ihtiyacı hissettiğinde bir belirsizlik oluşur ki bu da söylentilerin 

ortaya çıkmasına neden olur (Mlambo ve Zimunya, 2016). Belirsizlik, 

söylentilerin doğmasında temel bir faktör olduğundan (Özşarlak, 2016), eğer bir 

olayda belirsizlik varsa veya açık değilse, söylentiler insanların bu olayı anlama 

ihtiyacını giderirler (Kapferer, 1992).  Yani söylentiler, bir grubun muğlâk, 

belirsiz, ya da kafa karıştırıcı durumları anlamlandırmaya başladığında oluşur 

(DiFonzo ve Bordia 2007). Örneğin, örgütlerde değişim dönemleri bir belirsizlik 

doğurduğu için söylentilerin ortaya çıkma olasılığı yüksektir (Mills, 2010). 

Bireyin içsel veya dışsal durumundan kaynaklanan belirsizlikler, söylentileri 

ortaya çıkaran etmenlerdendir (Crescimbene, Longa ve Lanza, 2012). Bu 

bakımdan gerçekten bir konuda belirsizlik varsa bu belirsizliğin içeriği ve yapısı 

örgüt çalışanları tarafından açık ve kolektif bir tartışma yoluyla açığa çıkarılır 

(Hirschhorn, 1983) ve insanlar çeşitli taktiklerle belirsizliği gidermeye çalışırlar 

ve böylece söylenti onları rahatlatır (Solmaz, 2006). Yani örgütlerdeki belirsizlik 

durumları söylentilerin doğmasına neden olabilir  (Çalıkuşu, vd., 2013; Koçel, 

2015; Görkey, 2009; DiFonzo, Bordia ve Rosnow, 1994). Bu durumda insanlar 

belirsiz durumlarla karşı karşıya kaldıklarında, bu durumdan kurtulmak için 

söylentilere başvurarak bu belirsizliklerden kurtulmaya çalışırlar. Böylece 

söylentiler, insanlar için belirsiz durumları çağrıştırdığı için katılımcılar 

söylentiyi belirsizlik kaynağı olarak algılamış olabilirler.  

Çalışma grubundaki öğretmen adayları dedikoduya yönelik 105 farklı 

metafor geliştirmiştir. Öğretmen adaylarının dedikoduya ilişkin geliştirdikleri 

metaforlar 5 kategori altında incelenmiştir. Buna göre katılımcılar, “Zarar ve 

tehlike içeren dedikodu” kategorisinde 102, (%52,3), “Hızlı ve yaygın bilgi 

olarak dedikodu” kategorisinde 48 (%24,6), “Çekici bir eylem olarak dedikodu” 

kategorisinde 31 (%15,9), “Eğlenme ve rahatlama aracı olarak dedikodu” 

kategorisinde 10 metafor (%5,1) ve “Bilgi kaynağı olarak dedikodu” 

kategorisinde ise 4 (%2,1) metafor geliştirmişlerdir. Buna göre, öğretmen 

adaylarının dedikoduyu en fazla “zararlı ve tehlikeli bir eylem” olarak 

algıladıkları söylenebilir. 

Dedikoduların zararlı eylemler olduğu ve toplumda istenmeyen davranışlar 

olarak algılandığına yönelik çeşitli araştırma bulguları mevcuttur. Dedikodu; 

çalışanların moralini bozmak, verimliliği azaltmak ve vakit israfına neden olmak 

(Michelson ve Mouly, 2004), kişinin toplumdaki itibarını zedelemek (Kurland ve 

Pelled, 2000) gibi olumsuz sonuçları doğurduğu için alanyazında örgütler için 

zararlı bir etkinlik olarak değerlendirilmiştir. Arabacı, Sünkür ve Şimşek, (2012) 

tarafından yapılan araştırmada, dedikodular örgüt çalışanları tarafından olumsuz 

davranışlar olarak algılanmaktadır. Zaten birçok toplumda dedikodulara karşı 

açık yaptırımlar ve çok sayıda ondan uzak durmayı anlatan hikâyeler, 



Öğretmen Adaylarının Söylenti ve Dedikoduya Yönelik Metaforik Algıları  

[2331] 

 

dedikoduların istenmeyen sonuçlarını göstermektedir (Foster, 2004). Yapılan bir 

araştırmaya göre örgütlerde kişilerarası istenmedik davranışları ortaya çıkaran 

etmenlerden en sık karşılaşılanı (%72.7) örgütsel dedikodudur (Abdullah ve 

Marican, 2014). Dedikodunun örgütlerde olumsuz bir eylem olarak 

algılanmasının sebebi, kişi ya da gruplar arasındaki bağlılığı zedeleyerek 

düşmanlığı artırmasıdır (Bahar, 2016). Yöneticilere göre dedikodu aktivitelerine 

daha fazla katılan işgörenler daha düşük iş performansı sergilemektedirler 

(Grosser, Lopez-Kidwell ve Labianca, 2010).  Örgütsel ortamda dedikodular, 

fiziksel şiddetten daha tehlikeli ve zararlı olabilir çünkü dedikoduların 

belirlenmesi, müdahalesi daha zordur ve sonuçları daha da genişleyerek yayılır 

(Kieffer, 2013). Bu durumda dedikodu, topluma önemli katkılar yapmak yerine 

diğerlerini yaralamaya yarayan bir silah olarak işlev görebilir (Solove, 2007). Bu 

bakımdan bazı araştırmalarda dedikodular, örgütsel psikoloji bağlamında 

saldırgan davranışlar kategorisinde değerlendirilmektedir (Yücel, 2008). 

Dedikoduların toplum tarafından istenmeyen davranışlar olarak algılandığı göz 

önüne alındığında, araştırmanın bu bulgusunun alanyazına benzerlik gösterdiği 

söylenebilir. Araştırmada yer alan katılımcılar tarafından dedikodu en çok zararlı 

tehlikeli eylem olarak algılanmaktadır.  

Ayrıca araştırmada katılımcılar tarafından dedikodunun bazı olumlu 

yönlerine de vurgu yapıldığı görülmektedir. Katılımcılar tarafından dedikodunun 

“çekici bir eylem”, “eğlenme ve rahatlama aracı” ve “bilgi kaynağı” olduğuna 

yönelik bazı metaforlar geliştirdiği ortaya konulmuştur. Dedikodu her ne kadar 

insanlar tarafından eğlenme aracı olarak yapılsa ve çekici bir eylem olarak 

görülse de sonuçları bakımından dedikodunun farklı olarak değerlendirildiği 

söylenebilir. Yani katılımcılar dedikoduyu çekici ve eğlenceli olarak görseler bile 

dedikodunun zararlı etkilerinin daha fazla olduğunu düşünmektedirler. 

Dedikodu, toplumda ve örgütlerde sık karşılaşılan eylemler olmasına karşın 

ortaya çıkardığı olumsuz sonuçlarının daha baskın olduğu anlaşılmaktadır.  

Söylenti ve dedikoduya yönelik geliştirilen metaforların tematik 

incelemeleri dikkate alındığında, söylenti ve dedikodunun algılanışlarında bazı 

farklılıklar olduğu görülmektedir. Söylentiye yönelik geliştirilen metaforların 8’i 

(%5,7) olumlu, 61’i (%43,3) olumsuz ve 72’si (%51,1) ise nötr anlamlar taşıyan 

yargılar içerdiği ortaya konulmuştur. Bu durumda katılımcılar söylentiyi daha 

çok nötr olarak algıladıkları söylenebilir. Bununla birlikte dedikoduya yönelik 

geliştirilen metaforlardan 19’u (%8,5) olumlu, 106’sı (%75,2) olumsuz ve 23’ü 

ise (%16,3) nötr anlamlar içeren yargılar içermektedir. Bu durumda katılımcıların 

büyük bir kısmı dedikoduya ilişkin olumsuz algıya sahip olduğu sonucuna 

ulaşılabilir. 
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Söylenti ve dedikodu kavramlarının metaforik algılanışları 

karşılaştırıldığında, dedikodunun söylentiye göre daha fazla olumsuz olarak 

algılandığı söylenebilir. Bu durumda katılımcılar, söylentileri bazı durumlarda 

bilgi kaynağı ve bilginin hızlı yayılımının bir yolu olarak değerlendirip, 

söylentinin nötr anlamlar taşıdığını ifade etmişlerdir. Dedikodu için ise 

katılımcılar daha çok olumsuz sonuçlarının olduğuna yönelik algılarını ortaya 

koymuşlardır. Nitekim Han, (2018b) tarafından yapılan araştırmada da 

dedikodulara; kıskançlık ve çekememezlik, başkalarının eksiklerini açığa 

çıkarmak, etik değerlerin zayıf olması, merak duygularını tatmin etmek, kendini 

ispatlama isteği, farklı politik düşünceye sahip olma, amaçsızlık, boş zaman 

fazlalığı gibi olumsuz etkenlerin neden olduğu ortaya konulmuştur. 

Katılımcıların söylenti ve dedikoduya yönelik algıları cinsiyet bakımından 

incelendiğinde, erkek ve kadınların bu kavramlara yönelik algıları arasında 

benzerlikler olduğu görülmektedir. Söylentiye yönelik algılar incelendiğinde, 

kadınların 7’si (%7,4) söylentiye olumlu, 39’u (%41,1) olumsuz ve 49’u (%51,6) 

ise nötr anlamlar yüklemektedirler. Erkeklerin 1’i (%2,2) söylentiye olumlu, 

22’si (%47,8) olumsuz ve 23’ü (%50,0) ise nötr anlamlar yüklemektedirler. Yine 

benzer şekilde dedikoduya yönelik algılar incelendiğinde, kadınların 9’u (%9,5) 

dedikoduya olumlu, 68’i (%71,6) olumsuz ve 18’i (%18,9) ise nötr anlamlar 

yüklemektedirler. Erkeklerin 12’si (%8,5) dedikoduya olumlu, 106’sı (%75,2) 

olumsuz ve 23’ü (%16,3) ise nötr anlamlar yüklemektedirler. Bu durumda erkek 

ve kadın katılımcıların söylenti ve dedikoduya yönelik algılarının benzer 

olduğunu söylemek mümkündür.  

Katılımcıların söylenti ve dedikoduya yönelik algıları sosyal medya 

kullanım düzeyleri bakımından incelendiğinde, katılımcıların algılarında 

benzerlikler saptanmıştır. Buna göre katılımcılardan sosyal medyayı sık sık ve 

çok sık kullananlar, hiç kullanmayan ve bazen kullananlara göre söylentiyi daha 

olumlu olarak algılamaktadırlar. Yine benzer şekilde sosyal medyayı sık sık ve 

çok sık kullananlar, hiç kullanmayan ve bazen kullananlara göre dedikoduyu 

daha olumlu olarak algılamaktadırlar. Buna göre sosyal medyayı sık kullananlar 

kullanmayan katılımcılara göre bu kavramları daha olumlu olarak 

algılamaktadırlar. Bu durumda insanlar sosyal medyayı; bilgi edinme, bilgiyi 

hızlı yayma, merak ettikleri konuları hızlı şekilde öğrenme, birileri hakkında bir 

şeyleri öğrenme gibi durumlar için kullandıklarından dolayı sosyal medyadaki 

söylenti ve dedikoduları daha olumlu olarak algılamış olabilirler. Söylenti ve 

dedikoduların sosyal medya yoluyla arttığına ve bilginin bu yolla hızla 

yayıldığına yönelik araştırma bulguları da mevcuttur. Bu bağlamda söylentilerin 

yayılma süreci, bilgisayar ağlarının çoğalması ve bu ağlara giren insanların 

sayısının artması nispetinde daha da yaygın ve etkili olmaya başlamıştır (Bordia 
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ve Rosnow, 1998). Sosyal medya, geleneksel medyadan daha hızlı ve geniş 

kapsamlı bir şekilde söylentileri hızla yaymaktadır (Zhao, Yin ve Zong, 2016; 

Liu, Li ve Sun, 2017). Facebook, LiveJournal, Twitter, vb. sosyal ağlar gittikçe 

daha popüler hale geliyor ve bu da söylentilerin daha önce hiç olmadığı kadar 

hızlı ve daha geniş bir kitleye yayılmasını sağlıyor (Ma, Li ve Tian, 2016). Yani 

sosyal ağların artmasıyla söylentiler artık küçük bir alanda ağızdan ağıza 

yayılmıyor, bununla birlikte farklı bölgelerdeki ve farklı ülkelerdeki yabancılar 

arasında da yayılmaktadır (Liu, Li ve Sun, 2017). Sosyal ağların artmasıyla 

birlikte söylentiler her zamankinden daha hızlı ve daha geniş olarak 

yayılmaktadır (Zhang ve Xu, 2015). Bu durumda sosyal medyayı sık kullanan 

katılımcılar, sosyal medya yoluyla bilgi edinme ve yayma gibi olumlu işlevlerini 

kullandıklarından dolayı söylenti ve dedikoduyu daha olumlu olarak 

algılamaktadırlar.  

Araştırma sonuçlarına göre genel olarak söylentinin bilgi kaynağı olma ve 

bilgiyi yayma özelliğinin öne çıktığı söylenebilir. Katılımcılar söylentiyi daha 

çok hızlı ve yaygın bilgi, güncel ve geçici bilgi olarak algılamışlardır. Bunun 

yanında söylentinin aynı zamanda belirsizlik kaynağı olma özelliği de 

vurgulanmıştır. Bu bakımdan söylentinin nötr anlam taşıdığı ve etkilerinin 

olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabileceği ortaya konulmuştur. Buna karşın 

dedikodunun ise söylentiye nispeten daha olumsuz yargılar taşıdığı ortaya 

konulmuştur. Dedikodu eğlenceli, zevkli ve çekici bir eylem olmakla birlikte 

daha çok zararlı bilgi olarak algılanmaktadır.  

Söylenti ve dedikodunun algılanış biçiminin ortaya konulması alanda 

yapılacak çalışmalara bir temel oluşturacağı söylenebilir. Bu bağlamda, söylenti 

ve dedikodunun olumsuz algılanışı dikkate alındığında bunların zararlı yönlerinin 

azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılması önerilir. Bununla birlikte söylenti ve 

dedikodunun olumlu yönlerinin de olabileceği dikkate alındığında bu örgütsel 

davranışların örgütün amaçları doğrultusunda kullanılabileceği çalışmalar da 

yapılabilir.  
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TÜRKÇE DERSİNDE BİRLEŞTİRİLMİŞ İŞBİRLİKLİ OKUMA VE 

KOMPOZİSYON TEKNİĞİYLE KULLANILAN HİKÂYE HARİTASI 

YÖNTEMİ UYGULAMASINA İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA 1 

Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ2 & Ebru BOZPOLAT3 

 

Öz   

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde birleştirilmiş işbirlikli okuma 

ve kompozisyon tekniği (BİOK) ile kullanılan hikâye haritası yöntemi uygulamasının 

öğrenciler üzerindeki etkisini belirlemek, uygulamaya ilişkin gözlemler yapmak, ders 

öğretmeni ve uygulamaya katılan öğrencilerin uygulamaya ilişkin görüşlerini ortaya 

koymaktır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada, eylem araştırması deseni 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Sivas il 

merkezindeki Behrampaşa İlköğretim Okulu’nda 5. sınıfta eğitim görmekte olan 

öğrencilerden oluşmaktadır. Araştırma, Türkçe dersinde BİOK tekniği ile kullanılan 

hikâye haritası yönteminin uygulandığı 36 öğrenci ile yürütülmüştür. Verileri toplamak 

için araştırmacılar tarafından geliştirilen görüşme ve gözlem formları kullanılmıştır. 
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Veriler NVIVO 10 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmada; BİOK tekniği ile 

kullanılan hikâye haritası yöntemi uygulamasına ilişkin yedi tema belirlenmiştir. Bu 

temalar; BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritasının uygulamasının yapılışı, uygulama 

için gerekenler, uygulamaya ilişkin duyuşsal durum, uygulamada problem yaşanan 

durumlar, uygulamanın beğenilen yönleri, uygulamanın tekrar kullanılma isteği ve 

uygulamanın faydaları/katkılarıdır. Araştırma ile öğrencilerin BİOK tekniğiyle kullanılan 

hikâye haritasının uygulanma biçimini ve uygulamada nelerin gerekli olduğunu bildikleri 

belirlenmiştir. Öğrencilerin uygulamayı genel olarak faydalı buldukları ve uygulamaya 

ilişkin görüşlerinin olumlu olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin tamamı BİOK tekniğiyle 

kullanılan hikâye haritasının diğer derslerde de kullanılmasını istemişlerdir. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe dersi, İşbirlikli öğrenme, BİOK tekniği, Hikâye haritası 

yöntemi. 

 

A Qualitative Study on Implementation of Story Mapping Method Used 

with Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) Technique 

in Turkish Language Course  

Abstract 

The purpose of this study is to determine the effect of story mapping method used with 

cooperative integrated reading and composition (CIRC) technique in Turkish Language 

course on students, to make observations about the treatment, to explore the views of 

teacher and students participated in application. With this qualitative study action 

research design was used. The research consisted of 5th grade students enrolled at 

Behrampaşa Primary School in 2011 - 2012 academic year in Sivas city. The study 

included 36 students who used story mapping method together with CIRC technique in 

Turkish Language course. Interview and observation forms developed by the researchers 

were used to collect the data. The data were analyzed by using the NVIVO 10 program. 

Seven themes related to the implementation of story mapping method used with CIRC 

technique were identified. These themes included: how to implement the story mapping 

method used with CIRC, requirements for implementation, the emotional situation related 

the implementation, the problematic situations during the implementation, admirable 

aspects of the implementation, wish to reuse the implementation and the 

benefits/contributions of the implementation. The study results revealed that the students 

knew how to implement story mapping method used with CIRC technique and were 

aware of the necessary things for the implementation. It was determined that the students 

found the implementation useful in general and had positive ideas about the 

implementation. All the students wanted to use the story mapping method used with CIRC 

technique in other courses as well. 

Keywords: Turkish Language course, Cooperative learning, CIRC technique, Story 

mapping method. 
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GİRİŞ 

Eğitimin konusu insandır. İnsanın bilgi toplumunun ve küreselleşmenin 

gerektirdiği temel bilgi, beceri ve yeterliklere sahip olması, bilgi çağını yaşayan 

dünyanın en önemli konularından biridir. Günümüz eğitim anlayışı, birey ve 

toplumun geleceğini; bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve üretme becerilerinin 

insanlara kazandırılıp geliştirilmesine bağlamakta ve bu becerilerin hayat boyu 

sürdürülmesinin gerektiğini vurgulamaktadır (MEB, 2009). Bu çerçevede; 

özellikle eğitimcileri ve eğitim kurumlarını yakından ilgilendiren bir konu olan 

eğitim sisteminin iyileştirilmesi amacıyla eğitimciler yeni arayışlara 

yönelmişlerdir. Bu durum eğitim programlarını geliştirme alanında da kendini 

göstermiştir.  

“Türk eğitim sisteminde program geliştirme alanında yenilik ve değişim 

ihtiyacı hep hissedilmiş ve geçmişten günümüze çeşitli değişikliklere gidilmiştir. 

Bu değişiklikler bazen geniş kapsamlı olurken bazen de karşı karşıya kalınan 

birkaç problemin çözümüne yönelik olmuştur” (Gömleksiz, 2005: 342–343). 

Geleneksel eğitim yaklaşımın yetersiz kalması, mevcut eğitim programlarının 

çağın ihtiyaçlarını karşılayamamasından dolayı; yapılandırmacı yaklaşım, çoklu 

zekâ yaklaşımı, öğrenci merkezli eğitim, bireysel farklılıklara duyarlı eğitim gibi 

çeşitli eğitim yaklaşımları gündeme gelmiştir. Yapılan program geliştirme 

çalışmaları sonucu, MEB’in yapılandırmacılığa dayalı olarak hazırladığı ve 

içerisinde Türkçe dersinin de yer aldığı programlar uygulamada yerini almıştır. 

Türkçe Dersi (1-5.Sınıflar) Öğretim Programı (TÜDÖP) hazırlanırken, 

öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme, konuşma, okuma, yazma, 

görsel okuma ve görsel sunu ile ilgili dil ve zihinsel becerileri kazanmalarının 

yanı sıra, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönlerden 

geliştirmelerini, etkili iletişim kurmalarını, öğrenmelerini, Türkçe sevgisiyle, 

istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlamak amaçlanmıştır 

(MEB, 2009). Bu beceriler içerisinde okuma ve okuduğundan anlam çıkarma 

becerisini kazandırmak, bireylerin hayatını anlamlı hâle getirmesine yapılan en 

büyük katkı olarak eğitim programlarında ve öğretim sürecinde yer almaktadır 

(Akyol, 2010). TÜDÖP’de, öğrencilerin okuma becerilerini geliştirmek amacıyla 

önce okuma kuralları (okumaya hazırlık, okuma amacını belirleme, amaca uygun 

yöntem seçme, dikkatini yoğunlaştırma ile ilgili kazanımlar) üzerinde 

durulmakta; ardından öğrencilerin okuduklarını anlama becerilerini (ön 

bilgilerini kullanma, görsellerden yararlanma, zihninde canlandırma, 

karşılaştırma yapma, sebep-sonuç ilişkisi kurma, sınıflama, değerlendirme, 

özetleme gibi çeşitli anlama ve zihinsel becerileri geliştirmeye dönük 

kazanımları) geliştirmeye ağırlık verilmektedir. Ayrıca metin içi ve metinler arası 

anlam kurma, çeşitli tekniklerden yararlanarak söz varlığını geliştirme ile ilgili 
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kazanımlar da verilmektedir. Bunlara ek olarak eğlendirici, bilgilendirici, 

sorgulayıcı ve serbest okuma gibi tür, yöntem ve teknikleri geliştirmeye dönük 

kazanımlar da yer almaktadır (MEB, 2009). 

Okuma, “sözcüklerin, duyu organları yoluyla algılanıp 

anlamlandırılmasına, kavranmasına ve yorumlanmasına dayanan zihinsel bir 

etkinliktir” (Sever, 2004: 12). Öğretme-öğrenme sürecinde yer alan okuma, 

yazma ve dinleme etkinlikleri, anlama ile desteklendiğinde amacına ulaşır. 

Bunun için bireyin okuduğunu, dinlediğini, yazdığını öğrenebilmesi öncelikle 

zihinsel işlemlere tâbi tuttuğu bu öğrenim ürünlerini anlaması ile mümkündür 

(Ocak ve Beydoğan, 1999). İki ayrı çaba gibi görünen okuma ve anlama, aslında 

birbirine neden-sonuç ilişkisi ile bağlıdır. İnsan anlamak için okur. Okuduğunu 

da anlamak ister (Demirel ve Şahinel, 2006). Tüm bu açıklamalar, okuma ve 

özellikle anlamanın öğrenme için gerekliliğini ortaya koymaktadır.  

Roberts ve arkadaşları; metni okumak için özel zaman ayrılmasını, 

öğrencilere okuma tekniklerinin öğretilmesini, işbirliği içinde çalışmaları için 

fırsat yaratılmasını ve onlara okudukları metin üzerinde çalışmaları için zaman 

tanınmasını okuduğunu anlama düzeylerinin geliştirilmesinde önemli adımlar 

olarak ifade etmişlerdir (Roberts, Torgesen, Boardman ve Scammacca, 2008). Bu 

nedenle, öğrencilerin okudukları bu metinleri daha kolay anlamalarını sağlayacak 

çeşitli yöntem ve tekniklerin uygulamalarla yaşama geçirilmesi gerekmektedir. 

Okuma ve anlama sürecinin bireylere kazandırılmasında, seçilen metinler de 

önemli bir yere sahiptir.  

Hikâye edici metinler öğrencilerin tahmin etme, yorumlama ve 

değerlendirme becerilerinin gelişmesinde çok sık kullanılan materyallerdir 

(Özbay, 2009). Hikâye edici metinler, ana dili öğretiminde öğrencilerin dünyayı 

algılamalarına, kültürlerini tanımalarına, yaratıcılıklarını geliştirmelerine 

yardımcı olur. Bu amaçla; öğrenme-öğretme sürecinde okuduğunu anlama 

becerilerini geliştirmede, hikâye edici metinler önemli bir yer tutmaktadır. Bu 

doğrultuda, yöntemler arasından hikâye haritası yönteminin kullanılmasının 

amaca hizmet edeceği düşünülmüştür.  

“Hikâye haritası, hikâye türü metinlerde bulunan türe ait unsurların 

haritasını çıkararak onların daha kolay anlaşılmasını, öğrenilmesini ve 

hatırlanmasını sağlayan bir yöntemdir” (Çeçen, 2010: 142). Idol (1987)’e göre 

hikâye haritası, okuyucunun dikkatini bir anlatı hikâyesinin önemli ve birbiriyle 

ilişkili parçalarına çekmektedir. Bu hikâye parçaları, önemli hikâye unsurlarının 

organize edilmesi ve kategorize edilmesine yönelik hikâye şemalarının bir türü 

olarak düşünülebilir. Sorrell (1990) hikâye haritası yöntemiyle ulaşılmak istenen 



Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ & Ebru BOZPOLAT 

[2342] 

 

amacı; öğrencilerin belli bir süre sonunda hikâye haritası kullanmadan zihninde 

hikâye unsurlarıyla ilgili bir hikâye yapısı oluşturmalarına, ön bilgileri ile elde 

ettikleri bilgiler arasında bir bağ kurmalarına ve okuduklarını anlamalarına katkı 

sağlamak olarak ifade etmiştir. Akyol (1999), hikâye haritası tekniğinin 

okuduğunu anlama becerisi üzerinde etkili olmanın yanı sıra okuyuculara 

metinlerin etkili bir şekilde öğretiminde de kullanılabileceğini söylemektedir. 

Hikâye haritası; hikâye elementlerinin kavranması açısından da çocuklara 

yardımcı olur; çocukların hatırlama yeteneğini geliştirir, düzenli bilgilerle 

zihnine yerleştirdiği olayları daha iyi hatırlamasına olanak verir, soru sormayı ve 

cevaplamayı öğrenmelerini ve aktif olarak derse katılmalarını sağlar (Akyol, 

2010). Bu yöntem, öğrencinin derse katılımını arttıracağı gibi dersin akıcılığını 

arttırarak geleneksel yöntemin dezavantajlarından kurtaracaktır (Burgul 

Öztoprak, 2006). Hikâye haritası; öğretmenlere, heterojen öğrenci gruplarında 

kaliteli eğitim sağlama sorunuyla başa çıkma konusunda da yardımcı olan pratik 

ve etkin bir stratejidir (Mathes ve Fuchs, 1997). Yapılan araştırmalar, hikâye 

haritası yöntemi kullanımının öğrencilerde okuduğunu anlama ve öğrenci başarısı 

üzerinde olumlu etkisi olduğunu ortaya koymaktadır (Idol, 1987; Idol ve Croll, 

1987; Baumann ve Bergeron, 1993; Davis, 1994; Gardill ve Jitendra, 1999; Akça, 

2002; Bozkurt, 2005; Burgul Öztoprak, 2006; Duman, 2006; Işıkdoğan, 2009; 

Tran, 2009; Kuruyer, 2010; Stringfield, Luscre ve Gast, 2011). 

Teknik olarak ise hem okuma, okuduğunu anlama, yazma ve dil 

becerilerini öğretmek amacıyla düzenlenmiş bir teknik olması (Stevens, Madden, 

Slavin ve Farnish, 1987; Yaman, 1999; Açıkgöz, 2002) hem de hikâye haritası 

ile birlikte kullanımının uygun olacağı düşüncesiyle birleştirilmiş işbirlikli 

okuma ve kompozisyon tekniği (BİOK) tercih edilmiştir. Slavin ve arkadaşları 

(Slavin, 1986; Akt. Stevens vd., 1987) tarafından geliştirilen BİOK tekniğinin 

temelini işbirlikli öğrenme oluşturmaktadır. BİOK tekniğinin gelişimi; 

geleneksel okuma-yazma, dil eğitimi problemlerinin çözümlenmesinden 

hareketle ortaya çıkmıştır (Stevens vd., 1987; Açıkgöz, 2002). Özellikle BİOK 

tekniğinin okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesinde kullanıldığını ortaya 

koyan birçok çalışma bulunmaktadır (Stevens vd., 1987; Slavin, Madden, Farnish 

ve Stevens, 1995; Rapp, 1991; Skeans, 1991; Calderón, Hertz-Lazarowitz ve 

Slavin, 1998; Yaman, 1999). 

Bu nedenle, Türkçe dersinde BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası 

yöntemi uygulamasının öğrencilerin görüşleri, uygulama öğretmenin görüşü ve 

gözlemciler tarafından yapılan gözlemlerle değerlendirilmesinin alana katkı 

sağlayacağı düşünülmüştür. 
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Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde BİOK tekniği 

ile kullanılan hikâye haritası yöntemi uygulamasının öğrenciler üzerindeki 

etkisini belirlemek, uygulamaya ilişkin gözlemler yapmak, ders öğretmeni ve 

uygulamaya katılan öğrencilerin uygulamaya ilişkin görüşlerini ortaya 

koymaktır. Bu amaç çerçevesinde, oluşturulan alt amaçlara yer verilmiştir. 

1. BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasının nasıl 

yapıldığına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri nelerdir? 

2. BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulaması için neler 

gerektiğine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri nelerdir? 

3. BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasında oluşan 

duyuşsal duruma ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri nelerdir? 

4. BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasında problem 

yaşanan durumlara ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri nelerdir? 

5. BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasının beğenilen 

yönlerine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri nelerdir? 

6. BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasının tekrar 

kullanılmasına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri nelerdir? 

7. BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasının 

faydalarına/katkılarına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri nelerdir? 

8. Türkçe öğretiminde istasyon tekniği uygulamasına ilişkin araştırmacı 

gözlemleri nelerdir? 

 

YÖNTEM 

Bu başlık altında; araştırmanın modeli, çalışma grubu, veri toplama 

araçları ve veri toplama süreci, verilerin analizi ve uygulama sürecine ilişkin 

bilgiler yer almaktadır. 

Araştırmanın Modeli 

Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada, eylem araştırması 

deseni kullanılmıştır. Eylem araştırması, uygulama sürecinde var olan ya da 

uygulamada ortaya çıkabilecek sorunları anlama ve çözmeye yönelik olarak 

uygulayıcıların tek başına ya da bir araştırmacı ile birlikte uygulamaya ilişkin 
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sistematik veri toplamasını ve analiz etmesini içeren bir araştırma desenidir (Gay, 

1987; McMillan ve Schumacher, 2006; Yıldırım ve Şimşek, 2006; Büyüköztürk, 

Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2010). Eylem araştırmanın önemli 

özelliklerinden biri de esnek bir yaklaşım sergileyerek araştırmacının veriye 

yakın olmasını, süreci yakından tanımasını yani araştırmacının katılımcı rolünü 

ön plana çıkarmasını ve bir veri toplama aracı gibi çalışmasını sağlamaktır. 

Burada amaç, sorunun tespiti ve ortamdaki değişim ve etkileşime ilişkin 

derinlemesine bilgi toplamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Eylem araştırması, 

bir sorunun farkına varmak ve var olan durumu geliştirmekle başlar. Konuşma, 

görüşme vb. veri toplama teknikleri kullanılarak toplanan veriler analiz edilerek 

durum tanımlanır. Durum tanımlandıktan sonra, geliştirme ve sorunu çözme 

amacıyla eylemler geliştirilir ve geliştirilen eylemler uygulamaya konur 

(Büyüköztürk vd., 2010). Bu durum, araştırma sonuçlarının uygulamaya hemen 

aktarılabilir olmasını sağlamaktadır. Bu yönüyle eylem araştırması; “katılma”, 

“yansıtma” ve “geliştirme” süreçlerinin etkin bir şekilde işe koşulduğu bir 

araştırma desenidir (Yıldırım ve Şimşek, 2006).  

Bu araştırmada çalışmalar, eylem araştırması deseninin 

teknik/bilimsel/işbirlikçi eylem araştırması desenine uygun olarak yürütülmüştür. 

Buna göre, araştırmacının rehberliğinde bir uygulayıcı tarafından yeni bir 

yaklaşım uygulamaya konur ve süreç araştırmacı tarafından analiz edilir. Bu 

süreçte, araştırmacı ile uygulamacı arasında yoğun bir etkileşim vardır. Desende, 

sürecin araştırmacı tarafından betimlenmesi araştırmacının temel amacıdır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2006) 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Sivas il 

merkezindeki Behrampaşa İlköğretim Okulu’nda 5. sınıfta eğitim görmekte olan 

öğrencilerden oluşmaktadır. İlköğretim 5. sınıf Türkçe dersinde BİOK ile 

kullanılan hikâye haritası yöntemi uygulamasına ilişkin deneysel yürütülen bir 

araştırma kapsamında, deney ve kontrol grubu olmak üzere iki grup 

oluşturulmuş; mevcut araştırma BİOK tekniği ile kullanılan hikâye haritası 

yönteminin uygulandığı deney grubunda öğrenci ve öğretmen görüşleri ile 

gözlemler aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Grupların oluşturulurken; öğrencilerin 

yansız atamasında öğrencilerin 4. sınıf genel not ortalamaları, 4. sınıf Türkçe 

dersi genel not ortalamaları, 4. sınıf ikinci yarıyıl not ortalamaları, 4. sınıf ikinci 

yarıyıl Türkçe dersi not ortalamaları ve başarı testi öntest puanları ölçüt olarak 

kullanılmıştır. Yapılan kümeleme analizi sonucunda; deney grubunda 36 öğrenci 

belirlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu oluşturulurken, araştırma kapsamına 

alınan öğrencilerin gönüllülüğü esas alınmıştır. Deney grubunda yer alan 
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öğrencilerin tamamı, görüşmeye katılımda gönüllü olmuştur. Bu durum, 

araştırmacının uygulama sürecine ilişkin derinlemesine bilgi toplama fırsatı 

vermiştir. Böylece, araştırmanın çalışma grubunu 22 kız, 14 erkek öğrenci olmak 

üzere 36 öğrenci oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak görüşme ve gözlem formları 

kullanılmıştır. Gözlem ve görüşme formlarına ilişkin bilgilere aşağıda yer 

verilmiştir. 

Gözlem formu 

Araştırmada, nitel araştırma yönteminin gerekliliği olan gözlenilenlerin 

kendi doğal ortamı içinde ve objektif olarak değerlendirilmesi, gözlem tekniğinin 

kullanılmasını gerekli kılmıştır (Karasar, 2005; Lichtman, 2006). Gözlem, 

herhangi bir ortamda meydana gelen durumu ayrıntılı bir biçimde tanımlamak 

amacıyla kullanılan bir tekniktir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Nitel araştırmalarda 

yaygın olarak kullanılan bu teknik (Yıldırım ve Şimşek, 2006; Ekiz, 2009; Şahin, 

2010) ile gözlenenler izlenir, kaydedilir, tanımlanır, analiz edilir ve yorumlanır. 

Özellikle gözlemden elde edilen veriler, diğer elde edilen verileri destekleyici 

ve/veya tamamlayıcı olarak kullanılabilir (Büyüköztürk vd, 2010). Gözlem 

tekniğinin güçlü yönlerini çalışmaya yansıtmak, doğru veri elde etme açısından 

önemlidir. Gözlem konusu olan bireylerin kendi doğal ortamında 

değerlendirilmesi (Yıldırım ve Şimşek, 2006; Karasar, 2005; Şahin, 2010), sözel 

olmayan davranışların da gözlemlenmesini sağlaması, zaman sınırının olmaması, 

analizin zamana yayılması (Yıldırım ve Şimşek, 2006; Büyüköztürk vd, 2010), 

toplanan verilerin tarafsızlığının diğer tekniklere göre daha yüksek olması, yani 

gözlemin var olanı ortaya koyması (Şahin, 2010) gözlemin güçlü yönleri olarak 

sayılabilir. 

Bir araştırmacı, araştırmasına yönelik bilgi toplamak için birçok veri 

toplama tekniğinden yararlanabilir. Ama kullanılan tekniklerin de kendi içinde 

sınırlılıkları vardır. Bir konu hakkında derinlemesine ve kapsamlı bilgiye 

ulaşmak isteniyorsa görüşme tekniği kullanılması uygun olacaktır. Örneğin, 

görüşme yapılan bireyin kendisine yöneltilen sorulara doğru yanıt vermemesi, 

içinde bulunduğu ortamı yanlış algılaması, “olduğu gibi” değil “görünmek 

istediği” gibi davranma eğiliminde olması görüşme tekniğinin sınırlılıkları 

arasında yer almaktadır. Bu durum, bireylerin yaptıkları ile söyledikleri arasında 

tutarlılık olup olmadığını ortaya koyma gerekliliğini doğurmaktadır. Sosyal 

araştırmalarda yaygın olarak kullanılan gözlem tekniği, bu ihtiyacı 

karşılayabilecek bir başka tekniktir (Yıldırım ve Şimşek, 2006; Karasar, 2006). 
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Görüşme tekniği ile veri toplamada, toplanan verinin geçerliği ve güvenirliğiyle 

ilgili şüpheleri en aza indirmek için gözlem tekniğinin kullanılması uygun olur 

(Cemaloğlu, 2009). Yani araştırmacının gözlem ve görüşme tekniklerini 

birbirlerini destekleyici ve eksik kalan taraflarını tamamlayıcı biçimde birlikte 

kullanabilmesi gerekmektedir. 

Yapılandırılmış gözlem yoluyla veri toplamanın güvenirlik ve geçerlik 

açısından daha uygun olduğu belirtilmektedir (Büyüköztürk vd., 2010). Bu 

araştırmada, gözlemler yapılandırılmış gözlem tekniğine dayalı olarak sınıf 

ortamında gerçekleştirilmiştir. Öğrencinin davranışı, öğretmenin davranışı, 

öğrenci- öğretmen arasındaki etkileşimi en iyi doğal gözlem yoluyla yani sınıfta 

araştırılabilir (Gay, 1987). Bu tür araştırmalara, yapılandırılmış alan çalışması 

denmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 

Yapılandırılmış alan çalışmasında, yapılandırılmış gözlem formu kullanılır 

ve gözlemler, gözlem formuna yazılır. Bu amaçla, yapılandırılmış alan 

araştırmasına uygun olarak bir gözlem formu hazırlanmıştır. Bu gözlem formu, 

iki boyuttan oluşmaktadır. Birinci boyutta, derse ve ortama ilişkin gözlemler; 

ikinci boyutta ise hikâye haritası yapımına ilişkin gözlemler yer almaktadır. 

Böyle bir gözlem formu hazırlamak, hem derse ve ortama hem de hikâye haritası 

yapımına ilişkin gözlemlerin daha sistematik bir biçimde gerçekleşmesini 

sağlamıştır. Uygulama sürecinde elde edilen gözlem verileri, düzenli olarak önce 

gözlem formuna kaydedilmiş ve her haftanın sonunda bilgisayar ortamına 

aktarılarak analiz için hazır hale getirilmiştir. 

Görüşme formu 

Araştırmada verilerin toplanmasına kaynaklık eden bir diğer teknik, 

görüşmedir. Görüşme, sözlü iletişim yoluyla veri toplama tekniğidir (Karasar, 

2006). Görüşme tekniği, diğer araştırma teknikleri içinde kişiye esneklik ve 

derinlik sağlayan bir tekniktir (Aziz, 2010; Büyüköztürk vd., 2010). Bu teknik 

aracılığıyla deneyimler, tutumlar, düşünceler, niyetler, zihinsel algılar ve tepkiler 

gibi gözlenemeyen ancak araştırmanın önemli unsurları anlaşılmaya çalışılır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2006; Ekiz, 2009). Gözlem ve görüşmenin birlikte 

kullanılmasının yararlı olduğu bir gerçektir. Gözlemle elde edilen verilere bakış 

açısı ve derinlik kazandırmak, doğruluğunu kanıtlamak amacıyla görüşme 

yapılabilir. Böylece çeşitleme stratejisi kullanılarak birden çok yöntemle verilerin 

elde edilmesi sonuçların da geçerliğini ve güvenirliği artıracaktır (Fraenkel ve 

Wallen, 2006; Yıldırım ve Şimşek, 2006).  

Araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Yarı 

yapılandırılmış görüşme tekniği ise yapılandırılmış ve yapılandırılmamış 
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görüşme tekniklerinin birlikte kullanılmasını sağlayan görüşme tekniğidir 

(Karasar, 2006). Yarı yapılandırılmış görüşme, görüşmenin önceden 

planlanmayacağı anlamına gelmez, aksine geniş bir planlama gerektirir (Kuş, 

2009). Sorular önceden hazırlanır ve görüşme yapılacak bireye yöneltilir. Ancak 

görüşme sırasında kısmi bir esneklik sağlayarak soruları destekleyici alt soruların 

da sorulmasına imkân sağlar (Ekiz, 2009). Yani görüşme sırasında ortaya çıkan 

etkileşimin bir veri yaratma süreci olduğu göz önünde bulundurulur (Kuş, 2009).  

Uygulamaya ilişkin görüşmeler, hem öğretmen hem de öğrencilerle 

görüşmeler olmak üzere iki boyutta gerçekleştirilmiştir. Öğretmen ve öğrenciler 

için birbirine paralel, iki ayrı yarı yapılandırılmış görüşme formu hazırlanmıştır. 

Formlar hazırlanırken öncelikle sürece yönelik soru listesi hazırlanmış ve uzman 

görüşüne sunulmuştur. Gerekli düzeltme ve elemelerden sonra görüşme formuna 

son şekli verilmiştir. Yapılan düzenlemeler sonucunda, görüşme formu BİOK 

tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasının nasıl yapıldığına, 

uygulamada oluşan duyuşsal duruma, uygulamada problem yaşanan durumlara, 

uygulamanın beğenilen yönlerine, Türkçe dersinde hikâye haritası uygulamasının 

tekrar kullanılma isteğine ve uygulamanın faydalarına/katkılarına ilişkin 

sorulardan oluşan son şekli verilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Araştırmada verilerin analizinde, bilgisayar destekli nitel veri analizi 

kullanılmıştır. Hem bilgisayar destekli nitel veri analizinin gerçekleştirilmesi 

hem de ortaya çıkan durumun modellenmesinde, QSR NVIVO 8 programından 

yararlanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, nitel araştırma desenine uygun 

olarak içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç, 

toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Veriler 

derin bir işleme tabi tutularak konuya ilişkin kavram ve temaların keşfedilmesi 

sağlanır. İçerik analizi yapılırken verilerin kodlanması, temaların bulunması, 

kodların ve temaların düzenlenmesi, bulguların tanımlanması ve yorumlanması 

aşamaları birbirini izler (Yıldırım ve Şimşek, 2006). 

Bu araştırmada da görüşme ve gözlemlerden elde edilen veriler; öncelikle 

dijital ortama aktarılmış, okunmuş ve ardından kod ve temalara göre 

düzenlenmiştir. Daha sonra elde edilen bu verileri anlamlandırma, bulgular 

arasındaki ilişkileri açıklama ve yorumlanma işlemleri yapılmaya çalışılmıştır. 

Araştırmada, öğretmen, öğrenci görüşmeleri ve gözlemler birlikte 

değerlendirilmiştir. Ayrı ayrı analizleri yapılan verilerin birbirlerini 

destekledikleri ve desteklemedikleri noktalar bir araya getirilerek aynı tablo 



Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ & Ebru BOZPOLAT 

[2348] 

 

üzerinde gösterimi sağlanmıştır. Böylece, araştırmada benzerlik ve farklılıkları 

görmek daha kolay olmuştur. 

Araştırma kapsamında geçerliği ve güvenirliği sağlamak için bazı önlemler 

alınmıştır. Bu çerçevede; araştırmada toplanan veriler ayrıntılı olarak rapor 

edilmiş, sonuçlara nasıl ulaşıldığı anlatılmış, gözlem ve görüşme olmak üzere 

farklı yöntemleri kullanılmış, birden çok gözlemciden yararlanılmış, yapılan 

gözlemler hem öğretmen hem de öğrenci görüşmeleriyle desteklenmiş, elde 

edilen veriler teyit edilmiş ve verilerin kendi içinde tutarlılığı detaylı biçimde 

açıklanmıştır. Yapılan çözümlemeler sonucu oluşan kodlamalar belirtilmiş ve 

çözümlemelere kaynaklık eden doğrudan alıntılar, metin içerisinde üzerinde 

hiçbir değişiklik yapılmadan, tırnak içerisinde ve italik yazı stiliyle yer almıştır. 

Aynı zamanda kimlik gizliliği göz önünde bulundurularak öğrencilerle yapılan 

görüşmeden elde edilen doğrudan alıntıların başına “Gr-Ö6-K” [“Gr”= 

Görüşme (Veri kaynağı), “Ö6”= Öğrenci6 (Kaynak kişi ve sırası), “K”= Kız 

(Öğrencinin cinsiyeti – Kız, Erkek )]; öğretmenle yapılan görüşmeden elde edilen 

doğrudan alıntıların başına “Gr-Öğrt” [“Gr”= Görüşme (Veri kaynağı), 

“Öğrt”= Öğretmen (Kaynak kişi)]; gözlemlere ilişkin alıntıların başına “G-1-

02.12.2011” [“Gz-1” = Gözlem (Veri kaynağı ve kaynak kişi sırası),  02.12.2011 

= Tarih (Gözlemin yapıldığı tarih)] şeklinde alıntıların alındığı yeri belirten 

açıklayıcı kısaltmalar konulmuştur. 

Uygulama Süreci 

Öncelikle alan yazın taraması ve uzman görüşleri doğrultusunda; BİOK 

tekniğiyle kullanılan hikâye haritası yönteminin özellikleri de dikkate alınarak 

“Atatürk” ünitesinde (üç hafta) ve devamındaki “Güzel Ülkem Türkiye” 

ünitesinde (üç hafta) olmak üzere uygulamanın altı haftalık bir sürede 

yapılmasına karar verilmiştir.  

Uygulama başlamadan önce, deney grubunun uygulama sırasında 

kullanımına yetecek kadar malzeme (kâğıt, kalem, silgi, kalem traş, boya 

kalemleri vb.) temin edilmiş; uygulama için gerekli olan hikâyelerin seçilmiş ve 

çalışma yapraklarının hazırlanmıştır. Hikâyelerin seçiminde; TÜDÖP’e 

uygunluk, öğrenci seviyesine uygunluk, dil ve anlatım, içerik vb. özellikler 

dikkate alınarak farklı kaynaklardan hikâyeler okunmuş ve en uygun olanları 

tercih edilmiştir. Ayrıca bu süreçte, sınıf öğretmenleri ve alan uzmanlarının 

görüşleri alınmıştır. Seçilen altı hikâyenin ikisinin dünya klasiklerinden olmasına 

dikkat edilmiştir. Çalışma yapraklarının hazırlanmasında da hikâyelerin 

seçiminde dikkat edilen noktalar göz önünde bulundurulmuş ve uygulama 

öğretmeni ile görüş alışverişi yapılarak hazırlanmıştır. Çalışma yaprakları 

hazırlanırken BİOK tekniğinin gerektirdiği bir takım uygulamaların 
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gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. BİOK tekniği doğrultusunda, deney grubu 

kendi içinde üçer kişilik gruplara ayrılmıştır. Öğretmenden öğrencilere ilişkin 

bilgiler alınmış ve öğretmenin de görüşleri doğrultusunda gruplar 

oluşturulmuştur. Grupların denkleştirilmesinde, her bir grupta farklı düzeylerde 

öğrencilerin bulunmasına dikkat edilmiş, böylece benzer ve kendi içinde 

heterojen gruplar oluşturulmuştur. Uygulama için haftada üç ders saatinin yeterli 

bir süre olduğuna kanaat getirilmiştir. Uygulama; BİOK tekniğiyle kullanılan 

hikâye haritası yönteminin özellikleri de dikkate alınarak önce hikâyenin 

okunması, çalışma kâğıtlarının doldurulmasının ardından hikâye haritası 

oluşturma işlemi şeklinde yürütülmüştür. Araştırmacı öğretmenin sınıfta ders 

işlemesine müdahale etmemiş, dersin normal ilerleyişinin sağlayabilmek ve 

öğrencilerin dikkatlerini dağıtmamak için gerekli özeni göstermiştir.  

Altı haftalık uygulama sürecinde her hafta sınıfta iki farklı gözlemci 

tarafından gözlem formu kullanılarak gözlem yapılmıştır. Uygulama sonunda ise 

okul yönetimiyle görüşülerek görüşme yapılacak uygun bir ortam temin 

edilmiştir. İlk olarak BİOK tekniği ile kullanılan hikâye haritası yöntemine ilişkin 

uygulamayı yürüten öğretmen ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Öğretmenle 

uygulama öncesi ve uygulama süresinde kurulan iletişim; görüşmenin daha 

sağlıklı, rahat ve içten bir şekilde gerçekleşmesini sağlamıştır. İkinci boyutta ise 

öğrencilerle bireysel olarak 15-20 dakika arasında görüşmeler yapılmıştır. Hem 

öğretmenle hem de öğrencilerle yapılan görüşmeler, kendi istekleri 

doğrultusunda ses kaydı alınarak gerçekleştirilmiştir. Bu şekilde, 36 öğrenci ve 

öğretmen ile yapılan görüşmeler beş günde tamamlanmıştır.  

 

BULGULAR ve YORUM 

 Bu başlık altında, BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası yöntemi 

uygulamasına ilişkin nitel verilerden elde edilen bulgulara yer verilmiştir. 

Bulgular, yapılan uygulama sonrasında öğretmenle ve öğrencilerle yapılan 

görüşmeler ile araştırma süresince gözlemciler tarafından yapılan gözlemlerin 

detaylı bir biçimde incelenmesine dayanmaktadır. Böylece elde edilen veriler 

birlikte değerlendirilmiş; birbirlerine katkı sağladıkları ve sağlamadıkları 

hususlar bir araya getirilerek aynı tablo üzerinde birleştirilmiştir. Ayrıca 

çözümlemelere kaynaklık eden doğrudan alıntılara yer verilmiştir. 
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1. BİOK Tekniğiyle Kullanılan Hikâye Haritası Yöntemi 

Uygulamasının Nasıl Yapıldığına İlişkin Bulgular 

Elde edilen veriler değerlendirildiğinde, BİOK tekniğiyle kullanılan 

hikâye haritasının nasıl yapıldığına ilişkin ifadelere rastlanmış ve bu veriler bir 

araya toplanmıştır. Böylece “BİOK tekniği kullanılarak hikâye haritası 

oluşturma” teması oluşturulmuştur. “BİOK tekniği kullanılarak hikâye haritası 

oluşturma” temasına ilişkin oluşturulan model Şekil 1’de yer almaktadır. 

 
* Ö: Öğrenci, Öğrt: Öğretmen, Gz: Gözlemci 

Şekil 1. BİOK tekniği kullanılarak hikâye haritası oluşturmaya ilişkin model 

Şekil 1’de yer alan modelde; ana tema, alt temalar ve yapılan yükleme 

sayıları verilmiştir. Öğrenci ve öğretmen görüşmeleri ile gözlemciler tarafından 

yapılan gözlemlerden elde edilen kodlamalar bir araya getirilerek BİOK 

tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasının yapılışı, aşama aşama ortaya 

konmaya çalışılmıştır. Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, bu temanın 

“hikâyenin okunması”, “okuma yapılırken yanlışların düzeltilmesi”, “etkinlik 

kâğıdının (çalışma kâğıdı/dil bilgisi) doldurulması”, “hikâye haritasının 

oluşturulması”, “performansın değerlendirilmesi” ve “evde kitap okunması” alt 

temalarına ayrıldığı tespit edilmiştir. Bu ana temaya ilişkin örnek cümleler 

aşağıda yer almaktadır. Uygulama aşamalarının daha rahat görülebilmesi için 

cümleler paragraflarda bütün hâlinde verilmiştir. Ancak cümleler parça parça 

düşünüldüğünde, her bir alt temanın vurgulandığı ve uygun yüklemelerin 

yapılabileceği görülmektedir. 
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BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası yönteminin uygulanmasına 

ilişkin öğrenci görüşlerinden örnekler aşağıda yer almaktadır. Bir öğrenci, Gr-

Ö7-E “… ilk olarak sessiz anlayana kadar içimizden okuyorduk… sonra sırayla 

bütün arkadaşlarımız seslice okuyordu… yanlışlarımızı düzeltiyorduk… çalışma 

kâğıtlarımız dağıtılıyordu… zıt anlamlı kelimeler, eş anlamlı kelimeler, 

kelimelerin anlamları, atasözleri, deyimlerin anlamları vardı… sonra 

boyalarımız ve kâğıtlarımız dağıtılıyordu… boyalarımızla ilk resmi yapıyorduk 

biz grup arkadaşımızla… hikâyeyi okurken bir yandan unsurlarını 

belirliyorduk… sonra yanlışlarını düzenliyorduk… hikâye haritasını 

oluşturuyorduk… sonra öz değerlendirme ve akran formları vardı, onları 

dolduruyorduk… arkadaşımızın ve kendimizin uyduğu kuralları yazıyorduk… her 

gün hepimizin 20 dakika kitap okuması isteniyordu… 20 dakika ve daha fazla 

okuyanlar da vardı… form vardı, ismimizi yazıyorduk, okuduğumuz kitabın adı, 

okuduğumuz süre, okuduğumuz kitabın sayfa sayısı ve 20 dakika okuduk mu diye 

bir yer vardı, orada evet ya da hayır diye işaretliyorduk ve velimiz imzalıyordu.” 

diyerek uygulamanın nasıl yapıldığına ilişkin sahip olduğu bilgiyi dile getirmiştir. 

Uygulamanın nasıl yürütüldüğünü anlatan diğer bir öğrenci de, Gr-Ö10-K “önce 

hikâyemizi okuyorduk içimizden… sonra hikâye okuduktan sonra 

arkadaşlarımızla birlikte sesli okuyarak daha iyi anlıyorduk… sonra biri okurken 

diğerleri yanlışlarını düzeltiyordu... sonra bir çalışma kâğıdımız vardı, onu 

dolduruyorduk. orda ilk önce eş sesli kelimeler, zıt anlamlı kelimeler, birleşik 

sözcükler onları doldurduk. sonra bazı kelimeler vardı, onların anlamlarını 

sözlükten bulduk ve yazdık ondan sonra da cümlelerini yazdık… hikâye 

haritamızın ilk önce unsurlarını falan buluyorduk, yani biz öyle yapıyorduk 

grupça… zaman, yer sahne, ana fikir, yardımcı karakter, ana karakter, problem, 

problem çözme teşebbüsleri, sonuç, başlık hepsini dolduruyorduk… 

tamamladıktan sonra onları iyice kontrol edip tekrar yanlışımız varsa 

dolduruyorduk… sonra resmimize başlıyorduk… teslim ettikten sonra sizin 

verilen formları dolduruyorduk... öz ve akran değerlendirme formu… kendimizin 

ve arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları değerlendiriyorduk... her akşam 20 

dakika kitap okunması istendi, ben bunların hepsini yerine getirdim… 

okuduğumuz kitabın adını yazıyorduk… 20 dakika okuyup okumadığımızı 

işaretliyorduk, aha annemiz babamız bunları kontrol ediyordu tabii ki. orada 

bizim adımız, soyadımız, babamın veya annemin adı vardı. sonra da imzalarını 

atıyorlardı.” diyerek süreci özetlemiştir. Örnekler doğrultusunda, öğrencilerin 

BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritasının yapılışı hakkında fikir birliği 

içerisinde olduklarını söylemek mümkündür.  

Öğretmenle yapılan görüşmede de uygulamanın işleyişini anlatan 

ifadelerin öğrencilerin görüşleri ile paralellik gösterdiği tespit edilmiştir. Böylece 
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uygulama öğretmenin Gr-Öğrt “… metni veriyoruz… çocuklar onu anlayana 

kadar içinden okuyor ve bölüm bölüm sesli okutturuyoruz… burada dikkat edilen 

‘bu çocuk kelimeleri, sözcükleri doğru söylüyor mu, tonlama vurgu yapıyor mu, 

ses tonunu ona göre ayarlayabiliyor mu?’… ayrıca arkadaşlarının da yanlışları 

düzeltmesini istedik… okumayı bu şekilde bitirdikten sonra parçada geçen 

sözcükleri, anlamı bilinmeyen sözcükleri bulduruyoruz… anlam bakımından 

sözcükleri eş anlamlı, zıt anlamlı, eş sesli sözcüklerinin bulunmasını ilk etapta 

aldık… bunların cümle içerisinde kullanılmasına, cümlenin yapısına… cümle 

kurdururken cümleyi olumlu, olumsuz, kurallı, devrik cümle olduğuna da dikkat 

ettik… ayrıca noktalama işaretleri yerinde kullanılıyor mu onlara da dikkat 

ettik... yani Türkçede bütün dil bilgisi kurallarından yazım kurallarına hepsini 

burada uyguladık çalışma kağıdıyla… hikâye haritası oluşturma kısmına 

geldiğimizde… hikâye unsurlarını bulurken cümlenin gelişinden, cümlenin ifade 

edilişinden çocuk bunu sonucunda kavrıyor biraz düşündükten sonra 

buluyordu… sonra görsel olarak bu hikâye haritasını çizmeye başladılar… 

alıştılar… görsel olarak hikâyedeki düşüncelerini, hikâyedeki kanaatlerini 

grafikle, resimle anlatma becerisini kazandılar… sonrasında öğrencilerin 

kendileri ve arkadaşlarını değerlendirme fırsatı sağlandı... özellikle sizin 

çocuklardan her gün 20 dakika okumalarını istemeniz de çocuklarda okuma 

sevgisi adına olumlu etki bıraktı…” şeklindeki ifadesi durumu özetlemektedir. 

Benzer şekilde uygulamanın nasıl yapıldığına ilişkin bulgular, yapılan 

gözlemlerle de tespit edilmiştir. Elde edilen gözlemler birleştirildiğinde, 

uygulamanın nasıl işlediğine ilişkin bilgi gözler önüne serilmektedir. Gözlem 

notları paragraf hâlinde sunulmuş, her bir gözlemin elde edildiği tarih cümle 

başında verilmiştir. Gözlem notları arasında yer alan Gz-2 -24.11.2011 “… 

etkinlik üç ders saatinde gerçekleştiriliyor. Önce hikâyenin sesli ve sessiz 

okunması sağlanıyor…” -16.12.2011 “… Öğrenciler sessiz okuma da dikkatle 

okudu. Sesli okumada ise arkadaşlarını dinleyip, onların yanlış okudukları 

yerleri düzelttiler…” -24.11.2011 “… sonra hikâye de bilinmeyen kelimelerle ve 

dil bilgisi ile ilgili bir çalışma kâğıdı yapılıyor…” -02.12.2011 “… etkinlikler 

konuya uygun seçilmiş. Metinde geçen kelimeler ile ilgili sözlük çalışmalarına 

yer veriliyor ve yine metinde geçen cümleler ile ilgili dil bilgisi çalışmaları 

yapılıyor…” -24.11.2011 “… sonra da hikâye haritası oluşturuluyor. Unsurlar 

belirleniyor ve resimler çiziliyor. Bütün bu etkinlikler bittikten sonra öz ve akran 

değerlendirme formları dolduruluyor. En son evde kitap okumaları istendi ve 

bununla ilgili form dağıtıldı…” şeklindeki ifadeler görüşme verilerini 

desteklemektedir. 

Verilen örneklerden de anlaşılacağı gibi, öğrencilerin BİOK tekniğiyle 

kullanılan hikâye haritasının yapılışı hakkında fikir sahibi oldukları ve nasıl 
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yapıldığını kavradıklarını söylemek mümkündür. Öğretmen ve öğrenci 

görüşlerinin paralel olması, öğrencilerin uygulama sırasındaki dikkatini de ortaya 

koymaktadır. Ayrıca gözlemlerle de bu durum desteklenmektedir.  

2. BİOK Tekniğiyle Kullanılan Hikâye Haritası Uygulaması İçin 

Gerekenlere İlişkin Bulgular 

Elde edilen veriler incelendiğinde, uygulamanın rahat ve doğru bir biçimde 

uygulanması için gerekenlerin neler olduğuna ilişkin kodlamalar tespit edilmiştir. 

Böylece “BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulaması için gerekenler” 

ana teması oluşturulmuştur. Bu temasına ilişkin oluşturulan model Şekil 2’de yer 

almaktadır: 

 
* Ö: Öğrenci, Öğrt: Öğretmen, Gz: Gözlemci 

Şekil 2. BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulaması için 

gerekenlerin neler olduğuna ilişkin model 

Şekil 2 incelendiğinde, BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası 

uygulaması için gerekenlerin neler olduğuna ilişkin modelde; ana tema, alt 

temalar ve yapılan yükleme sayıları görülmektedir. Öğrencilerin uygulama için 

gerekli gördüğü unsurlar; “grup içi etkili iletişim”, “unsurları bulma”, 

“malzemeler”, “anlayarak okuma”, “güzel ve doğru cümlelerle yazma”, “resim 

çizme” ve “sessiz ortam” olarak vurgulanmıştır. Bunun yanı sıra öğrencilerin 

“grup içi etkili iletişim” ve “malzemeler” alt temalarının içeriği hakkında görüş 

bildirdikleri de dikkat çekmektedir.  
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a. Grup İçi Etkili İletişim 

“Grup içi etkili iletişim” alt teması, öğrenci görüşlerinde en fazla 

yüklemenin yapıldığı alt temadır. Bu alt temaya bir öğrencinin, Gr-Ö22-K “… 

arkadaşlarımın fikirlerine, düşüncelerine saygı göstermeliyim öncelikle… 

arkadaşlarımın fikirlerini alarak ve kendi fikirlerimi de öne koyarak daha iyiye 

ulaşmaya çabalamalıyım...” ifadesi ile yine başka bir öğrencinin, Gr-Ö24-E “… 

arkadaşlarımızın fikirlerine saygı duymamız gerekir… arkadaşlarımıza 

düşüncelerimizi söylemeliyiz… arkadaşlarımızın düşüncelerini sessizce dinleyip 

yanlışlarımızı söylemeliyiz...” şeklindeki ifadesi uygulamanın sağlıklı 

yürütülmesi için grup içi etkili iletişim gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

b. Unsurları Bulma 

Öğrenci görüşleri dikkate alındığında, en fazla ikinci yüklemenin yapıldığı 

alt tema “unsurları bulma” alt teması olmuştur. Bu alt temaya kaynaklık eden 

bir öğrencinin Gr-Ö1-K “… hikâye unsurlarını tamamen öğrenmek gerekir… 

hikâye haritası yapmak için öncelikle bu unsurları not almamız gerekiyor…” 

cümlesi unsurların öncelikle tespit edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Benzer 

şekilde bir diğer öğrenci de Gr-Ö6-K “… hikâye, konusu, ana karakterler, 

yardımcı karakter, sonuç, problem, problem başlangıcı, çözüm, tepki, zaman, yer 

gerekir… bunları iyice tespit ettikten sonra hikâye haritasını oluşturuyoruz…” 

diyerek görüşü desteklemektedir. 

c. Malzemeler 

Öğrencilerin BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası yönteminin rahat 

bir şekilde uygulanması için gerekli gördükleri arasında, “malzemeler” alt 

temasını oluşturan yüklemeler bulunmuştur. Uygulama için gerekenleri sıralayan 

bir öğrenci Gr-Ö1-K “…beyaz kâğıt… boya kalemi… gerekir… kendi 

kalemlerimizi de kullandık…” diyerek, bir diğer öğrenci Gr-Ö9-E “… kâğıt, 

boya kalemleri… hikâye lazım…” diyerek kullanılan malzemelerden 

bahsetmişlerdir. Bu durum, yapılan gözlemlerle de desteklenmektedir. Uygulama 

için gereken malzemelerin temin edildiği gözlem notları arasında yer alan Gz-2-

17.11.2011 “… etkinlikleri gerçekleştirmek için gerekli olan her türlü malzeme 

(kâğıt, kalemler) önceden tedarik edilmiş…” cümlesi ile belirtilmiştir. 

d. Anlayarak Okuma 

Öğrenci görüşlerinden elde edilen yüklemelerden oluşan diğer bir alt tema, 

“anlayarak okuma” alt temasıdır. Bu temaya kaynaklık eden bir öğrenci, Gr-

Ö10-K “… ilk önce tabii ki çok iyi okumak gereklidir… okuduktan sonra eğer o 

hikâyeyi iyi anladıysak hepsini tam olarak yapabiliriz… onları çok iyi okuduysak 

eğer oradakinin hepsini doldurmuş oluruz diye düşünüyorum… çok kitap okumak 



Türkçe Dersinde Birleştirilmiş İşbirlikli Okuma ve Kompozisyon Tekniğiyle Kullanılan 

Hikâye Haritası Yöntemi Uygulamasına İlişkin Nitel Bir Çalışma 

 

[2355] 

 

bence bunun için faydalı bir şey…” diyerek anlayarak okumanın gerekliliği 

üzerinde durmuştur. Bu duruma paralel olarak uygulama öğretmeniyle yapılan 

görüşmede öğretmenin Gr-Öğrt “… şunu söyleyebilirim; öğrenci metni 

anladıysa hikâye haritasını yapıyor demektir… hikâye haritasını tam yaptıysa 

öğrenci metni anlamış demektir… yani metni enine boyuna her şeyiyle anladıysa 

hikâye haritasını yapması lazım… hikâye haritasının yapılması demek o metni 

her şeyiyle kavramış demektir, öğrenmiş demektir, sorgulayabilecek duruma 

gelmiş demektir… ana düşüncesinin ne olduğunu anlamış demektir, yardımcı 

düşüncelerinin neler olduğunu anlamış demektir… metinde geçen cümlelerin ne 

ifade ettiğini; kelimelerin anlamlarını biliyor demektir… hikâye haritasının bir 

nevi metnin bir çatısı olarak düşünüyorum…” şeklindeki ifadesi anlayarak 

okumanın önemini ortaya koymaktadır. 

e. Güzel ve Doğru Cümlelerle Yazma 

Öğrencilerin BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası yönteminin rahat 

bir şekilde uygulanması için gerekli gördükleri arasında, “güzel ve doğru 

cümlelerle yazma” alt temasına da yükleme yaptıkları dikkat çekmektedir. Bu 

temaya kaynaklık eden bir öğrencinin Gr-Ö1-K “… unsurları tamamen 

öğrendikten… şekil çizdikten sonra… o unsurları dikkatlice, özenle ve güzel bir 

biçimde cümle kurarak anlatmak gerekiyor…” şeklindeki ifadesi unsurları 

bulduktan sonra güzel ve doğru anlatmak gerektiğini vurgulamaktadır. Bir diğer 

öğrenci ise Gr-Ö23-K “… hikâyenin konusunu, ana fikrini ve bunun gibi 

hikâyeden çıkardıklarımızı iyi ve doğru bir şekilde yazmalıyız… yazımızı düzgün 

bir şekilde yazmalıyız…” cümlesiyle yazının doğru ve düzgün yazılması 

gerektiğine değinmiştir. 

f. Resim Çizme 

Öğrencilerin bu ana temaya ilişkin oluşturdukları bir diğer alt tema ise 

“resim çizme”dir. Bu alt temayı gerekli gören bir öğrencinin Gr-Ö8-K “… 

şekiller lazım, şekillerin içine yazıyoruz… hikâyenin unsurlarını şekiller, resim 

çizerek yazıyoruz…” ifadesiyle, bir diğer öğrencinin Gr-Ö28-K “… 

arkadaşlarımızla ayarlamamız gerekir hangi resmi çizeceğimizi… sonra resim 

yapmamız, boyamamız gerekir…” ifadesi resim çizmenin gerekliliğine vurgu 

yapmaktadır. 

g. Sessiz Ortam 

Araştırma kapsamındaki öğrencilerin yapmış olduğu kodlamaların 

oluşturduğu bir başka alt tema ise “sessiz ortam”dır. Bu alt temaya kaynaklık 

eden bir öğrenci Gr-Ö19-K “… sessiz bir ortam gerekir… çünkü gürültü 
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olunca… bazen anlayamamamıza neden oldu… anladıklarımızı yanlış 

uygulayabilmemizi etkilemiş oldu…” ifadesiyle olması gereken uygun ortamı 

açıklamıştır. Bu görüşe paralel olarak uygulama öğretmeni Gr-Öğrt “… hikâye 

haritasının daha sağlıklı uygulanması için fiziki ortamın müsait olması lazım… 

grup oluşturulduktan sonra gruplar arasında büyük mesafe olması lazım… çünkü 

grupların kendi konuşmaları, kendi aralarındaki fikir alışverişleri diğer gruplar 

tarafından duymamalı… tamamen saklı kalmalı… oluşan ses kafalarını 

karıştırmamalı…” diyerek sessiz bir ortamın gerekliliğini vurgulamıştır.  

Genel olarak değerlendirildiğinde, BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye 

haritası uygulaması için gerekenlere ilişkin oluşturulan alt temalar, öğrencilerin 

uygulama için gerekenlerin farkında oldukları şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca bu 

durum, öğrencilerin BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasını 

kavradıklarının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. 

3. BİOK Tekniğiyle Kullanılan Hikâye Haritası Yöntemine Yönelik 

Oluşan Duyuşsal Duruma İlişkin Bulgular 

Veriler incelendiğinde, uygulama öncesinde BİOK tekniğiyle kullanılan 

hikâye haritası yöntemine yönelik öğrencilerin duyuşsal durumunu ortaya koyan 

kodlamalar tespit edilmiştir. Böylece “BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası 

yöntemine yönelik öğrencilerin duyuşsal durumu” teması oluşturulmuştur. Bu 

temasına ilişkin oluşturulan model Şekil 3’te sunulmuştur. 

 
* Ö: Öğrenci, Öğrt: Öğretmen, Gz: Gözlemci 

Şekil 3. BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası yöntemine yönelik 

duyuşsal duruma ilişkin model 
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Şekil 3’te yer alan BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası yöntemine 

yönelik öğrencilerin duyuşsal durumu yönelik olarak oluşturulan modelde; ana 

tema, alt temalar ve yükleme sayıları sunulmuştur. Öğrencilerin gerek uygulama 

öncesinde gerekse uygulama sonrasında çeşitli duygular içerisinde olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda; ana tema içerisinde, “uygulama öncesi” ve 

“uygulama sonrası” olmak üzere iki alt tema oluşturulmuştur.  

a. Uygulama Öncesi Duyuşsal Durum 

Uygulama öncesi duyuşsal durum alt temasına ilişkin yapılan kodlamalar; 

“mutluluk”, “heyecan”, “merak”, “şaşkınlık”, “gurur” ve “korku” şeklinde 

sıralanmıştır. 

Uygulama öncesi duyuşsal duruma ilişkin en fazla kodlamanın yapıldığı 

alt tema, “mutluluk”tur. Öğrenciler BİOK tekniğiyle hikâye haritası yöntemini 

kullanacaklarını öğrendiklerinde mutlu olduklarını ifade etmişlerdir. Bu 

kodlamaya kaynaklık eden bir öğrenci Gr-Ö1-K “… bu yöntemin olacağını 

öğrendiğimde sevinmiştim… okulumuzda böyle bir etkinlik yapılmamıştı… ilk 

oldu bu çalışma bizim için… çok mutlu olmuştum… çünkü hem bu bizim 

Türkçeyle ilgili ilişkilerimizi daha çok pekiştirecekti hem de bazılarımız için 

sevindirici bir uğraş da olacaktı…” diyerek; bir diğer öğrenci de Gr-Ö28-K “… 

çok mutlu oldum… çünkü yeni bir etkinlik yapacaktık… Türkçem gelişecekti... 

daha iyi okumam olabilirdi… daha iyi anlamam olacaktı... ana fikir ve konusunu 

daha iyi çözecektim… Türkçem daha iyi olacaktı…” diyerek gelişimine katkı 

saylayacağını düşündükleri için mutlu olduklarını ifade etmişlerdir.  

Uygulama öncesi duyuşsal duruma ilişkin ikinci alt tema ise “heyecan”dır. 

Öğrenciler ilk kez böyle bir uygulama yapacaklarını öğrendiklerinde 

heyecanlandıklarını da dile getirmişlerdir. Bu duruma referans olan bir öğrenci 

Gr-Ö21-K “… biraz heyecanlandım… nasıl yapabilirim diye beynimde 

canlandırdım… bulutlara yazabilirim… kitaplara yazabilirim… evlere, 

çocuklara yazabilirim diye düşündüm… bu etkinliği önceden tam bilmiyordum 

ama Türkçe çalışma kitabımızda da böyle etkinlikler vardı… ama biz 

çizmiyorduk… orda yazıyordu…” diyerek nasıl yapacakları konusunda 

düşündüklerini ve bu durumun onları heyecanlandırdığını ifade etmiştir. 

Öğretmenle yapılan görüşmede de öğretmenin Gr-Öğrt “… ilk önce 

heyecanlandılar farklı bir etkinlik yapacaklardı çünkü…” şeklindeki ifadesi 

benzer durumu ortaya koymaktadır. Elde edilen Gz-2-17.11.2011 “… öğrenciler 

ilk hafta boya kalemlerini ve etkinliğe ait kâğıtları görünce çok 

heyecanlandılar…” şeklindeki gözlem notu da, uygulama öncesi öğrencilerin 

yaşadığı duyguyu yansıtmaktadır.  
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Uygulama öncesi duyuşsal duruma ilişkin bir diğer alt tema, “merak” alt 

temasıdır. Bu alt temaya ilişkin bir öğrenci Gr-Ö27-K “… çok merak ediyordum 

nasıl bir şey olduğunu, daha önce hiç yapmamıştım çünkü…” ifadesiyle daha 

önce böyle bir uygulama yapmamış olmasından dolayı merak duygusu yaşadığını 

ifade etmiştir. Benzer şekilde öğretmenle yapılan görüşmede de öğretmen Gr-

Öğrt “… ilk önce heyecanlandılar farklı bir etkinlik yapacaklardı… merak ettiler 

nasıl bir şey olacağını… bana ve size sürekli soru sordular anlamaya 

çalıştılar…” şeklindeki ifadesiyle öğrencilerin ne yapacaklarını merak ettiklerini 

dile getirmiştir. Benzer şekilde bir gözlem notunda yer alan Gz-1-17.11.2011 “… 

merakla etkinliğin nasıl olacağını, ne zaman hikâye haritası yapılacağını 

sordular. Masanın üzerine konan boya kalemlerini ve kâğıtları merakla 

incelediler…” şeklindeki ifade öğrencilerin uygulamaya ilişkin merak 

duygusunu ortaya koymaktadır. 

Uygulama öncesi duyuşsal durumu anlatan bir başka alt tema, 

“şaşırma”dır. Öğrenciler ilk kez böyle bir uygulama yapacaklarını 

öğrendiklerinde şaşırdıklarını ifade etmişlerdir. Bu duruma referans olabilecek 

bir öğrenci Gr-Ö6-K “… çok şaşırdım önce, çünkü ne olduğunu bilmiyordum… 

çok güzel bir şey olacağını düşündüm…” diyerek yöntemi bilmediği için 

şaşırdığını; bir diğer öğrenci ise Gr-Ö23-K “…ilk defa böyle bir çalışma 

yapacaktım… biraz şaşırdım…” diyerek ilk kez böyle bir çalışma 

yapacaklarından dolayı şaşırdığını belirtmiştir. 

Elde edilen verilerin çözümlenmesinde oluşan bir diğer alt tema ise 

“gurur”dur. Böyle bir uygulamayı gerçekleştireceğinden dolayı gurur 

duyduğunu ifade eden bir öğrenci Gr-Ö12-E “… içimde mutluluk duydum… 

kendimle de öğretmenimle de gurur duydum, böyle bir çalışma yapacağımız 

için… Türkçemin daha iyi olması için gerekliydi…” şeklinde duygusunu 

belirtmiştir. Benzer şekilde bir başka öğrenci de Gr-Ö22-K “ben hikâye haritası 

kullanacağız dediğinde… böyle bir etkinlik yapacağımız için gururlandım…” 

ifadesiyle duygusunu dile getirmiştir. 

Uygulama öncesi duyuşsal durumu yansıtan bir diğer alt tema, “korku” alt 

temasıdır. Bu temaya kaynaklık eden bir öğrenci Gr-Ö20-K “… yapamam diye 

biraz korktum. Onun için biraz endişelendim… sonra anlattınız… biraz daha 

rahatladım…” şeklindeki ifadesiyle yapamamaktan dolayı korktuğunu ortaya 

koymuştur. 
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b. Uygulama Sonrası Duyuşsal Durum 

Uygulama sonrası duyuşsal durum alt temasın ilişkin kodlamalat; 

“mutluluk”, “isteklilik”, “merak”, “heyecan”, “korku”, “sorumluluk” ve 

“kendine güven” olmak üzere sıralanmıştır. 

Uygulama öncesi duyuşsal duruma ilişkin en fazla kodlamanın yapıldığı 

alt tema, “mutluluk”tur. Yapılan detaylı değerlendirme sonucu mutluluk alt 

teması, “öğrenme” ve “eğlenme”den kaynaklı mutluluk olmak üzere ayrılmıştır. 

BİOK tekniğiyle hikâye haritası yöntemini kullanırken “eğlenme”den kaynaklı 

mutlu olduğunu ifade bir öğrenci Gr-Ö1-K “… hikâye haritası yapmak her 

zaman benim için çok zevkli ve çok mutluluk verici oldu… hikâye haritasının nasıl 

yapıldığını biliyordum ama böyle hiç elimle şekil vererek ya da böyle neyin, 

nerede olacağına ben karar vererek hiç yapmamıştım…” diyerek mutluluğunu 

anlatırken; öğrenme”den kaynaklı mutlu olduklarını ifade eden bir öğrenci ise 

Gr-Ö1-K “… hikâye haritası yöntemini kullanılmaya başlayınca… çok mutlu 

olmuştum… o mutluluğun hiçbir zaman boşa çıkmayacağını da anladım… çünkü 

hikâye haritası bizim yaratıcılığımızı geliştiriyordu… aynı zamanda kendimizin 

içinden geldiği gibi cümleler kurmakta ve hayal gücümüzü geliştirmekte de 

önemli rol oynuyordu… hikâye haritasını yaparken mutlu oluyordum… bunun 

nedeni de işte hikâye haritası bize kitaplarımızda olduğu gibi olanaksız, 

yaratıcılığımızı kullanmadan boşluk doldurmaktan daha ötesini sağlıyordu… 

çünkü hem bu bizim Türkçeyle ilgili ilişkilerimizi daha çok pekiştirecekti… hikâye 

haritasını uygularken bu fikrim hiçbir zaman değişmedi, çünkü hikâye haritası 

yapmak her zaman benim için çok zevkli ve çok mutluluk verici oldu…” diyerek 

mutluluğunu ifade etmiştir. Öğrencilerin uygulamaya başladıktan sonra 

hissettikleri duyguyu ifade eden uygulama öğretmeninin, Gr-Öğrt “… inanın 

çocuklar bunlardan çok feyiz aldılar, keyif aldılar, severek yapıyorlar, eğlenerek 

yapıyorlar… mutlulukları gözlerinden okunuyor…” şeklindeki ifadesi de 

öğrencilerin uygulamadan sonraki mutluluğunu ortaya koymaktadır. Benzer 

durum, bir gözlem notunda da Gz-1-02.12.2011 “… öğrenciler etkinlikten keyif 

alıyorlar. Çok istekliler. Tüm etkinlik boyunca mutlu oldukları çok belli…” 

biçiminde yer alan ifadeyle görüşme kodlarını desteklemektedir. 

Uygulama sonrası duyuşsal duruma ilişkin bir diğer alt tema ise 

“isteklilik”tir. Bu duruma kaynaklık eden bir öğrenci Gr-Ö2-E “… heyecanla 

dersi bekliyordum… tekrar yapsam diyordum…” diyerek; bir diğer öğrenci Gr-

Ö30-K “… bunun hep böyle sürmesini istedim… eğer böyle sürerse daha iyi 

gelişeceğimi, kitap okumamın daha iyi gelişebileceğini düşündüm… her gün 

yapmak istediğim oluyordu…” diyerek daha iyi gelişebilmesi için bu uygulamayı 

yapmak istediğini dile getirmiştir. Öğretmenle yapılan görüşmede yer alan Gr-
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Öğrt “… inanır mısınız okula geldiğinizde tekrar ne zaman geleceğinizi, ne 

zaman bu etkinliği yaptıracağımızı soruyorlar… sabırsızlıkla bekliyorlar… bir 

ders dahi beklemeye tahammülleri yok bu etkinliği yapabilmeleri için… hoşlarına 

gitti ve bunu yapmak için uzun bir süre zaman ayırsanız, demezler ki artık biz 

bundan usandık yapmayalım… o kadar sevdiler ve o kadar da yapma 

isteğindeler…” ifadesi de öğrencilerin uygulamayı yapmak için istekli 

olduklarını göstermektedir. Görüşmelere paralel olarak bir gözlem notu Gz-1-

24.11.2011 “… çok istekli, çok ilgili ve heveslilerdi… öğrenciler hikâye okuma 

ve etkinlik yapmaya gayet istekliydiler… teneffüse çıkmak istemediler, etkinliği 

yapmaya devam ettiler…” şeklindedir. Oyun çağındaki öğrencilerin teneffüse 

dahi çıkmak istememeleri, etkinliği yapmaya olan istekliliklerini ortaya 

koymaktadır. 

Uygulama sonrası duyuşsal duruma ilişkin bir diğer alt tema, “merak” alt 

temasıdır. Bu duruma kaynaklık eden bir öğrenci Gr-Ö1-K “… merak duygum 

arttı… gelecek hikâyeler evde de beni düşündüren bir konuydu… her hafta çok 

farklı ve çok güzel hikâyeler okuyorduk… ilk başlarda Türk klasiklerinden sonra 

da dünya klasiklerinden hikâyeler geldi önümüze… haftaya ne gibi bir hikâye 

gelecek, derste neler yapacağız diye merak ediyordum…” diyerek uygulama için 

gelecek hikâyeleri merak ettiğini dile getirirken; başka bir öğrenci Gr-Ö8-K “… 

her hafta derste neler yapacağımızı, hikâyeleri ve onlara uygun nasıl hikâye 

haritası oluşturacağımızı merak ediyordum…” şeklindeki ifadesiyle hikâyelerin 

yanı sıra, oluşturulacak hikâye haritalarını da merak ettiğini belirtmiştir. 

Öğrencilerin bu görüşlerini destekleyen ifadelere, gözlem notlarında da 

rastlanmıştır. Yapılan gözlemlerde yer alan Gz-1-02.12.2011 “… etkinlikler 

sırasında öğrenciler istekli, etkinliklere karşı meraklıydılar. Özellikle bir sonraki 

hafta hangi hikâyenin geleceğini soruyorlar…” ifadesi öğrencilerin gelecek 

hikâyelere karşı olan merakını ortaya koyarken; Gz-2-24.11.2011 “… öğrenciler 

tüm hikâye haritalarını toplandıktan sonra birbirlerinin ne yaptığını görmek 

istiyorlar. Birbirlerinin yaptıklarını merak ettiler…” şeklindeki bir başka gözlem 

notu da grupların birbirlerinin yaptıkları hikâye haritalarına olan merakı ortaya 

koymaktadır.  

Uygulama sonrası duyuşsal durumu anlatan bir başka alt tema, 

“heyecan”dır. Bu duruma referans olabilecek bir öğrenci Gr-Ö5-E “… hem 

heyecan vardı hem de bir coşku vardı içimde…” diyerek; bir diğer öğrenci de Gr-

Ö33-K “… çok heyecanlanmıştım ilk kullandığımız zaman... ondan sonra alıştık, 

yapmaya başladık, kendimizi çok geliştirdik sonra…” diyerek uygulama 

sonrasında da heyecan hissettiklerini ifade etmişlerdir. Uygulama öğretmeni de 

Gr-Öğrt “… biz bu hikâye haritasını yapmadan önce böyle somut şeylerle 

yaptığımız için çocuk bunda heyecan falan duymuyordu… ama bu hikâye 
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haritasını yapmaya başladığımız andan itibaren artık çocukların rüyalarına 

girmeye başlamış… evde düşünmeye başladılar, hatta gelecekteki tasarımlarını 

evde yapmaya başladılar… çok motive oldular… onların geleceğini de 

aydınlatmış oldu bu etkinlik... bazı veliler de gelip siz değişik bir etkinlik 

yaptırıyormuşsunuz, dersi dört gözle bekliyorlar dedi…” diyerek öğrencilerin 

yaşadığı heyecanı özetlemeye çalışmıştır. Benzer şekilde yapılan gözlem notları 

arasında Gz-1-24.11.2011 “… heyecanları gözlerinden okunuyor… 

hevesliler…” cümlesine rastlanmıştır. 

Uygulama sonrası duyuşsal duruma yansıtan bir diğer alt tema, “korku” 

alt temasıdır. Öğrencileri ilk kez uygulama yaptıklarında, korkuları olduğunu 

ifade etmişlerdir. Bir öğrenci Gr-Ö5-E “… hem heyecan vardı hem de bir coşku 

vardı içimde… zamanını yetiştirebilir miyim diye de biraz da korku vardı… ama 

yine de korkumuzu yenmeyi başardık…” diyerek zamanı yetiştirememekten 

korktuğunu belirtmiştir. Bir başka öğrenci ise Gr-Ö33-K “… aslında ilk başta 

biraz korkmuştuk… hani olmazsa tutturamazsak diye… ondan sonra alıştık, 

yapmaya başladık, kendimizi çok geliştirdik sonra…” diyerek yapamamaktan, 

başaramamaktan korktuğunu dile getirmiştir. 

Elde edilen verilerin çözümlenmesinde oluşan bir diğer alt tema ise 

“sorumluluk”tur. Bu temaya kaynaklık eden öğrenci görüşü Gr-Ö17-E “… 

kendimi daha sorumluluk sahibi birisi hissettim… böyle bir görev verildiği için 

kendimi daha sorumlu hissettim…” biçimindedir. Öğrencilerin sorumluluk 

hissettiğini anlatan ifadelere gözlem notlarında da rastlanmıştır. Örneğin, bu 

durumu destekleyici bir gözlem notu Gz-1-02.12.2011 “… ‘bir öğrencinin eğer 

etkinlik sırasında ben olmazsam, arkadaşlarım diğer gruplara göre iki kişi olur, 

belki eksik kalırız.’ demesi gruba karşı sorumluğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca 

nöbeti bırakıp gelmeleri hem istekliliklerini hem de sorumluluklarını bildiklerini 

göstermektedir…” şeklindedir. 

Uygulama sonrası oluşan oluşan bir diğer alt tema ise “kendine güven”dir. 

Bu temaya kaynaklık eden öğrenci Gr-Ö17-E “… hikâye haritasını kullanmaya 

başladıktan sonra daha iyi anlamaya başladım… içimde bir güven duygusu 

başladı…” diyerek başarıdan kaynaklı kendine olan güveninin arttığını 

vurgulamıştır. Benzer şekilde uygulama öğretmeni de Gr-Öğrt “… (öğrenciler) 

bu yöntemle saklı kıyıda köşeye kalmış zekâlarının verdiği şeyi ortaya 

çıkardılar… daha iyi anladılar… demek ki ‘bende bu da varmış.’ diyerek 

kendilerine güvenlerini sağladılar…” ifadesiyle öğrencilerin uygulamadan sonra 

kendilerine olan güveninin arttığını dile getirmiştir. 
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Genel olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin BİOK tekniğiyle 

kullanılan hikâye haritası uygulamasına ilişkin uygulama öncesinde ve uygulama 

sonrasında karmaşık duygular içerisinde olduklarını söylenebilir. Öğrencilerin 

bir yandan mutluluk, heyecan, merak; diğer yandan da bilgi eksikliklerinden 

kaynaklı korku, şaşkınlık gibi duygularla karşı karşıya kaldıkları görülmektedir.  

4. BİOK Tekniğiyle Kullanılan Hikâye Haritası Uygulamasında 

Problem Yaşanan Durumlara İlişkin Çözümlemeler 

Elde edilen veriler incelendiğinde, BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye 

haritası uygulamasında, problem yaşanan durumların neler olduğuna ilişkin 

kodlamalar tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, “BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye 

haritası uygulamasında problem yaşanan durumlar” teması oluşturulmuştur. Bu 

temaya ilişkin oluşturulan modele Şekil 4’te yer verilmiştir. 

 
* Ö: Öğrenci, Öğrt: Öğretmen, Gz: Gözlemci 

Şekil 4. BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasında 

problem yaşanan durumlara ilişkin model 

Şekil 4’te, problem yaşanan durumlar temasına ait alt temalar 

görülmektedir. Bu alt temalar; “gruptan kaynaklanan problemler”, “ortamdan 

kaynaklanan problemler”, “unsurları bulamama”, “zaman sıkıntısı”, “okul 

nöbet sırası” ve “resim çizmede yetersiz olma” olmak üzere sıralanmıştır. 
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a. Gruptan Kaynaklanan Problemler 

Verilerin çözümlenmesi sonucu ortaya çıkan ve en çok yüklemenin 

yapıldığı alt tema, “gruptan kaynaklanan problemler”dir. Detaylı çözümlemeler 

sonucu oluşan grup kaynaklı kodların kendi içerisinde “fikir uyuşmaması- ortak 

fikir bulma sıkıntısı”, “grup üyelerinin yardım etmemesi”, “grup üyelerinin 

dışlaması” ve “grup üyesinin her şeyi kendi yapma istemesi” şeklinde 

sıralandığı belirlenmiştir.  

Grup kaynaklanan problemler arasında en çok yüklemenin yapıldığı 

problem “fikir uyuşmaması-ortak fikir bulma sıkıntısı”dır. Bir öğrenci Gr-Ö1-

K “… hikâye haritası yaparken grup arkadaşlarımızla bazen aramızda fikir 

alışverişi yüzünden sorun yaşandı… onlar farklı bir fikirdeyken ben farklı fikirde 

oldum kimi zaman… kimi zaman da bunların yerleri değişti… en çok sorun 

yaşadığımız bir gün vardı… ben Türkiye haritası yapma fikrini vermiştim… 

arkadaşlarım önce beğenmiş sonra beğenmemişti, herkes yapınca ben yine de bir 

şey olmaz demiştim… o gün çok sıkıntı yaşamıştık… ben küsüp gitmiştim… tek 

başıma çizmeye başlamıştım… sonra yine de bu bir grup çalışması olduğu için 

ve her gruptaki kişilerin yardıma ihtiyacı olması gerektiği için tek başıma 

yapamayıp yine arkadaşlarımın yanına dönmüştüm… onlar da zaten biraz 

zorlanmıştı bensizken, ben de onlarsızken zorlanmıştım…” diyerek fikir 

uyuşmazlığının sorun yarattığını ancak sonunda çözüm bulduklarını dile 

getirmiştir. Öğrencilerin görüşlerine paralel olarak uygulama öğretmeninin de 

mevcut sıkıntıyı fark ettiği Gr-Öğrt “… bazı gruplar içinde fikirlerin 

karşılaşması oldu... bazen gruplar içerisinde gezerken fikirlerin çakıştığını 

gördüm… ilk grup çalışmasına başlandığı zaman bireyler arasında fikir 

çatışması oldu… herkes benim fikrim ön plana çıksın istedi… gruplardaki 

bireylerin benim istediğim olsun, ben yapmış olayım, grupta benim sözüm geçmiş 

olsun şeklinde şeylerini fark ettim… benim fikrimi siz kabul etmek zorunda 

kalacaksınız, dedi… ilk yapılan çalışmalarda böyleydi… ama sonraki 

çalışmalarda bunların da sıfıra indiğini müşahede etmiş olduk… baktı ki grup 

çalışması öyle değil… grup çalışmasının tamamen ortak anlayışa bağlı, grup 

çalışmasının tamamen orta yolun bulunmasına bağlı olduğunu idrak etti, 

anladılar, öğrendiler… tartışırken sadece zaman kaybettiklerini gördüler… 

tartışmanın kuru neticelerle sonuçlandığını fark ettiler… olumsuz neticelerle 

sonuçlandığını anladılar…” şeklindeki ifadesinde görülmektedir. Benzer durum 

gözlem notunda da Gz-1-02.12.2011 “… etkileşimin zayıf olduğu öğrenciler var. 

Grup içinde bazen anlaşmazlıklar oldu. Ama sorunları çözdüler. Ortak karar 

vermeyi başardılar…” ortaya konmuştur. Bu doğrultuda, öğrencilerin etkinliğin 
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başlarında fikir uyuşmazlığı yaşadıkları zamanla bu problemin üstesinden 

gelmeyi başardıkları söylenebilir. 

Gruptan kaynaklanan bir diğer problem ise “grup üyelerinin yardım 

etmemesi”dir. Bu durumu yansıtan bir öğrencinin Gr-Ö22-K “… grup 

üyelerimden bir arkadaşım ‘ben ilgilenmiyorum’ …‘bana ne, ne yaparsanız 

yapın’ …‘ben karışmıyorum, ben yapmıyorum’ demesi… başka bir şeyle 

uğraşmaya başlaması… biz iki kişi yapsak diğeri bunu kabullenmiyordu… öyle 

bir sıkıntım vardı… diğer arkadaşlarımız üçlü kendi şeylerini yaparken biz iki 

kişi niye yapalım ki diye düşündüm…” şeklindeki ifadesinde, grup arkadaşının 

yardım etmemesinden ve diğer gruplara nazaran eksik bireyle etkinliği yapmış 

olmaktan duyduğu sıkıntıyı dile getirmiştir. Araştırmacı tarafından yapılan 

gözlemler sırasında da bu bulguyu destekleyen Gz-1-02.12.2011 “… gruptaki 

bazı öğrenciler ilgili bir biçimde çizerlerken bazı öğrenciler sadece bakmakla 

yetiniyorlar…” şeklindeki ifadeye rastlanmıştır. 

Gruptan kaynaklı problemler arasında karşımıza çıkan bir başka problem 

ise “grup üyelerinin dışlaması”dır. Bu probleme referans olan bir öğrenci Gr-

Ö23-K “… bana fikirlerimi sormamışlardı bazen… o yüzden ben sorun 

yaşamıştım…” cümlesi ise arkadaşları tarafından dışlanarak fikrinin 

sorulmamasından duyduğu rahatsızlığı ifade etmiştir. Öğrenciler tarafından 

ortaya konan bu problem, gözlem notları arasında yer alan Gz-1-24.11.2011 “… 

oluşturulan gruplarda öğrenciler arasında grup arkadaşını istememe durumu 

oldu. Şikâyet geldi ama kolayca atlatıldı…” ifadesiyle de desteklenmiştir.  

Gruptan kaynaklanan problemler arasında yer alan ve tek yüklemenin 

yapıldığı bir problem de “grup üyesinin her şeyi kendi yapma istemesi”dir. Bu 

duruma referans olan öğrencinin Gr-Ö31-K “… biz kimin resmi güzelse onun 

yapmasına karar verdik, diğerimiz boyayacaktı, diğeri yazacaktı… ama bir 

arkadaşım her şeyi kendi üstlenmek istedi… her şeyi kendi yapmak istedi… bu 

biraz sorun oldu…” ifadesi arkadaşının bu davranışından rahatsız olduğunu 

ortaya koymaktadır. 

b. Ortamdan Kaynaklanan Problemler 

BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasında yaşanan 

problemlere gruptan kaynaklanan problemlerden sonra en fazla yüklemenin 

yapıldığı alt tema, “ortamdan kaynaklanan problemler”dir. Elde edilen 

kodlamalar, “gürültü” ve “sıraların birbirine yakın olması” olmak üzere iki 

gruba ayrılmıştır. Ortamdan kaynaklanan problemlerden “gürültü” alt temasına 

referans olan bir öğrenci Gr-Ö32-E “… gürültü biraz sıkıntı oldu… yanımızdaki 

grubun konuşurken çok sesli konuşması… çok sesli olunca bir şey 
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düşünemiyorduk… bazen üzülüyordum bunun için… sonraları biraz daha sessiz 

olup daha iyi kavrayarak çalıştığımız için çok daha heyecanlanıyordum… 

gürültü biraz problem oldu… çünkü gruplar fikir alışverişi yaparken sesli 

konuşuyordu… grupların ayrı bir yerde olup sessiz çalışmasını isterdim...” 

diyerek, fikir alışverişi sırasında oluşan gürültünün olumsuz etkisini dile 

getirmiştir. Aynı şekilde, uygulama öğretmeni de Gr-Öğrt “… gürültü 

dezavantajdı… grupların yakın olmasından ve konuşmaların, fikir alışverişinin 

çoğalmasından dolayı fazla gürültü çıkması sorundu… bu etkinlik daha güzel, 

sakin, geniş bir ortamlarda yapılırsa çocukların yaratıcılıklarını daha 

geliştireceklerine, daha çok ön plana çıkaracaklarına inanıyorum…” ifadesiyle 

gürültü sorununa değinmiştir. Benzer problem, gözlemci notunda da Gz-1-

17.11.2011 “… öğrencilerin grup çalışmasından kaynaklanan kendi aralarında 

konuşmaları biraz gürültüye neden oldu…” şeklinde ortaya konmuştur. Bu 

durumun hem sınıfın küçük ve sınıf mevcudunun kalabalık olmasından hem de 

grup çalışması yapılmasından kaynaklandığını söylemek mümkündür. 

Ortamdan kaynaklanan problemlerden diğeri ise “sıraların birbirine yakın 

olması”dır. İmkânlar doğrultusunda hazırlanan sınıf düzeninde, sıraların 

birbirine yakın olmasından kaynaklı problem yaşadığını ifade eden bir öğrenci 

Gr-Ö1-K “… sıralar birbirine yakındı… bazen birbirimizi duyuyorduk… herkes 

sürekli bağırıyordu, bu benim fikrimi aldı… arkadaşların bazıları ‘ben böyle 

yapacaktım, o benden gördü yaptı’ şeklinde birbirlerini suçladı…” diyerek bu 

durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirmiştir. Paralel görüş bildiren uygulama 

öğretmeni de Gr-Öğrt “… etkinlik sırasında gruplarda sınıfımız dar… sıralar 

yapılırken biraz tabi sıkışma oldu… o da bizim veya sizin herhangi bir şeyinizden 

değil, tamamen fiziki bir durum… gruplar üçerli oturtunca grup sayısı fazlalaştı, 

grup sayısı fazlalaşınca sıraların konulması biraz yer kapladı… dolayısıyla içerik 

yönünden çok mükemmel bir grup oluştu ama fiziki yapı bakımından tabii bizi 

sıkıntıya soktu grupların yakın olması… gönül isterdi ki gruplar biraz daha uzak 

olsun… fiziki mekânın dar olması, çocukların fikirlerinin birbirlerine ulaşması, 

fikirlerinin kendilerine saklı kalması gerekirken başka gruplar tarafından onun 

malzeme olarak kullanılması da bu işin dezavantajı… bu etkinlik daha güzel, 

sakin, geniş bir ortamlarda yapılırsa çocukların yaratıcılıklarını daha 

geliştireceklerine, daha çok ön plana çıkaracaklarına inanıyorum...” diyerek 

fiziki imkândan kaynaklanan olumsuzluğu özetlemiştir. Mevcut sorun benzer 

şekilde bir gözlem notunda Gz-2-17.11.2011 “… sınıf ve sıraların düzeni 

problemli. Üçerli grup oluşturulduğu için sıralar yetersiz kalıyor. Bu nedenle 

gruplar birbirine çok yakın…” şeklinde ifade edilmiştir. 
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c. Unsurları Bulamama 

Verilerin çözümlenmesi sonucu ortaya çıkan bir diğer problem ise 

“unsurları bulamama”dır. Bu alt temaya kaynaklık eden bir öğrenci Gr-Ö29-K 

“… bazen kavramları bulamamaktı büyük sorunumuz… tek benim değil bazı 

arkadaşlarımın da bulamadığı olmuştu... hikâyeyi çok araştırıp oradan 

buluyorduk… herkes fikrini paylaşıyordu ve buluyorduk…” ifadesi unsurları 

bulmakta zorlandıklarını ancak fikir alışverişi yaparak bulduklarını ortaya 

koymaktadır. Bu durum gözlemcinin Gz-1-24.11.2011 “… Bazı gruplar hikâye 

haritası unsurlarında bir unsurla ilgili birkaç cevap varsa birini yazınca yeterli 

olduğunu düşünüyorlar… unsurları bulmakta zorlanan öğrenciler var…” 

ifadesiyle de desteklenmektedir. 

d. Zaman Sıkıntısı 

BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasında yaşanan bir 

başka problem ise “zaman sıkıntısı”dır. Bu temanın oluşmasına kaynaklık eden 

bir öğrenci Gr-Ö3-K “… genelde nasıl bir resim çizeceğimizde, hangi renge 

boyayacağımızda biraz sorun yaşamıştık grup arkadaşlarımızla… tartışma 

olmadı ama çok fazla bir düşünme oldu… o yüzden zaman yetmedi… biraz zaman 

kaybı olmasına rağmen etkinlik çok güzeldi…” diyerek süreyle ilgili yaşadığı 

sıkıntıyı dile getirmiştir. Uygulama öğretmeni de Gr-Öğrt “… 

dezavantajlarımızdan biri zamanı kullanmamızdı… etkinlik zamanımızı alıyor… 

aslında şöyle bir şey olsa daha iyi olurdu… eğitim-öğretim dışında yani okul 

müfredatı dışında örneğin öğleden sonra veya cumartesi günleri geniş bir 

zamanda alınsa, öğrencileri böyle dar sınıfa değil de 2-3 sınıf kullanılarak 

gruplar hâlinde eşit bir şekilde gayet güzel yapılsa daha da verimli olur… burada 

zaman sorunu bizi biraz zorladı… eğitim-öğretimimize biraz sorun oldu… bazı 

branş derslerini almak zorunda kaldık… çocuk yetişecekti yetişmeyecekti oldu… 

teneffüse çıkmak istemediler…” diyerek zaman sorununu özetlemiştir. Benzer 

şekilde gözlem notunda da Gz-1-24.11.2011 “… zaman problemi var. Her 

uygulama için üç ders saati ayrılmasına rağmen öğrenciler yetişmeyecek diye 

telaş içindeler. Öğrenciler çok istekli, hevesli ve mutlu; ancak süreleri yetersiz 

görüyorlar…” şeklinde yer alan ifade mevcut sorunu desteklemektedir. 

e. Okul Nöbet Sırası 

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer problem ise “okul nöbet sırası”dır. 

Uygulamanın bir kısmında, okulda tutulan nöbet sırasının uygulamanın yapıldığı 

sınıfa denk gelmesi, karşılaşılan bir problemdir. Bu sorunu dile getiren uygulama 

öğretmeni Gr-Öğrt “… başka bir dezavantajımız daha vardı… bizim şu andaki 

okulumuzun nöbet sırası kendi sınıfımızdaydı… tam etkinlik yaptığımız ana denk 
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geldi… tabii bütün çocuklar ben nöbetimi nasıl tutacağım telaşı yaşadılar… tabii 

sizi ve etkinliği çok sevdiler, bütün çocuklar nöbeti bırakıp geldiler… ama nöbet 

zamanı olması dezavantajdı… hem nöbeti tutmak istiyorlardı hem de etkinliği çok 

sevdikleri için kaçırmak istemiyorlardı… nöbeti bırakıp koşarak geldiler… 

‘öğretmeniniz geldi, sizi bekliyor’ demeden hemen yaka kartlarını çıkartıp 

koştular… bu da etkinliğin kendilerinde ne kadar olumlu bir etki bıraktığının bir 

göstergesidir…” diyerek öğrencilerin yaşadığı ikilemi anlatmıştır. Benzer 

şekilde gözlem notları arasında yer alan Gz-2-22.12.2011 “… nöbet sırası sınıfta 

olduğu hâlde nöbetlerini bırakıp hep geldiler… nöbet tutmak onlar için keyifliydi 

ama etkinliklerin hiçbirini kaçırmak istemediler…” ifadesi yaşanan durumu 

desteklemektedir. 

f. Resim Çizmede Yetersiz Olma 

Yaşanan problemler arasında yer alan bir diğer problem de “resim çizmede 

yetersiz olma”dır. Bu duruma referans olan öğrencinin Gr-Ö35-E “… 

arkadaşlarımın ve benim fikir ürettiğimizde yapamamamız… resmi çizmede 

zorlanmamız…” şeklindeki ifadesi düşündüklerini kâğıda dökememekten 

kaynaklı yaşadığı olumsuzluğu anlatmaktadır. Bu durum, yapılan gözlem 

sonucunda da Gz-2-16.12.2011 “… en güzel hikâye haritasını yapmak için çaba 

gösteriyorlar. Ancak bazen hayal ettiklerini çizmemekten yakındıkları oldu…” 

ifadesiyle ortaya konmaktadır. 

5. BİOK Tekniğiyle Kullanılan Hikâye Haritası Uygulamasının 

Beğenilen Yönlerine İlişkin Bulgular 

Elde edilen veriler incelendiğinde, oluşturulan kod listesinde BİOK 

tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasının beğenilen yönlerinin neler 

olduğuna ilişkin kodlamalar dikkat çekmiştir. Bu doğrultuda, “BİOK tekniğiyle 

kullanılan hikâye haritası uygulamasının beğenilen yönleri” teması 

oluşturulmuştur. Bu temaya ilişkin oluşturulan modele Şekil 5’te yer verilmiştir. 
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* Ö: Öğrenci, Öğrt: Öğretmen, Gz: Gözlemci 

Şekil 5. BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasının 

beğenilen yönlerine ilişkin model 

Şekil 5 incelendiğinde, BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası 

uygulamasının beğenilen yönlerine ilişkin alt temalar ve alt temalar içerisindeki 

alt kodlamalar görülmektedir. Buna göre, uygulamanın beğenilen yönleri en 

fazladan en az yükleme yapılan alt temaya doğru; “grup çalışması yapma”, 

“resim çizme/boyama”, “unsurları bulup yazma”, “hikâye okuma”, “güzel 

ürün çıkarma”, “ödül alma”, “çalışma kâğıdı yapma” ve “farklı materyal 

kullanma” şeklinde sıralanmıştır. 

a. Grup Çalışması Yapma 

Verilerin çözümlenmesi sonucu ortaya çıkan ve en çok yüklemenin 

yapıldığı alt tema, “grup çalışması yapma”dır. Detaylı çözümlemeler sonucu 

oluşan bu alt temanın kendi içerisinde “arkadaşlarla fikir alışverişi yapma”, 

“arkadaşlarıyla iş bölümü yapma”, “arkadaşlarıyla iletişimini artırma”, 

“arkadaşlarıyla birlikte olma”, “arkadaşlarıyla materyalleri paylaşma” ve 

“arkadaşlarının düşüncelerine saygılı davranması” olmak üzere ayrıldığı 

görülmektedir.  

En çok yüklemenin grup çalışması yaparken “arkadaşlarla fikir alışverişi 

yapma” alt kodlamasına yapıldığı dikkat çekmektedir. Hemen hemen 

öğrencilerin tamamı, fikir alışverişi yapmaktan keyif aldıklarını dile 

getirmişlerdir. Bu duruma ifade eden bir öğrenci Gr-Ö35-E “… arkadaşlarımla 
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daha çok konuşmak… fikir alışverişi yapmak… çünkü bireysel çalışma yaptığımız 

zaman hikâyeyi fazla anlamıyorduk… grup çalışması yaptığımız zaman üç kişi 

anlıyor, onlarla beraber unsurları değerlendiriyoruz… daha doğru anlıyoruz…” 

diyerek üç kişinin anlayıp sonra fikir alışverişi yaparak değerlendirmesinin daha 

doğru sonuçlara götürdüğünü dile getirmiştir. Benzer şekilde gözlem notlarında 

da Gz-1-08.12.2011 “… özellikle unsurları tespit ederken ve hikâye haritası için 

kullanacakları resim konusunda birbirlerinden fikir alıyorlar. Farklı fikirleri 

duymak hoşlarına gidiyor…” şeklindeki ifade öğrencilerin fikir alışverişi 

yapmaktan hoşlandıkları ortaya koymaktadır.  

Grup çalışması yapma alt teması içerisindeki bir diğer alt kodlama ise 

“arkadaşlarıyla iş bölümü yapma”dır. Uygulamanın beğenilen yönü arasında, iş 

bölümü yapmayı dile getiren bir öğrenci Gr-Ö1-K “… hikâye haritası 

yönteminde grup çalışması yaparken en çok hoşuma giden durum hikâye 

haritasının resimlerini çizerken ya da hepsini çizip yazarken görev dağılımı 

içerisinde yapmıştık… grup arkadaşlarımdan biri çizerken, diğeri boyuyordu ve 

ben de hemen yazıyordum… ‘Birlikten kuvvet doğar’ denildiği gibi hep beraber, 

bir kişinin daha uzun sürede yapacağı şeyi daha kısa süre içerisinde bitirdik…” 

diyerek iş bölümü ve işbirliği yaparak çalışmayı beğendiğini dile getirmiştir. 

Benzer şekilde bir gözlem notunda yer alan Gz-1-08.12.2011 “… bazı gruplar 

kendi içlerinde görev paylaşımı yapıyorlar. Bu paylaşım doğrultusunda 

çalışmalarına devam ediyorlar… bunun sonucunda da çok iyi çalışmalar 

çıkarıyorlar…” cümlesi, bu durumu desteklemektedir. 

Grup çalışması yapma alt teması içerisinde ortaya çıkan bir başka alt kod, 

“arkadaşlarıyla iletişimini artırma”dır. Bu kodlamaya referans olan bir öğrenci, 

Gr-Ö2-E “… arkadaşlarımızla iyi anlaşmak… tanımadığım, tam anlaşamadığım 

arkadaşlarımla daha iyi anlaşacağımı anlamak keyif vericiydi…” diyerek tam 

tanımadığı arkadaşlarını tanıma fırsatı bulduklarını dile getirmektedir. 

Grup çalışması yapma alt teması içerisinde yer alan bir diğer alt kodlama 

ise “arkadaşlarıyla birlikte olma”dır. Bu durumu ifade eden bir öğrenci Gr-

Ö23-K “… arkadaşlarımla birlikte çalışmak beni mutlu ediyor…” diyerek 

memnuniyetini dile getirmiştir. Yapılan gözlemlerde yer alan Gz-2-16.12.2011 

“… öğrenciler grup çalışması yapmaktan çok keyif alıyor. Arkadaşlarıyla vakit 

geçirmek hoşlarına gidiyor…” ifadesi de öğrencilerin arkadaşlarıyla birlikte 

olmaktan keyif aldıklarını desteklemektedir.  

 Beğenilen yönler arasında yer alan grup çalışması yapma alt teması 

içerisinde yer alan alt kodlardan bir başkası, “arkadaşlarıyla materyalleri 

paylaşma”dır. Bir öğrenci Gr-Ö4-E “… en çok keyif aldığım şey arkadaşlarımla 
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beraber o haritayı ortaya çıkarmak oldu… bir arkadaşımızın eksiği olunca, 

grupta bir şey getirmeyince, başka arkadaşımızla beraber ihtiyaçlarımızı 

karşılıyorduk… sürekli beraber yaşıyorduk… böyle paylaşımcı bir grup 

olduğumuz için de çok mutlu oluyordum…” diyerek arkadaşlarıyla materyalleri 

paylaşmaktan memnun olduğunu ifade etmiştir.  

Grup çalışması yapma alt teması altında alt kodlardan biri de 

“arkadaşlarının düşüncelerine saygılı davranması”dır. Bu duruma referans 

olan öğrenci Gr-Ö31-K “… arkadaşlarımın benim bazı düşüncelerime saygı 

duyması çok hoşuma gitti…” sözleriyle memnuniyetini ortaya koymuştur. 

b. Resim Çizme/Boyama 

BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasının beğenilen 

yönlerinden biri de “resim çizme/boyama”dır. Resim yapmaktan hoşlandığını 

ifade eden bir öğrenci Gr-Ö7-E “… resim yapmayı çok seviyorum… resim 

yapmak eğlenceli geliyor… boyamak… hepsi bana eğlenceli geliyor… önceden 

satırlara, baloncuk içine yazıyorduk, şimdi resimler üzerine yazıyoruz… resim 

yapmayı her zaman zaten çok seviyordum… ikisi de çok eğlenceliydi…” diyerek 

yapılan uygulamadan keyif aldığını ifade etmiştir. Öğrenci görüşlerine paralel 

olarak hem uygulama öğretmeninin Gr-Öğrt “… görsel olarak hikâyedeki 

düşüncelerini, hikâyedeki kanaatlerini grafikle, resimle anlatma becerisini 

kazandılar… bu hoşlarına gitti… yani o unsurları yerleştirirken zamanı, kişiyi, 

karakteri, yeri vs. yerleştirirken onlara uygun nesneler buldular, çizdiler, 

boyadılar, ona uyum sağladılar… bu çok hoşuma ve hoşlarına gitti… resim 

çizmekten büyük keyif aldılar…” şeklindeki sözleri, hem de gözlemci tarafından 

not edilen Gz-2-08.12.2011 “… resimlerde renkleri seçerken çok iyi oldukları 

dikkat çekiyor. Resim yapmaktan keyif alıyorlar…” şeklindeki gözlem notu 

öğrencilerin resim yapmaktan hoşlandığı görüşünü desteklemiştir. 

c. Unsurları Bulup Yazma 

BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasının beğenilen 

yönlerinden bir diğeri ise “unsurları bulup yazma”dır. Bu alt temanın 

oluşmasına referans olan bir öğrenci Gr-Ö11-K “… en çok unsurları bulmak 

hoşuma gitti… çünkü onları hikâyede arıyorsun, daha eğlenceli oluyor…” 

diyerek hikâyedeki unsurları bulmaktan keyif aldığını belirtmiştir.  

d. Hikâye Okuma 

Uygulamasının beğenilen yönlerinden bir diğeri “hikâye okuma”dır. 

Oluşan bu alt temaya kaynaklık eden bir öğrenci Gr-Ö15-K “…hikâyeleri 

okumak… çünkü hikâye okumayı çok seviyorum, onu anlamayı çok seviyorum…” 

diyerek beğenisini dile getirmiştir. Uygulama öğretmeni de Gr-Öğrt “… 
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hikâyeler daha güzel, seviyelerine uygun… bizim sınıf kitaplığından seçtiğimiz 

seviyelerde… özellikle yabancı kelime içermeyen, tamamen yöresel içerik taşıyan 

eserlerdi, onlardan seçilmiş... çocuklar okurken zorlanmadı, hikâyeleri çok 

beğendiler hikâyeleri okumak çok hoşlarına gitti… öğrenciler hiçbir 

olumsuzlukla da karşılaşmadı, ben bunun farkındayım…” diyerek öğrencilerle 

paralel görüş içerisinde olduğunu dile getirmiştir. Benzer şekilde, gözlemcinin 

Gz-2-22.12.2011 “… etkinlik boyunca hikâyeler çok ilgi çekiciydi, eğitici yönü 

çok yüksekti. Öğrenciler hikâyeleri beğendiklerini söylüyorlar… okumaktan keyif 

alıyorlar…” şeklindeki ifadesi bu görüşü destekler niteliktedir. 

e. Ödül Alma 

BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasının beğenilen 

yönleri arasında yer alan diğer bir alt tema ise “ödül alma”dır. Bu temaya 

kaynaklık eden öğrenci Gr-Ö1-K “… hikâye haritası yaparken en çok keyif 

aldığım durum başlarda da iyiydi fakat ödül olacağını öğrendiğim zaman 

yaptığım hikâye haritasına daha bir tutkuyla bağlandım… çünkü ödülü herkes 

almak isterdi, ben de herkes gibi bu ödülü almak istiyordum… bu bana biraz daha 

çalışma hissi kazandırdı…” ifadesiyle uygulama sonunda ödül olmasının 

beğenilen bir durum olduğunu belirtmiştir.. Uygulama öğretmeninin de Gr-Öğrt 

“… bir defa hoşlarına giden durum şu… en başarılı grubun 

ödüllendirilmesiydi… ayrıca tarafınızdan onların taltiflendirilmesi… yaptığınız 

etkinlikleri değerlendirme neticesi çocuklara “çok güzel yaptınız, çok iyi olmuş, 

siz daha iyisini yaparsınız” gibi ödüllendirici sözlerden sonra da çocuklar bunu 

evlerine taşıdılar… evlerinde aileleriyle paylaştılar… kendilerini adeta motive 

ettiniz, bu etkinliği yapmak için evde ve okulda daha büyük çaba göstermeye 

başladılar ve göstermeye de devam edecekler, çok sevdiler…” ifadesi 

öğrencilerin ödüllendirilmekten keyif aldıklarını ortaya koymaktadır. Gözlem 

notları arasında yer alan Gz-2-17.11.2011 “… etkinlik sonunda ödül olacağını 

öğrendiklerinde çok sevindiler…” ifadesi de oluşan bu alt temayı destekler 

niteliktedir. 

f. Güzel Ürün Çıkarma 

Uygulamanın beğenilen bir diğer yönü “güzel ürün çıkarma”dır. Bu 

temaya kaynaklık eden bir öğrenci Gr-Ö22-K “… en çok keyif aldığım durum 

beraber düşüncelerimizi, fikirlerimizi kullanarak ortaya güzel bir şey çıkarmamız 

oldu…” cümlesi ile arkadaşlarıyla beraber güzel bir ürün çıkarmaktan keyif 

aldığını ortaya koymaktadır. Benzer durum, öğretmenle yapılan görüşmede de 

vurgulanmıştır. Hem kendisinin hem de öğrencilerin güzel ürünler 

oluşturulmasını beğendiğini anlatan öğretmen Gr-Öğrt “… gruplar fikirlerini 
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birleştirdiler, düşüncelerini birleştirdiler, becerilerini birleştirdiler… büyük bir 

eser ortaya çıktı… çok güzel etkinlikler ortaya çıktı… bu hem benim hem de 

öğrencilerimin çok hoşuna gitti…” diyerek duyulan memnuniyeti dile getirmiştir. 

g. Çalışma Kâğıdı Yapma  

Elde edilen verilerin çözümlenmesinde oluşan bir diğer alt tema ise 

“çalışma kâğıdı yapma”dır. BİOK tekniğinin bir boyutu olan bu etkinliği 

yapmaktan keyif aldığını belirten bir öğrenci Gr-Ö18-E “… en çok çalışma 

kâğıdını yaparken ve resim yaparken eğleniyordum… onları yapmamızı 

beğeniyordum…” diyerek bu alt temanın oluşmasına kaynaklık etmiştir. 

h. Farklı Materyal Kullanma 

Son olarak, BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasının 

beğenilen yönlerinden biri de “farklı materyal kullanma”dır. Bu alt temaya 

ilişkin yapılan kodlamaya referans olan uygulama öğretmeni Gr-Öğrt “… hikâye 

haritasındaki o unsurları yerleştirirken değişik materyal kullanmaları… onu 

kendileri yaratmaları çok hoşlarına gitti… yani o unsurları yerleştirirken zamanı, 

kişiyi, karakteri, yeri vs. yerleştirirken onlara uygun nesneler buldular, çizdiler, 

boyadılar, ona uyum sağladılar… bu çok hoşuma ve hoşlarına gitti…” diyerek 

durumu özetlemiştir.  

Genel olarak değerlendirildiğinde, öğrencilerin BİOK tekniğiyle 

kullanılan hikâye haritası uygulamasının tüm aşamalarına ilişkin beğenilerini 

ortaya koyan ifadelerinin olduğu söylenebilir. Öğrencilerin uygulamada farklı 

materyal kullanma, grup çalışması yapma, hikâye haritası oluşturma, çalışma 

kâğıdı yapma gibi aşamaların her birini yaparken keyif aldıklarını söylemek 

mümkündür. 

6. BİOK Tekniğiyle Kullanılan Hikâye Haritası Yönteminin Tekrar 

Kullanılmasına İlişkin Bulgular 

Veriler incelendiğinde, kod listesinde öğrencilerin uygulamanın tekrar 

yapılmasına yönelik ifadeleri tespit edilmiş ve “BİOK tekniğiyle kullanılan 

hikâye haritası yönteminin tekrar kullanılması” teması oluşturulmuştur. Bu 

temaya ilişkin oluşturulan modele Şekil 6’da yer verilmiştir. 
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Şekil 6. BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası yönteminin tekrar 

kullanılmasına ilişkin model 

Şekil 6 incelendiğinde, BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası 

yönteminin tekrar kullanılması ana teması içerisinde, “Türkçe dersinde” ve 

“başka derslerde de” olmak üzere iki alt tema yer aldığı görülmektedir.  

a. Türkçe Dersinde Kullanma 

Öğrencilerin “Türkçe dersinde” bu yöntemi kullanmak istediklerini 

yansıtan ifadeleri incelendiğinde; öğrenciler “Bütün ünitelerde” kullanılmasını 

istemelerinin yanı sıra “Atatürk”, “Güzel ülkem Türkiye” ve “Hayal gücü” 

ünitelerinde de kullanılmasını istemektedirler.  

Bu alt temanın oluşmasına kaynaklık eden bir öğrenci Gr-Ö33-K “… 

Türkçe de çok eğlenceli hikâye haritası da çok eğlenceli… ikisi bir araya gelince 

daha da eğlenceli oluyor… hikâye okuma bölümümüz vardı… üniteleri vardı… 

ünitelerin hepsinde kullanılması isterdim, çünkü dediğim gibi Türkçe çok 

eğlenceli bir ders… Türkçenin bütün konuları çok eğlenceli… hikâye haritası da 

çok eğlenceli bütün konularıyla… hepsi bir araya gelince ben de çok isterim 

kullanılmasını…” diyerek Türkçe dersinde yer alan “bütün ünitelerde” bu 

yöntemi kullanmak istediğini dile getirirken; başka bir öğrenci Gr-Ö32-E “… 

Atatürk konulu hikâyelerde kullanılmasını isterdim… bazı Atatürk’ü anlamayan 

veya kavrayamayan kişiler vardı… daha iyi olurdu… daha iyi kavramamızı 

sağlayıp ve daha iyi öğrenmemizi sağladığı için…” diyerek “Atatürk” 

ünitesinde; bir başka öğrenci Gr-Ö32-E “… ‘Güzel ülkem Türkiye’ de 

kullanılmasını isterdim… daha iyi kavramamızı sağlayıp ve daha iyi öğrenmemizi 
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sağladığı için…” diyerek “Güzel ülkem Türkiye” ünitesinde; bir diğer öğrenci 

ise Gr-Ö35-E “… ‘Hayal gücü’ ünitesinde isterdim… çünkü hikâyeyi daha doğru 

anlamamıza yardımcı olduğu için…” diyerek “Hayal gücü” ünitesinde bu 

yöntemi kullanmak istediğini belirtmiştir. 

b. Başka Derslerde de Kullanma 

Verilerin detaylı incelenmesi sonucunda; öğrencilerin BİOK tekniğiyle 

kullanılan hikâye haritası yönteminin tekrar kullanılmasına ilişkin ana tema 

içerisinde, “başka derslerde de” alt teması oluşturulmuştur. Bu alt temanın 

oluşmasına kaynaklık eden bir öğrenci Gr-Ö18-E “… bütün derslerde 

kullanılmasını istiyorum… çünkü onları da daha çok anlamamız gerekir… onları 

da böyle öğrenmemiz gerekir… daha çok faydası olabilir…” diyerek bu yöntemin 

anlamalarını geliştirdiğini ve diğer dersleri de daha iyi anlayabilmek için bu 

yöntemi kullanmak istediğini dile getirmiştir. Bir başka öğrenci Gr-Ö23-K “… 

çok zevkli bir yöntem… bunun sık sık uygulanmasını isterim… matematikte, 

sosyal bilgilerde, fende hepsinde kullanılması güzel olurdu…” diyerek yöntemi 

uygularken eğlendiğini ve diğer dersler de eğlenerek bu yöntemi yapmak 

istediğini vurgulamaktadır.  

Genel olarak değerlendirildiğinde; öğrencilerin tamamı, bu yöntemi 

kullanmaya devam etmek istediklerini belirtmiştir. Ayrıca öğrencilerin bazıları, 

bu yöntemi sadece Türkçe dersinde değil, başka derslerde de kullanmasını 

istediklerini ifade etmişlerdir. Bu doğrultuda, öğrencilerin yapılan uygulamaya 

ilişkin olumlu tavır içerisinde oldukları söylenebilir. 

7. BİOK Tekniğiyle Kullanılan Hikâye Haritası Uygulamasının 

Faydalarına/ Katkılarına İlişkin Bulgular 

Elde edilen veriler incelendiğinde, BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye 

haritası uygulamasının faydalarına/ katkılarına yönelik kodlamalar belirlenmiş ve 

“BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasının faydaları/ katkıları” 

ana teması oluşturulmuştur. Bu temaya ilişkin oluşturulan modele Şekil 7’de yer 

verilmiştir. 
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Şekil 7. BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasının 

faydalarına/ katkılarına ilişkin model 

Şekil 7 incelendiğinde; öğretmen, öğrenci görüşmeleri ve gözlemlerden 

elde edilen verilerin BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasının 

faydalarına/ katkılarına ilişkin ana tema içerisinde, üç alt temaya ayrıştığı 

görülmektedir. Bu alt temalar, en fazla yükleme yapılandan en az yükleme 

yapılana doğru “sosyal ilişkiler açısından”, “bilişsel açıdan” ve “derse yönelik 

bakış açısından” katkılar şeklinde sıralanmıştır.  

a. Sosyal İlişkiler Açısından Katkıları/Faydaları 

Verilerin detaylı incelemesi sonucunda oluşan sosyal ilişkiler açısından 

katkıları/faydaları alt temasının kendi içerisinde, “iletişim kurma”, “materyal 

paylaşma”, “grup çalışması yapmayı öğrenme”, “arkadaşlarının düşünce ve 

özelliklerini tanıma”, “dayanışma-yardımlaşma” ve “fikirlere saygılı olma” 

olmak üzere altı ayrı alt gruptan oluştuğu görülmüştür.  

“İletişim kurma” kodlamasına kaynaklık eden bir öğrenci Gr-Ö1-K “… 

grup arkadaşlarımla pek sıklıkla konuştuğum söylenemezdi… artık onlarla bu 

hikâye haritası nedeniyle çok sıklıkla görüşüyorum ve aramızda daha büyük bir 

bağlantı oldu…” diyerek, başka bir öğrenci de Gr-Ö8-K “… iletişimim arttı… 
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grup arkadaşlarımla daha önce hiç görüşmüyorduk neredeyse… artık etkinlik 

dışında da görüşüyoruz…” diyerek aralarındaki iletişimin arttığını belirtmiştir. 

Benzer durum, gözlem notunda yer alan Gz-1-02.12.2011 “… grup iletişimi 

artan ve kendi aralarında iyi anlaşmayı başaran gruplarda uyum çok iyi…” 

cümlesi ile desteklemektedir. 

“Materyal paylaşma” kodlamasına kaynaklık eden bir öğrenci Gr-Ö19-K 

“… hepimizin renkli kalemleri vardı, hepimiz kullandık… hiçbirimiz ‘onu 

kullanma, bunu kullanma, bunun ucu biter’ demedi… hepimiz elimizde ne varsa 

onu kullandık, paylaştık…” diyerek uygulama sırasında hiçbir şekilde 

malzemelerini paylaşmaktan kaçınmadıklarını dile getirmiştir. Uygulama 

öğretmeni ile yapılan görüşme sırasında da etkinliğin öğrencilere sağladığı 

katkıyı anlatan öğretmen Gr-Öğrt “… bu etkinlikle… materyallerini paylaşmayı 

öğrendiler… eşyalarını paylaşmayı öğrendiler, paylaşma bilincini 

geliştirdiler…” diyerek öğrencilerin materyallerini paylaşması noktasında 

geliştirdikleri olumlu davranışı ifade etmiştir. Uygulama sırasında materyal 

paylaşımı konusundaki katkıyı tespit eden Gz-2-02.12.2011 “… grup içinde ve 

gruplar arasında malzeme konusunda paylaşım vardı (sözlük, boya kalemi gibi). 

Bilmedikleri kelime ellerindeki sözlükte yoksa başka gruptan sözlük isteyip 

paylaşıyorlardı…” şeklinde gözlemci notu da bu durumu destekler niteliktedir.  

Yapılan detaylı inceleme sonucunda oluşan bir diğer alt kodlama ise “grup 

çalışması yapmayı öğrenme”dir. Grup çalışması yapmayı öğrenmeye ilişkin 

katkısını ifade eden bir öğrenci Gr-Ö3-K “… grup çalışmasını daha iyi nasıl 

yapabileceğimi öğrendim… bu etkinliğimizden sonra grup çalışması yapmaya 

başladık…” grup çalışmasının nasıl yapıldığını öğrendiklerini belirtmiştir. 

Uygulama öğretmeninin de sosyal ilişkiler açısından en fazla kodlama yaptığı alt 

kodlama, grup çalışmasını öğrenmeye ilişkin katkısı olduğudur. Uygulama 

öğretmeni Gr-Öğrt “... grupla çalışmayı öğrendiler… grupta herkes eşit 

seviyede, eşit katılımda, eşit düşünceyle katılabileceğini öğrendiler ve daha 

uyumlu çalışmaya başladılar… grup çalışmasının tamamen ortak anlayışa bağlı, 

grup çalışmasının tamamen orta yolun bulunmasına bağlı olduğunu idrak etti, 

anladılar, öğrendiler… grup bilincini geliştirdiler… birlikte çalışmanın ne 

olduğunu öğrendiler… grup içerisinde ‘Ben bu grubun üyesiyim’ diyebilmeyi, 

sorumluluk taşımayı öğrendiler… her grubun bir sorumluluğu olduğunu bildiler 

ve bu sorumluluğu yerine getirmek için canla başla mücadele ettiler… inanın ben 

bunu müşahede ettim… öğrencilerde sağladığı faydaları gördükten sonra ben 

sınıfımı tekrar grup oluşturdum, bilginiz var… biz daha önceden grup çalışması 

yapardık ama yerimiz dar olduğu için grup çalışmasına pek girmiyordum… 

dörder grup yapsak sınıf mevcudu çok sıkışıyordu… bu etkinliğiniz sonrasında 

şunu gördüm; grup çalışmasının çok büyük avantajlar yarattığını, çok büyük 
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avantajlara sahip olduğunu öğrendim ve sınıfımı grup çalışmasına yönlendirdim 

ve şu anda da grup başarıyla bu çalışmayı yürütüyor…” şeklindeki ifadesiyle 

etkinliğin grup çalışması yapmayı öğretmeye olan katkısını ve grup çalışmasının 

avantajlarını ortaya koyduğunu belirtmiştir. Ayrıca uygulama öğretmeni; etkinlik 

sonrasında, sınıfında grup çalışması yapmaya başladığını ve öğrencilerin bunu 

başarıyla yürüttüğüne değinmiştir. 

“Arkadaşlarının düşünce ve özelliklerini tanıma” kodlamasına kaynaklık 

eden bir öğrenci Gr-Ö21-K “… farklı arkadaşlar edindim… mesela grup 

arkadaşımın biriyle hiç arkadaş değildim, arkadaş oldum… onun yönlerini 

öğrendim, düşüncelerini öğrendim…” şeklindeki ifadesiyle yapılan uygulamanın 

arkadaşlarını tanımalarına imkân sağladığını belirtmiştir. Uygulama öğretmeni 

de Gr-Öğrt “… birbirlerinin yeteneklerini keşfettiler… birbirlerinin saklı kalan 

yeteneklerini ortaya çıkarmayı öğrendiler…” diyerek BİOK tekniğiyle kullanılan 

hikâye haritası uygulamasının öğrencilerin birbirlerini tanımalarına yönelik 

katkısı olduğunu ortaya koymuştur. 

“Dayanışma-yardımlaşma” kodlamasına kaynaklık eden bir öğrenci Gr-

Ö4-E “… arkadaşlarımız arasında da dayanışmayı, yardımlaşmayı artırmış 

oldu…” diyerek yapılan uygulamanın dayanışma ve yardımlaşmayı sağladığını 

ifade etmiştir. Paralel görüş bildiren uygulama öğretmeni de Gr-Öğrt “… 

gruplar fikirlerini birleştirdiler, düşüncelerini birleştirdiler, becerilerini 

birleştirdiler… öğrenciler ‘Kafa kafa vererek büyük işler başarılır’ cümlesinden 

olmak üzere bütün becerilerini, düşüncelerini, görüşlerini bir araya getirdiler ve 

bunlardan büyük eserler çıkardılar… ‘Bir elin nesi var iki elin sesi var’ atasözü 

de bunlara çok iyi bir örnek diyebiliriz…” diyerek bu uygulamanın öğrencilerde 

dayanışma ve yardımlaşmaya ilişkin katkısını ortaya koymuştur. Benzer şekilde 

gözlem notunda yer alan Gz-1-16.12.2011 “… öğrenciler arasında yardımlaşma 

var. Yanlış cevap veren birine ‘bak bunun cevabı burada var, tekrar oku’ gibi 

ifadeler kullanmaya başladılar. Yardımlaşmayı pekiştirdiklerini söylemek 

mümkün…” ifadesi öğrenciler arasındaki dayanışma ve yardımlaşmanın 

pekiştiğini ortaya koymaktadır.  

“Fikirlere saygılı olma” kodlamasına kaynaklık eden bir öğrenci Gr-Ö11-

K “… tek olduğumuzda kendi istediğimizi yapıyorduk ama şimdi başkalarının 

kararına daha saygılı olmayı öğrendik…” diyerek yapılan uygulamanın 

başkalarının fikirlerine saygılı olmayı öğrettiğini dile getirmiştir. Benzer biçimde 

uygulama öğretmeni de Gr-Öğrt “… ben öğrencilerimle beş yıldır birlikte 

olduğum için kimin ne olduğunu biliyordum ama bu grup çalışmasında şunu 

gördüm; grup çalışmasında artık birbirine saygıyı ön plana çıkardılar, onu 

pekiştirdiler... demokratik sistemi öğrendiler… demokratik bir paylaşımı, 
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düşüncelere, fikirlere saygılı olmakla demokrasiyi öğrendiler… tartışırken 

sadece zaman kaybettiklerini gördüler… tartışmanın kuru neticelerle 

sonuçlandığını fark ettiler… olumsuz neticelerle sonuçlandığını anladılar ve 

herkes fikirlerini söyledi… birbirlerinin fikirlerini dinlemeye alıştılar… 

birbirlerinin fikirlerine saygı göstermeye alıştılar…” ifadesiyle öğrencilerin 

sosyal ilişkiler açısından başkalarının fikirlerine saygılı olmayı öğrendiklerini 

desteklemektedir.  

b. Bilişsel Açıdan Katkıları/Faydaları 

Elde edilen nitel verilerin değerlendirilmesi sonucunda, BİOK tekniğiyle 

kullanılan hikâye haritası uygulamasının katkıları ana teması içerisinde, “bilişsel 

açıdan” katkılarını ortaya koyan ifadelere rastlanmıştır. Oluşan bu alt tema, kendi 

içerisinde sırasıyla “öğrenme”, “okumayı geliştirme”, “yaratıcılığı geliştirme” 

ve “kendini ölçebilme” olmak üzere dört ayrı alt gruba ayrılmaktadır.  

Detaylı inceleme sonucunda, en çok yüklemenin yapıldığı “öğrenme” alt 

kodlamasının da kendi içerisinde; “anlama”, “ders başarısı”, “unsurları kolay 

bulma”, “kalıcılık” ve “anlatma” olmak üzere beş gruptan oluştuğu 

belirlenmiştir. “Anlama” kodlamasına ilişkin katkısı olduğunu ifade eden bir 

öğrenci Gr-Ö16-K “… çeşitli hikâyeler okuyorum evde, okuduğum hikâyelerde 

eskiden bazı yerleri anlamıyordum… bu etkinlikten sonra her şeyi anlamaya 

başladım… anlamadığım bir yer yok yani… hem kitap okumama etkili oldu hem 

daha eğlenceli olduğunu anladım…” diyerek bu uygulamanın anlamaları 

üzerindeki etkisini ifade etmiştir. “Ders başarısı”na katkısına referans olacağı 

düşünülen bir öğrencinin Gr-Ö33-K “… bu etkinlik benim ve arkadaşlarımın 

bütün derslerde daha başarılı olmamızı sağladı…” şeklindeki ifadesi 

öğrencilerin tüm derslerde başarısına katkı sağladığını ortaya koymaktadır. 

“Unsurları kolay bulma”ya katkı sağladığını ifade eden bir öğrenci Gr-Ö32-E 

“… bunun bizim için daha iyi olacağını anladım… önceleri ana fikirle konuyu, 

konuyla ana fikri karıştırıyorduk... o yüzden geliştireceğini düşünmüştüm, öyle 

de gerçekleşti… şimdi çok kolay buluyorum unsurları…” diyerek bu uygulama 

sayesinde unsurları daha kolay bulduğunu belirmiştir. “Kalıcılık” açısından 

katkısına kaynaklık eden bir öğrenci Gr-Ö3-K “… hikâye haritasının çok kolay 

bir yöntem olduğunu ve bu yöntemi kullandıkça okuduğumuz hikâyenin aklımızda 

daha çok kaldığını öğrendim… hikâye haritası... hikâyenin daha çok aklımda 

kalmasını ve özetini daha kolay çıkarabilmemi sağladı…” diyerek bilgilerin daha 

çok akılda kaldığını ve artık özet çıkarmada zorlanmadıklarını dile getirmiştir. - 

“Anlatma”ya katkısına referans olacağı düşünülen ifadeye, uygulama öğretmeni 

ile yapılan görüşmede rastlanmıştır. Uygulama öğretmeni Gr-Öğrt “… bir defa 

hikâye haritasının uygulanması öğrencilerde olumlu netice bıraktı… olumlu 
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netice bıraktığı belirtiler şunlardır: Çocuk cümle kurarken cümleyi tam anlamına 

göre kurabiliyor… cümlenin zamanı, kişisi hepsini yerli yerinde kullanabiliyor… 

konuşmalarında anlatırken, konuşurken dahi böyle zamanı, kişileri, yaptıkları 

şeyleri sırasıyla rahatlıkla yerli yerine yerleştirebiliyor… yani bir anlam 

kopukluğu yaratmıyor… yazılı anlatımda dahi paragraflarda anlam kopukluğu 

yok… paragraflar anlam bakımından birbirine bağlı olarak giriş, gelişme, sonuç 

bölümüne kadar devam ediyor…” diyerek yapılan uygulamanın öğrencilerin 

anlatma becerileri üzerindeki katkısını dile getirmiştir 

BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasının bilişsel açıdan 

katkıları arasında yer alan bir diğer alt kodlama, “okumayı geliştirme”dir. Bu alt 

kodlamaya referans olabileceği düşünülen bir öğrencinin Gr-Ö16-K “… 

okumamda problemler vardı… böyle hikâyeleri okuduktan sonra okumamda 

gelişmeler oldu… daha güzel ve daha iyi okumaya başladım… çeşitli hikâyeler 

okuyorum evde, okuduğum hikâyelerde eskiden bazı yerleri anlamıyordum… bu 

etkinlikten sonra her şeyi anlamaya başladım… anlamadığım bir yer yok yani… 

hem kitap okumama etkili oldu hem daha eğlenceli olduğunu anladım…” 

şeklindeki ifadesi yapılan uygulamanın okumayı geliştirmeye etkisi olduğunu 

vurgulamaktadır. Paralel görüş bildiren uygulama öğretmeni de Gr-Öğrt “… 

okumaya karşı istekleri arttı… bu etkinlik öğrencilerde çok büyük bir okuma 

sevgisi bıraktı… önceden iki kitap bir kitap okuyorsa artık haftada iki kitap 

okumaya çıkardılar… okumaları hızlandı…” diyerek yapılan etkinliğin 

öğrencilerin okumalarını geliştirmeye katkısını ortaya koymaktadır. 

BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasının bilişsel açıdan 

katkıları arasında yer alan başka bir alt kodlama ise “yaratıcılığı geliştirme”dir. 

Bu alt kodlamasına kaynaklık eden bir öğrencinin Gr-Ö1-K “… hikâye haritası 

bizim yaratıcılığımızı geliştiriyordu... aynı zamanda kendimizin içinden geldiği 

gibi cümleler kurmakta ve hayal gücümüzü geliştirmekte de önemli rol oynuyordu 

hikâye haritası… hikâye haritasını yaparken mutlu oluyordum, bunun nedeni de 

işte hikâye haritası bize kitaplarımızda olduğu gibi olanaksız sadece 

yaratıcılığımızı kullanmadan, boşluk doldurmaktan daha ötesini sağlıyordu… 

normalde kitaplarımızda çıkan ya da öğretmenimizin yaptırdığı hikâye 

haritalarında böyle hiç desenler, şekiller kullanamıyorduk... hazır kutucukların 

içine yazıyorduk… hiç kendi yaratıcılığımızı kullanmıyorduk… şimdi daha güzel 

oldu… çünkü yaratıcılığımızı kullanarak kendimizi çok çok geliştirmiş olduk bu 

yöntemle…” şeklindeki ifadesi yapılan uygulamanın yaratıcılığı geliştirmeye 

yönelik katkısını vurgulamaktadır. Benzer şekilde, gözlemciler tarafından 

kaydedilen Gz-1-02.12.2011 “… öğrencilerin yaratıcılıkları ve özgün 

düşünceleri çok iyi…” ve Gz-2-22.12.2011 “… çok yaratıcı fikirler ortaya 
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çıktı…” şeklindeki gözlem notlarında da uygulamanın sağladığı katkılar arasında 

yaratıcılığı geliştirme yer almaktadır. 

BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasının bilişsel açıdan 

katkıları arasında yer alan son alt kodlama ise “kendini ölçebilme”dir. 

Öğrencinin bu alt kodlamaya referans olan ifadesi Gr-Ö10-K “… çok zevk alarak 

yaptım… çünkü hem bu bizim seviyemizi ölçüyor hem de nasıl hikâye 

okuduğumuzu, nasıl yaptığımızı tespit ediyor…” şeklindedir. Görüldüğü gibi bu 

kodlamayı yapan öğrenci, bu çalışma sayesinde kendini ölçme fırsatı yakaladığını 

belirtmiştir. 

c. Derse Yönelik Bakış Açısından Katkıları/Faydaları 

Verilerin detaylı incelenmesi sonucunda, öğrencilerin BİOK tekniğiyle 

kullanılan hikâye haritası uygulamasının derse yönelik bakış açısından katkılarını 

ortaya koyan ifadelerine rastlanmış ve “derse yönelik bakış açısından” alt teması 

oluşturulmuştur. Bu alt temanın kendi içerisinde “sevgi”, “ilgi”, “merak” ve 

“katılım” olmak üzere dört ayrı alt gruptan oluştuğu görülmüştür. 

“Sevgi” kodlamasına ilişkin bir öğrenci Gr-Ö17-E “… Türkçe dersini 

daha çok sevmeye başladım… Türkçenin daha güzel bir ders olduğunu 

düşünmeye başladım, en sevdiğim dersler arasına girdi… Türkçe dersini 

seviyordum da daha çok sevmeye başladım…” diyerek bu uygulamanın Türkçe 

dersine olan sevgisini ve derse yönelik olumlu düşüncelerini geliştirdiğini dile 

getirmiştir. 

 “İlgi” kodlamasına ilişkin bir öğrenci Gr-Ö17-E “… bu derse olan 

merakım, ilgim hikâye haritasından sonra arttı…” diyerek BİOK tekniğiyle 

kullanılan hikâye haritası uygulamasının derse yönelik ilgilerini arttırdığını dile 

getirmişlerdir. Benzer şekilde uygulama öğretmeni de Gr-Öğrt “… kendilerini 

adeta motive ettiniz, derse olan ilgileri arttı… bu etkinliği yapmak için evde ve 

okulda daha büyük çaba göstermeye başladılar ve göstermeye de devam 

edecekler, çok sevdiler… zaten en önemlisi çocukların sevdikleri şeyi yapmaları, 

severlerse daha iyisini yaparlar ve yapacaklarına da inanıyorum…” şeklindeki 

ifadesiyle görüşü desteklemiştir. 

 “Merak” kodlamasına ilişkin bir öğrenci Gr-Ö17-E “… bu derse olan 

merakım, ilgim hikâye haritasından sonra arttı…” ifadesiyle derse yönelik 

merakının artığını vurgulamıştır.  

 “Katılım” kodlamasına ilişkin bir öğrenci Gr-Ö20-K “… ben üç ve 

dördüncü sınıfta hiç derslere katılmazdım… ben normalde böyle otururum, dersi 

dinlerim, öğretmen yazın derse yazardım… hikâye haritası hem okumamı 
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ilerletti, hem derse katılımımı artırdı…” diyerek yapılan uygulama sayesinde, 

derse daha çok katılmaya başladığını dile getirmiştir. 

Bütün bu görüşler değerlendirildiğinde, BİOK tekniğiyle kullanılan 

hikâye haritası uygulamasının sosyal ilişkiler açısından, bilişsel açıdan, derse 

yönelik bakış açısından katkılar sağladığı görülmektedir. Uygulamanın sağladığı 

katkılar; öğrenci, öğretmen görüşmeleri ve yapılan gözlemlerle detaylı bir şekilde 

ortaya konmuştur. Bu durum, yapılan uygulamanın öğrencilere faydalı olduğu 

şeklinde yorumlanabilir. 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde; araştırma bulgularından elde edilen sonuçlara, sonuçlara 

ilişkin tartışma bölümüne ve araştırma sonuçlarına bağlı olarak sunulan önerilere 

yer verilmiştir. 

Araştırmada, öncelikle BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası yöntemi 

uygulamasının nasıl yapıldığına ilişkin görüşler belirlenmeye çalışılmıştır. 

Öğrenciler uygulamada sırasıyla; hikâyenin okunması, okuma yapılırken 

yanlışların düzeltilmesi, etkinlik kâğıdının (çalışma kâğıdı/dil bilgisi) 

doldurulması, hikâye haritasının oluşturulması, performansın değerlendirilmesi 

ve evde kitap okunması gerektiğine vurgu yapılmıştır. Bunun yanı sıra hikâyenin 

okunması, sesli okuma ve sessiz okuma şeklinde; hikâye haritasının 

oluşturulması, unsurları belirleyip yazma ve resim çizme şeklinde; performansın 

değerlendirilmesi ise öz değerlendirme formunun doldurulması ve akran 

değerlendirme formunun doldurulması şeklinde sınıflanmıştır. Bu unsurlar 

dikkate alındığında, BİOK tekniğinin temel bileşenlerinin yer aldığı 

görülmektedir (Stevens vd., 1987; Açıkgöz, 2002). Ayrıca hikâye haritası 

uygulaması, BİOK tekniğiyle birleştirilerek hikâyelerde Akyol (2010) tarafından 

belirlenen unsurların bulunması temel alınmıştır. Öğrencilerin uygulamanın tüm 

aşamalarına vurgu yapmış olmaları dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda, 

öğrencilerin hem BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritasını oluşturma 

aşamalarına ilişkin fikir sahibi oldukları hem de nasıl yapıldığını öğrendikleri 

söylenebilir. 

BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası yönteminin uygulanmasına 

ilişkin bir diğer sonuç, bu uygulama için gerekenlerin neler olduğudur. Bu 

sonuçların ortaya çıkmasında, özellikle öğrenci görüşleri etkili olmuştur. Bu 

durum, öğrencilerin uygulama için gerekenlerin farkında olduklarının ve BİOK 

tekniğiyle kullanılan hikâye haritası uygulamasını kavradıklarının bir göstergesi 

olarak kabul edilebilir. Bu bağlamda; grup içi etkili iletişim, unsurları bulma, 

malzemeler, anlayarak okuma, güzel ve doğru cümlelerle yazma, resim çizme ve 
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sessiz ortam, uygulamanın rahat ve etkili yürütülebilmesi için gerekli 

görülmüştür. Bununla birlikte, grup içi etkili iletişim başlığı altında; fikir 

alışverişinde bulunma, grup çalışması yapma, birbirine saygılı olma ve iyi 

geçinmenin gerekliliğine vurgu yapılmıştır. Ayrıca gerekli olan malzemeler de 

kâğıt, kalem ve hikâye olarak belirtilmiştir. Duman (2006), hikâye haritası 

yaparken resim yapmanın gerekliliğine ilişkin bulguyu destekler nitelikte; hikâye 

haritalarının kullanımının, hikâye edici metinlerde sunulan önemli bilgileri görsel 

olarak ifade etmedeki öneminden bahsetmiştir. Araştırma bulgusuna paralel 

olarak unsurları bulmanın gerekliliğini ifade eden Boulineau, Fore III, Hagan-

Burke ve Burke (2004), hikâye haritalarının kullanılmasının metni okurken 

unsurların bulunup kaydedilmesinde ve daha sonra gözden geçirilmesindeki 

önemi üzerinde durmuşlardır. Ayrıca Açıkgöz (2002); BİOK tekniğinde, 

öğrencilerin öğretmen tarafından okuma düzeylerine göre iki ya da üç gruba 

ayrıldığını, daha sonra öğrencilerin kendi okuma grupları içinde de iki ya da üç 

kişilik alt gruplara ayrıldığını ve diğer okuma gruplarına üye ikili ya da üçlülerle 

bir takım oluşturduğunu belirtmiştir. Buradan hareketle, BİOK tekniğinin 

işbirlikli öğrenmeye dayanan bir teknik olması ve takım gruplarının 

oluşturulmasının bir sonucu olarak, öğrencilerin uygulamada grup içi etkileşimi 

gerekli görmesine neden olduğu söylenebilir. Ayrıca destekleyici grup içi 

etkileşimin, grup üyelerinin başarı için birbirlerinin çabalarını kolaylaştırmaları, 

birbirlerini güdülemeleri ve amaçlarına ulaşmak için birbirlerini başarılı 

kılmalarıyla mümkün olabileceği ifade edilmektedir (Slavin, 1987; Johnson ve 

Johnson, 1989; Gömleksiz, 1997). Görüldüğü gibi, bu bilginin de grup içi 

etkileşimin gerekliliğine vurgu yaptığı söylenebilir.  

Araştırma kapsamında elde edilen bir diğer sonuç, BİOK tekniğiyle 

kullanılan hikâye haritası yönteminin uygulanmasına ilişkin öğrencilerin 

duyuşsal durumudur. Duyuşsal boyutun öğrenme üzerindeki etkisi, yapılan 

birçok araştırma ile ortaya konmuştur (Martin ve Reigeluth, 1999; Gömleksiz, 

2003; Kara, 2003; Kara, 2004, Hall, 2005; Sapancı, 2005; Lehman, 2006; 

Balaban-Salı, 2006; Beard, Clegg ve Smith, 2007; Gömleksiz ve Kan, 2012). Bu 

doğrultuda, öğrencilerin uygulama öncesi ve uygulama sonrası duyuşsal 

durumuna ilişkin bulgular elde edilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda; 

öğrencilerin uygulama öncesinde yoğun bir şekilde mutluluk, heyecan ve merak 

duygusu yaşadıkları belirlenmiştir. Bunun yanı sıra bazı öğrencilerin uygulama 

öncesinde şaşkınlık, gurur ve korku duygularını da hissettikleri tespit edilmiştir. 

Uygulama sonrası, duyuşsal duruma ilişkin olarak öğrencilerin mutluluk, 

isteklilik, merak, heyecan, sorumluluk ve kendine güven duygularının geliştiği 

belirlenmiştir. Ayrıca bazı öğrencilerin uygulama sonrasında zamanı 

yetiştirememe, başaramama gibi nedenlerle korku duygusu yaşadıkları ortaya 
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konmuştur. Bununla birlikte araştırmada; uygulama sonrası duyulan mutluluğun 

kaynağı, öğrenme ve eğlenmeden kaynaklı mutluluk olarak ifade edilmiştir. 

Uygulama sonrasında yaşanan duyuşsal duruma ilişkin araştırma bulgularını 

destekleyen çalışmalar bulunmaktadır. Işıkdoğan (2009) tarafından yapılan 

çalışmada, öğrencilerin her oturumda hangi hikâyeyi okuyacaklarını merak 

ettikleri ifade edilmiştir. Mevcut araştırmada da öğrencilerin uygulama sırasında 

benzer şekilde merak duygusu yaşadığı tespit edilmiştir. Tran (2009) tarafından 

yapılan çalışma sonucunda ise hikâye haritası uygulamasının öğrencilerin 

kendilerine olan güven duygusunu artırdığı tespit edilmiştir. Bu sonuç, mevcut 

araştırmadan elde edilen öğrencilerin uygulamadan sonra kendilerinde bazı 

şeylerin değiştiği ve bu durumun kendilerine olan güveni sağladığı sonucu ile 

örtüşmektedir. Ayrıca işbirlikli öğrenmeye dayalı yöntemlerin, kendine güveni 

sağladığına ilişkin ifade de bu bulguyu desteklemektedir (Johnson ve Johnson, 

1983; Akt. Hirst ve Slavik, 1990). Araştırmada ortaya çıkan uygulama sonrası 

gelişen bir diğer duygu ise sorumluluktur. Bu bulguya paralel olarak Dimino, 

Gersten, Carnine ve Blake (1990) çalışmasında, uygulama sonrasında 

öğrencilerde sorumluluk duygusunun geliştiğini ifade etmiştir. Görüldüğü gibi 

benzer araştırma sonuçları, mevcut araştırmanın sonuçlarıyla örtüşmekte ve 

birbirlerini desteklemektedir.  

Araştırmada ulaşılan bir diğer sonuç, BİOK tekniğiyle hikâye haritası 

uygulamasında problem yaşanan durumlara ilişkindir. Bu bağlamda, yaşanan 

problemler; gruptan kaynaklanan problemler, ortamdan kaynaklanan problemler, 

unsurları bulamama, zaman sıkıntısı, okul nöbet sırası ve resim çizmede yetersiz 

olma biçiminde sıralanmıştır. Ayrıca BİOK tekniğiyle hikâye haritası 

uygulamasında ortaya çıkan gruptan kaynaklanan problemler kendi içerisinde; 

fikir uyuşmaması-ortak fikir bulma sıkıntısı, grup üyelerinin yardım etmemesi, 

grup üyelerinin dışlaması ve grup üyesinin her şeyi kendi yapma istemesi 

şeklinde ayrılmıştır. Bunun yanı sıra, uygulama ortamından kaynaklanan 

problemler de gürültü ve sıraların birbirine yakın olması olmak üzere 

sınıflandırılmıştır. Alan yazında, gruptan kaynaklanan problemlere ilişkin 

araştırmalar mevcuttur. İşbirlikli öğrenmenin başarıya ulaşabilmesi için gerekli 

olan önemli unsurlarından birisi, grup içinde yer alan öğrencilerin grup 

çalışmalarının gerektirdiği davranışları yapıp yapmamasıdır. Ortaya çıkabilecek 

grup içi uyumsuzluklar, öğrencilerin grup çalışmasının gerektirdiği davranışları 

etkin bir biçimde yerine getirmesini engelleyebilir. Grup içi uyumsuzluğa neden 

olabilecek etmenlerden birisinin de, özellikle ilkokul çağındaki öğrenciler için, 

grup içindeki kız erkek ayrımı olabileceği ifade edilmiştir (Varank ve 

Kuzucuoğlu, 2007). Bu bulguya ilişkin bazı araştırma sonuçları, mevcut 

araştırma sonuçlarıyla farklılık göstermektedir. Grup çalışması sırasında; 
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öğrencilerin grup çalışma becerisi sergilediği, kız ve erkek öğrenciler arasında 

uyumsuzluk ve dışlanma gibi sorunların yaşanmadığı çalışmalar bulunmaktadır 

(Bahar, 2002; Varank ve Kuzucuoğlu, 2007). Problem yaşanan bir diğer durum 

ise unsurları bulamamadır. Bazı araştırmalarda benzer problemlerle 

karşılaşılmıştır. Öğrencilerin bazı unsurları bulmada zorlandıkları, bazı unsurları 

bulmada ise zorlanmadıkları görülmektedir (Işıkdoğan, 2009; Burgul Öztoprak, 

2006). Araştırma bulgusunu destekler nitelikte; Stagliano ve Boon (2009)’un 

çalışmasında öğrencilerin hikâye unsurlarından ana fikrini, Duman (2006)’nın 

çalışmasında sonuç ve tepki unsurlarını, Gardill ve Jitendra (1999)’un 

çalışmasında problemi bulmada zorlandıklarına ilişkin bulgular tespit edilmiştir. 

Araştırmada, BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası yönteminin 

uygulanmasının beğenilen yönlerine ilişkin sonuçlar da elde edilmiştir. Yapılan 

değerlendirme sonucunda; uygulamanın beğenilen yönlerinin grup çalışması 

yapma, resim çizme/boyama, unsurları bulup yazma, hikâye okuma, güzel ürün 

çıkarma, ödül alma, çalışma kâğıdı yapma ve farklı materyal kullanma şeklinde 

sıralandığı görülmektedir. Öğrenciler, uygulamanın beğenilen yönleri arasında en 

çok grup çalışması yapmaktan keyif aldıklarını vurgulamışlardır. Grup çalışması 

yapmaya ilişkin beğeniyi ortaya koyan ifadeler de; kendi içerisinde arkadaşlarla 

fikir alışverişi yapma, arkadaşlarıyla iş bölümü yapma, iletişimini artırma, 

birlikte olma, materyalleri paylaşma ve arkadaşlarının düşüncelerine saygılı 

davranma şeklinde sınıflanmıştır. Grupla çalışması yapmanın hem uygulamanın 

beğenilen yönleri arasında hem de problem yaşanan durumları arasında yer 

alması dikkat çekmektedir. Öğrencilerin grup çalışmasına ilişkin olumlu ve 

olumsuz görüşlerini ifade etmeleri, uygulamayı tarafsız ve yansız 

değerlendirdikleri şeklinde yorumlanabilir. Bir durum karşısında olumlu ve 

olumsuz görüşlerin yer alması, doğal olarak karşılanmalıdır. Grup çalışmasının 

genel olarak öğrenme üzerinde olumlu etkisi olduğu (Dimino vd., 1990; 

Gömleksiz ve Onur, 2005; Yanpar, Hazer ve Arslan, 2006; Kan, 2012), ancak 

uygulama sürecinde belli aksaklıklar yaşanabileceği bilinmektedir. Bu durumda; 

araştırma kapsamında öğrencilerin grup çalışmasına ilişkin beğeni ve 

problemlerinin karşılaştırılması, durumu ortaya koyma açısından gerekli 

görülmektedir. Öğrenciler grup çalışması yaparken özellikle arkadaşlarıyla fikir 

alışverişi yapmaktan keyif almış, ancak fikirleri uyuşmadığında ve ortak fikir 

bulamadıklarında problem yaşamışlardır. Benzer şekilde öğrenciler, 

arkadaşlarıyla iş bölümü yapmaktan hoşlanmış fakat grup üyesinin yardım 

etmemesi ya da her şeyi kendi yapma istemesi durumları sorun olmuştur. Bir 

yandan öğrencilerin arkadaşlarıyla iletişimlerini arttırmalarından ve birlikte 

olmalarından hoşnut olunurken, diğer yandan bazı öğrencilerin gruptan 

dışlanması gibi sorunlarla da karşı karşıya kalınmıştır. Görüldüğü gibi grup 
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çalışmasında yaşananlar, grup çalışması sırasında karşılaşılabilecek olumlu ve 

olumsuz durumları gözler önüne sermektedir. Öğrencilerin BİOK tekniğiyle 

kullanılan hikâye haritası uygulamasının beğenilen yönleri arasında en fazla grup 

çalışması yapmaktan keyif aldıkları, daha sonra sırasıyla resim çizme/boyama ve 

unsurları bulup yazmayı beğendikleri belirlenmiştir. Benzer şekilde Tran (2009) 

çalışmasında, öğrencilerin unsurları bulup yazarken daha çok öğrendikleri ve 

hikâye haritasını kendilerinin yapmalarını beğendiklerini ifade etmiştir. Kuruyer 

(2010) çalışmasında; hikâye haritası oluşturmada, hikâyenin unsurlarını 

görselleştirmenin öğrenci üzerinde olumlu bir etki yarattığını belirtmektedir. 

Özkara ve Şahin (2013) çalışmasında, hikâye edici metinlerde 5. sınıf 

öğrencilerinin anafikri bulma becerileri üzerinde hikâye haritası yönteminin etkili 

olduğunu ifade etmiştir. Bu durum, mevcut araştırmanın sonuçlarıyla paralellik 

göstermektedir. 

Araştırma kapsamında ulaşılan bir diğer sonuç, BİOK tekniğiyle kullanılan 

hikâye haritası uygulanmasının tekrar kullanılmasına yöneliktir. Uygulamanın 

tekrarlanmasına ilişkin öğrencilerin istekleri, Türkçe dersinde kullanılmasını 

istemelerinin yanı sıra başka derslerde de kullanılmasını istedikleri şeklinde ifade 

edilmiştir. Öğrencilerin tamamı BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası 

uygulanmasını Türkçe dersinde tekrar kullanmak istediklerini belirtmiştir. Bunun 

yanı sıra, farklı derslerde de kullanma isteğini belirten öğrenciler, o dersleri de 

daha iyi anlamalarını ve eğlenerek öğrenebilmelerini sağladığı için bunun 

gerektiğini vurgulamışlardır. Aynı zamanda mevcut araştırmanın sağladığı 

katkılar, beğenilen yönler ve geliştirdiği olumlu tutum dikkate alındığında, 

uygulamanın tekrar kullanılmasına ilişkin öğrencilerin oldukça istekli olduklarını 

söylemek mümkündür.  

Son olarak, BİOK tekniğiyle kullanılan hikâye haritası yönteminin 

uygulanmasına ilişkin uygulamanın sağladığı faydalar/katkılar ortaya konmuştur. 

Bu katkılar; sosyal ilişkiler, bilişsel ve derse yönelik bakış açılarına katkılar 

olmak üzere üç grupta toplanmıştır. Ayrıca her bir grup kendi içerisinde 

sınıflanmıştır. Sosyal ilişkiler açısından katkılar kendi içerisinde; iletişim kurma, 

materyal paylaşma, grup çalışması yapmayı öğrenme, arkadaşlarının düşünce ve 

özelliklerini tanıma, dayanışma-yardımlaşma ve fikirlere saygılı olma şeklinde 

sınıflanmıştır. Belirlenen katkılar içerisinde en fazla yükleme bu temaya 

yapılmıştır. Sosyal ilişkiler açısından katkılarına paralel olarak Cowie (1995); 

işbirliğine dayalı grup çalışmasının sıcak, arkadaşça ve kabul edici bir atmosferde 

grup üyelerinin diğerleriyle düşünce ve deneyimlerini paylaşması ve bireyler 

arasında iletişim akışını geliştirmesi noktasında katkı sağladığını 

vurgulamaktadır. Benzer şekilde Dimino vd. (1990) tarafından yapılan 
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çalışmada, uygulamanın öğrencilerin birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmasına 

ve grup etkileşimi sağlayarak öğrenmelerine katkı sağladığı sonucuna 

ulaşılmıştır. Paralel görüş bildiren Işıkdoğan (2009) çalışmasında, öğrencilerin 

uygulama boyunca çok iyi arkadaş grubu oluşturduklarını, bunun sonucunda da 

sosyal becerilerinin geliştiğini ve kendilerini daha rahat ifade ettiklerini 

vurgulamıştır. Bilişsel açıdan katkılara bakıldığında; öğrenme, okumayı 

geliştirme, yaratıcılığı geliştirme ve kendini ölçebilme şeklinde sınıflanırken bu 

tema içerisinde yer alan “öğrenme”ye ilişkin katkıların da kendi içerisinde; 

anlama, ders başarısı, unsurları kolay bulma, kalıcılık ve anlatma olmak üzere beş 

gruptan oluştuğu belirlenmiştir. Bilişsel açıdan katkılara, alan yazındaki benzer 

çalışmalarda da rastlanmıştır (Reutzel, 1986; Idol, 1987; Idol ve Croll, 1987; 

Dimino vd., 1990; Baumann ve Bergeron, 1993; Davis, 1994; Gardill ve Jitendra, 

1999; Daqi, 2000; Akça, 2002; Boulineau vd., 2004; Bozkurt, 2005; Burgul 

Öztoprak, 2006; Duman, 2006; Yılmaz, 2008, Işıkdoğan, 2009; Stagliano ve 

Boon, 2009; Tran, 2009; Kuruyer, 2010; Stringfield, Luscre ve Gast, 2011; 

Yılmaz ve Arslan, 2018). Araştırmalarda genel olarak; hikâye haritası 

kullanımının öğrencilerde okuduğunu anlamayı geliştirdiği, unsurları kolay 

bulmalarını sağladığı ve öğrenci başarısını olumlu etkilediği görülmüştür. Ayrıca 

Dimino vd. (1990) tarafından yapılan çalışmada, uygulanan tekniğin öğrencilerde 

kalıcı öğrenmeye etkisi olduğuna değinilmiştir. Benzer şekilde Idol (1987) 

çalışmasında, hikâye haritasının uygulamadan kaldırıldıktan bir süre sonra da 

etkili olmaya devam ettiğini ifade etmiştir. Araştırma sonuçlarını destekleyici 

şekilde, Kuruyer (2010) de hikâye edici metin analizinde görsellerin 

kullanılmasının hikâyeyi anlamada daha olumlu bir etkiye sahip olduğu sonucuna 

ulaşmıştır. Benzer şekilde Baumann ve Bergeron (1993)’ün çalışmasından elde 

edilen sonuç, hikâye haritası yönteminin öğrencilerin okudukları hikâyedeki 

ögeleri daha net hatırlayıp anlatma becerilerinin gelişmesidir. Öğrencilerin 

hikâyeyi anlatırken daha fazla kelime kullandıkları sonucuna ulaşan Gardill ve 

Jitendra (1999)’un çalışmasında da hikâye haritasının anlatıma olan katkısı ortaya 

konmaktadır. Bozkurt (2005) ise çalışmasında, hikâye haritası yönteminin 

hikâyenin ögelerini görsel olarak sunması, hikâye yapısını ve hikâyenin ögeleri 

arasındaki ilişkiyi daha iyi sergilemesi ve hikâyedeki önemli unsurları ön plana 

çıkarmasından dolayı anlamayı ve hatırlamayı kolaylaştırdığını ifade etmektedir. 

Görüldüğü gibi benzer araştırma sonuçları, uygulamanın sağladığı bilişsel 

katkılarla paralellik göstermektedir. Derse yönelik bakış açısından katkılar ise 

sevgi, ilgi, merak ve katılım olmak üzere sınıflanmıştır. Bu sonucu destekler 

nitelikte; Dimino vd. (1990) tarafından yapılan çalışmada, uygulamanın 

öğrencilerin derse katılımını sağladığı belirtilmektedir. Bir başka araştırmada, 

uygulama sonunda öğrencilerin sınıfta kendisini ifade etme becerilerinin 

geliştiği, sorulan sorulara parmak kaldırma sayılarının arttığı sonucuna 
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rastlanmıştır (Işıkdoğan, 2009). Benzer şekilde, bir diğer çalışmada ise öğrenciler 

hikâye haritasını kendileri oluşturdukları için bütün öğrencilerin etkin katılımını 

sağladığı ifade edilmektedir (Bozkurt, 2005). Ayrıca yapılan araştırmalarda, 

hikâye haritası yönteminin kullanılmasının öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin 

tutumları üzerinde olumlu etki yarattığı vurgulanmaktadır (Stevens vd., 1987; 

Yaman, 1999). 

Elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir. 

1. Türkçe Dersi Öğretim Programında (MEB, 2019) yer alan “Metindeki 

hikâye unsurlarını belirler.” kazanımda; olay örgüsü, mekân, zaman, 

şahıs ve varlık kadrosu, anlatıcı vb. gibi hikâye unsurları üzerinde 

durulması beklenmektedir. Bu çerçevede, hikâye haritası yönteminin 

eğitim-öğretim ortamını zenginleştireceği, eğlenerek öğrenmeyi 

sağlayacağı, öğrencilerin derse olan ilgi, merak, istekliliklerini 

artıracağı düşünüldüğünde programlarda daha fazla yer alması 

sağlanmalıdır.  

2. Hikâye haritası yönteminin BİOK tekniğiyle kullanılması, gruplar 

hâlinde çalışılmasına imkân sağlamıştır. Bu durum, grup çalışması 

yapmanın sağladığı katkıyla hikâye haritasının sağladığı katkının 

öğrenme üzerindeki olumlu etkilerini gözler önüne sermiştir. Bu 

nedenle, hikâye haritası yönteminin grupla yapılması katkı 

sağlayacaktır. 

3. Yaşanan problemlerden biri, ortamdan kaynaklanan problemlerdir. 

Uygulama sırasında, sıraların birbirine yakın olması ve gürültü olması 

sorun olmuştur. Bu sorun dikkate alındığında, uygulamaların uygun 

zamanlarda geniş alanlarda az gruplarla yapılması uygulamanın daha 

sağlıklı yürümesini sağlayacaktır. 

4. Yaşanan bir diğer problem ise zaman sıkıntısıdır. Bu durum için, 

öğretmenlere hikâye haritası yöntemine ilişkin etkinliği öğrencilerin 

serbest etkinlik saatlerinde gerçekleştirmeleri önerilir. 

5. Hikâye haritası yönteminin ve BİOK tekniğinin okullarda daha etkili 

biçimde kullanılabilmesi için hem sınıf hem de Türkçe öğretmenleri 

yönteme ilişkin olarak bilgilendirilmelidir.  

6. Hikâye haritası yöntemi, öğretmenlik lisans programlarında yer alan 

“Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersinde detaylı bir şekilde ele 

alınmalıdır. 
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7. Farklı öğretim kademelerinde ve farklı sınıf düzeylerinde de benzer 

çalışmaların, yapılması sonuçlarının karşılaştırılması açısından yarar 

sağlayacaktır. 
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ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK PERSONEL VE YÖNETİCİLERİN 

UNVAN VE CİNSİYETE GÖRE DAĞILIMLARI1 

Cemalettin İPEK2 

Öz 

Cinsiyet eşitsizliği ya da ayrımcılığı konusundaki tartışmalar iş hayatının her alanında 

olduğu gibi eğitim alanında da yapılmaktadır. Bu tartışmalarda sık sık dile getirilen 

eleştirilerden belki de en dikkat çekeni, yönetim görevlerindeki cinsiyet eşitsizliği 

tartışmasıdır. Bu konuda yapılan araştırmalarda ortaya çıkan genel sonuç, kadınların iş 

hayatında yer alma oranı ile yönetim görevlerinde bulunma oranı arasında çok büyük fark 

olmasıdır. Söz konusu araştırmalarda, yönetim görevlerinde kasıtlı bir cinsiyet 

ayrımcılığının yapılıp yapılmadığı ya da kadınların bu görevlere talip olup olmadığı 

soruları belirsizliğini korumaktadır. Konunun eğitim alanında ele alındığı bu araştırmada, 

devlet üniversiteleri ile özel üniversitelerde görev yapmakta olan akademik personelin 

unvan ve cinsiyetlerine göre dağılımları incelenmektedir. Araştırmada, devlet 

üniversiteleri ve özel üniversiteler arasından seçilen üniversiteler örneğinde, akademik 

personelin unvan ve cinsiyetlerine göre dağılımları; ayrıca üniversite yönetiminde (rektör, 

rektör yardımcısı, genel sekreter, senato üyesi, yönetim kurulu üyesi) bulunan 

akademisyenlerin cinsiyet dağılımları verilmektedir. Bu amaç doğrultusunda, devlet 

üniversiteleri arasından, kuruluş dönemlerine göre, 1990 yılı öncesi kurulan üniversiteler, 

1990-2006 yılları arası kurulan üniversiteler ve 2006 yılından sonra kurulan 

üniversitelerden 10’ar üniversite (toplam 30 devlet üniversitesi); Özel üniversiteler 

arasından ise 10 üniversite olmak üzere toplam 40 üniversite seçilmiştir. Gerekli verilere 

YÖK web sayfası (YÖK Akademik ve Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi) ile 

                                                 
1 Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018’de (23-25 Mart 2018, Afyonkarahisar, Türkiye) 

sunulan “devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerde akademik personel ve yöneticilerin unvan ve 

cinsiyete göre dağılımları” başlıklı sözel bildiri genişletilerek oluşturulmuştur. 
2Prof. Dr., Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim 

Yönetimi Anabilim Dalı, cemalettinipek@yahoo.com, Orcid: 0000-0002-7365-1467 
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belirlenen üniversitelerin web sayfalarından ulaşılmıştır. Ulaşılan veriler üzerinde içerik 

analizi yapılmış, analiz sonuçları araştırmanın amacı doğrultusunda tablolaştırılarak 

karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Üniversite yönetimi, akademik unvanlar, cinsiyet dağılımı, cinsiyet 

eşitsizliği. 

 

Distribution of Academic Personnel and Managers in Universities with 

Respect to Academic Title and Gender  

Abstract 

Recent discussions on gender equality or discrimination continue to be on the agenda in 

the field of education as it is in different areas. The discussion of gender equality in 

administrative positions is perhaps the most noticeable debate raised in this context. 

Researches in this subject show that there is a gap between the rate of women taking place 

in work life and the rate of having administrative posts. In other words, it is obvious that 

there is a remarkable gender inequality in administrative positions. However, in these 

researches, whether there is intentional gender discrimination in administrative positions 

or women are not demanding enough these tasks remains questionable. In the research, 

the distribution of academic staff working in state universities and private/foundation 

universities will be identified, and the distribution of academic staff will be given 

according to titles and genders in the sample of universities. Moreover, the gender 

distributions of the academicians in the university administration (rector, vice rector, 

general secretary, senate members, and board members) will be indicated. In the research, 

according to the foundation periods among the public universities (universities 

established before 1990, universities established between 1990 and 2006, and universities 

established after 2006), 30 universities (10 university from the each of them) and 10 

universities among the private universities –a total of 40 universities- were selected as the 

research sample. The research data were obtained from YÖK web page (YÖK Academic 

and Higher Education Information Management System) and the web pages of the related 

universities. Content analysis was performed on the collected data and the results were 

tabulated and compared according to the purpose of the study. 

Keywords: University Administration, Academic Titles, Gender Distribution, Gender 

Inequality. 

 

GİRİŞ 

Cinsiyet eşitsizliği ya da cinsiyet ayrımcılığı konusunda yapılan 

araştırmaların odağında, yakın zamanlara kadar, kadınların iş hayatında yeterince 

yer alıp almadığı tartışması yer almıştır. Günümüzde artık kadınların iş hayatının 

hemen hemen her alanında yer almakta olduğu, istihdam konusunda erkeklerle 
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kadınlar arasındaki sayısal farkın git gide kapanmakta olduğu gözlenmektedir. 

Bununla birlikte, cinsiyet eşitsizliği ya da ayrımcılığı konusundaki tartışmalar 

halen devam etmektedir. Bu tartışmalar arasında belki de en dikkat çeken husus, 

yönetim görevlerindeki cinsiyet eşitsizliği konusudur. Bu kapsamda yapılan 

araştırmalarda, kadınların iş hayatında yer alma oranı ile yönetim görevlerinde 

bulunma oranı arasında gözlenen fark, yönetimde cinsiyet eşitsizliği olarak 

değerlendirilmektedir. Ancak, yönetim görevlerinde gözlenen bu eşitsizliğin, 

kasıtlı bir cinsiyet ayrımcılığı sonucunda orta çıkıp çıkmadığı sorusu ile kadın 

çalışanların yönetim görevlerine erkek çalışanlar kadar talip olup olmadığı sorusu 

hala belirsizliğini korumaktadır. 

Kadınların çalışma hayatında, cinsiyet ayrımcılığı kapsamında; eğitimde 

fırsat ve imkân eşitsizliği, işe girme ve terfide eşitsizlik, ücretlendirmede 

eşitsizlik, sosyal haklardan yararlanmada eşitsizlik ve cinsel taciz gibi sorunlarla 

karşı karşıya oldukları belirtilmektedir (Kocacık & Gökkaya, 2005). Kadınların 

üst düzey yöneticilik görevlerine gelmelerinin önünde; terfi sürecinde siyasi 

görüş ve torpilin etkili olması, kadınların bu görevler için istekli olmaması ya da 

bu göreve gelmelerini kendi eşlerinin istememesi ve toplumun sosyokültürel 

yapısı gibi engeller olduğu ifade edilmektedir (Sezer, 2006). Ayrıca araştırmalar, 

kadınların üst düzey yönetimde yeterince görev almamalarına neden olarak, 

günlük yaşamda artan sorumluluklarını, geleneksel kadın rolleri ile eş ve anne 

rollerini gösterdiklerini, ayrıca yöneticilik görevinin getireceği ilave iş yükünün 

bu rolleri aksatacağı endişesi yaşadıklarını göstermektedir (Özkanlı, 2010). Bu 

kapsamda yapılan araştırma sonuçlarından da anlaşılabileceği gibi iş yaşamında 

terfi ve yönetim görevlerine gelme sürecinde karşılaşılan cinsiyet eşitsizliğinin 

ana kaynaklarından birini de kadınların üst düzey yöneticilik görevlerini 

kendilerinin tercih etmemeleri oluşturmaktadır. 

Günümüzde kadınların, iş dünyasında aldıkları roller artmasına rağmen, 

üst yönetim kademelerinde erkekler kadar yer almadıkları görülmektedir. 

Cinsiyete bağlı terfi ayrımcılığı olarak ifade dilen bu husus, çalışanın cinsiyeti 

göz önünde bulundurularak yapılan kasıtlı bir ayrımcılıktan çok, cam tavan 

sendromu ile açıklanmaktadır (Parlaktuna, 2010). Kadınların iş hayatında belirli 

bir aşamadan sonra yükselmelerini engelleyen faktörleri ifade eden cam tavan 

sendromunun, bireysel ve çevresel olmak üzere iki ana kaynağı olduğu 

vurgulanmaktadır. Bunlardan birisi, kadınların iş hayatında terfilerini engelleyen 

kendi dışındaki farklı etkenlerden, diğeri ise kadınların, terfilerinin önüne 

kendilerinin koydukları engellerden (aile hayatının olumsuz etkilenmemesi, 

özgüven eksikliği, görevin kadınlara uygun olmadığını düşünme gibi) 

oluşmaktadır (Örücü, Kılıç ve Kılıç, 2007). Cam tavan sendromuna yol açan 

faktörler bireysel, örgütsel ve toplumsal olmak üzere üç boyutta da ele 
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alınmaktadır (Tahtalıoğlu, 2016). Cam tavan kavramı genelde, kariyer sürecinde 

bireylerin ilerlemesinin önüne çekilen görünmez set/engel olarak (Thompson, 

2007), daha özelde ise örgütsel yaşamda gelişen önyargılardan kaynaklanan ve 

kadınların üst düzey yönetim pozisyonlarına gelmelerini engelleyen görünmez ve 

yapay engeller olarak tanımlanmaktadır (Wirth, 2001). Özetle, cam tavan 

sendromu, meslek hayatında kadınlar aleyhine yapılan cinsiyet ayrımcılığı olarak 

ifade edilmekle birlikte, aslında bireysel farklılıkların, özellikle örgütsel 

kültürlerin etkisiyle çalışanların istihdamda ve üst düzey yönetim 

pozisyonlarında karşılaştıkları görünmez ya da psikolojik engeller olarak 

bilinmektedir (Tahtalıoğlu, 2016). Genellikle kadınların iş hayatında, özellikle 

üst düzey görevlere gelmelerini engelleyen cam tavan sendromunun hemen 

hemen her toplumda geçerli olduğu görülmektedir. Örneğin araştırmalar, 

Japonya’da kadınların ailelerine karşı sorumluluklarını ön planda tutarak, iş 

hayatında yükselmeye olumsuz baktıklarını göstermektedir (Appold, Siengthai & 

Kasarda, 1998; Örücü & diğerleri, 2007). 

Toplumsal cinsiyet kavramı, kadın ve erkeklerin toplumsal hiyerarşi 

içerisindeki konumunun cinsiyetlerine göre belirlenmesini ifade etmektedir 

(Erol, 2008). Kadınların bazı mesleklerde çalışmak için daha istekli oldukları, 

bazı meslekleri ise pek tercih etmedikleri bilinen bir durumdur. Fakat kadınların 

genelde tercih ettikleri mesleklerde de yöneticilik görevlerinde yeterince yer 

almamaları, iş hayatında cinsiyet ayrımcılığı kapsamında değerlendirilmektedir. 

Dünya genelinde, yönetim kurulları ile yönetilen şirketlerde kadınların, yönetim 

kurullarında yeterince temsil edilmediği ve bu kurullarda bir azınlık 

oluşturdukları bilinmektedir. Bu durumun değiştirilmesi için Avusturya, Fransa 

gibi ülkelerde kadınların bu kurullarda daha fazla yer alabilmeleri için yasal 

kotalar belirlenmiş olduğu, ancak bu uygulamanın henüz yeterli sonuç vermediği, 

bir başka ifadeyle, kadınların yönetim kurullarındaki azınlık durumlarının hala 

devam ettiği görülmektedir. İngiltere’de bu kapsamda yapılan çalışmalardan 

sonra, şirketlerin yönetim kurullarında kadın üye oranı ancak %25’lere 

çıkartılabilmiş ve bu oranın 2020 yılına kadar %33’e çıkartılması hedeflenmiştir 

(Michael & Idlan, 2018). 

Cinsiyet ayrımcılığının tartışıldığı bir başka alanı siyaset oluşturmaktadır. 

2015 verilerine göre kadınların meclisteki (parlamentodaki) oranları İskandinav 

ülkelerinde %40’lar dolayında İngiltere’de ise %29 olduğu görülmektedir 

(Michael & Idlan, 2018). Türkiye Büyük Millet Meclisinde, 2011 seçimlerinde 

%14,3 olan kadın milletvekili oranı 2015 Haziran seçimlerinde %17,6’ya 

ulaşmış; 2015 Kasım seçiminde %14,7’ye gerilemiştir (URL-1). 24 Haziran 2018 

seçiminde ise meclise giren toplam 600 milletvekilinden 104’ünü (%17,33) kadın 
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milletvekilleri oluşturmuştur (URL-2) Bununla birlikte, diğer alanlarda olduğu 

gibi, siyaset alanında da kadınların milletvekilliği içindeki oranı ile siyasi 

makamlarda (parti yönetimi, bakanlık, komisyon başkanlığı gibi) görev alma 

oranının örtüşüp örtüşmediği tartışmaya açıktır. 

1990 yılı verilerine göre Türkiye’de tüm kamu kurum ve kuruluşlarında 

çalışan personelin %30’unu kadınlar oluştururken, yönetimde görev alan 

kadınlarının oranın %3,9’ olduğu görülmektedir (Acuner ve Sallan, 1993). Devlet 

Personel Başkanlığı (DPB) 2015 yılı istatistiklerinde ise Türkiye’de kadınların 

kamu personeli içindeki oranının %35,2 olduğu anlaşılmaktadır. 2014 yılı Dünya 

Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan cinsiyet uçurum raporunda Türkiye, 

cinsiyet eşitsizliği karşılaştırmasında, 142 ülke arasında 125. sırada yer almıştır. 

AB üyesi 28 ülkenin ortalama kadın istihdam oranının %58,8 olduğu görülen 

raporda, İsveç’in en yüksek kadın istihdam oranına (%72,5), Yunanistan’ın ise 

en düşük kadın istihdam oranına (%39,9) sahip olduğu görülmektedir 

(Tahtalıoğlu, 2016). DPB 2015 yılı verilerine göre, Türkiye’de kadınların kamu 

personeli içindeki oranının (%35,2) AB üyesi ülkelerindeki en düşük oran 

(%39,9) olan Yunanistan’ın da gerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan, 

Tahtalıoğlu (2016) tarafından yapılan araştırmada, Türkiye’de kamudaki üst 

düzey yöneticiler arasında kadın yönetici oranının %9,4 olduğu tespit edilmiştir. 

Devlet Personel Başkanlığı 2016 verilerine göre ise kadınların tüm kamu 

personeli içindeki oranının %37,27 olduğu; buna karşılık, kamudaki üst düzey 

yöneticiler arasında kadınların oranının 2008 yılında %7,32; 2010 yılında %7,7; 

2014 yılında ise %8 olduğu anlaşılmaktadır (Tunç, 2016). DPB 2018 verilerine 

göre Türkiye’de kadın çalışanların tüm kamu çalışanları içerisindeki oranının 

%37,98 olduğu görülmektedir (URL-3).  

Cinsiyet eşitsizliği ya da ayrımcılığı konusundaki tartışmalar, her alanda 

olduğu gibi, eğitim alanında da halen devam etmektedir. Bu tartışmalarda sık sık 

dile getirilen eleştirilerden belki de en dikkat çekeni, yönetim görevlerindeki 

cinsiyet eşitsizliği tartışmasıdır. Bu konuda yapılan araştırmalarda ortaya çıkan 

genel sonuç, kadınların akademik hayatta yer alma oranı ile yönetim görevlerinde 

bulunma oranı arasında çok büyük bir farkın olmasıdır. Bir başka ifadeyle, diğer 

alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da yönetim görevlerinde cinsiyet eşitsizliği 

olduğu iddia edilmektedir. 

Türkiye’de kadınların ilk defa 1932-1933 öğretim yılında, Yüksek Ticaret 

Mektebine kadın muallim alınmasıyla birlikte yükseköğretim kurumlarında 

akademisyen olarak çalışmaya başladıkları, bu tarihten sonra, kadın akademisyen 

oranının 1950-1951 öğretim yılında %15,9’a; 1959-1960 öğretim yılında 

%18,8’e; 1981-1982 öğretim yılında %26’ya; 1990-1991 öğretim yılında %31’e; 
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2001-2002 öğretim yılında %36,6’ya; 2010-2011 öğretim yılında ise %40,8’e 

çıktığı görülmektedir (Şentürk, 2015). İTÜ bünyesinde, Türkiye’de bilim, 

mühendislik ve teknolojide kadın akademisyenler ağı (İTÜ BMY-KAAĞ) 

tarafından yedi üniversite örneğinde bir proje (Türk Yükseköğretiminde Kadın 

Katılımı Üzerine Bir Araştırma) yürütülmüştür (İTÜ, 2013). Projede, 2012 

verilerine göre örnekleme dâhil edilen üniversitelerde kadın akademisyen 

oranlarının profesör kadrolarında %10 ile %39; doçent kadrolarında %29 ile 

%51; yardımcı doçent kadrolarında %33 ile %49; araştırma görevlisi 

kadrolarında ise %37 ile %59 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Devlet Personel 

Daire Başkanlığının 2015 yılı verilerine göre ise yükseköğretimde görev yapan 

akademisyen kadınların oranlarının, profesörlük kadrosunda %30,2; doçent 

kadrosunda %34,06; yardımcı doçent kadrosunda %37,6; araştırma görevliliği 

kadrosunda %51,72, genel toplamda ise %42,65 olduğu görülmektedir (Şentürk, 

2015). Farklı ülkelerde yükseköğretimde kadın akademisyen oranları 

incelendiğinde, 2014 World DataBank verilerine göre, bu oranın ABD’de %49,1; 

Rusya’da %60,7; Hindistan’da %39; İran’da %29,8; Küba’da %53,8; Suudi 

Arabistan’da %40,5; Mısır’da %44,4 olduğu görülmektedir. Avrupa ülkelerine 

bakıldığında ise kadın akademisyen oranının Almanya’da %38; Belçika’da 

%48,2; Bulgaristan’da %48,2; Danimarka’da %41,2; Finlandiya’da %50,3; 

İngiltere’de %44,3; İspanya’da %41,7; İsviçre’de %33,9; İtalya’da %37,5; 

Norveç’te %45,2; Romanya’da %48,6; Yunanistan’da %32,7olduğu 

anlaşılmaktadır (URL-4). 2014 World DataBank verilerinde Türkiye’de kadın 

akademisyen oranı %42,8 olarak gösterilmektedir (Akgül-Yılmaz, 2017). 

Ülkemizde, kadınların iş hayatında yeterince yer almadığı konusu sık sık 

dile getirilmektedir. Ancak, eğitim sektöründe kadın akademisyen sayısında son 

yıllarda önemli artışlar olduğu görülmektedir. Yükseköğretim verileri 

incelendiğinde, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında üniversitelerimizde görev 

yapmakta olan; profesörlerin %31’inin, doçentlerin %37’sinin, yardımcı 

doçentlerin %42’sinin, araştırma görevlilerinin %50’sinin, toplamda ise 

%44’ünün kadın olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, kadınların üniversite 

yönetiminde yeterince yer alıp almadığı sorusu güncelliğini sürdürmektedir. 

Aslında, kadınların üst düzey yöneticilikte yeterince yer alıp almadığı tartışması, 

sadece ülkemize has bir durum da değildir. Örneğin, Michael & Idlan (2018) 

tarafından yapılan araştırmada, İngiltere’de üniversitelerdeki akademik 

personelin yaklaşık %50’sini oluşturan kadın akademisyenlerin Üniversite 

yönetim organlarında görev alma oranının %31,9 olduğu tespit edilmiştir. Benzer 

şekilde, Avustralya’da kadın akademisyen oranlarının rektörlük görevinde %16; 

rektör yardımcılığı görevinde %26, dekanlık görevinde ise %25 olduğu 

bilinmektedir (Özkanlı, 2010). 
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Öğretmenlik mesleğinin genelde kadınlara özgü bir meslek olduğu dile 

getirilmektedir. Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 

okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen sayılarına 

bakıldığında da kadın öğretmen sayısının erkek öğretmen sayısından biraz daha 

fazla olduğu görülmektedir. Fakat yöneticilikte, erkek yönetici sayılarının kadın 

yönetici sayılarından kat kat fazla olduğu da bir gerçektir. Milli Eğitim bakanlığı 

istatistikleri incelendiğinde, Milli Eğitimde görev yapmakta olan yöneticilerin 

cinsiyete göre dağılımlarına yönelik güncel verilerin bulunmadığı görülmektedir. 

Ancak bu kapsamda İpek & Yarar (2010) tarafından yapılan araştırmada, Millî 

Eğitim Bakanlığı 2010 verilerinin değerlendirilmesi sonucunda, okulöncesi, 

ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin %53’ünün 

kadın öğretmenlerden oluştuğu tespit edilmiştir. Okul yöneticiliğinde ise 

kadınların oranının okulöncesinde %64; ilköğretimde %7; ortaöğretimde %10; 

genel toplamda ise %9 olduğu belirlenmiştir. Araştırmalar, eğitim alanında 

yöneticilik görevlerinde gözlenen bu cinsiyet farklılığının yükseköğretim için de 

geçerli olduğunu göstermektedir. Örneğin, Kadın Sorunları Genel Müdürlüğünün 

2005 yılı verilerine göre, üzerinde araştırma yapılan 16 üniversitede, rektörlerin 

%6,2’sinin; rektör yardımcılarının %11,3’ünün; dekanların %27,6’sının; dekan 

yardımcılarının %27,6’sının; enstitü müdürlerinin %16,9’unun, bölüm 

başkanlarının ise %22,7’sinin kadın olduğu tespit edilmiştir. Bu verilere göre, 

araştırmaya konu 16 üniversitede toplam 1201 yöneticinin %78,1’inin erkek, 

%21,9’unun ise kadın akademisyenlerden oluştuğu belirlenmiştir (Örücü & 

diğerleri, 2007). Tunç (2016) tarafından yapılan araştırmada ise toplam 108 

devlet üniversitesinde çalışan akademik personelin %42,62’sinin kadın olduğu 

görülürken, bu üniversitelerde görev yapan 108 rektörden sadece 2’sinin; 282 

rektör yardımcısından ise 30’unun (%11) kadın olduğu tespit edilmiştir. Aynı 

araştırmada, devlet üniversitelerinde görev yapmakta olan dekanların %16’sının; 

dekan yardımcılarının ise %29’unun kadın olduğu belirlenmiştir. Yine aynı 

araştırmada, devlet üniversitelerinde görev yapmakta olan bölüm başkanlarının 

sadece %29’unun kadın olduğu görülmüştür. YÖK’ün 2016-2017 eğitim-öğretim 

yılı verileri incelendiğinde, Türkiye’deki üniversitelerde görev yapmakta olan 

kadın akademisyenlerin toplam akademisyenlerin %44’ünü oluşturduğu 

görülmektedir (URL-5). Üniversitelerde görev yapmakta olan yöneticilerin 

cinsiyet dağılımlarını ortaya koyan birçok araştırma yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Ancak, söz konusu araştırmalarda, yöneticilerin cinsiyet dağılımlarının 

üniversitelerin özelliklerine (devlet-özel, merkez-taşra, eski-yeni) göre yeterince 

ayrıntılı şekilde ele alınmamış olduğu görülmektedir. Bu araştırmada ise 

yükseköğretimde görev yapmakta olan akademisyenlerin, üniversitelerin devlet 

veya vakıf üniversitesi olma durumuna ve kuruluş dönemlerine göre, cinsiyet ve 

akademik unvanlara göre dağılımlarının ve yönetim organlarında görev alama 
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oranlarının incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada önce, devlet 

üniversiteleri ile özel/vakıf üniversitelerde görev yapmakta olan akademik 

personelin unvan ve cinsiyetlerine göre dağılımları verilecek, daha sonra devlet 

üniversiteleri ve özel üniversiteler arasından seçilecek üniversiteler örneğinde, 

akademik personelin unvan ve cinsiyetlerine göre dağılımları belirlenmiştir. 

Ayrıca seçilen üniversiteler örneğinde, üniversite yönetim görevlerinde (Rektör, 

Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter, Senato Üyesi, Yönetim Kurulu Üyesi) 

bulunan akademisyenlerin cinsiyet dağılımları tespit edilmiştir. 

 

YÖNTEM 

Türkiye’de 1990 yılına kadar kurulan üniversite sayısı 29’dur. Bu 

üniversiteler arasında sadece bir vakıf üniversitesinin bulunduğu (Bilkent) 

görülmektedir. Bu tarihten sonra Türkiye’de yeni üniversitelerin kurulmasında üç 

tarih dikkat çekmektedir. Bunlardan birincisi 1992 yıldır. Bu yıl, 23’ü devlet, 1’i 

vakıf olmak üzere 24 üniversite aynı anda kurulmuştur. Yeni üniversitelerin 

kurulmasında ikinci dikkat çeken tarih 2006 yılıdır. Bu yıl, aynı anda kurulan 

üniversite sayısı 15’i devlet, 1’i vakıf olmak üzere 16’dır. 1990 sonrasında birçok 

yeni üniversitenin kurulduğu üçüncü tarih ise 18’i devlet, 4’ü vakıf olmak üzere 

toplam 22 üniversitenin kurulmuş olduğu 2007 yılıdır (Sargın, 2007; Yücel, 

2017). Bu araştırmanın yürütüldüğü 2016-2017 eğitim öğretim döneminde 

Türkiye’de 116’sı devlet, 62’si özel olmak üzere toplam 178 üniversite 

bulunmaktadır. Bu üniversiteleri yukarıda ifade edilen kuruluş tarihlerine göre 

gruplandırdığımızda; 1990 öncesi dönemde 28’i devlet, 1’i vakıf olmak üzere 29 

üniversite; 1990-2006 arasında 22’si devlet, 24’ü vakıf olmak üzere 46 

üniversite; 2006 sonrası ise 56’sı devlet, 47’si vakıf üniversitesi olmak üzere 103 

üniversitenin kurulduğu anlaşılmaktadır. Ancak, bu araştırmanın kapsamı dışında 

olmakla birlikte, 2018 yılında bazı üniversitelerin bölünmesi ve yeni 

üniversitelerin açılması sonucunda 20 üniversitenin daha Türkiye yükseköğretim 

sistemine dâhil olduğu bilinmektedir. 

Dokuman incelemesi yoluyla yapılan bu araştırmada, önce Türkiye’de 

devlet üniversiteleri ile özel üniversitelerde görev yapmakta olan 

akademisyenlerin unvan ve cinsiyete göre dağılımları tespit edilmiştir. Daha 

sonra, 1990 yılı öncesi kurulan üniversiteler, 1990-2006 yılları arası kurulan 

üniversiteler ve 2006 yılından sonra kurulan üniversiteler grubundan 10’ar 

üniversite (30 devlet üniversitesi) ile özel üniversiteler arasından 10 üniversite 

belirlenmiştir. Üniversiteler belirlenirken, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük 

illerdeki üniversite sayıları ile birlikte üniversitelerin bulunduğu coğrafi bölgeler 



Cemalettin İPEK 

[2402] 

 

göz önünde bulundurulmuştur. Gerekli verilere YÖK web sayfası (YÖK 

Akademik ve Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi) ve belirlenen 

üniversitelerin web sayfalarından ulaşılmaya çalışılmış, üniversite web 

sayfasında gerekli verilere ulaşılamadığı durumda, aynı kriterlere göre bir başka 

üniversite çalışmaya dâhil edilmiştir. 

Araştırmada örnekleme alınan devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler 

Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, 1990 öncesi kurulan üniversitelerden ikisi 

İstanbul’dan (İstanbul Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi), ikisi Ankara’dan 

(Ankara Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi) seçilirken, diğer altı 

üniversite farklı bölgelerden (Ege, Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu, 

Güneydoğu Anadolu) seçilmiştir. Benzer şekilde, 1990-2006 arasında ve 

2006’dan sonra kurulan üniversiteler arasından seçim yapılırken de bölge kriteri 

göz önünde bulundurulmuştur. Özel üniversiteler arasından ise üniversitelerin 

kuruluş yılları ve kuruldukları iller göz önünde bulundurularak seçim yapılmıştır. 

Sonuçta devlet üniversiteleri arasından 30, özel üniversiteler arasından 10 

üniversite olmak üzere toplam 40 üniversite örneklem olarak belirlenmiştir. 
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Tablo 1 

Örnekleme Alınan Üniversiteler 

1990 Öncesi 

Kurulan 

Üniversiteler 

1990-2006 Arası 

Kurulan 

Üniversiteler 

2006 Sonrası 

Kurulan 

Üniversiteler 

Özel Üniversiteler 

İstanbul 

Üniversitesi 

(1933) 

Abant İzzet 

Baysal 

Üniversitesi 

(1992) 

Adıyaman 

Üniversitesi (2006) 

İ. Doğramacı 

Bilkent 

Üniversitesi (1985) 

Ankara 

Üniversitesi 

(1946) 

Balıkesir 

Üniversitesi 

(1992) 

Ahi Evran 

Üniversitesi (2006) 

Koç Üniversitesi 

(1992) 

Ege Üniversitesi 

(1955) 

Gaziosmanpaşa 

Üniversitesi 

(1992) 

Amasya 

Üniversitesi (2006) 

Sabancı 

Üniversitesi (1996) 

Karadeniz Teknik 

Üniversitesi 

(1955) 

Kafkas 

Üniversitesi 

(1992) 

Giresun 

Üniversitesi (2006) 

Başkent 

Üniversitesi (1994) 

Orta Doğu Teknik 

Üniversitesi 

(1956) 

Kırıkkale 

Üniversitesi 

(1992) 

Namık Kemal 

Üniversitesi (2006) 

Yeditepe 

Üniversitesi (1996) 

Atatürk 

Üniversitesi 

(1957) 

Kocaeli 

Üniversitesi 

(1992) 

Recep Tayyip 

Erdoğan 

Üniversitesi (2006) 

Çağ Üniversitesi 

(1997) 

Boğaziçi 

Üniversitesi 

(1971) 

Mersin 

Üniversitesi 

(1992) 

Batman 

Üniversitesi (2007) 

Yaşar Üniversitesi 

(2001) 

Anadolu 

Üniversitesi 

(1973) 

Pamukkale 

Üniversitesi 

(1992) 

Bitlis Eren 

Üniversitesi (2007) 

İstanbul Medipol 

Üniversitesi (2009) 

Çukurova 

Üniversitesi 

(1973) 

Sakarya 

Üniversitesi 

(1992) 

Uşak Üniversitesi 

(2006) 

Avrasya 

Üniversitesi (2010) 

Dicle Üniversitesi 

(1973) 

Eskişehir 

Osmangazi 

Üniversitesi 

(1993) 

Siirt Üniversitesi 

(2007) 

Hasan Kalyoncu 

Üniversitesi (2008) 
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BULGULAR ve YORUM 

Araştırmada YÖK web sayfasında yer alan YÖK Akademik ve 

Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi ile örnekleme alınan üniversitelerin web 

sayfaları üzerinden ulaşılan veriler tablolaştırılarak açıklanmıştır. 

Bu araştırmanın yürütüldüğü 2016-2017 eğitim öğretim döneminde, 

Türkiye’deki toplam 178 üniversitede (116’sı devlet ve 62’si özel/vakıf) görev 

yapmakta olan akademik personelin unvan ve cinsiyetlerine göre dağılımları 

Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2’de devlet üniversitelerinde görev yapmakta olan toplam 19.141 

profesörden 5.948’inin (%31), özel üniversitelerde ise 3.394 profesörden 

985’inin (%29) kadın olduğu görülmektedir. Devlet ve vakıf/özel üniversiteler 

toplamında ise 22.535 profesörden 6.933’ünün (%31) kadın akademisyenler 

olduğu anlaşılmaktadır. Doçent kadrosunda görev yapmakta olan akademisyen 

sayısının, devlet üniversitelerinde 12.545, özel üniversitelerde ise 1.658 olduğu 

görülmekte; kadın Doçent akademisyenlerin oranının devlet üniversitelerinde 

%37, özel üniversitelerde ise %48 olduğu anlaşılmaktadır. Doçent olarak görev 

yapmakta olan kadın akademisyenler, devlet ve vakıf /özel üniversitelerinde 

görevli toplam 14.203 Doçentin %37’sini (5.282 kişi) oluşturmaktadır. Tablo 

2’de, Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olan kadın akademisyenlerin, 

devlet üniversitelerinde toplam 28.140 Dr. Öğretim Üyesinin %40’ını (11.298 

kişi), özel üniversitelerde ise toplam 6.521 Dr. Öğretim Üyesinin %49’unu (3.178 

kişi) oluştuğu görülmektedir. Devlet ve vakıf üniversiteleri toplamında ise Dr. 

Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olan 34.652 akademisyenden 14.467’sini 

(%42) kadın akademisyenler oluşturmaktadır. Devlet üniversitelerinde toplam 

42.403 Araştırma Görevlisinin görev yapmakta olduğu, bunların %49’unun kadın 

akademisyenlerden oluştuğu; özel üniversitelerde ise Araştırma Görevlisi olarak 

görev yapmakta olan toplam 2.918 akademisyen içinde kadın akademisyen 

oranının %61 (1.785) olduğu görülmektedir. Devlet ve vakıf üniversiteleri 

toplamında görev yapmakta olan toplam 45.321 Araştırma Görevlisinin %50’sini 

(22.714 kişi) kadın akademisyenler oluşturmaktadır. Öğretim Görevlisi 

kadrosunda görev yapmakta olan akademisyenlerin cinsiyet dağılımları 

incelendiğinde, devlet üniversitelerinde görev yapmakta olan toplam 27.624 

öğretim görevlisinin %46’sını; özel üniversitelerdeki 7.428 öğretim görevlisinin 

ise %64’ünü (4.757 kişi) kadın akademisyenlerin oluşturduğu görülmektedir. 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, devlet ve vakıf üniversiteleri toplamında görev 

yapmakta olan 35.052 öğretim görevlisinin %50’sini (17.409) kadın 

akademisyenler oluşturmaktadır. Tablo 2 incelendiğinde, devlet üniversitelerinde 

görev yapmakta olan toplam 129.853 akademisyenden 74.437’sinin (%57) erkek, 
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55.416’sının (%43) kadın olduğu; özel üniversitelerde görev yapan toplam 

21.910 akademisyenden ise 10.521’inin (%48) erkek, 11.389’unun (%52) kadın 

akademisyenlerden oluştuğu görülmektedir. Öte yandan, devlet ve vakıf 

üniversitelerinde görev yapmakta olan toplam 151.763 akademisyenin %44’ünü 

(66.805 kişi) kadın akademisyenlerin oluşturduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 2 

Devlet Üniversiteleri ve Özel Üniversitelerde Akademisyenlerin Cinsiyet ve 

Unvanlarına Göre Dağılımları (2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı) 
Unvan Cinsiyet Devlet Özel Toplam 

Prof. Dr. 

Erkek 13193 2409 15602 

Kadın 5948 985 6933 

Toplam 19141 3394 22535 

K/T* %31 %29 %31 

U/T** %15 %15 %15 

Doç. Dr. 

Erkek 7956 965 8921 

Kadın 4589 693 5282 

Toplam 12545 1658 14203 

K/T* %37 %42 %37 

U/T** %10 %8 %9 

Dr. Öğr. Üyesi 

Erkek 16842 3343 20185 

Kadın 11298 3178 14467 

Toplam 28140 6521 34652 

K/T* %40 %49 %42 

U/T** %22 %30 %23 

Arş. Gör. 

Erkek 21474 1133 22607 

Kadın 20929 1785 22714 

Toplam 42403 2918 45321 

K/T* %49 %61 %50 

U/T** %32 %13 %30 

Öğr. Gör. 

Erkek 14972 2671 17643 

Kadın 12652 4757 17409 

Toplam 27624 7428 35052 

K/T* %46 %64 %50 

U/T** %21 %34 %23 

Toplam 

Erkek 74437 10521 84958 

Kadın 55416 11389 66805 

Toplam 129853 21910 151763 

K/T* %43 %52 %44 

U/T** %100 %100 %100 

* Kadın akademisyenlerin oranı 

** Unvan toplamının toplam akademisyen sayısına oranı 
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1990 öncesi kurulan üniversiteler arasından seçilen 10 farklı üniversitede 

(İstanbul, Ankara, Ege, Karadeniz Teknik, Ortadoğu Teknik, Atatürk, Boğaziçi, 

Anadolu, Çukurova ve Dicle üniversiteleri) görev yapmakta olan 

akademisyenlerin unvan ve cinsiyetlerine göre dağılımları Tablo 3’te verilmiştir. 

 

Tablo 3 

Örnekleme Alınan1990 Öncesi Kurulan Üniversitelerde Akademisyenlerin 

Cinsiyet ve Unvanlarına Göre Dağılımı 
Unvan Cinsiyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Top 

Prof. 
Dr. 

Erkek 932 727 494 316 259 440 103 178 340 202 3991 
Kadın 579 506 413 61 131 70 87 117 153 44 2161 

Toplam 15111 1233 907 377 390 510 190 295 493 246 6152 

K/T* %38 %41 %46 %16 %34 %14 %46 %40 %31 %18 %35 
U/T** %28 %33 %28 %15 %18 %19 %18 %13 %22 %13 %23 

Doç. 

Dr. 

Erkek 296 160 172 187 109 250 70 140 112 161 1657 

Kadın 277 152 189 77 88 81 58 143 67 41 1203 

Toplam 573 312 361 264 197 331 128 283 209 202 2860 

K/T* %48 %49 %52 %29 %45 %24 %45 %51 %32 %20 %42 

U/T** %10 %8 %11 %11 %9 %12 %12 %13 %10 %10 %10 

Dr. 

Öğr. 

Üyesi 

Erkek 470 155 213 268 145 401 93 217 180 305 2447 

Kadın 456 178 224 197 135 201 88 267 159 87 1992 
Toplam 926 333 437 465 280 602 181 484 339 392 4439 

K/T* %49 %53 %51 %42 %48 %33 %49 %55 %47 %22 %45 

U/T** %17 %9 %14 %18 %13 %22 %17 %22 %15 %20 %16 

Arş. 
Gör. 

Erkek 894 479 399 489 414 487 157 218 353 528 4418 
Kadın 1041 705 536 553 385 459 166 214 392 270 4721 

Toplam 1935 1184 935 1042 799 946 323 432 745 798 9139 

K/T* %54 %60 %57 %53 %48 %49 %51 %50 %53 %34 %52 
U/T** %36 %32 %29 %41 %36 %35 %30 %20 %33 %41 %34 

Öğr. 

Gör. 

Erkek 230 271 242 246 128 208 53 295 202 226 2101 

Kadın 270 399 293 134 396 106 188 400 243 71 2500 

Toplam 500 670 535 380 524 314 241 695 445 297 4601 

K/T* %54 %60 %55 %35 %76 %34 %78 %58 %55 %24 %54 

U/T** %9 %18 %17 %15 %24 %12 %23 %32 %20 %16 %17 

Genel 

Top 

Erkek 2822 1792 1520 1506 1055 1786 476 1047 1187 1422 14613 
Kadın 2623 1940 1655 1022 1135 917 587 1141 1044 513 12577 

Toplam 5445 3732 3175 2528 2190 2703 1063 2188 2231 1935 27190 

K/T* %48 %52 %52 %40 %52 %34 %52 %52 %47 %27 %46 

U/T** 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1. İstanbul Üniversitesi, 2. Ankara Üniversitesi, 3. Ege Üniversitesi, 4. Karadeniz Teknik Üniversitesi, 5. 

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 6. Atatürk Üniversitesi, 7. Boğaziçi Üniversitesi, 8. Anadolu Üniversitesi, 9. 

Çukurova Üniversitesi, 10. Dicle Üniversitesi 

* Kadın akademisyenlerin oranı 

** Unvan toplamının toplam akademisyen sayısına oranı 

 

Tablo 3’te 1990 öncesi kurulan 10 farklı üniversitede görev yapmakta olan 

akademisyenlerin (toplam 27.190 kişi); %23’ünün (6.152 kişi) Profesör, 
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%10’unun (2.860 kişi) Doçent, %16’sının (4.439 kişi) Dr. Öğretim Üyesi, 

%34’ünün (9.139 kişi) Araştırma Görevlisi, %17’sinin (4.601 kişi) ise Öğretim 

Görevlisi olduğu görülmektedir. Akademisyenlerin unvanlara göre dağılımları 10 

üniversitede ayrı ayrı incelendiğinde, toplam akademisyenler içinde Profesörlerin 

oranının %13 ile %33 arasında, Doçentlerin oranının %8 ile %13 arasında, Dr. 

Öğretim üyesi oranının %9 ile %22 arasında, Araştırma Görevlisi oranının %20 

ile %41 arasında, Öğretim görevlisi oranının ise %9 ile %32 arasında değiştiği 

görülmektedir. Bu grupta yer alan üniversitelerde görev yapmakta olan 

akademisyenlerin unvanlara göre dağılımları, Tablo 2’de verilen Türkiye 

ortalamaları ile karşılaştırıldığında, Profesör kadrosunda görev yapan 

akademisyen oranlarının bir üniversitede Türkiye ortalaması ile aynı (%15) 

olduğu, iki üniversitede %13 ile Türkiye ortalamasının altında kaldığı, diğer yedi 

üniversitede ise Türkiye ortalamasının üzerinde Profesör oranına sahip olduğu 

görülmektedir. Ayrıca Tablo 3’te, kadın akademisyen oranlarının Doçent 

kadrosunda iki üniversitede (%8, %9) Türkiye ortalamasının (%10) altında 

diğerlerinde ortalama ile aynı ya da ortalamanın üzerinde olduğu; Dr. Öğretim 

Üyesi kadrosunda iki üniversitede Türkiye ortalaması (%22) ile aynı diğerlerinde 

ise ortalamanın altında kaldığı anlaşılmaktadır. 1990 öncesi kurulan 10 devlet 

üniversitesi örneğinde, kadın akademisyen oranlarının, Araştırma Görevlisi 

kadrolarında altı üniversitede, Araştırma Görevlisi kadrolarında ise üç 

üniversitede Türkiye ortalamalarının (%32 ve %21) üzerinde olduğu 

görülmektedir. 1990 öncesi kurulan üniversiteler örnekleminde görev yapmakta 

olan akademisyenlerin unvanlara göre oranları Türkiye’deki devlet 

üniversitelerindeki ortalamalarla karşılaştırıldığında, Profesörlük (%23) ve 

Araştırma Görevlisi (%34) kadrolarında ortalamaların (%15 ve %32) üzerinde; 

Dr. Öğretim Üyesi (%16) ve Araştırma Görevlisi (%17) kadrolarında 

ortalamaların (%22 ve %21) altında olduğu, Doçentlik (%10) kadrosunda ise 

Türkiye ortalaması (%10) ile aynı olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 3’te, akademisyenlerin cinsiyetlerine göre dağılımları 

incelendiğinde; 1990 öncesi kurulan 10 farklı üniversitede, kadın akademisyen 

oranının Profesör kadrolarında %14 ile %46 arasında, Doçent kadrolarında %20 

ile %52 arasında, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarında %22 ile %55 arasında, 

Araştırma Görevlisi kadrolarında %34 ile %60 arsında, Öğretim Görevlisi 

kadrolarında ise %24 ile %78 arasında değiştiği; bu üniversitelerde görev 

yapmakta olan toplam 27.190 akademisyenden 12.577’sinin (%46) kadın olduğu 

anlaşılmaktadır. Türkiye genelinde devlet üniversitelerinde görev yapmakta olan 

toplam 129.853 akademisyenden 74.437’sinin erkek, 55.416’sının (%43) kadın 

olduğu yukarıda (Tablo 2) ifade edilmişti. 1990 öncesi kurulan üniversiteler 

arasından seçilen 10 üniversite örneğinde kadın akademisyen oranının (%46) 
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Türkiye ortalamasının (%43) üzerinde olduğu görülmektedir. 1990 öncesi 

kurulan devlet üniversitelerinde kadın akademisyenlerin farklı unvanlar içindeki 

oranları Türkiye ortalaması ile karşılaştırıldığında da tüm unvanlarda kadın 

akademisyen oranlarının (Profesörler için %35; Doçentler için %42; Dr. Öğretim 

Üyeleri için %%45; Araştırma Görevlileri için %52; Öğretim Görevlileri için 

%54) Türkiye ortalamasının (Profesörler için %31; Doçentler için %37; Dr. 

Öğretim Üyeleri için %%40; Araştırma Görevlileri için %49; Öğretim Görevlileri 

için %46) üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Özetle bu sonuçlar, 1990 öncesi 

kurulan üniversitelerde, kadın akademisyen oranının her akademik unvanda da 

Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu göstermektedir. 

1990-2006 arası kurulan üniversiteler arasından seçilen 10 farklı 

üniversitede görev yapmakta olan akademisyenlerin unvan ve cinsiyetlerine göre 

dağılımları Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4’te 1990-2006 arası kurulan 10 farklı üniversitede görev yapmakta 

olan toplam 15.042 akademisyenden; %12’sinin (1.813 kişi) Profesör, %10’unun 

(1.534 kişi) Doçent, %24’ünün (3.641 kişi) Dr. Öğretim Üyesi, %32’sinin (4.766 

kişi) Araştırma Görevlisi, %22’sinin (3.298 kişi) ise Öğretim Görevlisi olduğu 

görülmektedir. Bu grupta yer alan 10 üniversitede akademisyenlerin unvanlara 

göre dağılımları ayrı ayrı incelendiğinde, toplam akademisyenler içinde; 

Profesörlerin oranının %7 ile %19 arasında, Doçentlerin oranının %6 ile %12 

arasında, Dr. Öğretim üyesi oranının %18 ile %31 arasında, Araştırma Görevlisi 

oranının %24 ile %37 arasında, Öğretim görevlisi oranının ise %13 ile %28 

arasında değiştiği görülmektedir. Bu grupta yer alan üniversitelerdeki 

akademisyenlerin unvanlara göre dağılımları Tablo 4 ve Tablo 2 ile birlikte 

incelendiğinde, Profesör kadrosunda görev yapmakta olan akademisyen 

oranlarının sadece bir üniversitede (%19) Türkiye ortalamasının (%15) üzerinde, 

bir üniversitede (%15) Türkiye ortalaması ile aynı, diğerlerinde ise Türkiye 

ortalamalarının altında olduğu anlaşılmaktadır. Doçentlik kadrolarında görev 

yapmakta olan akademisyen oranlarının beş üniversitede Türkiye ortalamasının 

(%10) üzerinde, üç üniversitede ortalamanın altında, iki üniversitede ise ortalama 

ile aynı olduğu görülmektedir. Ayrıca, akademisyen oranlarının, Araştırma 

Görevlileri kadrolarında beş üniversitede; Öğretim Görevlileri kadrolarında ise 

yedi üniversitede Türkiye ortalamasının (%32 ve %21) üzerinde olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Tablo 4 

Örnekleme Alınan 1990-2006 Arası Kurulan Üniversitelerde Akademisyenlerin 

Cinsiyet ve Unvanlarına Göre Dağılımı 
Unvan Cinsiyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Top 

Prof. 
Dr. 

Erkek 93 86 83 59 97 165 156 181 220 211 1351 
Kadın 32 31 5 12 47 84 89 56 25 81 462 

Toplam 125 117 88 71 144 249 245 237 245 292 1813 

K/T* %26 %26 %6 %17 %33 %34 %36 %24 %10 %28 %25 
U/T** %9 %11 %7 %8 %12 %12 %15 %12 %12 %19 %12 

Doç. 

Dr. 

Erkek 96 75 80 36 99 106 96 156 181 106 1031 

Kadın 39 37 19 14 43 89 58 85 41 78 503 

Toplam 135 112 99 50 142 195 154 241 222 184 1534 

K/T* %29 %33 %19 %28 %30 %46 %38 %35 %18 %42 %33 

U/T** %10 %11 %8 %6 %11 %9 %10 %12 %11 %12 %10 

Dr. 
Öğr. 

Üyesi 

Erkek 226 168 221 178 202 276 159 238 362 171 2201 

Kadın 158 113 124 102 113 226 142 165 177 122 1442 
Toplam 382 281 345 280 315 502 301 403 539 293 3641 

K/T* %41 %40 %36 %36 %36 %45 %47 %41 %33 %42 %40 

U/T** %29 %27 %27 %31 %26 %24 %18 %20 %27 %19 %24 

Arş. 
Gör. 

Erkek 201 138 206 189 215 314 236 320 316 268 2403 
Kadın 199 111 183 118 224 375 248 344 254 307 2363 

Toplam 400 249 389 307 439 689 484 664 570 575 4766 

K/T* %50 %45 %47 %38 %51 %54 %51 %52 %45 %53 %49 
U/T** %30 %24 %30 %34 %36 %33 %30 %33 %28 %37 %32 

Öğr. 

Gör. 

Erkek 160 159 238 103 115 211 208 230 266 90 1780 

Kadın 131 114 127 79 71 252 238 220 168 108 1508 
Toplam 291 283 365 182 186 463 446 450 434 198 3298 

K/T* %45 %40 %35 %43 %38 %54 %53 %49 %39 %55 %46 

U/T** %22 %27 %28 %21 %15 %22 %27 %23 %22 %13 %22 

Genel 

Toplam 

Erkek 776 626 828 565 728 1072 855 1125 1345 846 8766 
Kadın 557 406 458 325 498 1026 775 870 665 696 6276 

Toplam 1333 1032 1286 890 1226 2098 1630 1995 2010 1542 15042 

K/T* %42 %39 %36 %37 %41 %49 %48 %44 %33 %45 %42 

U/T** 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 2. Balıkesir Üniversitesi, 3. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, 4. Kafkas 

Üniversitesi, 5. Kırıkkale Üniversitesi, 6. Kocaeli Üniversitesi, 7. Mersin Üniversitesi, 8. Pamukkale Üniversitesi, 

9. Sakarya Üniversitesi, 10. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 

* Kadın akademisyenlerin oranı 

** Unvan toplamının toplam akademisyen sayısına oranı 

 

Bu grupta yer alan üniversitelerde görev yapmakta olan akademisyenlerin 

unvanlara göre oranları Türkiye genelinde devlet üniversitelerindeki unvan 

ortalamalarıyla karşılaştırıldığında, Profesörlük (%12) kadrosunda Türkiye 

ortalamasının (%15) altında, Dr. Öğretim Üyesi (%24) ve Öğretim Görevlileri 

(%22) kadrolarında ortalamanın (%22 ve %21) üzerinde olduğu, Doçent (%10) 

ve Araştırma Görevlisi (%32) kadrolarında ise Türkiye ortalamaları (%10 ve 

%32) ile aynı olduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo 4’te akademisyenlerin cinsiyetlerine göre dağılımları 

incelendiğinde; kadın akademisyen oranının Profesör kadrolarında %6 ile %36 

arasında, Doçent kadrolarında %18 ile %46 arasında, Dr. Öğretim Üyesi 

kadrolarında %33 ile %47 arasında, Araştırma Görevlisi kadrolarında %38 ile 

%54 arsında, Öğretim Görevlisi kadrolarında ise %35 ile %55 arasında değiştiği 

gözlenmektedir. Ayrıca, bu gruptaki üniversitelerde görev yapmakta olan 

akademisyenlerin (15.042 kişi) %46’sının (6.276 kişi) kadın olduğu 

anlaşılmaktadır. Tablo 4’te, kadın akademisyenlerin unvanlar içindeki oranları 

Türkiye ortalamaları ile karşılaştırıldığında, Profesörlük kadrosunda üç 

üniversitede (%33, %34, %36); Doçentlik kadrosunda iki üniversitede (%46, 

%38); Dr. Öğretim Üyesi kadrolarında iki üniversitede (%45, %47); Araştırma 

Görevlileri kadrolarında beş üniversitede (%51, %54, %51, %52, %53); Öğretim 

Görevlileri kadrolarında ise üç üniversitede (%54, %53, %55) kadın akademisyen 

oranının Türkiye ortalamalarının (Profesörler için %31; Doçentler için %37; Dr. 

Öğretim Üyeleri için %%40; Araştırma Görevlileri için %49; Öğretim Görevlileri 

için %46) üzerinde olduğu görülmektedir. 1990-2006 arasında kurulmuş 

üniversiteler arasından seçilen 10 üniversite toplamında, kadın akademisyen 

oranının dört üniversitede (%49, %48, %44, %45) Türkiye ortalamasının (%43) 

üzerinde olduğu; bu gruptaki üniversitelerin genel toplamında ise kadın 

akademisyen oranının (%42) Türkiye ortalamasından (%43) düşük olduğu 

anlaşılmaktadır. 

2006 sonrası kurulan üniversiteler arasından seçilen 10 farklı üniversitede 

görev yapmakta olan akademisyenlerin unvan ve cinsiyetlerine göre dağılımları 

Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5’te 2006 sonrası kurulan 10 farklı üniversitede görev yapmakta olan 

6.906 akademisyenden, 352’sinin Profesör (%5), 509’unun Doçent (%7), 

2.053’ünün Dr. Öğretim üyesi (%30), 2.057’sinin Araştırma Görevlisi (%30), 

1.932’sinin ise Öğretim Görevlisi (%28) olduğu görülmektedir. 

Akademisyenlerin, unvanlara göre dağılımları 10 üniversitede ayrı ayrı 

incelendiğinde, Profesörlerin oranının %2 ile %7 arasında, Doçentlerin oranının 

%3 ile %10 arasında, Dr. Öğretim üyesi oranının %22 ile %36 arasında, 

Araştırma Görevlisi oranının %18 ile %39 arasında, Öğretim görevlisi oranının 

ise %21 ile %37 arasında değiştiği görülmektedir.  
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Tablo 5 

Örnekleme Alınan 2006 Sonrası Kurulan Üniversitelerde Akademisyenlerin 

Cinsiyet ve Unvanlarına Göre Dağılımı 
Unvan Cinsiyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Top 

Prof. 

Dr. 

Erkek 27 18 11 36 77 58 13 5 29 12 286 

Kadın 5 6 3 12 25 7 2 1 5 0 66 
Toplam 32 24 14 48 102 65 15 6 34 12 352 

K/T* %16 %25 %21 %25 %25 %11 %13 %17 %15 0 %19 

U/T** %4 %4 %3 %6 %10 %7 %3 %2 %6 %2 %5 

Doç. 
Dr. 

Erkek 44 42 18 42 77 65 21 8 57 22 396 
Kadın 6 16 12 17 23 19 5 3 8 4 113 

Toplam 50 58 30 59 100 84 26 11 65 26 509 

K/T* %12 %28 %40 %29 %23 %23 %19 %27 %12 %15 %22 
U/T** %6 %8 %6 %7 %9 %8 %6 %3 %10 %5 %7 

Dr. 

Öğr. 
Üyesi 

Erkek 221 139 89 158 173 174 85 57 135 115 1346 

Kadın 59 71 57 135 110 103 26 28 96 22 707 

Toplam 280 210 146 293 283 277 111 85 231 137 2053 

K/T* %21 %34 %39 %46 %39 %37 %23 %33 %42 %17 %34 

U/T** %32 %29 %29 %34 %28 %28 %26 %22 %36 %28 %30 

Arş. 

Gör. 

Erkek 184 86 73 85 129 190 113 82 75 135 1152 

Kadın 134 116 73 72 127 155 47 58 66 57 905 
Toplam 318 202 146 157 256 345 160 140 141 192 2057 

K/T* %42 %57 %50 %46 %50 %45 %29 %41 %47 %30 %44 

U/T** %37 %28 %29 %18 %25 %35 %37 %36 %22 %39 %30 

Öğr. 
Gör. 

Erkek 121 137 96 179 132 139 78 115 96 109 1202 
Kadın 61 84 67 123 151 80 41 39 79 20 736 

Toplam 182 221 163 302 283 219 119 148 166 129 1932 

K/T* %34 %38 %41 %41 %53 %37 %34 %26 %48 %16 %38 
U/T** %21 %31 %33 %35 %28 %22 %28 %37 %26 %26 %28 

Genel 

Topla
m 

Erkek 597 422 287 500 588 616 310 267 392 393 4372 

Kadın 265 293 212 359 436 364 121 126 245 103 2524 
Toplam 862 715 499 859 1024 980 431 393 637 496 6906 

K/T* %31 %41 %42 %42 %43 %37 %28 %32 %38 %21 %37 

U/T** 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1. Adıyaman Üniversitesi, 2. Ahi Evran Üniversitesi, 3. Amasya Üniversitesi, 4. Giresun Üniversitesi, 5. Namık 
Kemal Üniversitesi, 6. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 7. Batman Üniversitesi, 8. Bitlis Eren Üniversitesi, 9. 

Uşak Üniversitesi, 10. Siirt Üniversitesi 

* Kadın akademisyenlerin oranı 

** Unvan toplamının toplam akademisyen sayısına oranı 

Bu oranlar Tablo 2’de verilen Türkiye ortalamaları ile karşılaştırıldığında, 

bu gruptaki üniversitelerde unvanlara göre akademisyen oranlarının Profesörlük 

kadrosunda üniversitelerin tamamında, Doçentlik kadrosunda dokuzunda 

Türkiye ortalamasının (%15 ve %10) altında yer aldığı görülürken; Dr. Öğretim 

Üyesi ve Araştırma Görevlisi kadrolarında dokuz üniversitede, Araştırma 

Görevlisi kadrosunda ise sekiz üniversitede Türkiye ortalamalarının (%22, %21, 

%32) üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. 2006 sonrası kurulan 10 üniversitede 

görev yapmakta olan akademisyenlerin unvanlara göre oranları Türkiye 
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genelinde devlet üniversitelerindeki unvan ortalamalarıyla karşılaştırıldığında, 

Profesörlük (%12) kadrosunda Türkiye ortalamasının (%15) altında, Dr. Öğretim 

Üyesi (%24) ve Araştırma Görevlisi (%22) kadrolarında ortalamanın (%22 ve 

%21) üzerinde olduğu, Doçent (%10) ve Araştırma Görevlisi (%32) kadrolarında 

ise Türkiye ortalamaları (%10 ve %32) ile aynı olduğu anlaşılmaktadır. 

2006 sonrası kurulan devlet üniversiteleri örneğinde; kadın akademisyen 

oranının Profesör kadrolarında %11 ile %25 arasında, Doçent kadrolarında %12 

ile %40 arasında, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarında %17 ile %46 arasında, 

Araştırma Görevlisi kadrolarında %29 ile %57 arsında, Öğretim Görevlisi 

kadrolarında ise %16 ile %53 arasında değiştiği görülmektedir. Bu gruptaki 

üniversitelerde görev yapmakta olan toplam 6.906 akademisyenden 2.524’ünün 

(%37) kadın olduğu anlaşılmaktadır. Bu oranın (%37), Tablo 2’de verilen 

Türkiye ortalamasının (%44) oldukça altında kaldığı görülmektedir. Tablo 5, 

Tablo 2 ile karşılaştırmalı olarak incelendiğinde; 2006 sonrası kurulan 10 

üniversite örnekleminde kadın akademisyen oranlarının, Profesörlük 

kadrolarında üniversitelerin tamamında Türkiye ortalamasının (%31) altında 

kaldığı; Doçentlik (%40), Dr. Öğretim Üyesi (%46), Araştırma Görevlisi (%57) 

ve Araştırma Görevlisi (%53) kadrolarında ise sadece bir üniversitede Türkiye 

ortalamalarının (sırasıyla %37; %42; %50; %50) üstünde olduğu anlaşılmaktadır. 

2006 sonrası kurulmuş üniversiteler arasından seçilen 10 üniversitenin sadece 

birinde (%43) kadın akademisyenlerin toplam akademisyenler içindeki 

oranlarının Türkiye ortalaması (%43) ile aynı olduğu, diğer dokuz üniversitede 

ise Türkiye ortalamasının altında kaldığı görülmektedir. 

Özel üniversiteler arasından seçilen 10 farklı üniversitede (Bilkent, Koç, 

Sabancı, Başkent, Yeditepe, Çağ, Yaşar, Medipol, Avrasya ve Hasan Kalyoncu 

üniversiteleri) görev yapmakta olan akademisyenlerin unvan ve cinsiyetlerine 

göre dağılımları Tablo 6’da verilmiştir. 

  



Üniversitelerde Akademik Personel ve Yöneticilerin Unvan ve Cinsiyete Göre 

Dağılımları 

 

[2413] 

 

Tablo 6 

Örnekleme Alınan Özel Üniversitelerde Akademisyenlerin Cinsiyet ve 

Unvanlarına Göre Dağılımı 
Unvan Cinsiyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Top 

Prof. 

Dr. 

Erkek 85 83 41 179 100 12 33 73 39 35 680 

Kadın 18 40 15 132 74 3 16 24 3 19 344 

Toplam 103 123 56 311 174 15 49 97 42 54 1024 

K/T* %17 %33 %27 %42 %43 %20 %33 %25 %7 %35 %34 

U/T** %14 %23 %22 %24 %20 %11 %12 %12 %13 %23 %18 

Doç. Dr. 

Erkek 55 54 47 90 59 4 11 53 3 10 386 

Kadın 30 30 15 76 70 1 15 24 2 5 277 

Toplam 85 93 62 166 129 5 26 77 5 15 663 

K/T* %35 %32 %24 %46 %54 %20 %58 %31 %40 %33 %42 

U/T** %11 %18 %24 %13 %15 %4 %6 %10 %2 %6 %12 

Dr. Öğr. 

Üyesi 

Erkek 124 51 26 118 106 17 52 152 69 38 753 

Kadın 62 52 19 136 152 11 49 149 29 21 680 

Toplam 186 102 45 254 258 28 101 301 98 59 1433 

K/T* %33 %51 %42 %54 %59 %39 %49 %50 %30 %43 %47 

U/T** %24 %19 %18 %20 %29 %20 %25 %37 %31 %26 %26 

Arş. 

Gör. 

Erkek 1 24 6 105 10 4 29 69 8 25 281 

Kadın 0 28 11 188 13 6 66 89 14 23 438 

Toplam 1 52 17 293 23 10 95 158 22 48 719 

K/T* 0 %54 %65 %64 %57 %60 %69 %56 %64 %48 %61 

U/T** %01 %10 %7 %23 %3 %7 %23 %19 %7 %21 %13 

Öğr. 

Gör. 

Erkek 120 52 23 64 71 28 50 68 67 24 558 

Kadın 277 108 52 200 219 51 88 112 80 31 1210 

Toplam 397 160 75 264 290 79 138 180 147 55 1768 

K/T* %70 %68 %69 %76 %76 %65 %64 %62 %54 %61 %68 

U/T** %51 %30 %29 %20 %33 %58 %34 %22 %47 %24 %31 

Genel 

Toplam 

Erkek 385 264 143 556 346 65 175 415 186 132 2667 

Kadın 387 267 112 732 528 72 234 398 128 99 2957 

Toplam 772 531 255 1288 874 137 409 813 314 231 5634 

K/T* %50 %50 %44 %57 %60 %53 %57 %49 %41 %43 %52 

U/T** 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1. Bilkent Üniversitesi, 2. Koç Üniversitesi, 3. Sabancı Üniversitesi, 4. Başkent Üniversitesi, 5. Yeditepe Üniversitesi, 6. Çağ 

Üniversitesi, 7. Yaşar Üniversitesi, 8. Medipol Üniversitesi, 9. Avrasya Üniversitesi, 10. Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

* Kadın akademisyenlerin oranı 

** Unvan toplamının toplam akademisyen sayısına oranı 

 

Tablo 6’da görüldüğü gibi 10 farklı özel üniversitede görev yapmakta olan 

toplam 5.634 akademisyen bulunmaktadır. Bunların %18’inin Profesör (1.024 

kişi), %12’sinin Doçent 663 kişi), %26’sının Dr. Öğretim üyesi (1.433 kişi), 

%13’ünün Araştırma Görevlisi (719 kişi), %31’inin ise Öğretim Görevlisi (1.768 

kişi) olduğu görülmektedir. Akademisyenlerin, 10 üniversitede unvanlara göre 

dağılımları incelendiğinde, Profesörlerin oranının %11 ile %24 arasında, 

Doçentlerin oranının %2 ile %24 arasında, Dr. Öğretim üyesi oranının %18 ile 

%37 arasında, Araştırma Görevlisi oranının %01 ile %23 arasında, Öğretim 

görevlisi oranının ise %20 ile %58 arasında değiştiği görülmektedir. Örneklem 

olarak seçilen özel üniversitelerde görev yapmakta olan akademisyenlerin 
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unvanlarına göre dağılımları Türkiye’deki özel üniversiteler ortalaması (Tablo 2) 

ile karşılaştırıldığında, Profesörlük kadrolarında beş üniversitede, Doçentlik 

kadrolarında altı üniversitede, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarında iki üniversitede, 

Araştırma Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarında ise üç üniversitede 

Türkiye ortalamalarının (Türkiye ortalamaları Profesörler için %15; Doçentler 

için %8, Dr. Öğretim Üyeleri için %30; Araştırma Görevlisi için %13; Araştırma 

Görevlisi için %34) üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Örnekleme alınan 10 

üniversitede görev yapmakta olan akademisyenlerin unvanlara göre oranları 

Türkiye’deki özel üniversiteler ortalaması ile karşılaştırıldığında, unvan 

ortalamalarının Profesör (%5), Doçent (%7) ve Araştırma Görevlisi (%30) 

kadrolarında Türkiye ortalamalarından (%15; %10 ve %32) daha düşük, Dr. 

Öğretim Üyesi (%30) ve Araştırma Görevlisi (%28) kadrolarında ise Türkiye 

ortalamalarından (%22 ve %21) daha yüksek olduğu görülmektedir. 

Örneklem olarak seçilen özel üniversitelerde; kadın akademisyen oranının 

Profesör kadrolarında %7 ile %43 arasında, Doçent kadrolarında %20 ile %58 

arasında, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarında %30 ile %59 arasında, Araştırma 

Görevlisi kadrolarında %0 ile %69 arsında, Öğretim Görevlisi kadrolarında ise 

%54 ile %76 arasında değiştiği görülmektedir. Bu gruptaki üniversitelerde görev 

yapmakta olan akademisyenlerin (toplam 5.634 kişi) %52’sinin (2.957 kişi) kadın 

olduğu; bu oranın Türkiye genelindeki özel üniversitelerde görev yapmakta olan 

kadın akademisyen oranı ile (%52) aynı olduğu anlaşılmaktadır. Özel 

üniversiteler arasından seçilen 10 üniversite örnekleminde kadın akademisyen 

oranları unvanlara göre Tablo 2’de verilen Türkiye’deki özel üniversiteler 

ortalaması ile karşılaştırıldığında, Profesörlük kadrosunda (Türkiye ortalaması: 

%29) beş üniversitede (%33, %42, %43, %33, %35), Doçentlik kadrosunda 

(Türkiye ortalaması: %42) üç üniversitede (%46, %54, %58), Dr. Öğretim Üyesi 

kadrolarında (Türkiye ortalaması: %49) dört üniversitede (%51, %54, %59, 

%50), Araştırma Görevlisi kadrolarında (Türkiye ortalaması: %61) dört 

üniversitede (%65, %64, %69, %64), Araştırma Görevlisi kadrolarında (Türkiye 

ortalaması: %64) ise altı üniversitede (%70, %68, %69, %76, %76, %65) 

ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir. Tablo 6, Tablo 2 ile birlikte 

incelendiğinde, örnekleme alınan 10 özel üniversitede çalışan kadın akademisyen 

oranlarının dört üniversitede (%57, %60, %53, %57) Türkiye ortalamasının 

(%52) üzerinde olduğu; 10 özel üniversite toplamında ise toplam kadın 

akademisyen oranının (%52) Türkiye ortalaması (%52) ile aynı olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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Araştırmada örneklem olarak seçilen 40 farklı üniversitede görev 

yapmakta olan akademisyenlerin unvan ve cinsiyetlerine göre dağılımları, 

üniversitelerin kuruluş dönemi ve türüne (devlet ya da özel) göre Tablo 7’de özet 

şekilde verilmiştir. 

Tablo 7 

Akademisyenlerin Unvan ve Cinsiyete Göre Dağılımları 
Unvan Cinsiyet 1990 Öncesi 1990-2006 

Arası 

2006 

Sonrası 

Özel Toplam 

n % n % n % n % n % 

Prof. 

Dr. 

Erkek 3991 65 1351 75 286 84 680 66 6308 68 

Kadın 2161 35 462 25 66 16 344 34 3033 32 
Toplam 6152 100 1813 100 342 100 1024 100 9331 100 

Doç. 

Dr. 

Erkek 1657 58 1031 67 396 78 386 58 3470 62 

Kadın 1203 42 503 33 113 22 277 42 2096 38 
Toplam 2860 100 1534 100 509 100 663 100 5566 100 

Dr. 

Öğrt. 

Üyesi 

Erkek 2447 55 2201 60 1346 66 753 53 6747 58 

Kadın 1992 45 1442 40 707 34 680 47 4821 42 

Toplam 4439 100 3641 100 2053 100 1423 100 11556 100 

Arş. 
Gör. 

Erkek 4418 48 2403 50 1152 56 281 39 8254 49 

Kadın 4721 52 2363 50 905 44 438 61 8427 51 

Toplam 9139 100 4766 100 2057 100 719 100 16681 100 

Öğr. 
Gör. 

Erkek 2101 46 1780 54 1202 62 558 32 5641 49 

Kadın 2500 54 1508 46 736 38 1210 68 5954 51 

Toplam 4601 100 3298 100 1932 100 1768 100 11599 100 

Toplam 
Erkek 14613 54 8766 58 4372 63 2667 47 30418 56 
Kadın 12577 46 6276 42 2524 37 2957 53 24334 44 

Toplam 27190 100 15042 1000 6896 100 5624 100 54752 100 

 

Tablo 7’de 1990 öncesi kurulan üniversiteler arasından seçilen 10 

üniversitede toplam 6.152 Profesörün görev yapmakta olduğu, bunların %65’inin 

erkek (3.991 kişi), %35’inin ise kadın (2.161 kişi) akademisyenlerden oluştuğu 

görülmektedir. 1990 ve 2006 yılları arasında kurulan üniversiteleri temsil eden 

10 üniversitede Profesör olarak görev yapmakta olan toplam 1.813 

akademisyenin 1.351’inin erkek (%75), 462’sisin ise kadın (%25) olduğu; 2006 

sonrası kurulan üniversitelerde ise görev yapmakta olan toplam 342 Profesörün 

286’sının erkek (%84), 66’sının kadın (%14) akademisyenlerden oluştuğu 

görülmektedir. Özel üniversiteler arasından seçilen 10 üniversitede Profesör 

olarak görev yapmakta olan toplam 1.024 akademisyenin 680’ini erkek (%66), 

344’ünü ise kadın (%36) akademisyenler oluşturmaktadır. Örnekleme alınan 40 

üniversitede Profesör olarak görev yapmakta olan akademik personel sayısının 

9.331 olduğu, bunun 6.308’ini erkek (%68), 3.033’ünü ise kadın (%32) 

akademisyenlerin oluşturduğu anlaşılmaktadır. 
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Tablo 7 incelendiğinde, 1990 öncesi kurulan üniversiteler arasından 

örnekleme dâhil edilen 10 üniversitede Doçent kadrosunda çalışmakta olan 

toplam 2.860 akademisyenin %58’ini erkek (%58) akademisyenler oluştururken, 

%42’sini kadın (%42) akademisyenlerin oluşturduğu görülmektedir. 1990 ve 

2006 arasından kurulan üniversiteler arasından örnekleme alınmış olan 10 

üniversitede görev yapmakta olan toplam 1.534 Doçentin 1.031’i erkek (%67), 

503’ü ise kadın (%33) akademisyenlerden oluşmaktadır. Örnekleme 2006 sonrası 

kurulan üniversiteler arasından dâhil edilen 10 üniversitede ise toplam 509 

Doçentin görev yapmakta olduğu ve bunların 396’sının erkek (%78), 113’ünün 

ise kadın (%22) akademisyenlerden oluştuğu anlaşılmaktadır. Özel üniversiteler 

örnekleminde ise Doçent olarak görev yapmakta olan akademisyenlerin (663 

kişi) %58’inin erkek (386 kişi), %42’sinin kadın (277 kişi) akademisyenlerden 

oluştuğu görülmektedir. Araştırma örneklemine alınan 40 üniversitede toplam 

5.566 akademisyenin Doçent olarak görev yapmakta olduğu, bunların %62’sini 

erkek (3.470 kişi), %38’inin ise kadın (2.096 kişi) akademisyenlerin oluşturduğu 

görülmektedir. 

Tablo 7’de, 1990 öncesi kurulmuş olan 10 üniversitede toplam 4.439 

akademisyenin Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olduğu, bunların 

%55’inin erkek (2.447 kişi), %45’nin kadın (1.992 kişi) akademisyenler olduğu 

görülmektedir. 1990 ve 2006 yılları arasında kurulan üniversiteler arasından 

seçilen 10 üniversitede Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olan toplam 

3.641 akademisyenin %60’ının erkek (2.201 kişi), %40’ının ise kadın (1.442 kişi) 

olduğu anlaşılmaktadır. Örnekleme 2006 sonrasında kurulan üniversiteler 

arasından alınan 10 üniversitede ise görev yapmakta olan toplam 2.053 Dr. 

Öğretim Üyesinden 1346’sı erkek (%66), 707’si kadın (%34) akademisyenlerden 

oluşmaktadır. Örnekleme alınan 10 özel üniversitede Dr. Öğretim Üyesi olarak 

görev yapmakta olan akademisyenlerin (1.423 kişi) %53’ünün erkek (753 kişi), 

%47’sinin kadın (680 kişi) akademisyenlerden oluştuğu; örneklemdeki 40 

üniversite toplamında ise Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmakta olan 11.556 

akademisyenden 6.747’sinin erkek (%58), 4.821’inin ise kadın (%42) olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Tablo 7 incelendiğinde, 1990 öncesi kurulan 10 üniversite örneklemindeki 

Araştırma Görevlilerinin (9.139 kişi) 4.418’inin erkek (%48), 4.721’inin kadın 

(%52) olduğu; 1990 ve 2006 yılları arasında kurulan 10 üniversite örneğinde ise 

toplam 4.766 Araştırma Görevlisinin %50’sini erkek (2.403 kişi), %50’sini kadın 

(2.363 kişi) akademisyenler oluşturmaktadır. 2006 yılından sonra kurulan 

üniversiteler örneğinde, toplam 2.057Araştırma Görevlisinin 1.152’sinin erkek 

(%56), 905’inin ise kadın (%44) olduğu; özel üniversiteler örnekleminde ise 

toplam 719 Araştırma Görevlisinin 281’inin erkek (%39), 438’inin kadın (%61) 
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akademisyenlerden oluştuğu görülmektedir. Örneklem olarak alınan 40 

üniversitede görev yapmakta olan toplam 16.681 Araştırma Görevlisinin 

%49’unun erkek (8.254 kişi), %51’inin ise kadın (8.427 kişi) olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 7’de, örneklem kapsamındaki üniversitelerde görev yapmakta olan 

Öğretim Görevlilerinin unvan cinsiyetlerine göre dağılımları incelendiğinde, 

1990 öncesi kurulan 10 üniversitede görev yapmakta olan toplam 4.601 Öğretim 

Görevlisinden 2.101’inin erkek (%46), 2.500’ünün ise kadın (%54) olduğu 

görülmektedir. 1900 ve 2006 arasında kurulan 10 üniversitede toplam 3.298 

Öğretim Görevlisinin olduğu, bunların %54’ünün erkek (1.780 kişi), %46’sının 

kadın (1.508 kişi) akademisyenlerden oluştuğu anlaşılmaktadır. 2006 yılından 

sonra kurulan 10 üniversitede görev yapmakta olan 1.932 Öğretim Görevlisinin 

%62’sinin erkek (1.202 kişi), %38’inin kadın (736 kişi) olduğu görülmektedir. 

Özel üniversiteler örneğinde görev yapmakta olan toplam 1.768 Öğretim 

görevlisinin %32’sini erkek (558 kişi), %68’ini ise kadın (1.210 kişi) 

akademisyenler oluşturmaktadır. Örnekleme giren 40 üniversite toplamına 

bakıldığında, bu üniversitelerde görev yapmakta olan toplam 11.599 Öğretim 

Görevlisinin %49’unun erkek (5.641 kişi), %51’inin ise kadın (5.954 kişi) olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Tablo 7’de, örnekleme giren 40 üniversitede çalışmakta olan toplam 

akademisyen sayıları incelendiğinde, 1990 öncesi kurulan 10 üniversitede görev 

yapmakta olan 27.190 akademisyenden 14.613’ünün erkek (%54), 12.577’sinin 

kadın (%46) olduğu anlaşılmaktadır. 1900 ve 2006 yılları arasında kurulan 10 

üniversitede görev yapmakta olan akademisyenlerin (15.042 kişi) ise %58’ini 

erkekler (8.766 kişi), %42’sini kadınlar (6.276 kişi) oluşturmaktadır. 2006 

yılından sonra kurulan 10 devlet üniversitesinde görev yapmakta olan toplam 

6.896 akademisyenin %63’ünü erkek (4.372 kişi), %37’sini kadın (2.524 kişi) 

oluştururken, 10 özel üniversitedeki toplam 5.624 akademisyenin 2.667’sinin 

erkek (%47), 2.957’sinin ise kadın (%53) olduğu görülmektedir. Araştırma 

örneklemini oluşturan 40 üniversitede toplam 54.752 akademisyenin görev 

yaptığı, bunların %56’sını erkek akademisyenler (30.418 kişi) oluştururken, 

%44’ünü kadın akademisyenlerin (24.334 kişi) oluşturduğu anlaşılmaktadır. 

Türkiye genlinde ise kadın akademisyenler, Tablo 2’de belirtildiği gibi, devlet ve 

vakıf üniversitelerinde görev yapmakta olan toplam 151.763 akademisyenin 

%44’ünü (66.805 kişi) oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem olarak belirlenen 

40 üniversitede görev yapmakta olan akademisyenlerin cinsiyetlerine göre 

dağılımlarının Türkiye ortalaması ile aynı olduğu anlaşılmaktadır. Örnekleme 

alınan 40 üniversitede görev yapmakta olan kadın akademisyenlerin unvanlar 
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içindeki dağılımlarının (Profesörler için %32; Doçentler için %38; Dr. Öğretim 

Üyeleri için %%42; Araştırma Görevlisi için %51; Araştırma Görevlisi için %51) 

Türkiye ortalaması (Profesörler için %31; Doçentler için %37; Dr. Öğretim 

Üyeleri için %%42; Araştırma Görevlisi için %50; Araştırma Görevlisi için %50) 

ile hemen hemen aynı olduğu görülmektedir. 

Araştırmada örneklem olarak seçilen 40 farklı üniversitede görev 

yapmakta olan yöneticilerin (Rektör, Rektör Yardımcısı, Senato Üyesi, Yönetim 

Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter) cinsiyetlerine göre dağılımları, üniversitelerin 

kuruluş dönemi ve türüne (devlet ya da özel) göre, Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8 

Yöneticilerin Pozisyon ve Cinsiyete Göre Dağılımları 
Unvan Cinsiyet 1990 

Öncesi 

1990-2006 

Arası 

2006 

Sonrası 

Özel Toplam 

n % n % n % n % n % 

Rektör 

Erkek 10 100 10 100 10 100 8 80 38 95 

Kadın 0 0 0 0 0 0 2 20 2 05 

Toplam 10 100 10 100 10 100 10 100 40 100 

Rektör 

Yardımcısı 

Erkek 28 76 27 93 22 96 18 75 95 84 

Kadın 9 24 2 07 1 04 6 25 18 16 

Toplam 37 100 29 100 23 100 24 100 113 100 

Senato 

Üyesi 

Erkek 353 74 371 84 265 85 155 72 1144 79 

Kadın 125 26 69 16 45 15 59 28 298 21 

Toplam 478 100 440 100 310 100 214 100 1442 100 

Yönetim 

Kurulu 

Üyesi 

Erkek 130 71 157 89 104 90 102 65 493 78 

Kadın 53 29 19 11 11 10 55 35 138 22 

Toplam 183 100 176 100 115 100 157 100 631 100 

Genel 

Sekreter 

Erkek 9 90 9 90 10 100 9 90 37 93 

Kadın 1 10 1 10 0 0 1 10 3 07 

Toplam 10 100 10 100 10 100 10 100 40 100 

Toplam 

Erkek 525 73 574 86 409 88 292 71 1800 80 

Kadın 192 27 91 14 57 12 121 29 461 20 

Toplam 717 100 665 100 466 100 413 100 2261 100 

 

Tablo 8 incelendiğinde, 1990 öncesi, 1990 ve 2006 arası ve 2006 sonrası 

kurulan 30 üniversitenin hepsinde Rektörlerin tamamının erkek olduğu; 10 özel 

üniversitede ise sadece ikisinde kadın Rektörlerin görev yaptığı görülmektedir. 

Örneklem kapsamında yer alan 40 üniversitenin sadece ikisinde (%5) kadın 

Rektör görev yapmaktadır. Rektör Yardımcılığı görevlerine bakıldığında, 1990 

öncesi kurulan 10 üniversitede %76’sının, 1990-2006 yılları arasında kurulan 10 

üniversitede %93’ünün, 2006 sonrası kurulan 10 üniversitede %96’sının, 10 özel 

üniversitede ise %75’inin erkek olduğu anlaşılmaktadır. Örneklem kapsamındaki 
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40 üniversitede Rektör Yardımcılığı yürüten kadın yönetici oranının %16 olduğu 

görülmektedir. Tablo 8’de Senato Üyelerinin dağılımları incelendiğinde 1990 

öncesi kurulan 10 üniversitede %74’ünün, 1990 ve 2006 yıllar arasında kurulan 

10 üniversitede %84’ünün, 2006 sonrası kurulan 10 üniversitede %85’inin, 10 

özel üniversitede ise %72’sinin erkek olduğu anlaşılmaktadır. Örneklem 

toplamına bakıldığında 40 üniversitede kadınların Senato Üyeliği görevindeki 

oranının %21 olduğu görülmektedir. Yönetim Kurulu Üyelerinin dağılımı 

incelendiğinde, 1990 öncesi kurulan 10 üniversitede %71’inin, 1990 ve 2006 

yılları arasında kurulan 10 üniversitede %89’unun, 2006 arası kurulan 10 

üniversitede %90’ının, özel üniversitelerde %65’inin erkek üyeler olduğu 

anlaşılmaktadır. Örneklemde yer alan 40 üniversitede kadınların, Yönetim 

Kurulu Üyeliği görevinde bulunma oranının %22 olduğu görülmektedir. Tablo 

7’de Genel Sekreterlerin dağılımlarına bakıldığında, 1990 öncesi kurulan, 1990 

ve 2006 arası kurulan üniversiteler ile özel üniversitelerin Genel Sekreterlik 

görevlerinde sadece birer kadının görevli olduğu; 2006 sonrası kurulan 10 

üniversitenin tamamında Genel Sekreterlerin erkek olduğu görülmektedir. 

Örneklemde yer alan 40 üniversitede kadınların, Genel sekreterlik görevinde 

bulunma oranının sadece %7 olduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 8’de örneklemde yer alan 40 üniversitede yöneticilik görevlerinde 

bulunan kişilerin cinsiyete göre dağılımları incelendiğinde, 1990 öncesi kurulan 

10 üniversitede toplam 717 yöneticiden 525’inin erkek (%73), 192’sinin kadın 

(%27) olduğu; 1990 ve 2006 yılları arasında kurulan 10 üniversitede toplam 665 

yöneticiden 574’ünün erkek (%86), 91’inin kadın (%14) olduğu görülmektedir. 

2006 sonrası 10 üniversitede görev yapmakta olan yöneticilerin (466 kişi) 

%88’isinin erkek (409 kişi), %12’sinin kadın (57 kişi); 10 özel üniversitede ise 

toplam 413 yöneticiden %71’inin erkek (292 kişi), %29’unun kadın (121 kişi) 

olduğu anlaşılmaktadır. Örnekleme dâhil 40 üniversitede görev yapmakta olan 

toplam 2.261 yöneticilik görevinden 1.800’ü erkekler (%80) tarafından 

yürütülürken, sadece 461’i kadınlar (%20) tarafından yürütülmektedir. 

 

TARTIŞMA 

Bu araştırmanın yürütüldüğü 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde, 

Türkiye’deki devlet üniversitelerinde görev yapmakta olan akademik personelin 

%15’inin profesör, %10’unun doçent, %22’sinin Dr. öğretim üyesi, %30’unun 

araştırma görevlisi, %23’ünün ise öğretim görevlisi kadrolarında olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 2). Aynı dönemde özel üniversitelerde görev yapmakta olan 

akademik personelin ise %15’inin profesör, %8’inin doçent, %30’unun Dr. 
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öğretim üyesi, %13’ünün araştırma görevlisi, %34’ünün ise öğretim görevlisi 

kadrolarında olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmada Türkiye’de devlet 

üniversitelerindeki akademik personelin unvanlara göre dağılımları 

üniversitelerin kuruluş göre incelendiğinde, 1990 öncesi kurulan üniversitelerde 

profesör akademisyen oranının %23, doçent akademisyen oranının %10, Dr. 

öğretim üyesi akademisyen oranının ise %16 düzeyinde olduğu, öte yandan, 

araştırma görevlisi olarak görev yapan akademisyen oranının %34, öğretim 

görevlisi olarak görev yapmakta olan akademisyen oranının ise %17 olduğu tespit 

edilmiştir (Tablo 3). Bu oranlar Tablo 2’de verilen Türkiye ortalaması ile 

karşılaştırıldığında, profesörlük ve araştırma görevliliği kadrolarında Türkiye 

ortalamasının üzerinde olduğu, doçentlik kadrolarında Türkiye ortalaması ile 

aynı düzeyde olduğu, Dr. öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrolarında ise 

Türkiye ortalamasının altında kaldığı görülmektedir. Öte yandan, 2006 sonrası 

kurulan üniversitelerde profesör akademisyen oranının %5, doçent akademisyen 

oranının %7, Dr. öğretim üyesi akademisyen oranının ise %30 düzeyinde olduğu, 

araştırma görevlisi olarak görev yapan akademisyen oranının %30, öğretim 

görevlisi olarak görev yapmakta olan akademisyen oranının ise %28 olduğu 

belirlenmiştir (Tablo 5). Bu oranlar Türkiye ortalaması (Tablo 2) ile 

karşılaştırıldığında, profesör, doçent ve öğretim görevlisi kadrolarında Türkiye 

ortalamasının altında kaldığı, Dr. öğretim üyesi ve araştırma görevlisi 

kadrolarında ise Türkiye ortalaması ile aynı düzeyde olduğu anlaşılmaktadır.  

Araştırma kapsamına alınan üniversiteler ayrı ayrı incelendiğinde, 1990 

öncesi kurulan üniversitelerden bazılarında profesör olarak görev yapmakta olan 

akademisyen oranının %33’lerde olduğu, buna karşılık, Dr. öğretim üyesi ve 

öğretim görevlisi olarak çalışmakta olan akademisyen oranlarının %9’larda, 

araştırma görevlisi oranının ise %20’lerde kaldığı görülmektedir. Araştırma 

kapsamında incelenen 2006 sonrasında kurulan üniversitelerin bazılarında ise 

profesör kadrolarında görev yapmakta olan akademisyen oranının %2’lerde, 

doçent kadrosundaki akademisyen oranının %3'lerde olduğu, buna karşılık Dr. 

öğretim üyesi olarak görev yapmakta olan akademisyen oranının %36’larda, 

öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi olarak görev yapmakta olan akademisyen 

oranlarının ise %37’lerde olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar yeni kurulan 

üniversitelerde ağırlıklı olarak Dr. öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma 

görevlisi unvanlarına sahip akademisyenlerin görev yapmakta olduğunu 

göstermektedir. 2006 sonrası kurulan üniversitelerde bu üç unvana sahip 

akademisyenlerin bu üniversitelerde görev yapmakta olan tüm akademisyenlerin 

%88’ini oluşturduğu anlaşılmaktadır.  

Türkiye’de ilk defa 1932-1933 öğretim yılında yükseköğretim 

kurumlarında akademisyen olarak çalışmaya başlayan kadınların erkek 
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akademisyenlere göre oranının 1950-1951 öğretim yılında %15,9’a; 1959-1960 

öğretim yılında %18,8’e; 1981-1982 öğretim yılında %26’ya; 1990-1991 öğretim 

yılında %31’e; 2001-2002 öğretim yılında %36,6’ya; 2010-2011 öğretim yılında 

ise %40,8’e ulaştığı görülmektedir Devlet Personel Daire Başkanlığının 2015 yılı 

verilerine göre ise yükseköğretimde görev yapan akademisyen kadınların 

oranlarının%42,65 olduğu anlaşılmaktadır (Şentürk, 2015). Aynı verilere göre, 

kadın akademisyen oranları akademik unvanlara göre incelendiğinde, kadın 

akademisyen oranının profesörlük kadrosunda %30,2; doçent kadrosunda 

%34,06; yardımcı doçent kadrosunda %37,6; araştırma görevliliği kadrosunda 

%51,72, olduğu gözlenmektedir (Şentürk, 2015). Bu konuda yedi üniversite 

örneğinde yürütülen bir araştırmada, 2012 verilerine göre, araştırma 

kapsamındaki üniversitelerde kadın akademisyen oranlarının profesör 

kadrolarında %10 ile %39; doçent kadrolarında %29 ile %51; yardımcı doçent 

kadrolarında %33 ile %49; araştırma görevlisi kadrolarında %37 ile %59 arasında 

değiştiği belirlenmiştir (İTÜ, 2013). Bu araştırmada ise 2016-2017 eğitim ve 

öğretim döneminde Türkiye’deki 116’sı devlet, 62’si özel olmak üzere toplam 

178 üniversitede görev yapmakta olan akademisyenlerin %44’ünün kadın 

akademisyenlerden oluştuğu tespit edilmiştir. Devlet üniversiteleri toplamında 

%43 olan bu oranın özel üniversitelerde %52 olduğu görülmüştür. Kadın 

akademisyen oranları akademik unvanlara göre incelendiğinde, devlet 

üniversitelerinde profesörlerin %31’inin, doçentlerin %37’sinin, Dr. öğretim 

üyelerinin %40’ının, araştırma görevlilerinin %49’unun, öğretim görevlilerinin 

ise %46’sının kadın akademisyenlerden oluştuğu anlaşılmaktadır. Özel 

üniversitelerde ise profesörlerin %29’u, doçentlerin %48’ini, Dr. öğretim 

üyelerinin %49’unu, araştırma görevlilerinin %61’ini, öğretim görevlilerinin ise 

%64’ünü kadın akademisyenler oluşturmaktadır. Türkiye’de devlet üniversiteleri 

ve özel üniversiteler (178 üniversite) toplamında kadın akademisyenlerin 

unvanlara göre dağılımları incelendiğinde, profesörlerin %31’inin, doçentlerin 

%37’sinin, Dr. öğretim üyelerinin %42’sinin, araştırma görevlileri ve öğretim 

görevlilerinin %50’sinin kadın akademisyenlerden oluştuğu görülmektedir. 

World DataBank 2014 verileri incelendiğinde yükseköğretimde kadın 

akademisyen oranlarının ABD’de %49,1; Rusya’da %60,7; Hindistan’da %39; 

İran’da %29,8; Küba’da %53,8; Suudi Arabistan’da %40,5; Mısır’da %44,4 

Almanya’da %38; Belçika’da %48,2; Bulgaristan’da %48,2; Danimarka’da 

%41,2; Finlandiya’da %50,3; İngiltere’de %44,3; İspanya’da %41,7; İsviçre’de 

%33,9; İtalya’da %37,5; Norveç’te %45,2; Romanya’da %48,6; Yunanistan’da 

%32,7 olduğu, aynı verilere göre bu oranın Türkiye için %42,8 olarak verilmiş 

olduğu görülmektedir (URL-4; Akgül-Yılmaz, 2017). Gerek ulusal gerekse 

uluslararası veriler incelendiğinde, Türkiye’de kadın akademisyen oranının diğer 
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ülkelerdeki oranlardan çok farklı ve olumsuz olmadığı anlaşılmaktadır. Bununla 

birlikte, kadın akademisyen oranları üniversitelerinin kuruluş dönemlerine göre 

karşılaştırıldığında, yeni kurulan üniversitelerde kadın akademisyen oranlarının 

eski kurulan üniversitelere göre daha düşük olduğu görülmektedir. Bu 

araştırmada incelenen üniversiteler örneğinde, kadın akademisyen oranları 1990 

öncesi kurulan üniversitelerde %46 iken, bu oranın 1990-2006 arası kurulan 

üniversitelerde %42’ye, 2006 sonrasında kurulan üniversitelerde ise %37’ye 

düştüğü belirlenmiştir. Bu araştırmada, kadın akademisyen oranının 1990 öncesi 

kurulan üniversitelerin bazılarında %52’lere kadar çıkarken (Tablo 3), 2006 

sonrasında kurulan üniversitelerin bazılarında %21’lere kadar düştüğü (Tablo 5) 

görülmüştür. Benzer durum, bu araştırmada kadın akademisyenlerin unvanlara 

göre karşılaştırılması bağlamında elde edilen sonuçlarda da görülmektedir. 

Örneğin, araştırma kapsamında incelenen üniversitelerden 1990 öncesi 

kurulanlarda kadın akademisyen oranları Profesör kadrolarında %46’lara, 

Doçentlik kadrolarında %51’lere, Dr. Öğretim Üyesi kadrolarında ise %55’lere 

kadar ulaşırken (Tablo 3), bu oranlar 2006 sonrası kurulan üniversitelerde 

Profesör kadrolarında %10’lara, Doçentlik kadrolarında %12’lere, Dr. Öğretim 

Üyesi kadrolarında ise %17’lere kadar düşmektedir (Tablo 5). 

Bu araştırmada dikkat çeken bir başka bulgu, kadın akademisyenlerin 

erkek akademisyenlere oranlarının akademik unvanlara göre değişiklik 

göstermesidir. Profesörlük ve Doçentlik gibi unvanlarda kadın akademisyen 

oranları çok düşük iken, Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadrolarında 

bu oranın %50’lere yaklaştığı görülmektedir. Örneğin, araştırmaya konu 1990 

öncesi kurulan üniversitelerde kadın akademisyen oranlarının, Araştırma 

Görevlisi kadrolarında %60’lara, Öğretim Görevlisi kadrolarında %78’lere 

ulaşırken (Tablo 3), 2006 sonrası kurulan üniversitelerde Araştırma Görevlisi 

kadrolarında %57’lere, Öğretim Görevlisi kadrolarında %53’lere ulaştığı 

görülmektedir. Bu sonuçlar yakın gelecekte kadın akademisyen oranlarının üst 

akademik unvanlarda da yükseleceğini göstermektedir. 

Yönetim kurulları ile yönetilen şirketlerde kadın çalışanların, yönetim 

kurullarında yeterince temsil edilmemesi dünya genelinde tartışılan bir husustur. 

Bazı ülkelerde bu durumun değiştirilmesi için yasal düzenlemelere gidilmektedir. 

Örneğin Avusturya ve Fransa gibi ülkelerde şirket yönetim kurullarında kadınlara 

daha fazla yer verilmesi için yasal kotalar belirlenmiştir. Ancak bu uygulamanın 

henüz beklentileri karşılamadığı, kadın yönetim kurullarında hala azınlık olarak 

kaldığı görülmektedir. İngiltere’de de bu kapsamda bazı çalışmalar yapılmış, 

şirketlerin yönetim kurullarında kadın üye oranı %25’lere kadar 

çıkartılabilmiştir. İngiltere’de bu oranın 2020 yılına kadar %33’e çıkartılması 

hedeflenmiştir (Michael & Idlan, 2018). Türkiye’de ise kamu sektöründe üst 
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düzey yöneticiler arasında kadın yönetici oranının %9,4 olduğu tespit edilmiştir 

(Tahtalıoğlu, 2016). Devlet Personel Başkanlığının 2016 verilerine göre ise tüm 

kamu personeli içindeki oranı %37,27 olan kadınların, üst düzey yöneticiler 

arasındaki oranının %8’ler düzeyinde olduğu görülmektedir (Tunç, 2016). Öte 

yandan araştırmalar Türkiye’de öğretim üyeliği kadrolarında kadın akademisyen 

oranının (%42) AB ülkelerinde öğretim üyeliği kadrolarındaki kadın 

akademisyen oranından (%40) daha yüksek olduğu halde, Türkiye’de 

yükseköğretimde üst düzey kadın yönetici oranının (%5,5) AB ülkelerindeki 

yükseköğretimde üst düzey kadın yönetici oranından (%15,5) oldukça düşük 

olduğunu göstermektedir (İTÜ, 2013). Yine bu kapsamda yapılan araştırmalarda, 

İngiltere’deki üniversitelerde akademik personelin yaklaşık %50’sini oluşturan 

kadın akademisyenlerin Üniversite yönetim organlarında görev alma oranının 

%31,9 olduğu (Michael & Idlan, 2018), Avustralya’da kadın akademisyen 

oranlarının Rektörlük görevinde %16, Rektör Yardımcılığı görevinde %26, 

Dekanlık görevinde ise %25 olduğu görülmektedir (Özkanlı, 2010). Öte yandan, 

2010 yılı verilerine göre, Türkiye’de devlet üniversitelerinde Rektörlerinin 

%8’inin, Rektör Yardımcılarının %7’sinin, Dekanların %13’ünün, özel 

üniversitelerde ise Rektörlerin %7’sinin, Dekanların %13’ünün kadın olduğu 

bilinmektedir (Özkanlı, 2010). Türkiye’de 2013 yılı başında bulunan 179 

üniversitenin 12’sinin Rektörünün kadın olduğu, bu üniversitelerdeki toplam 

kadın Rektör Yardımcısı sayısının 18, kadın Dekan sayısının ise 96 olduğu tespit 

edilmiştir (İTÜ, 2013). Tunç (2016) tarafından yapılan araştırmada ise 108 devlet 

üniversitesinde görev yapan Rektörlerden sadece 2’sinin; 282 Rektör 

Yardımcısından ise 30’unun kadın olduğu tespit edilmiştir. 

Bu araştırmanın yürütüldüğü 2016-2017 eğitim ve öğretim döneminde, 

Türkiye’deki 178 üniversite arasından, kuruluş dönemlerine göre seçilen 30 

devlet üniversitesi ile 10 özel üniversite olmak üzere toplam 40 üniversite 

üzerinde yürütülen bu araştırmada rektör, rektör yardımcısı, senato üyesi, 

yönetim kurulu üyesi ve genel sekreterlik görevlerini yürütmekte olan 

yöneticilerin cinsiyetlerine göre dağılımları tespit edilmiştir. Farklı dönemlerde 

(1990 öncesi, 1990 ve 2006 arası ve 2006 sonrası) kurulmuş olan 30 üniversitenin 

hepsinde Rektörlerin tamamının erkek olduğu; 10 özel üniversitenin ise sadece 

ikisinde kadın rektörlerin görev yaptığı belirlenmiştir. Araştırma kapsamındaki 

üniversitelerde kadın rektör yardımcısı oranları 1990 öncesi kurulan 

üniversitelerde %24, 1990-2006 yılları arasında kurulan üniversitelerde %7, 2006 

sonrası kurulan üniversitelerde %4, özel üniversitelerde ise %25 olarak 

hesaplanmıştır. Örneklem kapsamındaki 40 üniversite toplamında rektör 

yardımcılığı görevini yürüten kadın yönetici oranının ise %16 olduğu tespit 

edilmiştir. Bu araştırmada elde edilen bulgulara göre, araştırma kapsamındaki 
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üniversitelerde rektör ve rektör yardımcısı olarak görev yapmakta olan kadın 

çalışan oranının, üniversitelerde 2010, 2013 ve 2016 yıllarındaki Türkiye 

üniversitelerinde görev yapmakta olan kadın rektör ve rektör yardımcısı 

oranlarından (Özkanlı, 2010; İTÜ, 2013; Tunç, 2016) daha düşük olduğu 

anlaşılmaktadır. 

Araştırma kapsamındaki üniversitelerde görev yapmakta olan senato 

üyelerinin dağılımları cinsiyete göre incelenmiş ve bu üniversitelerde kadın 

senato üyesi oranlarının 1990 öncesi kurulan üniversitede %26, 1990 ve 2006 

yılları arasında kurulan üniversitelerde %16, 2006 sonrası kurulan üniversitelerde 

%15, özel üniversitelerde ise %28 olduğu belirlenmiştir. Örneklem kapsamındaki 

40 üniversite toplamında senato üyeliği görevini yürüten kadın yönetici oranının 

%21 olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki üniversitelerde görev 

yapmakta olan yönetim kurulu üyelerinin dağılımı cinsiyete göre incelendiğinde, 

kadın yönetim kurulu üyesi oranının, 1990 öncesi kurulan üniversitelerde %29, 

1990 ve 2006 yılları arasında kurulan üniversitelerde %11, 2006 arası kurulan 

üniversitede %10, özel üniversitelerde ise %35 olduğu anlaşılmaktadır. 

Örneklemde yer alan 40 üniversitede kadın yönetim kurulu üyeliği görevinde 

bulunma oranının %22 olduğu görülmektedir. Genel sekreterlerin cinsiyete göre 

dağılımları incelendiğinde, 1990 öncesi kurulan, 1990 ve 2006 arası kurulan 

üniversiteler ile özel üniversitelerde sadece birer kadının genel sekreterlik 

görevlerini yürüttüğü, 2006 sonrası kurulan üniversitelerin tamamında genel 

sekreterlik görevinin erkek çalışanlar tarafından yürütüldüğü görülmektedir. 

Örneklemde yer alan üniversiteler toplamında, genel sekreterlik görevini yürüten 

kadın çalışan oranının sadece %7 olduğu anlaşılmaktadır. 

Araştırma kapsamındaki üniversitelerde rektör, rektör yardımcısı, senato 

üyesi, yönetim kurulu üyesi ve genel sekreterlik görevlerini yürüten yöneticilerin 

cinsiyete göre dağılımları genel olarak incelendiğinde, 1990 öncesi kurulan 

üniversitelerde toplam 717 yöneticiden 192’sinin (%27), 1990 ve 2006 yılları 

arasında kurulan üniversitelerde toplam 665 yöneticiden 91’inin (%14), 2006 

sonrası kurulan üniversitelerde görev yapmakta olan toplam 466 yöneticiden 

57’sinin (%12), özel üniversitelerde ise toplam 413 yöneticiden 121’inin (%29) 

kadın olduğu görülmektedir. Araştırma kapsamındaki üniversitelerde görev 

yapmakta olan toplam 2.261 yöneticilik görevinden sadece 461’inin (%20) kadın 

yöneticiler tarafından yürütülmekte olduğu anlaşılmaktadır. Bu oranın, 

Tahtalıoğlu (2016) tarafından tespit edilen Türkiye’de tüm kamu çalışanları 

içindeki üst düzey kadın yönetici oranından (%9,4) daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Ancak, bu oranın İngiltere için Michael & Idlan (2018) tarafından 

belirtilen yönetim kurlu ile yönetilen şirketlerdeki kadın yönetici oranı (%22) ile 
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üniversite yönetim organlarında görev alan kadın akademisyen oranının (%31,9) 

gerisinde kaldığı anlaşılmaktadır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

2016-2017 eğitim döneminde Türkiye genelinde 116’sı devlet, 62’si özel 

(vakıf) olmak üzere 178 üniversitede görev yapmakta olan akademisyenlerin; 

1. Akademik unvanlara göre dağılımla ilgili olarak şu sonuçlara 

ulaşılmıştır: 

a. Bu üniversitelerde görevli toplam 151.163 akademisyenden %15’inin 

Profesör, %9’unun Doçent, %23’ünün Dr. Öğretim Üyesi, %30’unun Araştırma 

Görevlisi, %23’ünün ise Öğretim Görevlisi olarak görev yapmakta olduğu 

görülmüştür. 

b. Devlet üniversitelerinde görev yapan 129.853 akademisyenden 

%15’inin Profesör, %10’unun Doçent, %22’sinin Dr. Öğretim Üyesi, %33’ünün 

Araştırma Görevlisi, %21’inin ise Öğretim Görevlisi olduğu belirlenmiştir. 

c. Özel üniversitelerdeki 21.910 akademisyenden %15’inin Profesör, 

%8’inin Doçent; %30’unun Dr. Öğretim Üyesi; %13’ünün Araştırma Görevlisi, 

%34’ünün ise Öğretim Görevlisi olduğu tespit edilmiştir. 

2. Cinsiyete göre dağılımla ilgili olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

a. Bu üniversitelerde görev yapmakta olan toplam 151.163 

akademisyenden %56’sının erkek, %44’ünün kadın olduğu görülmüştür. 

b. Devlet üniversitelerinde görev yapan 129.853 akademisyenden 

%57’sinin erkek, %43’ünün kadın olduğu belirlenmiştir. 

c. Özel üniversitelerde görevli 21.910 akademisyenden %48’inin erkek, 

%52’sinin kadın olduğu görülmüştür. 

Örneklem olarak alınan üniversitelerde görev yapmakta olan 

akademisyenlerin; 

1. Akademik unvanlara göre dağılımla ilgili olarak şu sonuçlara 

ulaşılmıştır: 
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a. 1990 öncesi kurulan üniversitelerden araştırma kapsamındaki 10 

üniversitede görev yapan toplam 27.190 akademisyenden %23’ünün Profesör, 

%10’unun Doçent, %16’sının Dr. Öğretim Üyesi, %34’ünün Araştırma 

Görevlisi, %17’sinin Öğretim Görevlisi olarak görev yaptığı görülmüştür. 

b. 1990-2006 arası kurulan üniversitelerden araştırma kapsamındaki 10 

üniversitede görev yapan toplam 15.042 akademisyenden %12’sinin Profesör, 

%10’unun Doçent, %24’ünün Dr. Öğretim Üyesi, %32’sinin Araştırma 

Görevlisi, %22’sinin Öğretim Görevlisi olarak görev yaptığı belirlenmiştir. 

c. 2006 sonrası kurulan üniversitelerden araştırma kapsamındaki 10 

üniversitede görev yapan toplam 6.906 akademisyenden %5’inin Profesör, 

%7’sinin Doçent, %30’unun Dr. Öğretim Üyesi, %30’unun Araştırma Görevlisi, 

%28’sinin Öğretim Görevlisi olarak görev yaptığı tespit edilmiştir. 

d. Araştırma kapsamında yer alan 10 özel üniversitede görev yapmakta 

olan toplam 5.624 akademisyenden %18’inin Profesör, %12’sinin Doçent, 

%26’sının Dr. Öğretim Üyesi, %13’ünün Araştırma Görevlisi, %31’inin Öğretim 

Görevlisi olarak görev yaptığı belirlenmiştir. 

e. Araştırma kapsamındaki 40 üniversitede görev yapmakta olan toplam 

54.752 akademisyenden 9.331’inin Profesör (%17), 5.566’sının Doçent (%10), 

11.556’sının Dr. Öğretim Üyesi (%21), 16.681’inin Araştırma Görevlisi 

(%31), 11.559’unun Öğretim Görevlisi (%21) olarak görev yaptığı 

belirlenmiştir. 

2. Cinsiyet dağılımları ile ilgili olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

a. 1990 öncesi kurulan üniversitelerden araştırma kapsamındaki 10 

üniversitede görev yapan 27.190 akademisyeninin %54’ünün erkek, %46’sının 

kadın olduğu görülmüştür. 

b. 1990-2006 arası kurulan ve araştırmamıza konu olan 10 üniversitede 

görev yapan 15.042 akademisyenden %58’inin erkek, %42’sinin kadın olduğu 

görülmüştür. 

c. 2006 sonrası kurulan ve örnekleme dâhil edilen 10 üniversitede toplam 

6.906 akademisyenin görev yaptığı ve bunların %63’ünün erkek, %37’sinin 

kadın olduğu belirlenmiştir. 
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d. Araştırma kapsamında yer alan 10 özel üniversitede görev yapmakta 

olan toplam 5.624 akademisyenden %47’sinin erkek, %53’ünün kadınlardan 

oluştuğu görülmüştür. 

e. Araştırma kapsamındaki 40 üniversitede görev yapmakta olan toplam 

54.752 akademisyenden 30.418’inin erkek (%56), 24.334’ünün kadın (%44) 

olduğu tespit edilmiştir. 

Araştırma kapsamındaki üniversitelerde görev yapmakta olan 

yöneticilerin (Rektör, Rektör Yardımcısı, Genel Sekreter, Senato Üyesi ve 

Yönetim Kurulu Üyesi) cinsiyete göre dağılımları ile ilgili olarak ise şu sonuçlara 

ulaşılmıştır: 

1. 1990 öncesi kurulan üniversitelerden araştırma kapsamındaki 10 

üniversitede görev yapan 717 yöneticinin %73’ünün erkek, %27’sinin kadın 

olduğu görülmüştür. 

2. 1990-2006 arası kurulan üniversitelerden araştırma kapsamındaki 10 

üniversitede görev yapan 668 yöneticiden %86’sının erkek, %14’ünün ise kadın 

olduğu görülmüştür. 

3. 2006 sonrası kurulan üniversitelerden araştırma kapsamındaki 10 

üniversitede görev yapan 466 yöneticiden %88’inin erkek, %12’sinin kadın 

olduğu belirlenmiştir. 

4. Araştırma kapsamında yer alan 10 özel üniversitede görev yapmakta 

olan 413 yöneticiden %71’inin erkek, %19’unun kadınlardan oluştuğu 

görülmüştür. 

5. Araştırma kapsamındaki 40 üniversitede görev yapmakta olan toplam 

2.264 yöneticiden %80’inin erkek, %20’sinin ise kadın olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmada ulaşılan sonuçlara bağlı olarak aşağıdaki öneriler ileri 

sürülebilir: 

1. Profesör ve Doçent unvanına sahip akademisyenler yeni 

üniversitelerde çalışmaya teşvik edilebilir. 

2. Yükseköğretim yönetiminde kadınların erkeklerle karşılaştırıldığında 

çok az görev almalarının nedenleri üzerinde ayrıntılı nicel ve nitel araştırmalar 

yapılabilir. 
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3. Rektör atamalarında, atama makamı tarafından kadınlar için makul bir 

kota belirlenebilir. 

4. Yükseköğretimde yönetici atama yetkisine sahip üst yöneticiler, 

yönetici görevlendirmelerde kadınların daha fazla yer almalarına özen 

gösterebilirler. 

5. Yükseköğretimde kadın akademisyenler, öncelikle bölüm başkanlığı, 

dekan/müdür yardımcılığı, dekanlık/müdürlük görevlerinde fırsat tanıma 

yoluyla, ileride daha üst yönetim görevleri için cesaretlendirilebilirler. 
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REHBERLİK SERVİSİ İHTİYAÇ ANALİZİ ENVANTERİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI1 

Cemal KARADAŞ2 

Öz 

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin rehberlik servisi ihtiyaçlarını belirlemek için 

ölçme aracı geliştirmektir. Bu amaçla yapılan çalışmada Türk kültüründe geliştirilmiş 

olan Rehberlik Servisi İhtiyaç Analizi Envanteri (RSİAE) tanıtılmıştır. RSİAE’nin 

geçerlilik ve güvenirlilik çalışmalarında, envanter 586 kız, 591 erkek toplam 1177 

öğrenciye uygulanmıştır. RSİAE’nin yapı geçerliği için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) 

ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. Güvenirlilik katsayılarının 

belirlenmesi amacıyla hesaplanan Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları .86 ile .94 

arasında değişmektedir. Envanterin kararlılık düzeyleri iki hafta arayla yapılan test-tekrar 

test analizi sonucunda, alt boyutların ve envanterin tamamının kararlılık düzeylerinin .90 

ile .95 arasında değiştiği görülmüştür. Envanterde yer alan maddelerin faktör yük 

değerleri .57 ile .76 arasında değişmektedir. RSİAE yedili Likert tipi bir formda (1=hiç 

katılmıyorum, 7=tamamen katılıyorum) hazırlanmıştır. RSİAE için, yapılan AFA 

sonucunda, üç faktör (eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal rehberlik) ve her bir faktörde 7 

madde olmak üzere toplam 21 madde olarak belirlenmiştir. RSİAE toplam varyansın 

%58.627'sini açıklamaktadır. Yapılan DFA’da; üç faktörlü model için beklenen ve 

gözlenen kovaryans matrisi arasında anlamlı bir farkın olduğu, diğer parametrelere 

bakıldığında da uyum iyiliği değerlerinin kabul edilebilir veya mükemmel sınırlar 

içerisinde olduğu ve ölçme modelinin üç faktörlü yapısının doğrulandığı görülmüştür. Bu 

çalışmada RSİAE; geçerliğine ve güvenirliğine ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Sonuç 

olarak RSİAE’nin psikometrik özellikleri bu örneklem grubu için oldukça yeterli 

                                                 
1Bu çalışma, 5. Uluslararası Sosyal Beşeri ve Eğitim Bilimleri Kongresi’nde (19-20 Aralık 2019, 

İstanbul) sunulan sözlü bildirinin genişletilmesiyle oluşturulmuştur. 
2Arş. Gör. Dr., İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve 

Psikolojik Danışma Anabilim Dalı, cekaradas@gmail.com, Orcid: 0000-0002-3551-5077   
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bulunmuş, envanterin geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu yönünde bulgular elde 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Eğitsel Rehberlik, Mesleki 

Rehberlik, Kişisel/Sosyal Rehberlik, İhtiyaç Analizi, Envanter. 

 

The Counseling and Guidance Service Needs Inventory: Validity and 

Reliability Study 

Abstract 

The aim of the this research was to develop a scale that can be used in the identification 

of counseling and guidance needs of secondary school students. For this aim, the 

Counseling and Guidance Service Needs Inventory for Students (RSİAE) developed in 

Turkish culture was introduced. In the validity and reliability studies of the RSİAE, 1177 

students were applied in the inventory, 586 female and 591 male. An exploratory faktor 

analysis (EFA) and confirmatory factor analysis (CFA) was applied to the validity of the 

RSİAE structure. The Cronbach Alpha internal consistency coefficients calculated to 

determine the reliability coefficients vary between .86 and .94. As a result of the test-

retest analysis, the stability levels of the sub-dimensions were changed between .90 and 

.95. The factor loadings of the items in the inventory range from .57 to .76. The RSİAE 

is prepared in a seven-point Likert-type form (1 = never agree, 7 = fully agree). As a result 

of the exploratory factor analysis (EFA) performed for the RSİAE, three factors 

(educational, vocational and personal / social guidance) and 7 items in each factor were 

determined as a total of 21 items. The RSİAE described 58.627% of the total variance. In 

CFA; it can be seen that there is a significant difference between expected and observed 

covariance matrix for the three-factor model and that for other parameters, the goodness 

of fit values are within acceptable or perfect limits and that the three-factor structure of 

the measurement model is confirmed. In current research, the validity and reliability of 

RSİAE were investigated. Consequently, the psychometric properties of the RSİAE were 

found to be sufficient for this sample group and findings were obtained that the inventory 

was a valid and reliable measurement tool.  

Keywords: Counseling and Guidance, Educational Guidance, Vocational Guidance, 

Personal/Social Guidance, Needs Analysis, Inventory. 

 

GİRİŞ 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (PDR), eğitimde çağdaşlaşma ile birlikte 

öğrenci kişilik hizmetlerinin içerisinde yer alarak eğitim sisteminin ayrılmaz bir 

parçası haline gelmiştir (Girgin, 2014; Tan ve Baloğlu, 2013). PDR hizmetinin 

önemi ise her geçen gün artmaktadır. Geçmişte PDR hizmetleri önemsiz bir 

hizmet gibi düşünülerek, okullarda rehberlik hizmetlerinin gereklerinin yerine 
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getirileceği bir oda bile yokken (Kepçeoğlu, 1978); günümüzde rehberlik 

hizmetlerinin önemli olduğu yönetici, öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından 

anlaşılmasına rağmen (Akbaş, 2001; Camadan ve Kahveci, 2013; Camadan ve 

Sezgin, 2012; Clark ve Amatea, 2004; Gündüz vd., 2014; Karaman vd., 2019; 

Nazlı, 2007; Özabacı vd., 2008; Reiner vd., 2009; Tatlılıoğlu, 2011; Ünal ve 

Ünal, 2010; Yüksel-Şahin, 2008) bu servislerde çalışan eleman sayısı hala 

yetersizdir (Bacıoğlu vd., 2017). Hatta bazı okullarda Rehber 

Öğretmen/Psikolojik Danışman (MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma 

Hizmetleri Yönetmeliği, 2020) bulunmamaktadır (Hamamcı vd., 2013; 

Hatunoğlu ve Hatunoğlu, 2006; Karataş ve Baltacı, 2013; Poyraz, 2006).  

Türkiye’de okullarda PDR servisinde çalışan her bir psikolojik danışmana 

ortalama 905 ile 2836 arasında değişen sayıda öğrenci düşmekte iken (Akkök ve 

Watts 2004); 2005 yılında (MEB İstatistikleri, 2005) ilköğretimde her 1562 

öğrenciye bir psikolojik danışman, liselerde ise, her 690 öğrenciye bir psikolojik 

danışman düşecek şekilde yapılandırılmıştı. 2015 yılında bu oran biraz daha 

iyileşerek, ortalama her 633 öğrenciye bir psikolojik danışman düşecek şekilde 

(MEB’de görev yapan rehber öğretmen, 2014; MEB İstatistikleri, 2015) 

yapılandırılmıştır. Etkili ve verimli bir hizmet sunulabilmesi için bu oran 

Amerikan Psikolojik Danışmanlar Derneği (ASCA) tarafından bire 250 olarak 

belirtilmektedir; ancak okul rehberlik hizmetleri alanında yüzyılı aşkın bir sürelik 

geçmişi olan Amerika’da bile sadece üç eyalette bu oran gerçekleştirilebilmiş, 

ortalama olarak 482 öğrenciye bir psikolojik danışman düşmektedir (ASCA, 

2015). Türkiye’de 1981’de gerçekleştirilen 10. Milli Eğitim Şura kararlarına göre 

rehberlik personelinin her 200 öğrenciye bir danışman olarak planlanmasına 

(Doğan,  1990; Tuzcuoğlu, 1995) rağmen, yaklaşık 40 yıl önce alınan bu karara 

ulaşılamamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın son yıllarda atadığı psikolojik 

danışman 2016 yılında toplam 1620, 2017 yılında 707 ve son olarak 2018 yılında 

açıklanan rakamlara göre 922’dir (MEB sözleşmeli atama, 2018). Bu sonuçlar 

birlikte değerlendirildiğinde ise, Türkiye’nin bu ideal standartları kısa zamanda 

yakalamasının pek de mümkün olmadığı görülmektedir. MEB’de çalışan 

psikolojik danışman sayısının ihtiyaçtan az olması, PDR hizmetlerinin nitelikli 

bir şekilde sunulmasında pratik çözümler getirmeyi zorunlu kılmaktadır. 

Rehberlik, bireylerin kendilerini gerçekleştirme süreçlerinde mutlu ve 

üretken insan olabilmeleri için kendilerini tanıma ve anlama, problemlerini 

çözme, çevreye uyumunu sağlıklı ve dengeli bir biçimde sağlama ve gerçekçi 

kararlar almalarında, uzman kişilerce verilen, planlı, tutarlı, sistemli ve 

profesyonel bir yardım sürecidir (Bakırcıoğlu, 2005; Derelioğlu, 2008; Erkan, 

2003; Gibson, 2008; Kepçeoğlu, 1999; Kuzgun, 2009; Lunenburg, 2010; Tan ve 
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Baloğlu, 2013; Yeşilyaprak, 2013). Rehberlik ve Psikolojik Danışma 

hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde bazı amaçların ve görevlerin yerine 

getirilmesi önemlidir. Psikolojik danışman tarafından gerçekleştirilmesi 

beklenenler, MEB Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği 

(2020) 21. maddede sıralanarak ifade edilmiştir. Psikolojik Danışmanların bu 

görevleri kısaca; gelişimsel ve önleyici hizmetler, iyileştirici hizmetler ve destek 

hizmetlere ilişkin görevleri şeklinde ifade edilmektedir. Okul rehberlik ve 

psikolojik danışma hizmetleri programının hazırlanması, uygulanması ve 

raporlaştırılması, sınıf rehber öğretmenlerine programın uygulanmasında 

yardımcı olunması, öğrencilerin eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal gelişimlerini 

dikkate alarak etkinlikler planlanması, bireysel ve grup rehberliği etkinliklerinin 

yürütülmesi, bu hizmetlerde kullanılacak ölçme araçları doküman ve kaynakların 

hazırlanması, uygulanması, öğrencinin sosyal duygusal, akademik ve kariyer 

gelişim alanlarında ihtiyaçlarının belirlenmesi, bireysel ve grupla çalışmalar 

yapılması ve bunların rehberlik hizmetlerinin ilkeleri çerçevesinde yerine 

getirilmesidir. Yine aynı yönetmelik 8. maddede Okul Rehberik ve Psikolojik 

Danışma Programı’nın tasarlanması sürecinde her eğitim öğretim yılı mayıs 

ayında okulun rehberik ve psikolojik danışma hizmetlerine ilişkin ihtiyaçların, 

test ve test dışı teknikler kullanılarak belirleneceği ifade edilmektedir. 

Öğrencilerin, rehberlik hizmetlerinden daha iyi bir biçimde yararlanabilmeleri, 

yönetici, öğretmen ve velilerin önemli katkılarının yanında, rehberlik sürecinin 

ana unsuru olan psikolojik danışmanın çalışmalarına da bağlıdır. Öğrencilerin 

rehberlik ihtiyaçlarını bilen bir psikolojik danışman daha etkili ve verimli bir 

Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmeti sunacaktır.  

Rehberlik ve Psikolojik Danışma alanında yapılan ilk çalışmalar mesleki 

bilgi verme ve bireye rehberlik sağlamakla başlamış, öğrencinin eğitsel, mesleki 

ve kişisel/sosyal alanlardaki gereksinimlerini giderme şekline dönüşmüştür 

(Bailey vd., 1998; Totan, 2014). Amerika’da 1952 yılında kurulan Amerikan 

Psikolojik Danışmanlar Derneği’nin, oluşturduğu ve 1995 yılında revize ettiği 

ulusal modele göre; öğrencilerin üç alandaki, eğitsel (akademik), mesleki 

(kariyer) ve kişisel/sosyal gelişimine odaklanılması gerekmektedir (ASCA, 

2004). Amerika’daki PDR hizmetlerinin gelişimi, ülkemiz de dahil tüm 

dünyadaki PDR gelişimine yön vermiştir (Meydan, 2014). Ülkemizde, Amerika 

ile benzer şekilde, PDR hizmetleri ilgili olduğu problem alanlarına göre bu üç 

grupta incelenmektedir (Bakırcıoğlu, 2005; Cooley, 2010; Coy, 2004; Dilekmen, 

2014; Kepçeoğlu, 1999; Koç, 2015; Kuzgun, 2009; Tan ve Baloğlu, 2013; 

Yeşilyaprak, 2012; Yurtal, 2012). 

Öğrencilerin eğitsel, mesleki ve kişisel rehberlik ihtiyaçları belirlenip bu 

alanlara yönelik çalışmalar yapılarak öğrencilere gerekli bilgi ve beceriler 
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kazandırıldığında; öğrenciler eğitsel anlamda, kendi yapabileceklerinin farkında 

olarak sınırlarını bilecek, öğrenmeyi öğrenmenin yolu olarak verimli ders çalışma 

yöntemlerini bilecek, zamanı iyi yönetip etkili şekilde kullanacak, başarısız 

olduğunda nedenlerini araştırarak çözüm üretecek ve kendini yetersiz 

hissettiğinde ailesi, öğretmenleri ve okul psikolojik danışmanından yardım 

alabileceğini bilecektir (Balcı, 2012; Barkı ve Mukhopadhyay, 2008; Hauck, 

1997; Kesici, 2007a; Koruklu, 2015; Kuhn, 2004; Selçuk, ve Güner, 2000; Tan 

ve Baloğlu, 2013; Telman, 1998; Yazıcı, 2014; Yeşilyaprak, 2013). Öğrenciler, 

mesleki anlamda; ilgi, yetenek ve mesleki değerlerinin fakında olacak, meslekler 

ile ilişkili olan ilgilerin neler olduğunu ve bunları hangi kaynaklardan 

öğrenebileceğini bilecek, mesleklerin gerektirdiği özellikler ile kendi 

özelliklerinin uyuşup uyuşmadığına karar verecek, kendi meslek planını yapıp 

etkili bir mesleki karar verebilecek, aynı zamanda iş ve meslek dünyasının 

gerçeklerini doğru ve ayrıntılı şeklide anlayabilecektir (Can, 1998, Kuzgun, 

2013, 2014). Kişisel/sosyal anlamda öğrenciler, kendilerini tüm yönleriyle 

tanıyacak, iletişim becerileri gelişecek ve bununla birlikte aile, arkadaş ve 

çevresiyle uyumlu ve sağlıklı ilişkiler geliştirecek, sosyal beceri düzeyi gelişecek, 

atılgan davranacak, kendine güvenen, yerine göre hayır diyebilen ve 

karşılaştıkları problemlerin üstesinden gelebilen bireyler olmasında yardımcı 

olabilecektir (Akçamete, ve Avcıoğlu, 2005; Akman, 1992: Bacanlı, 1999; 

Hambly, 1997; Karadaş, 2014; Öğülmüş, 2001; Özdemir, ve Çok, 2011; Selçuk, 

ve Güner, 2000; Uşaklı, 2006; Voltan-Acar vd., 2008; Yeşilyaprak, 2013; Yüksel, 

2004). 

İnsan varlığı tüm yönleri ile bir bütün olmasına rağmen; yaşanan problem 

o bütün içinden sadece bir durumdur. Ancak bazen yaşanan bir problem başka 

alanlardaki bir problemle de ilişkili olabilir. Bir eğitsel problem, meslek seçimi 

veya planlaması ile ilgili olabilir. Böyle bir durumda eğitim problemini meslek 

probleminden ayıramazsınız, bu şekilde iki problem de iç içe olabilir. Aynı 

şekilde mesleki rehberlik için başvuran bir öğrencinin mesleki problemi kişisel 

problemlerle iç içe olabilir (Tan ve Baloğlu, 2013). Çağdaş PDR anlayışında 

amaç yalnızca rehberliğin bir boyutu ile çalışmak veya sorunları olan bireylere 

odaklanmak değil, esasında her bireyin gelişimini destekleme konusunda 

bütüncül bir yaklaşım içerisinde olmaktır (Ültanır, 2003). Ayrıca PDR, sadece 

sorun veya problem davranışların azaltılmasına değil aynı zamanda istendik ve 

sağlıklı davranışların da artırılması konusunda destekleyici olmalıdır (Korkut, 

2003). Bu sebeple bireylerin tüm yönleriyle rehberlik ihtiyacının belirlenmesi de 

önemli olabilir. 
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Rehberlik ve Psikolojik Danışma hizmetleri bir bütündür; ancak bazı 

durumlarda öğrencilerin yaşamış olduğu problem alanlarına göre üç boyutlu 

(eğitsel, mesleki ve kişisel/sosyal) olarak incelenmesi gerekmektedir. Öğrenciler 

de bu alanlarda okul psikolojik danışamanından rehberlik hizmeti 

beklemektedirler. Carter vd.’nin (1992) öğrenci, öğretmen ve ailelerle yaptıkları 

araştırmada; öğrencilerin daha iyi öğrenme konusunda, ailelerin, çocuklarının 

kurs ve eğitimlere nasıl ulaşabileceklerini bulma ve bir şeyleri saklamama (yalan 

söylememe) konusunda, öğretmenlerin öğrencileri ile ilgili rehberlik ihtiyaçları, 

kendilerine daha fazla güven duyma, daha iyi öğrenme, gelecekte ne iş 

yapabileceklerini bulma, ilgilerinin neler olduğunu bulma, kişisel problemlerini 

çözme, karar verme becerilerinin geliştirme, aileleri ile daha iyi geçinme, 

uyuşturucu ve alkolle nasıl baş edebileceklerini öğrenme, okul çalışmalarında 

daha aktif olma ve kurs ve eğitimlere nasıl ulaşabileceklerini bulma konularında 

ortaokul öğrencilerinin rehberlik ihtiyaçlarının olduğunu belirtmişlerdir. Benzer 

şekilde Güven ve Kutlu’nun (2001) yaptıkları araştırmada da, öğrenciler 

öğretmenlerinden alıştırma-oryantasyon, öğrenciyi tanıma, eğitsel ve mesleki 

rehberlik gibi alanlarda beklentilerinin olduğu bulunmuştur.  

Okul rehberlik hizmetlerine yönelik algıların ve rehberlik ve psikolojik 

danışma servisinden beklentilerin açığa çıkarılması, bu hizmetlerin başarısı ve 

verimliliği üzerinde etkili olmaktadır (Camadan ve Sezgin, 2012). Okul 

Psikolojik Danışmanının, öğrencilerin problemlerin çözümünde etkili olacağı 

yönündeki inanç, mesleki ve eğitsel rehberlik desteği alma, PDR’nin sağladığı 

hizmetlerin değerlendirilmesi üzerinde yordayıcılığı bulunmaktadır (Yüksel-

Şahin, 2009). Bu doğrultuda rehberlik servisinden beklentilerin ve öğrencilerin 

rehberlik ihtiyacının belirlenmesi psikolojik danışmanın işini kolaylaştıracaktır. 

PDR servisi tarafından verilen hizmetlerin programlı ve sistemli olması gereklidir 

(Carter vd., 1992). PDR servisi tarafından verilen hizmetlerin sistemli ve düzenli 

olmaması PDR hizmetlerinden beklenen verimliliğin de düşük olmasına neden 

olabilmektedir. Nitekim çeşitli çalışmalarda, okullarda verilen PDR hizmetlerinin 

yetersiz olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Esmer, 1985; Görkem, 1985; Güvendi, 

2000; Hatunoğlu ve Hatunoğlu, 2006; Karagüven, 2001; Nazlı, 2003; Özçelik 

vd., 2000; Yüksel-Şahin, 2008, 2009).  Bu durumda psikolojik danışman 

tarafından zamanın etkin bir biçimde kullanılamaması da önemli bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır  (Güven, 2003; Hatunoğlu ve Hatunoğlu, 2006; Korkut-

Owen ve Owen, 2008; Rayle, 2006). Bazen öğrencilerin yaşadığı bir problem 

diğer problemlerinden baskın hale gelebilmekte diğer bir deyişle bir problem 

başka bir problemin nedeni olabilmektedir. Ortaokullarda çalışan psikolojik 

danışman sayısının yetersiz olması, çalışan psikolojik danışmanların birden fazla 

okulda görevlendirilmelerine neden olabilmekte (İnal ve Sadık, 2014), bu durum 
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da sunulan hizmetlerin niteliğini olumsuz etkilemektedir (Camadan ve Sezgin, 

2012).  Sadece haftanın belli günlerinde öğrencilerle çalışma imkânı bulan 

psikolojik danışman için, öğrencinin hangi probleminin öncelikli olarak 

çalışılması gerektiğini bilme konusu önemli hale gelmektedir. 

Ülkemizde Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerine ilişkin 

araştırmalar yapılmış olmakla birlikte yapılan literatür taramasında, öğrencilerin 

PDR hizmetlerinden hangi alanda daha çok ihtiyaçlarının olduğunu 

belirlenmesine ilişkin çalışmalar (Erkan, 2004; Karataş, ve Baltacı, 2013; Kesici, 

2007a, 2007b, 2007c; Kesici vd., 2008) sınırlı sayıdadır. Bu çalışmalar da genel 

anlamda nitel çalışmalar ya da doküman incelemesi şeklinde çalışılmıştır (Kaya 

vd., 2012; Karagüven, ve Cengizhan, 2005). Yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak; 

öğretmenin rehberlik görev ve sorumluluklarına ilişkin görüş, düşünce ve 

uygulamaları (Ersöz, 2001; Ünal ve Ünal, 2010; Yumrutaş, 2006), öğretmen ve 

yöneticilerin Rehberlik ve Psikolojik Danışma servislerinden beklentilerini 

(Başaran, 2008; Özabacı vd., 2008; Peker ve Kaygusuz, 2009), öğrencilerin 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik servislerinden yararlanma düzeyini (Güvendi, 

2000; Polat, 2007; Yüksel-Şahin, 2008), öğrenci davranış sorunlarına bir çözüm 

önerisi olarak öğretmen ve psikolojik danışman işbiriliğini (Atıcı, 2006), lise ve 

üstü düzeydeki öğrencilerin genel olarak psikolojik ihtiyaçlarının ortaya 

çıkarılması (Bozgeyikli, 2010; Gündoğdu ve Yavuzer, 2012; Uzman, 2014) gibi 

konuların ağırlıklı olarak ele alındığı belirlenmiştir. Kaya ve diğerlerinin (2012) 

ilköğretim öğrencileri ile yaptıkları çalışmada, ortaokul öğrencilerinin PDR 

servisine başvuru nedenlerini sosyal ilişkiler ve arkadaşlık ilişkileri, ebeveyn ve 

arkadaş çatışması, ders çalışamama, topluluk karşısında konuşamama ve sınav 

kaygısı şeklinde olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ortaokul öğrenci velilerinin başvuru 

nedenleri arasında, eğitsel rehberlikle ilgili olarak, akademik başarı (ders 

çalışmama, okul başarısızlığı, motivasyon eksikliği) konusu ön plana çıkmıştır. 

Başta aileler olmak üzere toplumun tamamı Psikolojik Danışma ve 

Rehberlik hizmetlerin önemli olduğu bilincindedir. PDR servisinin işini kolay, 

pratik ve daha etkili bir şekilde yapabilmesinin önünü açacak güncel bir 

Rehberlik Servisi İhtiyaç Analizi Envanteri’nin olmaması büyük bir eksiklik 

olarak durmaktadır. Mevcut araştırma, bu durumun aşılmasına sağlamaktadır. 

Ayrıca, var olan durumun ortaya konulması ve elde edilen bulgulardan 

yararlanılabilmesi açısından önemli görülmektedir. Araştırmayı önemli kılan bir 

diğer nokta ise aracın psikometrik uygunluğunun ortaokul düzeyindeki öğrenciler 

ile gerçekleştirilmiş olmasıdır. Çünkü bu düzey çocukluktan ergenliğe geçiş 

dönemine işaret etmektedir. Bu geçiş sosyal ve akademik kaygı ve akademik 

motivasyonsuzluk gibi çeşitli zorlukları da beraberinde getirmektedir (Akos, 
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2002; Akos ve Galassi, 2004; Demir ve Kutlu, 2018). Bu süreçte öğrencilerin 

hangi tür rehberlik ihtiyacının olduğunun belirlenmesi öğrenciye daha hızlı ve 

etkili bir rehberlik hizmeti verilmesini kolaylaştıracaktır. 

Ortaokullarda çalışan psikolojik danışman sayısının yetersiz olması, 

psikolojik danışman başına düşen öğrenci sayısının çok fazla olması ve psikolojik 

danışmanların zamanı etkili ve verimli bir şekilde kullanamamaları, daha hızlı ve 

pratik çözümler bulunmasını gerekli kılmaktadır. MEB tarafından 14 Ağustos 

2020 tarihli Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nde 

belirtilen ihtiyaçları belirlemeye yönelik ölçme aracının mevcut çalışma ile 

geliştirilmesi MEB’in beklentisini karşılayacağı ve bu alanda çalışan psikolojik 

danışmanların işini kolaylaştıracağı düşünülmektedir. Dolayısıyla bu 

araştırmada, ortaokul öğrencilerinin hangi alanda rehberlik hizmetine ihtiyacı 

olduğunu belirleyebilecek bir araç geliştirmek amaçlanmaktadır. 

 

YÖNTEM 

Veri Toplama Süreci ve Çalışma Grubu 

Rehberlik Servisi İhtiyaç Analizi Envanteri için öncelikle 35 maddeden 

oluşan formla Türkiye’de, Malatya il merkezi, Yeşilyurt ilçesindeki iki 

ortaokulda okuyan ve araştırmaya gönüllü katılan 27 kız, 25 erkek toplam 52 

öğrenci ile 2017 yılının kasım ayında pilot uygulama gerçekleştirilmiştir. Pilot 

uygulama sonrasında öğrencilerin anlamadığı veya yanlış anladığı ifadeler 

güncellenerek envanterin yeni formu oluşturulmuştur. Envanter, Malatya ilinde 

bulunan 226’sı resmi, 19’u özel toplam 245 ortaokulda öğrenimine devam eden 

28473’ü kız, 28887’si erkek, toplam 57360 öğrenci (2017-2018 MEB 

istatistikleri, s.52) içerisinden, seçkili örnekleme yöntemlerinden uygun 

örnekleme (Gay ve Airasian, 2000) yöntemiyle Malatya il merkez ilçeleri 

Battalgazi ve Yeşilyurt’ta bulunan dördü devlet ve biri özel olan toplam beş 

ortaokuldan seçilen, ortaokulların 5., 6.,  7. ve 8. sınıfında uygulamayı kabul eden 

1043 öğrenciye uygulanmıştır. Hatalı doldurulan, boş bırakılan ve kontrol 

maddeleri doğru işaretlemeyen 84 form elendikten sonra, 482 kadın ve 477 erkek 

olmak üzere toplam 959 ortaokul öğrencisinin envanter verileri ile çalışılmıştır. 

Faktör analitik yöntemler sonucu 21 maddeden oluşan form, test-tekrar test 

güvenirliği verileri elde etmek amacıyla 166 öğrenciye uygulanmıştır. Rehberlik 

Servisi İhtiyaç Analizi Envanteri’nin geliştirilmesinde toplam 1177 ortaokul 

öğrencisiyle çalışılmıştır. Tablo1'de çalışma grubuna yönelik betimsel bilgiler yer 

almaktadır.  
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Tablo 1.  

Çalışma Grubu Betimsel Bilgiler 
Sınıf Yaş Cinsiyet Grup içi 

 oran (%) min. max. X  ss Kız Erkek Toplam 
5.Sınıf 10 14 10.68 .59 167 171 338 28.72 
6.Sınıf 10 13 11.73 .57 141 153 294 24.99 
7.Sınıf 12 14 12.68 .57 136 139 275 23.36 
8.Sınıf 12 15 13.64 .63 142 128 270 22.94 
Toplam     586 591 1177 100 

 

İşlem Yolu 

Ölçümlenecek niteliğe ilişkin tanımlama yapmak, ölçek geliştirmenin ilk 

aşamasıdır (Tezbaşaran, 1996). Bunun için öncelikle ilgili literatür incelenmiştir. 

İkinci aşamada ise ölçümlenecek niteliğe ilişkin madde havuzu 

oluşturulmaktadır. Madde havuzu oluşturulurken konuya yönelik literatür ve 

literatürde yer alan ölçme araçları (Atli, 2012; Erkan, 2004; Nyutu, 2007) 

incelenmiş ve bunlar temel alınmıştır. İncelemeler sonrasında “Bana hiç uygun 

değil (1)” ile “Bana tamamen uygun (7)” arasında değişen 7’li Likert tipi 

dereceleme sisteminde geliştirlen madde havuzundaki alt boyutlardan eğitsel 

rehberlik alanında 44, mesleki rehberlik alanında 25, kişisel/sosyal rehberlik 

alanında 66 ve toplamda 135 maddeden oluşmaktadır. Bu 135 madde için konu 

alan uzmanlarından dört kişilik bir gruptan görüş alınmış ve uygun olmayan 

maddeler çıkarılarak 59 maddeye düşürülmüş; sonrasında alanda çalışan altı 

Psikolojik Danışmandan görüş alınarak 59 maddeden benzer maddeler çıkarılıp 

35 maddeye düşürülmüştür. Uygulama yapılacak öğrencilerin yaş seviyesi 

düşünülerek maddeler üzerinde bazı düzeltmeler yapılmıştır. Eğitsel rehberlik 

için 12, mesleki rehberlik için 11 ve kişisel/sosyal rehberlik için 12 madde olmak 

üzere toplam 35 maddelik deneme formu oluşturulmuştur. Ardından 52 

öğrenciyle yapılan pilot uygulama sonrası bazı düzenlemeler yapılarak 

envanterin uygulama formuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin envanteri doldururken 

maddeleri okumadan işaretleme yapıp yapmadıklarını kontrol etmek için 

maddeler arasına üç adet kontrol maddesi (Moran ve Cutler, 1997) 

yerleştirilmiştir (bu soru için dördü işaretleyiniz gibi). Ana uygulamadan elde 

edilen veriler ile geçerlik ve güvenirlik analizleri gerçekleştirilmiştir. Son olarak 

envanterden elde edilen puanların ne alama geldiğini söylemek gerekirse; 

faktörlerden alınan puanlar yükseldikçe envanterin o faktöründeki rehberlik 

ihtiyaçları artmakta olduğu veya alınan puanlar azaldıkça envanterin o 

faktöründeki rehberlik ihtiyacının azaldığı söylenebilir. 
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Veri Analizi 

SPSS 21 ve Amos 21 IBM programları kullanılarak veri analizi 

gerçekleştirilmiştir. Faktör analitik tekniklerin kullanılabilmesi için bazı 

varsayımların karşılanması gerekmektedir. Bu doğrultuda örneklem 

büyüklüğünün yeterliğini belirlemek adına Kaiser-Meyer Olkin (KMO) 

örneklem büyüklüğünün yeterliği ve Bartlett’in küresellik testleri yapılmıştır. 

KMO değerinin .60 ve üzerinde olmasına ek olarak küresellik testinin manidar 

olması gerekmektedir (Leech vd., 2007; Pallant, 2001; Tabachnick ve Fidell, 

2001). Bu ölçütler karşılandıktan sonra RSİAE’nin yapı geçerliğini sınamak için 

öncelikle Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA) yapılmış ve alt üst %27.farkı 

incelenmiştir. AFA yapılırken faktör yük değerleri, diğer envanter maddeleri ile 

olan korelasyon ve maddeler birden fazla faktöre yüklenme durumları 

gözetilmiştir. Birbiriyle ilişkili maddelerin bir araya gelerek faktör oluşturması 

ve faktörlerin daha kolay yorumlanabilmesi amacıyla Varimax eksen döndürme 

tekniği kullanılmıştır. Analiz sonrası ve diğer envanter maddeleri ile düşük düzey 

korelasyona sahip 14 madde envanterden çıkarılmıştır (Büyüköztürk, 2008; 

Tavşancıl, 2006; Worthington ve Whittaker, 2006). Sonuç olarak 3 faktör 21 

maddeden oluşan nihai form elde edilmiştir. Sonrasında AFA’dan elde edilen 3 

faktör 21 maddeden oluşan yapının doğruluğunu sınamak amacıyla Doğrulayıcı 

Faktör Analizi (DFA) yapılmıştır. RSİAE’nin güvenirlik analizleri, Cronbach 

Alpha iç tutarlık katsayısı ve test-tekrar test yöntemleri ile gerçekleştirilmiştir. 

 

BULGULAR ve YORUM 

 Bu bölümde Rehberlik Servisi İhtiyaç Analizi Envanterinin önce 

geçerliğine sonrasında da güvenirliğine yönelik analiz bulguları rapor edilmiştir. 

Ayrıca elde edilen bulgular alanyazın çerçevesinde tartışılmıştır. 

 RSİAE’nin Geçerliği 

 Açımlayıcı Faktör Analizi 

 RSİAE’ye AFA yapabilmek için ortaokul 5-8. sınıfa devam eden 643 

öğrenci ile çalışılmıştır. Sağlıklı veri elde edebilmek için en az 300 bireyle veya 

madde sayısının 5 katı kişiden veri toplamak gerekmektedir (Kass ve Tinsley, 

1979; Tabachnick ve Fidell, 2001). Ayrıca örneklem büyüklüğü yeterliği için 

yapılan RSİAE-O’nun KMO katsayısı. 95 ve Barlett küresellik testi manidar 

bulunmuştur (X2=6971.032, df=210, p<.000). KMO katsayısının .60 ve daha 

yüksek olması istenmektedir (Leech vd., 2007; Pallant, 2001; Tabachnick ve 

Fidell, 2001; Tavşancıl, 2006). KMO katsayısının. 90’dan yüksek çıkması 
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mükemmel düzeyde bir örneklem büyüklüğüne ulaşıldığını da göstermektedir 

(Hutcheson ve Sofroniou, 1999).  

 AFA yapılırken üç boyut (eğitsel, mesleki, kişisel/sosyal) dikkate alınarak, 

boyut sayısı 3 ile sınırlandırılmasının yanında varimax eksen döndürme 

kullanılmıştır. Maddelerin envanterde kalmasına karar verme sürecinde faktör 

yük değerlerinin .55’in üstünde olmasına, iki fakötre yüklenme durumunda farkın 

en az .15 olmasına ve madde-toplam puan korelasyonlarının .40 ve üzeri 

olmasına dikkat edilmiştir (Büyüköztürk, 2008; Tavşancıl, 2006; Worthington ve 

Whittaker, 2006). Dolayısıyla RSİAE’deki maddelerin faktör yüklerinin .57 ile 

.76 arasında değerler aldığı bulunmuştur. Alanyazın incelendiğinde faktör yük 

değerinin .57 ve üzerinde olması oldukça iyidir. Bununla birlikte araştırmacının 

kalması gerektiğini düşündüğü maddeler için .30 değeri de kabul edilebilirdir 

(Field, 2005). Ancak RSİAE’de .57'nin altında madde bulunmamaktadır.  

 Varimax eksen döndürme tekniğiyle ilk faktör (eğitsel rehberlik) 7 

maddeden (1, 3, 4, 7, 9, 11, 12), ikinci faktör (mesleki rehberlik) 7 maddeden (15, 

16, 17, 19, 21, 22, 24) ve üçüncü faktör (kişisel/sosyal rehberlik) 7 maddeden (25, 

26, 27, 29, 31, 33, 34) oluşmuştur. Ayrıca maddelerden her birinin, envanterin 

tamamında puanları yüksek ve olanlarda manidar farklılık oluşturup 

oluşturmadığı t-testi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 2’de yer 

almaktadır. 

 Tablo 2’de görüleceği üzere bağımsız örneklemler t-testi sonucunda 

envanterde yer alan tüm maddelere alt %27'lik gruptaki bireylerin rehberlik 

servisi ihtiyaçları ile üst %27'lik gruptaki bireylerin rehberlik servisi ihtiyaçları 

arasında anlamlı düzeyde fark gözlenmiştir (p<.000). Burada t değerlerinin de 

pozitif olması ve negatif çıkan maddelerin de atılması gerekmektedir (Erkuş, 

2014). Tüm maddeler incelendiğinde t değeri negatif çıkan madde yoktur. 

 RSİAE 7’si eğitsel rehberlik, örneğin; "Test çözme becerilerimi nasıl 

geliştirebileceğimi bilmek istiyorum.", 7’si mesleki rehberlik, örneğin; "Farklı 

alanlardaki meslekleri bilmek istiyorum." ve 7’si kişisel/sosyal rehberlik, 

örneğin; " Kendi fikirlerimi rahatlıkla nasıl ifade edebileceğimi bilmek 

istiyorum."   ihtiyacını belirleyen 21 maddeden oluşmaktadır. İlk faktörde yer 

alan 7 maddenin faktör yük değerleri .65-.72, içinde bulundukları faktör toplam 

puanıyla korelasyonları .72-.78 arasında olduğu görülmektedir. İkinci faktördeki 

7 maddenin ise faktör yük değerleri .57-.72, içinde bulundukları faktör toplam 

puanıyla korelasyonları .69-.77 arasında olduğu görülmektedir. Üçüncü ve son 

katördeki maddelerin ise faktör yük değerleri .64-.76, a içinde bulundukları faktör 

toplam puanıyla korelasyonları .74-.82 arasındadır. 
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Tablo 2 

RSİAE-O AFA Bulguları 

No 

Faktör 

Yük 

Değeri 

Dödürülmüş Yük Değeri 
Madde Analizi 

Alt%27 (n=174) Üst27% (n=174)   
Faktör 

1 

Faktör 

2 

Faktör 

3 X  ss X  ss t p 

1 .724 .650   2.31 1.77 6.61 .93 26.16 .000 

3 .673 .673   2.87 2.12 6.74 .77 22.22 .000 

4 .700 .675   2.74 2.09 6.76 .61 23.42 .000 

7 .694 .677   2.94 2.27 6.92 .29 22.75 .000 

9 .640 .671   2.79 2.14 6.60 1.05 20.36 .000 

11 .657 .722   2.99 2.10 6.65 1.00 19.427 .000 

12 .604 .678   2.91 2.20 6.57 1.03 19.634 .000 

15 .533  .659  4.16 2.48 6.71 .89 12.775 .000 

16 .640  .701  3.91 2.21 6.83 .75 16.124 .000 

17 .667  .577  3.35 2.40 6.84 .55 16.559 .000 

19 .578  .723  3.52 2.27 6.58 1.12 14.795 .000 

21 .660  .719  3.80 2.24 6.81 .65 16.794 .000 

22 .665  .657  3.59 2.20 6.88 .38 18.808 .000 

24 .673  .566  3.45 2.26 6.81 .77 18.434 .000 

25 .716   .756 2.77 2.24 6.87 .48 22.952 .000 

26 .718   .656 3.08 2.14 6.82 .67 21.232 .000 

27 .711   .640 3.13 2.33 6.84 .61 19.955 .000 

29 .702   .750 3.01 2.14 6.83 .55 22.359 .000 

31 .707   .669 3.06 2.13 6.92 .31 23.546 .000 

33 .642   .692 3.44 2.31 6.78 .81 17.780 .000 

34 .697     .762 2.58 2.14 6.72 1.04 23.506 .000 

  

 RSİAE faktörlerin özdeğerleri ile tek başına açıkladığı ve toplam 

varyanslar Tablo 3'te ele alınmıştır. 

Tablo 3 

RSİAE Özdeğer ve Açıklanan Varyans 
Faktör Madde Sayısı Özdeğer Açıkladığı Varyans 

Eğitsel Rehberlik 7 9.377 20,941 

Kişisel/Sosyal Rehberlik 7 1,549 19,303 

Mesleki Rehberlik 7 1,385 18,383 

Toplam 21 12,311 58,627 

 Ölçülmek istenen değişkene ilişkin sahip olunan bilgi miktarını gösteren 

öz değerlerin 1 ve üzerinde olması beklenir (Büyüköztürk, 2008; DeVellis, 2012). 

Tablo 3’te RSİAE’nin üç faktörünün özdeğerinin de 1’in üzerinde olduğu 

görülmektedir. Ayrıca yine Tablo 3’te RSİAE toplam varyansın %58.627'sini 
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açıklamaktadır. Analiz sonunda elde edilen varyans oranları ne kadar büyükse 

faktör yapısı da o kadar güçlü olur. Alt faktörlerin açıkladığı varyans 

toplamlarının sosyal bilimlerde %40-60 arasında olması yeterlidir (Tavşancıl, 

2006). Açıklanan toplam varyansa en fazla katkıyı %20.941 ile eğitsel rehberlik, 

sonrasında %19.303 ile kişisel/sosyal rehberlik ve son olarak %18,383 ile mesleki 

rehberlik sağlamaktadır. 

 

 Doğrulayıcı Faktör Analizi  

 RSİAE'nin AFA sonucunda elde edilen üç faktörlü yapısını test etmek için 

ortaokul 5-8. sınıfa devam eden 316 öğrenci üzerinde DFA yapılmıştır. AFA ile 

belirlenen yapının geçerliği DFA aracılığıyla sınanmıştır. Şekil 1 ve Tablo 4’te 

DFA bulguları rapor edilmiştir. 

 

Şekil-1: RSİAE DFA Model Yapısı. 
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Tablo 4 

RSİAE DFA Uyum İndeksleri 
Uyum İyiliği 

Değerleri 
Mükemmel 

Kabul 

Edilebilir 

Araştırmada Elde Edilen Uyum İyiliği 

Değerleri 

p 
>.01 ya da 

.05 
<.01 ya da .05 .000 (K) 

X2/sd ≤ 2 2-5 347.504/184=1.889 (M) 

RMSEA ≤ .05 ≤ .08 .05 (M) 

SRMR ≤ .05 ≤ .08 .039 (M) 

GFI ≥ .95 ≥ .85 .91 (K) 

AGFI ≥ .95 ≥ .85 .88 (K) 

CFI ≥ .95 ≥ .80 .95 (M) 

NFI ≥ .95 ≥ .90 .91 (K) 

NNFI ≥ .95 ≥ .90 .95 (M) 

K: Kabul edilebilir, M: Mükemmel 

 DFA’da pek çok uyum indeksi ile, modelin yeterliğini ortaya koymak 

üzere modelle uyumlu olup olmadığı sınanmaktadır. Yapılan DFA’da üç faktörlü 

model için beklenen ve gözlenen kovaryans matrisi arasında anlamlı bir farkın 

olduğu bu durum modelde uyum indekslerinin gözetilmesi gerektiğine işaret 

etmektedir (Çokluk vd., 2010). Diğer parametrelere bakıldığında da uyum iyiliği 

değerlerinin kabul edilebilir ve mükemmel değerler aldığı görülmüştür (Brown, 

2006; Çelik ve Yılmaz, 2013; Çokluk vd., 2010; Harrington, 2009; Hu ve Bentler, 

1999; Kline, 2010; Meydan ve Şeşen, 2011; Sümer, 2000; Şimşek, 2007). 

Önerilen modifikasyonlar sonucunda elde edilen uyum iyiliği değerlerinin kabul 

edilebilir ya da mükemmel sınırlar içerisinde bulunmasından hareketle ölçme 

modelinin üç faktörlü yapısının doğrulandığı ve modelin oldukça iyi bir model 

olduğu söylenebilir (Dimitrov, 2012). 

 

 RSİAE'nin Güvenirliği 

 RSİAE’nin güvenirliğine ilişkin yapılan Cronbach Alfa iç tutarlılık 

katsayısı envanterin tümü için =.94, eğitsel rehberlik =.88, mesleki rehberlik 

=.86 ve kişisel/sosyal rehberlik =.90 değerleri elde edilmiştir. İç tutarlık 

katsayısının .70 üzerinde olması aracın güvenilir olduğuna işaret etmektedir 

(Field, 2005; Kalaycı, 2008; Pallant, 2001). Bu doğrultuda çalışmadan elde edilen 

değerlerle ilk güvenirlik ölçütünün karşılandığı söylenebilir. RSİAE iki hafta 

arayla, iki farklı ortaokulda öğrenim gören 88 kadın, 78 erkek toplam 166 

öğrenciye uygulanması sonucu elde edilen test-tekrar test verilerinin iç tutarlılık 

katsıyılarının envanter toplam =.95, alt faktörlerden eğitsel rehberlik =.92, 

mesleki rehberlik =.90 ve kişisel/sosyal rehberlik =.90 bulgusuna ulaşılmıştır. 
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Bu değerlerin ana uygulamadan elde edilen katsayılar ile uyumlu olduğu ve çok 

iyi düzeyde olduğu söylenebilir (Field, 2005; Kalaycı, 2008; Pallant, 2001). Test 

tekrar testten elde edilen verilerin birbirleri ile korelasyon katsayılarının .30 

düzeyinde olması beklenmektedir (Büyüköztürk, 2008). RSİAE için korelasyon 

katsayılarının .30’un üzerinde olması envanterin güvenilir olduğuna dair bir diğer 

kanıttır. Diğer bir deyişle bu bulgu zaman içerisinde aynı gruptan toplanan 

verilerin kararlılık gösterdiği söylenebilir. Geçerlik ve güvenirliğine ilişkin elde 

edilen bulgular, RSİAE’nin öğrencilerinin rehberlik servisi ihtiyaçlarını 

belirlemede güvenle kullanılabilir olduğunu göstermektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

RSİAE’nin geçerliği için öncelikle AFA ile yapı oluşturulmuş ardından 

DFA oluşturulan faktör yapısı doğrulanmıştır. Ayrıca alt üst grupları maddelerin 

ayırt ediciliğine bakılmıştır. Güvenirlik kapsamında ise faktörlerin kendi 

aralarındaki korelasyonlara, iç tutarlık katsayılarına ve test tekrar test 

korelasyonları incelenmiştir. 

RSİAE’nin 643 öğrenci verileriyle yapılan AFA bulguları doğrultusunda 

21 maddeden oluşan her faktörde eşit madde olmak üzere üç faktörlü yapı elde 

edilmiştir. Daha sonr iç ölçüt geçerliğine yönelik maddelerin alt ve üst %27’lik 

dilimde yer alan ortalama puanlar arasındaki fark olup olmadığına bakılmış ve 

maddeleri grupları ayırt ettiği gözlenmiştir. Geçerlik kapsamında son olarak 

yapının doğrulanmasına yönelik yapılan DFA sonucunda uyum indekslerinin ya 

kabul edilebilir düzeyde ya da mükemmel düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu 

doğrultuda RSİAE’nin ortaokul düzeyinde rehberlik servisinden hizmet alanların 

ihtiyaçlarını belirleme bakımından geçerli olduğu kanısına varılmıştır. 

RSİAE’nin alt faktörleri ve envanter toplamına yönelik hesaplanan iç 

tutarlılık katsayılarının iyi ve çok iyi düzeyde olarak belirlenmiştir. Ayrıca 

güvenirlik kapsamında yapılan alt faktörlerin kendi aralarında korelasyonlarının 

orta ve yüksek düzeyde olması güvenirliğe yönelik bir diğer kanıtı sağlamaktadır. 

Test tekrar test korelasyonlarının da kabul edilebilir düzeyde olması güvenirliğe 

ilişkin son kanıtı sağlamaktadır. Tüm bunlar çerçevesinde RSİAE’nin ortaokul 

düzeyinde rehberlik servisinden hizmet alanların ihtiyaçlarını belirleme 

bakımından güvenilir olduğu ifade edilebilir.  

Her geçen gün Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin okul, 

öğrenci ve veliler için önemi anlaşılmaktadır. Alanda çalışan psikolojik 

danışmanların daha etkili bir şekilde öğrencilere faydalı olabilmesi, rehberlik 
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hizmetlerinin işleyişini kolaylaştırması açısından bu envanterin alana 

kazandırılmasının önemli olduğu düşünülmektedir. Psikolojik danışmanlar 

eğitim-öğretim yılı başında bu envanteri kullanarak, yıllık okul rehberlik planını 

oluşturabileceklerdir. Bu yolla kendilerine bir yol haritası çizmelerinin 

kolaylaşacağı düşünülmektedir. RSİAE aracılığıyla öğrencilerin rehberlik 

ihtiyaçları belirlenerek, psikolojik danışmanların zamanı etkili ve verimli bir 

şekilde kullanabilecekleri düşünülmektedir. 

Bu çalışmada geliştirilen envanterin ölçüt geçerliği kapsamında herhangi 

bir veri toplanmamış ve analiz edilememiştir. İleride yapılacak olan çalışmalarda 

bu sınırlılığın giderilmesine yönelik ölçüt geçerliği çalışmalarının yapılması 

aracın geçerlik kanıtlarını destekleyici olacaktır. Bir diğer sınırlılık envanterde 

yaş grubu ve maddelerin çalışma durumu gözetildiğinden olumsuz maddelere yer 

verilmemiştir. Yapılacak olan ileri araştırmalarda bu duruma yönelik çalışmaların 

yapılması faydalı olacaktır. 

PDR servisi sadece öğrencilere yönelik değildir ve öğrenciler de 

çevrelerinden bağımsız değillerdir. Bu nedenle öğrencilerin iletişim ve etkileşim 

içerisinde oldukları aile, öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik, onların 

gözünden öğrencilerin Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisi ihtiyaçlarının 

neler olduğunu ortaya koyabilecek bir ölçme aracı, araştırmacılar geliştirebilirler. 

Bu şekilde öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarının daha net hale gelebileceği 

düşünülmektedir. Çeşitli araştırmalarla öğrencilerin rehberlik ihtiyaçları, RSİAE 

ile belirlenirken çeşitli değişkenler (yaş, sınıf düzeyi, cinsiyet vs.) açısından 

incelenerek alana önemli katkı getirilebilir. Öğrencilerin rehberlik ihtiyaçlarının, 

içinde bulundukları sosyal, ekonomik, fiziksel ve ruhsal durumlar tarafından 

yordanıp yordanmadığının araştırılması önleyici rehberlik açısından önemli 

olabilir. Bu çalışmada geliştirilen envanter, sadece ortaokul öğrencilerine 

yöneliktir, başka çalışmalarda araştırmacılar, ilkokul ve lise öğrencilerine yönelik 

de RSİAE geliştirilebilir. 
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REHBERLİK SERVİSİ İHTİYAÇ ANALİZİ ENVANTERİ 

(Ortaokul Formu) 

 

B
an

a 
H

iç
 U

y
g
u
n
  
D

eğ
il

B
an

a 
T

am
am

en
 U

y
g
u
n

1 Derslere nasıl katılacağımı (aktif olacağımı) bilmek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7

2 Öğretmenlerimle etkili iletişimi nasıl kurabileceğimi bilmek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7

3 Başladığım bir ödev ya da projeyi nasıl tamamlayabileceğimi bilmek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7

4 Test çözme becerilerimi nasıl geliştirebileceğimi bilmek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7

5 Boş zamanlarımı nasıl değerlendirebileceğimi bilmek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7

6 Derslerimle ilgili problem yaşadığımda kimden yardım alabileceğimi bilmek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7

7 İlgi ve ihtiyaçlarıma uygun kurs ve aktivitelere nasıl ulaşabileceğimi bilmek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7

8 Farklı alanlardaki meslekleri bilmek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7

9 Bir meslekte yükselme(kariyer) planımı nasıl yapabileceğimi bilmek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7

10 İlgi ve yeteneklerimin neler olduğunu bilmek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7

11 Farklı liselerden mezun olanların hangi meslekleri yapabileceklerini bilmek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7

12 Bir meslekte yükselme(kariyer) olanaklarının neler olduğunu bilmek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7

13 Yeni ilgi alanlarımı nasıl oluşturabileceğimi bilmek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7

14 Meslek seçimi konusunda kimlerden yardım alabileceğimi bilmek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7

15 Ailemle nasıl daha iyi geçinebileceğimi bilmek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7

16 Başkalarıyla olan sorunlarımı nasıl çözebileceğimi bilmek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7

17 Kendi fikirlerimi rahatlıkla nasıl ifade edebileceğimi bilmek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7

18
Duygularımı daha iyi ifade edebilmek için doğru iletişim yollarını nasıl kullanacağımı 

bilmek istiyorum.
1 2 3 4 5 6 7

19 Atılganlık becerilerimi nasıl geliştireceğimi bilmek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7

20 Topluluk içinde kendimi nasıl rahat hissedeceğimi bilmek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7

21 Nasıl arkadaş edineceğimi bilmek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7

Aşağıda yazılı cümleleri dikkatlice okuyarak, cümlenin sizin ihtiyaçlarınıza uygun olup

olmadığını, cümlenin yanında bulunan “Bana Hiç Uygun Değil” için 1 ile “Bana Tamamen 

Uygun” için 7 arasında işaretleyerek belirtebilirsiniz. ( X ) koymanız yeterlidir. İlginiz için

teşekkürler.
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GÖRSEL BİR ÖĞRETİM MATERYALİ OLARAK DİJİTAL ÇİZGİ 

ROMAN TASARIMI: GEZDİM, GÖRDÜM, ÖĞRETTİM1 

 

Mert Mustafa AK2, Muhammed Faruk ERDOĞAN3 & Genç Osman 

İLHAN4 

 

Özet 

Her öğrenci farklı öğrenme stiline sahiptir ve bu nedenle öğretmenlerin ders anlatırken 

birden çok duyuya hitap etmeleri gerekmektedir. Bunu yapabilmenin kolay ve etkili 

yollarından biri ise derslerde çeşitli öğretim araç ve materyallerinden yararlanmaktır. 

Materyaller, doğru ve gerekli yerlerde kullanıldıklarında farklı duyulara hitap ederek 

çoklu öğrenme ortamı sağlarlar. Materyal geliştirmek ve geliştirilen aracı eğitim 

ortamlarında kullanmak öğrenmeye ciddi katkılar sağlamaktadır. Farklı türde bir materyal 

kullanımı hem öğrenci hem de öğretmen için yeni bir motivasyon kaynağıdır. Bu açıdan 

kullanılabilecek materyallerden birisi de çizgi romanlardır. Kendi tarihsel seyri içerisinde 

zaman zaman iniş çıkışlar yaşasa da hala geniş bir okuyucu grubuna sahip olan çizgi 

romanların eğitimde bir materyal olarak kullanımı özellikle popüler olduğu ülkelerde 

oldukça yaygındır. Yazıyı ve görseli bir araya getirmesi, sanatsal gücü ve eğlenceli oluşu 

eğitimin bazı seviyelerinde tercih edilmesini sağlamıştır. Günümüzde sadece elle değil 

                                                           
1 Makale yazımı etki oranı: 1. yazar: % 33.3, 2. yazar: %33.3, 3. yazar: %33.3. Bu makalenin bir 

kısmı “Sosyal Bilgiler Dersinde Bir Materyal Tasarımı: Çizgi Roman” başlığı ile 3. Uluslararası 

Sosyal Bilimler Kongresi’nde (29-31 Ocak 2020-Kayseri) sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
2 Arş. Gör., Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, 

mmak@cu.edu.tr, Orcid: 0000-0002-5593-405X 
3 Yüksek Lisans Öğrencisi, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi 

Bölümü, m.farukerdogan@gmail.com, Orcid: 0000-0002-4782-3958 
4 Dr. Öğr.Üyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü, 

gosman.ilhan@gmail.com, Orcid: 0000-0003-4091-4758 
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web üzerinden de çizgi roman oluşturma fırsatının olması özellikle eğitimcilerin işini 

kolaylaştırmış, kendi alanlarına ve hedefledikleri kazanıma göre ürünler çıkarma şansı 

vermiştir. Böylece hem daha hızlı hem de amaca uygun eğitici çizgi romanlar ortaya 

çıkmıştır. Bu araştırma için de Web ortamı üzerinde yer alan birçok farklı çizgi roman 

sitesinden birisi olan Pixton isimli tasarlama sitesi tercih edilmiştir. Çalışma kapsamında 

Sosyal Bilgiler 6.Sınıf Etkin Vatandaşlık öğrenme alanı; “Toplumsal hayatımızda 

demokrasinin önemini açıklar’’ kazanımı temele alınarak 32 kareden oluşan bir eğitici 

çizgi roman materyali tasarlanmıştır. Çalışmada bahsi geçen kazanımın yanı sıra 

“öğrencilerin çocuk haklarıyla ilgili farkındalıklarını artırmak” da ayrı bir kazanım olarak 

görülmüştür. Demokrasi gibi somut olmayan ve bu nedenle öğrenciler tarafından 

anlaşılması güç olabilecek bir kavramı ve onunla ilgili yine somut olmayan eşitlik, adalet, 

özgürlük, hoşgörü gibi değerleri öğrencilere aktarırken çizgi roman gibi görsel öğelerle 

bolca desteklenmiş ve somut bir materyalden yararlanma yoluna gidilmiştir. Ayrıca sözel 

konuların ağırlıklı olduğu Sosyal Bilgiler dersleri, günümüzde büyük oranda düz anlatım 

tekniğinin tekeline hapsolmuş durumdadır. Sosyal Bilgiler derslerini bu tekelden 

kurtarmak için derslerinde farklı yöntem ve tekniklerle birlikte farklı materyalleri de 

kullanan öğretmenlerin varlığı önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, geliştirilen bu 

materyalin eğitim ortamlarında çizgi romanları kullanmak isteyen ya da kullanma 

konusunda tereddüt yaşayan eğitimcilere bir referans kaynağı olabileceği 

düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Eğitici Çizgi Roman, Görsel Materyal, Etkin 

Vatandaşlık,  Dijital Çizgi Roman 

 

Digital Design as a visual instructional material:  

Visited, Discovered, Taught 

Abstract 

Each student has a different learning style, and therefore teachers should address more 

than one sense while teaching. One of the easy and effective ways to do this is to use 

various teaching tools and materials in lessons. When materials are used in correct and 

necessary places, they provide a multi-learning environment by appealing to different 

senses. Developing materials and using the developed tool in educational environments 

provide serious contributions to learning. Using a different type of material is a new 

source of motivation for both students and teachers. One of the materials that can be used 

in this respect is comics. Although it has occasional ups and downs in its historical course, 

the use of comics having a large readership as a material in education is quite common 

particularly in countries where it is popular. The combination of text and visuals, artistic 

power and fun has made it preferable in some levels of education. Nowadays, having the 

opportunity to create comics not only manually but also on the web has made it easier for 

educators, and has given them the chance to produce products according to their own 

fields and goals. Thus, both faster and more appropriate educational comics have 

emerged. For this study, a design site named Pixton, one of many different comic book 
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sites on the web, was preferred. Within the scope of this study, an educational comic 

material consisting of 32 squares was designed on the basis of the objective of "Students 

explain the importance of democracy in our social life" on the Social Studies 6th Grade 

Effective Citizenship learning area. In addition to the acquisition mentioned in the study, 

“increasing the awareness of students about children's rights” was seen as a separate 

objective. While conveying abstract and therefore difficult to understand concepts such 

as democracy and values such as equality, justice, freedom, and tolerance; it was preferred 

to use materials which are supported with visual elements like comics. In addition, Social 

Studies lessons in which verbal subjects are dominant have largely been trapped in the 

monopoly of direct instruction technique. In order to save Social Studies lessons from 

this monopoly, it is important to have teachers who use different materials together with 

different methods and techniques in their lessons. Thus, it is anticipated that the material 

developed for this study may be a reference source for educators who want to use comics 

or hesitate to use comics in educational environments. 

Keywords: Social Studies, Educational Comics, Visual Material, Active Citizenship, 

Digital Comics 

 

GİRİŞ 

Eğitim kavramının ne olduğuna dair geçmişten günümüze birçok 

araştırmacı farklı tanımlar yapmışlardır. Tyler (1950; aktaran Stone, 1985) 

eğitimi “insanların davranış örüntülerini değiştirmeye çalışan bir süreç” olarak 

tanımlamıştır. “Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı 

olarak istendik değişmeler meydana getirme sürecidir.” Bu tanım ise Ertürk 

(1972; aktaran Sönmez, 2019) tarafından yapılan ve en çok kullanılan 

tanımlardan biridir. Bu iki tanıma bakıldığında davranış değiştirme noktasına 

yapılan vurgu açıkça görülmektedir. Bu vurgu, Frederic Skinner’ın öncülüğünü 

yaptığı ve 20. yüzyılda etkisini bir hayli hissettiren davranışçı kuramın eğitim 

alanına olan güçlü yansımasını da görmemize imkân tanır. Kuramın en önemli 

özelliklerinden biri olan pekiştireç kullanımı; davranışçı öğretmenlerin, 

öğrencilerin derse olan motivasyonlarını kontrol altında tutmak için ödül ve ceza 

sistemini kullanmalarıyla sınıflarda da kendini göstermiştir. Günümüz 

okullarında hâlâ bu sistemi uygulamak konusunda direten öğretmenlerin 

varlığından haberdar olunsa da son yıllarda yapılandırmacı yaklaşımın etkisinin 

arttığı bilinmektedir. Güncellenen eğitim programında öğrenme-öğretme teori ve 

yaklaşımlarındaki yenilik ve gelişmelerin, bireylerden beklenen rolleri 

değiştirdiğinin altı çizilmiş; bilgiyi üretebilen, problem çözebilen, eleştirel 

düşünebilen, kararlı ve girişimci bireylerin yetişmesinin sadece bilgi aktarımına 

dayalı bir yapıdan ziyade bireysel farklılıklara saygı duyan, değer ve beceri 
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kazandırma amacı güden bir sistem ile mümkün olabileceğinin altı çizilmiştir 

(Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2018).  

MEB’in belirttiği bireysel farklılıkları dikkate alma hususu önemli olmakla 

birlikte benimsenen bu yaklaşımın teoride kalmaması ve öğretim ortamlarında 

hayata geçirilebilmesi için sistemin uygulayıcıları olan öğretmenlerimizin 

yeterlilikleri de bir o kadar önem arz etmektedir. Her öğrenciden her bilgiyi aynı 

şekilde öğrenmesini beklememek gerekmektedir. Öğrenciler farklı öğrenme 

stillerine sahiptirler ve bu nedenle öğretmenlerin ders anlatırken birden çok 

duyuya hitap edebilmeleri daha başarılı olmlarını sağlayacaktır. Bunu 

yapabilmenin kolay ve en etkili yollarından biri ise derslerde çeşitli öğretim araç 

ve materyallerinden yararlanmaktır. Alkan (1990) öğretim araçlarını “öğrencinin 

öğrenmesi, öğretmenin öğrenmeyi kolaylaştırması için özel olarak hazırlanmış 

öğrenme-öğretme yardımcıları” şeklinde tanımlamıştır. Öğretim materyali ise, 

öğretme-öğrenme sürecinin olduğu her ortamda kullanılan elektronik ya da basit 

malzeme ve kaynakların tümüne verilen isimdir (Saban, 2008). Öğretim araçları 

ve öğretim materyalleri arasındaki ilişki ise öğretim materyallerinin öğretim 

araçları yardımıyla yapılıyor olmasıdır. İnternet aracılığıyla, Web 2.0 

teknolojileri kullanılarak hazırlanan bir eğitici çizgi roman, bu ilişkiye güzel bir 

örnek teşkil edebilir. Burada internet bir araç, çizgi roman ise bir materyaldir. 

Verilen bu örnekle ilgili detaylar, çalışmanın ilerleyen kısımlarında ayrıntılı 

olarak açıklanacaktır. Ancak bunun öncesinde öğretim ortamlarında materyal 

kullanmanın sağlayacağı yararlardan biraz olsun bahsetmek yerinde olacaktır. 

Öğretim materyalleri; öğrenme ortamını zenginleştirir, soyut kavramların 

somutlaştırılmasına yardım eder, zor konuların basitleştirilerek anlatılmasını 

sağlar, öğrencilerin bireysel gereksinimlerini karşılar, dikkat çekmeye ve 

güdülemeye yardımcı olur, geçmişte öğrenilen bilgilerin hatırlanmasını 

kolaylaştırır, zaman tasarrufu sağlar, öğretilen nesnenin gerçeğine ulaşmanın 

mümkün olmadığı ya da tehlikeli olduğu durumlarda güvenli gözlem yapma 

fırsatı sunar, farklı ortamlarda aynı içeriğin standart bir şekilde anlatılmasına 

yardımcı olur ve iyi bir şekilde muhafaza edildiklerinde tekrar tekrar 

kullanılabilirler (Avcı, 2013). 

Eğitim ortamlarında pek çok faydası olan materyallerin kullanım 

alanlarından biri de Sosyal Bilgiler dersidir. Disiplinler arası ve çok disiplinli bir 

alan olmasından dolayı Sosyal Bilgiler dersini tanımlamak oldukça zordur. 

Kendimizi ve diğer insanları daha iyi anlamayı sağlayan Sosyal Bilgiler, insanlar 

ve onların yaşamlarıyla ilgilenir (Doğanay, 2002; aktaran Kılıçoğlu, 2014). Erden 

(tarihsiz)’e göre Sosyal Bilgiler: “ilköğretim okullarında iyi ve sorumlu bir 

vatandaş yetiştirmek amacıyla, Sosyal Bilimler disiplinlerinden seçilmiş bilgilere 
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dayalı olarak öğrencilere; toplumsal yaşamla ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve 

değerlerin kazandırıldığı bir çalışma alanıdır.” Bir ilköğretim dersi olan Sosyal 

Bilgiler derslerinde öğrenciler içinde yaşadıkları toplumu daha yakından 

tanımaya başlarlar. Öte yandan yoksulluk, açlık, işsizlik, savaş ve toplumsal 

yaşamdaki bozulmalar gibi günümüzdeki önemli sosyal sorunların bazılarını 

oluşturan durumların farkına varan çocuklar, bununla birlikte bu sorunların 

çözümü esnasında hangi değerlere dikkat etmeleri gerektiğini de keşfederler 

(Preston, 1974; aktaran Kılıçoğlu, 2014). Öğrencilere hayatın içinden bilgiler 

vermesinin yanı sıra birçok değeri de onlara kazandıran Sosyal Bilgiler 

derslerinde istenilen hedeflere ulaşma doğrultusunda pek çok materyalden 

yararlanılabilir. Bu materyallerin en önemlilerinden biri de çizgi romanlardır. 

 

Çizgi Roman 

Geçmişten bugüne inişli çıkışlı bir serüvene sahip olan çizgi roman sanatı 

günümüzde artarak devam eden bir okuyucu kitlesine sahiptir. Çizgi roman bir 

çok otoriteye göre dünyanın 8. yada 9. büyük sanatı (Ceran, 2002; Eğribel, 1992; 

Alpin, 2006) olarak ifade edilirken, hakkında birçok farklı tanımda yapılmıştır. 

Çizgi romanın öncüsü diyebileceğimiz Rodolphe Töpffer çizgi romanı, “metin ve 

resmin olduğu bir kâğıt üzerinde, biri olmadan diğerinin işlevinin olmadığı 

ardışık bir iletişim sanatı aracı” şeklinde tanımlamıştır (Sargologos, 2011; aktaran 

Yağlı, 2017). Töpffer tanımında, biri olmadan diğerinin işlevinin olmadığını 

söyleyerek çizgi romanın doğasının temelde bu iki unsurdan (metin ve resim) 

oluştuğuna dikkat çekmiştir. Bu konuda önemli çalışmaları bulunan Eisner 

(1985) ise, çizgi romanla ilgili olarak daha çok “ardışık sanat” kısmına vurgu 

yapmaktadır. Onun bu vurgusunu iyi bir başlangıç noktası olarak gören McCloud 

(2019), çizgi romanı “izleyicide estetik bir tepkiye yol açmaya veya bir mesaj 

iletmeye yarayan, bitişik düzende bir nizama göre ardışık duran görsel veya başka 

imgeler” şeklinde tanımlamaktadır. Tanımlarda belirtilen gerek görsellik ve 

metnin buluşması gerekse de ardışık düzen gibi özelliklerin ortak olmasından 

dolayı çizgi romanlar sık sık karikatürlerle karıştırılmaktadır. Karikatüre yakın 

bir yaratı alanı olsa da çizgi romanın kendine has anlatım yöntemleri olan özgün 

bir yaratı alanı olduğunu belirten Alsaç (1994) ise çizgi romanla ilgili olarak 

“resim veya çizim dizileriyle öykü kurgulama aracı” tanımını yapmıştır.  

Yazı ve görselin buluşma noktası olan çizgi romanların ortaya çıkış tarihi 

ile ilgili farklı görüşler bulunmaktadır. Eisner (1974) çizgi romanların tarihini, 

alfabenin bulunmasından çok daha önceleri insanların hem gerçek hem de hayalî 

bilgi ve deneyimlerini mağara duvarlarına çizerek anlatmasına dayandırır. Ona 

göre, insanlığın kayıtlardaki en eski iletişim tekniğini kullanan çizgi romanların 
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ardışık resimli formatı, dilin görsel bir halidir. Cantek (2014) ise çizgi romanların 

yalnızca resimden ibaret olmadığını söyler ve içeriğinde yazının da yoğun bir 

şekilde yer almasından dolayı ortaya çıkışlarının ilkel mağara resimleriyle 

ilişkilendirilmesinin doğru olmayacağını savunur. Ona göre çizgi romanlarda 

basılı olma şartı da aranmalıdır ve bu durum çizgi romanın tarihine bakmaya 

matbaanın gelişim yıllarından başlamamızı gerektirir. Bu doğrultuda hareket edip 

18. yüzyıla geri dönüldüğünde William Hogarth’ın olayların gülünç yanlarını 

abartılı bir dille anlatan yazı eşliğindeki resimlerinin, çağdaşlarınınkinden 

oldukça farklı olduğu görülür ve nitekim onun yaptıklarına karikatür ismi verilir. 

Hogarth’ın çalışmalarını geliştiren Thomas Rowlandson ve James Gillray gibi 

isimler olsa da İsviçreli Rodolhe Töpffer’in yaptıkları, Goethe tarafından yeni bir 

sanatın öncüsü olarak nitelendirilecek kadar farklıdır (Cantek, 2014). Töpffer, 

“resimler metin olmadan tam anlaşılamıyor, yazılar da resim olmadan pek 

anlamlı değil” diyerek çizgi romanlar için bu iki unsurun ayrılmaz birlikteliğini 

ortaya koymuştur (Baron-Carvais, 1985; aktaran Yağlı, 2017). Almanya’da 

Willhelm Busch 1870 yılında Max ve Moritz’i çizer ve bu eseriyle Alman çizgi 

romanının öncüsü olarak görülür. Georges Kolomb da Famille Fenouillard adlı 

çalışmasıyla Fransa’da benzer bir unvanın sahibidir (Yağlı, 2017). Amerika’da 

ise Avrupa’ya oranla daha yavaş bir gelişme görülür. Pulitzer ve Hearst, 

gazetelerinin tirajlarını artırmak için yayınladıkları Pazar eklerinde karikatürlere 

yer vermeye başlarlar. Bu ikisinin rekabeti, zamanla karikatürden ayrılan ve 

süreklilik arz eden bir karakterin ortaya çıkmasına zemin hazırlar. R. F. 

Outcault’un “Hogan’s Alley” adlı kahramanı, gazeteler renk kullanmaya 

başlayınca Yellow Kid (Sarı Çocuk) olarak değişir ve Yellow Kid Amerikan çizgi 

romanında kendine önemli bir yer edinir (Cantek, 2014). 19. yüzyılın başlarında 

ise çizgi roman artık yapısal dönüşümünü büyük oranda tamamlar ve kendine has 

bir üslupla dergi ve gazetelerde okuyucusunun karşısına çıkmaya devam eder. 

Sanayileşmenin getirdiği refahla birlikte özellikle orta sınıf nezdinde keyifle 

okunan bir iletişim aracı olan çizgi romanlar, bir sanat dalı olarak da bu 

dönemlerde kabul görür (Yağlı, 2017).  

Çizgi Romanların Eğitimde Kullanımına Örnekler 

Çizgi romanların eğitimde kullanılması ile ilgili literatür tarandığında 

farklı alanlarda yapılmış birçok yayın göze çarpmaktadır. Bazı örneklerle çizgi 

roman-eğitim ilişkili çalışmalar hakkında bilgi vermeye çalışılacaktır.  

Brown (1977), yabancı dil öğretiminde çizgi romanların önemine vurgu 

yapan araştırmacılardan biridir. Ona göre çizgi romanlar doğası gereği “çok 

anlamlı” bir formdadır ve birçok kod içermektedir. Bu nedenle çizgi romanlar, 

pedagojik olarak kültürel içerikle hiçbir ilgisi olmayıp çok fazla dilbilgisi sunan 
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veya çok yapmacık kültürel içerikler kullanan, sıradan ders kitaplarından 

üstündür. Yine ona göre, bir materyal (çizgi roman) içinde birçok 

anlamlandırılmış elementin varlığı, gerçek hayat durumlarıyla daha çok benzerlik 

göstermektedir.  

Çocukların ve yetişkinlerin kendi çizgi bantlarını online olarak 

oluşturabilecekleri ücretsiz bir web sitesi olan MakeBeliefsComix’in yaratıcısı 

Bill Zimmerman da çizgi romanların, çocuklara nasıl okuyacaklarını ve yaratıcı 

düşüneceklerini öğretebileceğini belirtmektedir. Çizgi roman karakterlerinin, 

çocukların arkadaşı ve ailesi olup onlara yeni bir dünyanın kapısını 

aralayabileceğini söyleyen Zimmerman; eğitimcilere de çizgi romanlar üzerinde 

bulunan konuşma ya da düşünme balonlarının boş bırakılarak, öğrencilerden bu 

boşlukları tamamlamalarının istenebileceği tavsiyesini vermiştir (Zimmerman, 

2008). 

Dr. Symeon Retails koordinatörlüğünde beş Avrupa Birliği ülkesinden 

(Yunanistan, Kıbrıs, İtalya, İngiltere ve İspanya) 600’den fazla öğretmenin 

katılımıyla yürütülen ve Avrupa Komisyonu tarafından da desteklenen 

Educomics projesi 2010 yılında tamamlanmıştır. Projenin temel amacı, çok 

cezbedici, uyarıcı ve aynı zamanda yeni bir eğitim materyali olan dijital çizgi 

romanların sınıflarda kullanımını teşvik etmek olarak belirtilmiştir. Proje 

kapsamında öğretmenler ve öğrenciler için dijital çizgi romanların eğitimde 

kullanımına yönelik online bir topluluk oluşturulmuştur. 

Weber ve diğ. (2013), kimya öğretiminde alternatif bir bilimsel anlatı 

olarak çizgi romanların tanıtılması isimli çalışmalarında, kimya bölümü lisans 

öğrencilerine bir workshop yoluyla çizgi romanları tanıtmış ve online bir web 

sitesi aracılığıyla öğrencilerden çizgi roman oluşturmalarını istemişlerdir. 

Katılımcılarla yapılan görüşmede kimya öğretiminde çizgi romanların 

kullanışlılığı sorulduğunda katılımcılar, çizgi romanları ilginç ve aynı zamanda 

hem öğreten hem de eğlendiren bir materyal olarak gördüklerini; çizgi romanlar 

yoluyla geleneksel yöntemlerden uzaklaşılıp, öğrencilerin yaratıcılıklarının 

geliştirilebileceğini ve bu nedenlerden dolayı da çizgi romanları kendi 

sınıflarında kullanacaklarını belirtmişlerdir. 

Topkaya (2014), araştırma grubunu ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin 

oluşturduğu doktora tezinde Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi dersinde eğitici 

çizgi roman kullanımının öğrencilerin başarı, tutum ve demokratik algılarına olan 

etkisini araştırmış; araştırma sonucunda eğitici çizgi roman kullanımının 

öğrencilerin akademik başarılarını, derse yönelik tutumlarını ve demokratik 

algılarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. 
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İlhan (2016) da sosyal bilgiler öğretiminde çizgi roman kullanımının 

öğrencilerin başarılarına, derse yönelik tutumlarına, tarih algılarına ve çizgi 

romana olan bakışlarına olan etkisini araştırdığı doktora tezinde çizgi romanların; 

öğrencilerin başarı, derse yönelik tutum, tarih algıları ve çizgi romana bakış 

açılarında olumlu yönde bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Wahowiak (2014; aktaran Goldenberg, 2016), eğitici çizgi romanların 

Salgın Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından insanların bağışıklık sistemini 

çökerten virüsler ve cinsel yolla bulaşan diğer enfeksiyonlar hakkında, risk 

altında bulunan ve yeterli bilgisi bulunmayan genç yetişkinlerin eğitiminde bile 

kullanıldığını belirtmektedir. 

Da Silva ve diğerleri (2017), yöneticilik lisans öğrencilerinin 

öğrenmelerinde öğretim stratejisi olarak çizgi romanlar konulu çalışmalarında, 

öğrencilerden online yazılım Toondoo aracılığıyla çizgi romanlar hazırlamalarını 

istemişler ve öğrenciler aynı zamanda sunumlar gerçekleştirmişlerdir. Araştırma 

sonucunda bir öğretim stratejisi olarak çizgi romanların kullanımının 

öğrencilerde beceri gelişimini artırabileceği, yenilik ve esnekliğin gelişimine 

yardımcı olacağı ve ayrıca teori ve pratik arasındaki boşluğun azalmasına katkıda 

bulunacağı sonucuna ulaşmışlardır. 

Toh ve diğerleri (2017), Singapur’da ortaokul öğrencilerine matematik 

öğretiminde müfredattaki konularla aynı içerikte hazırladıkları ve geleneksel ders 

kitaplarına bir alternatif oluşturacak çizgi roman paketlerini kullanmış ve çizgi 

romanların, öğrencilerin matematik öğrenmelerini artırmada ümit vadettiği 

sonucuna ulaşmışlardır. Çalışma, 1’i disleksi olan 11 öğrenciyle yapılmıştır ve 

disleksi olan öğrencinin dahi çizgi roman kullanımıyla beraber matematik dersine 

olan tutumunun olumlu yönde değiştiği belirtilmiştir. 

Widayanti ve Muntaha (2018), Endonezya’da İslami ortaokul 

öğrencileriyle yaptıkları çalışmada İslami içerikli dijital çizgi romanların 

İngilizce öğretmede etkili olup olmadıklarını öğrenmeyi amaçlamışlardır. 

Çalışma kapsamında hazırlanan dijital çizgi romanlar, Pixton isimli online çizgi 

roman oluşturma sitesi üzerinden hazırlanmıştır. Yapılan yarı deneysel 

çalışmada, çizgi romanlarla öğretimin yapıldığı deney grubu, kontrol grubuna 

oranla son test puanlarında daha başarılı olmuş ve deney grubu lehine anlamlı bir 

fark ortaya çıkmıştır. Bu da dijital çizgi romanlarla öğretimin İngilizce öğretmede 

daha etkili olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. 

Gavaldon ve McGarr (2019), yaptıkları çalışmada öğretmen adaylarının 

eğitimde teknolojiyi kullanma konusundaki gelecek hedeflerini, çizgi romanların 

kullanımı yoluyla keşfetmeyi amaçlamışlar. Cartoon Story Maker, Make Belief 
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Comix, Pixton, Powtoon ve Toondoo gibi farklı dijital araçları kullanarak çizgi 

roman oluşturmaları için öğretmen adaylarına çeşitli seminerler vermişlerdir. 

Çalışmada öğretmen adayları, eğitimde teknolojinin kullanımı konusundaki 

görüşlerini, duygu ve düşüncelerini çizgi romanlar yoluyla açıkça ifade ederken; 

araştırmacılar, çizgi roman kullanımının öğretmen eğitiminde büyük bir 

potansiyele sahip olduğu yorumunda bulunmuşlardır. 

Görüldüğü gibi eğitimin pek çok farklı alanında uzun zamandır yapılan 

çalışmalar, çizgi romanın akademik açıdan değerinin anlaşıldığı ve üzerine 

düşünüldüğünü ortaya koymaktadır.  

Bir Görsel Materyal Tasarımı: Çizgi Roman 

Sosyal bilgiler dersi, içerisinde birçok soyut kavram barındırdığından bu 

kavramların somutlaştırılabilmesi için materyal kullanımı önemli bir husustur. 

Bu materyallerden biri olan çizgi roman, Türkiye’de yurt dışında olduğu kadar 

çalışılan ve önem verilen materyallerden biri değildir. Konuların kalıcılığını 

sağlamak, dersi eğlenceli hale getirmek ve öğrencilere okuma alışkanlığı 

kazandırma konusunda etkisi yadsınamayacak derecede büyüktür. Yapılan 

çalışmalarla bu konu desteklenmiştir (Özdemir, 2010; Karagöz, 2018).   

Görsel materyal kullanımının öğrenmeye etkisi bilinen bir durumdur. 

Bundan dolayı her geçen yıl görsel materyal kullanımı artmaktadır. Çizgi 

romanın ana öğelerinden biri olan görsellik, öğretimi önemli ölçüde 

desteklemektedir. Öğretimde sadece yazının ya da sadece görsellerin 

kullanımının tek başına yeterli olmadığı, ikisi beraber kullanıldığında verdikleri 

etkinin arttığı bilinmektedir (İşler, 2003). 

Çizgi romanda yazının okuma alışkanlığına olumlu etki sağladığı yapılan 

çalışmalarla desteklenmiştir. Çocukların günlük dilden, akademik dile geçişinde 

yardımcı olduğu bilinmektedir. Günlük hayatta ve çizgi romanlarda geçen 

kelimeleri karşılaştıran çalışmalar çizgi romanlarda kullanılan dilin yapı ve 

kelime bakımından epeyce zengin olduğunu göstermektedir (Hayes ve Ahrens, 

1988). 

Akademik kitaplar ve ders kitaplarını öğrenciler sıkıcı bulmaktadır. Çizgi 

romanlar okuma alışkanlığı olmayan, okumaktan kaçan öğrencilerin ilgisini 

çekebilir (Çetin ve Karaata, 2010). Bu bakımdan çizgi roman tasarımlarının ve 

örneklerinin geliştirilmesi ve fazlalaştırılması önem taşımaktadır. 

Ayrıca sosyal bilgiler dersi vatandaşlık eğitiminin verildiği, tarih algısının 

oluşturulduğu, coğrafya bilgi ve becerisinin kazandırıldığı ve sosyal becerileri de 

içeren bir derstir. Bir materyal olarak çizgi romanın kullanılması, öğrencilerin 

derse ve alana karşı tutumlarını olumlu etkilediğinden (İlhan, 2006) özellikle 
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vatandaşlık eğitimi ve tarih algısı açısından sosyal bilgiler dersinde çizgi 

romanların kullanımı önem arz etmektedir. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığı’nın 

temel amaçlarından olan vatandaşlık eğitimi, çizgi roman kullanılarak daha kalıcı 

ve eğlenceli biçimde öğretilebilir. Vatandaşlık eğitimine de katkısı olan tarih 

algısı da çizgi roman kullanılarak olumlu şekilde pekiştirilebilmektedir.  

Bunların yanında sosyal bilgiler dersi, yalnızca kazanımların sunulduğu bir 

ders olmaktan ziyade milliyetçilik, uyumlu yaşama, tarihe saygı gibi birçok 

değerin verildiği bir derstir. Bu sebeple sosyal bilgiler dersinde çizgi roman 

kullanımı bu değerlerin daha verimli ve etkili biçimde kazandırılmasına katkı 

sağlayacaktır.  

Bahsedilen avantajlardan faydalanmak adına sosyal bilgiler dersinde çizgi 

roman ek materyal olarak kullanılabilir, sınıf ya da okul kütüphanelerinde çizgi 

romanların yer alması sağlanarak öğrenciler arasında okuma yarışmaları 

düzenlenebilir, belirlenen bir çizgi romanla ilgili sınıf içerisinde tartışmalar 

düzenlenerek derse katkı sağlanabilir, çizgi romanlar sınıf içerisinde birlikte 

okunup tartışılabilir, öğretmen konu ile ilgili çizgi roman tasarlayabilir ve 

öğrencilerden bireysel ya da gruplar halinde çizgi roman tasarlamaları istenebilir. 

Bu yöntemlerle sosyal bilgiler dersinde çizgi romanın kullanılması, hem ders 

kazanımlarına hem de öğrencilerin sosyal becerilerine katkıda bulunacaktır.  

Sosyal bilgiler dersine katkıda bulunabilecek çizgi romanların belirlenmesi 

ve nasıl katkı sağlayabileceğinin anlaşılması adına bu çalışmada araştırmacılar 

tarafından tasarlanmış bir çizgi romanın plan, tasarım ve uygulama aşamaları 

verilmektedir. Çalışmanın, derslerinde çizgi roman kullanmak isteyen 

öğretmenlere ve araştırmacılara katkı sağlaması ve sosyal bilgiler derslerinde 

hangi çizgi romanların nasıl kullanılacağına ilişkin bilgi sunması beklenmektedir. 

Çizgi Romanda Senaryo 

İyi bir çizgi roman hikayesi heyecan verici bir akışa ve alışılmışın dışında 

bir karakterizasyona sahip olmalıdır (Sones, 1944). Çizgi romanlardaki 

senaryoyu Bolan (2000, akt. Topkaya, 2014) şu şekilde açıklamıştır: Çizgi roman 

tasarlanırken konu, tretman ve senaryo kavramları karşımıza çıkmaktadır.  

1. Konu: Çizgi romanda anlatılacak olanların bir özeti mahiyetindedir. 

Eğer konu özetlenemiyorsa öyküde bir bozukluk vardır. Kesin olarak ne 

anlatılacağı belirlenememiştir. 

2. Tretman: Konunun geniş bir şekilde anlatıldığı bölümdür. Çizgi 

romanda anlatılacak olanlar edebi bir kaygıya düşülmeden detaylıca 

anlatılır.  
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3. Senaryo: Çizgi romanda karakterlerin detaylıca anlatıldığı, konuşma 

balonlarının olduğu bölümdür.  

Çizgi roman yazıları hazırlanırken çok aşırıya kaçılmamakla birlikte 

yazıların çok cılız kalmamasına da özen gösterilmelidir. Başka bir deyişle yazı, 

gerekli olduğu kadar yazılmalıdır. Çizgi romanda yazının uygulanması, senaristin 

elindeki materyali ne kadar iyi tanıdığıyla da yakından ilgilidir. Yazılan çizgi 

romanın; tarzı, renkli ya da siyah-beyaz oluşu, derginin boyutu gibi farklı 

unsurlar yazım diline etkide bulunur (Kireççi, 2008). 

Kireççi (2008)’ye göre çizgi romanlarda karakterlerin kendilerini ifade 

etmesine, duygu ve düşüncelerini aktarmasına olanak tanıyan yazıların 

uygulaması, dört farklı şekilde yapılır: 

1. Konuşma Balonları: Çizgi romanda karakterlerin kendi kendileriyle 

veya nesnelerle ilişki kurmak için yaptıkları konuşmaların gösterilme şeklidir. 

Konuşmalar, kişilerin ağzından çıkıyormuş gibi yazılabilmekle birlikte 

televizyon ve radyo gibi aletler aracılığıyla iletiliyormuş gibi de gösterilebilir. 

Konuşma balonlarının karakterin kafasına doğru uzanan çıkıntılı ucu, o 

konuşmanın o karaktere ait olduğunu gösterir. Çizgi romanlarda nidalar, duygular 

ve kafa sesi gibi durumlar için farklı tipte konuşma balonları kullanılır.  

 

 

2. Kutu Yazıları: Kutu yazıları, kare içindeki çizimin anlaşılmasını 

kolaylaştırır. Kutu yazıları aracılığıyla manzara tasviri ve psikolojik tasvirler 

yapılabildiği gibi zaman ve mekandaki değişimler de gösterilebilir. 
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3. Yazısal Efekt: Çizgi roman senaryosu yazılırken senarist, uygun 

gördüğü yerlere uygun ses efektlerini çizere de yardımcı olabilmek amacıyla 

açıkça yerleştirmelidir. 

 

 

 

4. Fonda Nesneler Üzerinde Kullanım: Senarist, okuyucuya ulaşmak için 

konuşma balonları ve kutu yazılarına alternatif olarak nesneler üzerinde de yazı 

kullanabilir. Örneğin fondaki duvarlara yazılar eklenerek hikâyenin daha da etkili 

olması sağlanabilir. 
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Belen – Gezdim, Gördüm, Öğrettim 

Bu materyal tasarımı Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. 

Öğt. Üyesi Genç Osman İlhan tarafından verilen “Sosyal Bilgiler Eğitiminde 

Çizgi Roman” yüksek lisans dersi kapsamında oluşturulmuştur. Ders yürütücüsü 

ve araştırmacılar tarafından tasarlanan çizgi roman materyalinde, demokrasinin 

önemini anlatmak için Belen Hanım'ın öğrencileriyle çıktığı zaman 

yolculuğundan bahsedilmektedir. Belen Hanım hem bir öğretmen hem de 

zamanda yolculuk yapabilen bir süper kahramandır. Belen Hanım ve öğrencileri 

Pakistan'a giderek, Malala Yusufzay'ın dilinden insan hakları ve demokrasinin 

önemini öğrenmektedirler. Tasaralanan çizgi roman materyali ile ilgili örnek 

kareler Ek1’de yer almaktadır.  

32 kare üzerinden tasarlanan çizgi roman materyali, Sosyal Bilgiler 6.Sınıf 

Etkin Vatandaşlık öğrenme alanı; “Toplumsal hayatımızda demokrasinin 

önemini açıklar” kazanımını karşılamaktadır. Bireylerin, kendilerinin birçok 

karmaşık ilişkinin olduğu ve çok sesli toplumsal bir yaşamın aktörlerinden sadece 

biri olduğunun farkına varması ve bu toplumsal yaşamın diğer aktörleriyle 

ilişkilerini düzenlerken farklı görüşlere saygı duyma ve hoşgörülü olma gibi 

değerleri göz ardı etmemesi için toplumsal yaşamda demokrasinin önemini 

kavramaları gerekmektedir. Gündelik yaşamda demokrasi kavramı, bir siyasal 

sistem olmanın çok ötesinde; ifade özgürlüğü, eşitlik, adalet, özgürlük, hoşgörü, 

fikirlere saygı duyma ve barış gibi unsurlardan meydana gelen bir değerler 

kümesi olarak anlaşılmaktadır. Demokratik değerleri benimseyen vatandaşların 

yetiştirilmesi ve bu demokratik değerlerin hâkim olduğu bir toplum düzeninin 
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sağlanmasındaki en önemli aktörlerden biri ise iyi kurgulanmış bir eğitim 

sistemidir (Turan, 2017). Toplumsal yaşamda demokratik değerleri benimsemiş 

yurttaşların yetiştirilmesindeki sorumluluğun eğitim kurumlarına düşen kısmı, bu 

çizgi roman materyalinin geliştirilmesindeki temel motivasyon kaynaklarından 

birini oluşturmaktadır. Sosyal Bilgiler dersinin Etkin Vatandaşlık öğrenme alanı 

ve bahsi geçen kazanım, söz edilen demokratik değerleri bireylere aktarmak için 

oldukça uygun bir habitat olarak karşımıza çıkar. Demokrasi gibi somut olmayan 

ve bu nedenle öğrenciler tarafından anlaşılması güç olabilecek bir kavramı ve 

onunla ilgili yine somut olmayan eşitlik, adalet, özgürlük, hoşgörü gibi değerleri 

öğrencilere aktarırken çizgi roman gibi görsel öğelerle bolca desteklenmiş ve 

somut bir materyalden yararlanma yoluna gidilmiştir.  

Tasarlanan çizgi roman materyali, Sosyal Bilgiler dersi içeriğinde bulunan 

demokrasi konularının öğretimi için Pixton (https://www.pixton.com)  
uygulamasında yapılmıştır. Pixton dijital ortamda çizgi roman oluşturma 

uygulamasıdır. Pixton, içerisindeki arka planların, nesnelerin ve karakterlerin 

konumlandırılmasında kullanıcıya esneklik sağlayarak daha özgür bir çalışma 

alanı sunmakta ve bu gibi özellikleriyle kullanımı rahat bir altyapı sağlamaktadır. 

Pixton’da site içindeki arka plan ve nesnelere ek olarak ‘png’ formatına 

dönüştürülmüş resimler de çalışmaya Pixton platformu dışından 

eklenebilmektedir. Nitekim, tasarlanan bu çizgi roman materyalinde de harita, 

sınıf içi Atatürk köşesi gibi nesneler, Pixton içindeki sınıf ortamı arka planına 

Pixton dışından eklenmiş ve Pixton’ın gerçekçiliği artırmaya olanak sağlayan bu 

özelliğinden de faydalanılmıştır. Lazarinis vd. (2015) yaptığı çalışmada web 

uzantılı çizgi roman siteleri eğitimsel açıdan incelenmiş ve Pixton birçok açıdan 

kullanışlı olarak nitelendirilmiştir. Bu çalışmada tercih edilen Pixton programına 

benzer olarak StoryboardThat (https://www.storyboardthat.com), Make Beliefs 

Comix (https://www.makebeliefscomix.com) ve Web toons 

(https://www.webtoons.com) gibi çizgi roman oluşturma siteleri de eğitim amaçlı 

kullanılmaktadır.  

Tasarlanan çalışmanın siyah-beyaz hazırlanmasındansa renkli olması 

tercih edilmiştir. Nitekim McCloud (2019) siyah-beyaz ve renkli çizgi romanlar 

arasındaki farkın çok kuvvetli olduğunu ve okuma deneyimini etkilediğini söyler 

ve siyah beyazda fikirlerin renkli çizgi romanlara göre daha doğrudan iletildiğini 

belirtir. Renkli çizgi romanın, siyah beyaz çizgi romana göre avantajı ise, rengin 

yüzeysel niteliklerinin okurlara siyah-beyaz çizgi romandan daha çekici 

gelmesidir. Ayrıca içinde yaşadığımız dünya siyah-beyaz değil, renklidir; ilk 

bakışta renkli çizgi romanlar, okuyucuya daha gerçekçi görünür.  

https://www.pixton.com/
https://www.storyboardthat.com/
https://www.makebeliefscomix.com/
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Çalışmada ses efektlerinden de bol miktarda yararlanılmıştır. “Çizgi 

romanda yazıdan, ses efekti olarak faydalanılır. Bazen bir patlama sesi kareyi 

kaplayabilir; kimi zaman birinin çığlığı, tabancadan çıkan kurşun, atılan bir 

yumruk ya da bir kalabalığın alkış sesi efekt olarak etkiyi güçlendirmek için 

karelere katılır” (Cantek, 2010). 

Tasarımda temel noktalardan birisi olan çizgi roman karakterlerini 

oluştrururken dikkat edilen husular ve karakterlerin özellikleri şu şekildedir; 

Belen Hanım 

Türk mitolojisinde Yolculuk Tanrıçası. Pelen Ana olarak da 

tanınır. 

Yolcuları korur.  

● Yolculuk yapanlar kendisine yakarırlar. 

● Yolların güvenliğini sağlar. 

● Yolculara zarar veren haydutları cezalandırır. 

Giyim, adeta bir turnusol kâğıdı gibi toplumsal yapı ve 

kültür arasındaki ilişkiyi yansıtır niteliktedir (Crane, 2003). Bu doğrultuda Türk 

mitolojisinde yer alan bir tanrıdan esinlenilerek oluşturulan kahramanımızın, 

kıyafetleriyle de Türk kültürünü yansıtır nitelikte olmasına özen gösterilmiştir. 

Çalışmada kurgulanan senaryoya göre özel güçleri olan bir süper kahraman olan 

Belen Hanım gündelik yaşamında da öğretmenlik yapmaktadır. Yani iki farklı 

kimliğe sahiptir. Süper kahraman kostümleri yalnızca tanınabilir bir kimlik 

yaratmakla kalmaz aynı zamanda kahramanın diğer kimliğini de gizlemesine 

olanak tanır (Hariston, 2015). Süper kahraman kostümleri benzersizliği 

vurgulamalı, sivil kostümler ise toplumla normallik kurmalıdır. Süper 

kahramanın ikna edici bir şekilde toplum hayatına karışabilmesi için sivil 

giysilerinin son derece yaygın ve sıradan olması gerekmektedir (Brownie ve 

Graydon, 2016; aktaran Cansever, 2019). İki farklı kimliği olan kahramanımızın 

kıyafetinin seçiminde bu hususlar göz önünde bulundurulmuştur.   
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Malala Yusufzay  

 

● Pakistanlı insan hakları aktivistidir. 

● 2014’te Nobel Barış Ödülüne layık görüldü. 

● Kız çocuklarının okula gidebilmesi için büyük 

mücadeleler verdi. 

 

 

Çocuklar, okudukları kitapların kahramanlarının yerine kendilerini 

koyarak onları anlamaya çalışır, onlarla empati kurar ve böylece kahramanın 

yaşamına da tanıklık ederek onlar aracılığıyla farklı insanların yaşamlarındaki 

güçlükleri de fark etme fırsatı bulur (Zivtci, 2006). Ayrıca kendi gibi düşünen, 

kendi hayatına benzer bir hayata sahip olan kahramanlar olduğunu görmek 

çocuklardaki güven duygusunu geliştirir (Saltık, 2012). Bu doğrultuda gerçek 

yaşamda da bir çocuk olan ve çocuk yaşlarda okuldan mahrum bırakılan Malala 

Yusufzay karakteri, öğrencilerin empati kurarak demokrasinin önemini daha iyi 

kavraması için hazırlanan çalışmanın senaryosuna dahil edilmiştir. Malala 

Yusufzay henüz 11 yaşında iken Taliban rejimi altında yaşamı anlatan isimsiz 

yazılar yazmaya başlamıştır. 2012 yılında 15 yaşında iken içinde bulunduğu 

öğrenci otobüsü Taliban tarafından basılmış ve başından vurulmuştur. Pakistan 

Talibanı silahlı saldırının, Malala'nın "batı yanlısı görüşleri" nedeniyle 

gerçekleştirildiğini açıklamıştır. Malala saldırı nedeniyle uzun süre hastanede 

yatmıştır. 2014 yılında 17 yaşında iken Nobel Barış Ödülü'nü alarak bu alanda 

ödül alan en genç isim olmuştur. Malala Yusufzay’ın son derece zorlu ve ilham 

verici hayat hikayesinden bir kesit çalışmaya dahil edilmiş; öğrencilerin bir çocuk 

olarak sahip oldukları en temel haklardan biri olan eğitim hakkının ve diğer 

haklarının karakterle özdeşim kurma yoluyla farkına varmalarını sağlamak ayrıca 

bir kazanım olarak görülmüştür. Eğitim hakkı, evrensel bir hak olup uluslararası 

sözleşmelerle güvence altına alınmış ve herkese tanınmıştır (Öz, 2013). 

Dünyanın birçok ülkesinde çocuklar bu haktan mahrum bırakılmaktadır. 

Çocuklara haklarını öğretme konusunda ailelere ve eğitim kurumlarına büyük iş 

düşmektedir. Okullar, çocukların kendi haklarını daha yakından tanımaya 

başladığı formal eğitim kurumlarıdır ve çocukların haklarını öğrenmelerinde 

okulların yanı sıra öğretmenlere de büyük sorumluluk düşmektedir (Osler, 1994). 

Yapılan çalışmalar sonucunda sosyal bilgiler öğretim programında çocuk 

haklarına ilişkin kazanımların az sayıda olduğu tespit edilmiştir (Dündar ve 
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Hareket, 2016). Sosyal bilgiler öğretim programında çocuk hakları ile ilgili 

kazanımların sınırlı olması ve yeteri kadar yer verilmemesi, öğretmenlere bu 

açığı kapatma sorumluluğu yüklemektedir. Öğretmenler bu açığı kapatmak için 

bu kazanımların yer aldığı bir materyal hazırlama yoluna gidebilirler. Malala 

Yusufzay karakteri ile birlikte öğrencilere kendi haklarıyla ilgili bir farkındalık 

kazandırmayı da amaçlayan bu çalışmanın, bir kazanımı öğrencilere 

kazandırmaya yönelik materyal hazırlama sürecinde eğitimcilere referans 

kaynağı olabileceği düşünülmektedir. 

 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Günümüzde bilim ve teknolojinin hızla geliştiği görülmektedir. Bu 

gelişmeler her alanı etkilediği gibi eğitim ve eğitim uygulamalarını da 

etkilemektedir. Çünkü teknoloji ve eğitim arasında devamlı olarak birbirini 

etkileyen bir ilişki bulunmaktadır. Teknoloji toplumu, hayatı ve eğitimi değiştirir. 

Dolayısıyla toplumun da eğitimden beklentisi artar. Güncellenen eğitim 

programında öğrenme-öğretme teori ve yaklaşımlarındaki yenilik ve 

gelişmelerin, bireylerden beklenen rolleri değiştirdiğinin altı çizilmiş; bilgiyi 

üretebilen, problem çözebilen, eleştirel düşünebilen, kararlı ve girişimci 

bireylerin yetişmesinin sadece bilgi aktarımına dayalı bir yapıdan ziyade bireysel 

farklılıklara saygı duyan, değer ve beceri kazandırma amacı güden bir sistem ile 

mümkün olabileceği belirtilmiştir (MEB, 2018). Bulunduğumuz dönemin 

modern eğitim-öğretim anlayışında, bireysel farklılıklara saygı duyulan bir 

eğitim-öğretim ortamı oluşturmanın kolay ve en etkili yollarından biri ise 

şüphesiz bu ortamlarda farklı öğrenme stiline sahip öğrencilere ve farklı duyulara 

hitap eden öğretim materyallerinden faydalanmaktır. Öğretim materyalleri birçok 

duyu organına hitap ederek öğrenimin daha kalıcı olmasını sağlamaktadır (Fidan, 

2008). Tüm derslerde olduğu gibi içinde birçok bilim dalı, soyut kavramlar 

barındıran sosyal bilgiler dersinde de etkili ve kalıcı öğrenmeyi sağlamak için 

öğretim materyali kullanımı son derece önemlidir. Özellikle sosyal bilgiler 

öğretmenlerinin derslerinde görsel materyal kullanmasının, öğrencilerin 

okudukları metinleri anlamalarında etkili olduğu bilinmektedir (Yazıcı, 2006). 

Görsel materyaller arasında yer alan çizgi romanlar; güçlü görsellikleri, 

olay örgüsünün sürükleyiciliği, kendine has efektleri ve mizahi anlatımı ile 

okuyucusunu kendine çeker. Eğitim ortamlarında çizgi romanlar kullanılarak 

geleneksel yöntemlerden uzaklaşılıp, öğrencilerin yaratıcılıkları geliştirilebilir. 

Mizahi yönü de dikkate alındığında, çizgi romanlar vasıtasıyla öğrenciler 

konuları eğlenerek öğrenebilirler. Çocuklar, okudukları kitapların 

kahramanlarının yerine kendilerini koyarak onları anlamaya çalışır, onlarla 
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empati kurar ve böylece kahramanın yaşamına da tanıklık ederek onlar 

aracılığıyla farklı insanların yaşamlarındaki güçlükleri de fark etme fırsatı bulur 

(Zivtci, 2006).  Çizgi romanla yapılan bir öğretimde de çocuklar, çizgi roman 

karakterlerinin yaşadıklarını içselleştirip kendileri için olumlu çıkarımlarda 

bulunabilirler. Bu noktada da hazırlanacak olan materyalin bir “eğitim” materyali 

olarak kurgulanması şüphesiz büyük önem taşır. Bu çalışma kapsamında 

belirtilen bu noktaya dikkat edilerek tasarlanan eğitici çizgi roman materyalinde 

Belen Hanım hem bir öğretmen hem de zamanda yolculuk yapabilen bir süper 

kahramandır. Öğretmenlerinin süper gücü sayesinde farkında olmadan bir zaman 

yolculuğuna çıkıp 2009 yılı Pakistanı’na giden öğrenciler, Malala Yusufzay'ın 

dilinden insan hakları ve demokrasinin önemini öğrenmektedirler. 

Materyal geliştirme noktasında ilgili çalışmaya benzer olarak dijital 

ortamda (pixton.com) Sosyal Bilgiler eğitimi için  hazırlanmış ders materyali 

çalışmaları da vardır.  Kaba, Şin ve İlhan 2019 yılında sundukları çalışmalarında, 

6. sınıf Sosyal Bilgiler dersi etkin vatandaşlık öğrenme alanı yönetim biçimleri 

konusunun öğretimi için 67 parçadan oluşan bir dijital çizgi romanı 

tanıtmışlardır. Bilge isimli bir öğrenci karakterinin maceraları üzerinden 

kurgulanan çizgi roman 67 parçadan oluşmakta ve kahramanın günümüzden 

geçmişe doğru zaman içinde seyahati ile yönetim şekillerini yerinde görerek 

öğrenmesini konu almaktadır. Benzer tarzda başka bir çalışma ise Keskin ve İlhan 

(2020) tarafından sunulmuştur. Değerler eğitiminde tasarlanan dijital çizgi roman 

materyali 48 kareden meydana gelmektedir. Çizgi romanın ismi ortaokul 

öğrencilerinin ilgisini çekecek tarzda “gizli labirent”olarak belirlenmiştir.  Çizgi 

roman ortaokul öğrencilerinin topluca labirent ziyaretleri ve orada yaşadıkları 

maceralar üzerinden kurgulanmıştır. Görüldüğü gibi dijital arenalarda çizgi 

roman materyal tasarımları farklı bakış açıları ile oluşturulmakta, zenginleşmekte  

ve yaygınlaşmaktadır.  

Eğitici çizgi romanların araştırmacılar tarafından dijital ortamlarda 

geliştirildiği çalışmalarda, özellikle de Pixton.edu’da hazırlandığı birçok 

akademik çalışma karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmaların genelinde 

araştırmacılar tez uygulama aracı olarak dijital çizgi roman materyalleri 

geliştirmişler ve de uygulamalı çalışmalar yapmışlardır. (Cabrera vd, 2018; 

Mutlu, 2019; Avaroğulları ve Mutlu, 2019; Topkaya, 2014; Topkaya, 2016; 

Topkaya ve Doğan; 2020, Ünal ve Demirkaya, 2019; Şentürk, 2020).  

Eğitici çizgi romanların popülerliğine güncel bir örnek ise Amerika 

Birleşik Devletleri’nden gelmiştir. The New York Times gazetesinin resimli 

kitaplar&manga kategorisinde haziran ayı için yayınlanan en çok satanlar 

listesinin ilk sırasında eğitici bir resimli roman yer almaktadır 
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(www.nytimes.com). “New Kid” isimli bu resimli roman bir öğrencinin okuldaki 

ilk günlerinde yaşayabileceği sorunları nasıl aşması gerektiğini anlatan bir 

hikayeden kurgulanmıştır. İlgili eser aynı gazetenin temmuz ayı satış 

sıralamasında ise ikinci sırayı alarak yine yüksek satış grafiği elde etmiştir. Bu 

durum da eğitici çizgi romanın diğer çizgi romanlar kadar ilgi gördüğünü 

göstermektedir.  

Çizgi romanların eğitimde kullanımı ile ilgili yapılan çalışmalarda, çizgi 

romanların eğitimde kullanılmasının öğrencinin derse karşı tutumuna herhangi 

bir etkisinin olmadığı yönünde sonuçlara (Ünal ve Demirkaya, 2019) da 

rastlanılmakla birlikte, çizgi romanların büyük oranda olumlu yönde bir etkisinin 

olduğu görülmektedir (Sones, 1944; Tatalovic, 2009; Özdemir, 2010; Hosler ve 

Boomer, 2011; Weber ve diğ., 2013; Topkaya, 2014; Topkaya, 2016; İlhan, 2016; 

Toh vd., 2017; Karagöz, 2018; McGrail vd., 2018; Widayanti ve Muntaha, 2018; 

Ünal ve Demirkaya, 2019; İlhan ve Oruç, 2019; Temel ve İlhan, 2019; Sarıbıyık, 

2018; Aşçı, 2020; Şentürk, 2020). 

Özdemir (2010)’in fen eğitimi alanında yaptığı çalışmada, eğitici çizgi 

romanların fen bilgisi dersinde öğrencilerin derse olan tutumuna olumlu bir 

etkisinin olmadığı ancak ders başarısını olumlu yönde etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Hosler ve Boomer (2011) çizgi romanların biyoloji dersinde 

kullanılmasının, öğrencilerin derse olan tutumunu olumlu olarak etkilediğini 

yaptıkları çalışmada ortaya koymuşlardır. Topkaya (2014) çalışmasında 

vatandaşlık dersinde çizgi roman kullanımının öğrencilerin başarısını olumlu 

yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Yine Topkaya (2016), öğrencilere çevreye 

duyarlılık değeri aktarılırken çizgi romanların kullanılmasının verilmek istenen 

değeri daha kalıcı hale getirdiğini belirtmiştir. İlhan (2016) tarafından yapılan 

doktora tezinde, sosyal bilgiler dersinde çizgi roman kullanımının öğrenci 

başarısını ve derse karşı tutumlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Karagöz (2018)’ün çalışması, eğitici çizgi romanların okuma 

başarısını arttırdığını, öğrencilerin okumayı eğlenceli bir etkinlik olarak 

gördüğünü işaret etmektedir. Eğitici çizgi romanların öğrencilerin derse 

tutumunu etkilemediği sonucuna ulaşan Ünal ve Demirkaya (2019)’nın 

çalışması, ders başarısının çizgi roman tarafından olumlu etki etkilendiğini 

göstermektedir. İlhan ve Oruç (2019) ise sosyal bilgiler dersinde çizgi roman 

kullanımının, öğrencilerin hem motivasyon hem de başarısını olumlu yönde 

etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Aşçı (2020) Türkçe ders kitaplarında yer alan 

çizgi romanların değerler eğitimi açısından incelenmesi adlı çalışmasında Türkçe 

ders kitaplarında yer alan çizgi romanların içerdikleri değerler bakımından zengin 

olduğunu, değerlerin bir arada verildiğini ve bu bağlamda değerlerin aktarılması 

konusunda çizgi romanların etkili bir materyal olduğunu belirtmiştir. Görüldüğü 
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gibi bu ve buna benzer birçok çalışma eğitimde çizgi roman kullanımının pek çok 

açıdan yararlı olduğunu ortaya koymaktadır.  

Çalışma kapsamında tasarlanan eğitici çizgi roman materyali, Sosyal 

Bilgiler 6.Sınıf Etkin Vatandaşlık öğrenme alanı; “Toplumsal hayatımızda 

demokrasinin önemini açıklar” kazanımı temele alınarak hazırlanmasıyla birlikte 

öğrencilerde çocuk haklarıyla ilgili bir farkındalık yaratmayı da amaçlamıştır. Bu 

materyalin uygulaması yapılarak yeni bir çalışma ortaya konabilir. İstenildiği 

takdirde tasarlanan materyalin tamamı araştırmacılarla paylaşılabilir 

Benzer materyaller Sosyal Bilgiler dersinin farklı sınıf seviyeleri, öğrenme 

alanları ve kazanımları için hazırlanabileceği gibi farklı dersler için de 

hazırlanabilir. Ayrıca web ortamında yer alan farklı sitelerde dijital çizgi 

romanlar tasarlanabilir ve kullanılabilir.  

Gelecekte yapılacak eğitici çizgi roman geliştirme çalışmalarında 

araştırmacılar için şu hususların göz önünde bulunulması  da önerilebilir: 

 Bir kazanıma göre tasarlanıyorsa, kazanım dışına çıkılmaması ve tam 

anlamıyla kazanımı karşılaması gerekmektedir. 

 Dili sınıf düzeyine uygun olmalı ve ilgi çekmelidir. 

 Yaratılan kahramanlar çocukların yaşına uygun olmalıdır. 

 Karelerde uzun metinlere yer verilmemelidir.  

 Kareler arasında devamlılık olmalıdır. 

 Öğrencinin ilgisini çekmek ve merak duygusunu ortaya çıkarmak için ses 

efektleri kullanılmalıdır. 

 Öğrencilerin kendileriyle özdeşim kurabileceği karakterlere yer 

verilmelidir.  
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OKUL ÖNCESİ DÖNEM VELİLERİNİN DEĞERLER EĞİTİMİNE 

YÖNELİK GÖRÜŞLERİ1 

Munise DURAN2 

Öz 
Okul öncesi dönem velilerinin okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan değerler 

eğitimine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından belirlenmeye çalışıldığı bu 

araştırma nitel araştırma desenlerinden bir durum çalışmasıdır. Çalışmada veri toplamak 

amacıyla Malatya ili Battalgazi ilçesinde bulunan anaokullarındaki 52 veli ile görüşülmüş 

ve değerler eğitimine yönelik görüşlerini toplamak için araştırmacı tarafından 

oluşturulmuş yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel 

analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre alt sosyo-

ekonomik bölgedeki veliler değerler eğitimi kavramını genellikle duymamışlardır. 

Çocuklarında olmasını istedikleri değerlerin başında yardımlaşma ve sorumluluk değeri 

gelmektedir. Orta ve üst sosyo-ekonomik bölgedeki veliler ise çocuklarının saygı değerini 

kazanmasını istemişlerdir. Velilerin bu konuda okuldan beklentileri şu şekilde 

belirlenmiştir; değerler eğitimi sürecine kendilerinin de dâhil edilmesi, sokaklardaki argo, 

küfür konuşmalarının önlenmesi ve madde bağımlılığına karşı okulun çocuklarını 

koruyucu, yönlendirici, eğitici ve ailelere yardımcı olmaları yönündedir. Ailelerin 

çocuklarının değer edinimine yönelik yaptıkları ise çocuklara rol model olma ve nasihat 

etme yönündedir. Veliler değerlerin ediniminde etki eden çevresel faktörleri; aile ortamı, 

sokaklar, akran grupları, televizyon ve internet olarak belirlemişlerdir. Bu faktörlerin 

olumsuz yönlerine karşılık aldıkları önlemler ise çocukların sınırlı sürede ve birinin 

gözetiminde sokağa çıkması, televizyon ve interneti belirli sürelerde ve belirli 

programları izlemesi ve kullanması olarak belirlenmiştir. 

                                                 
1 Bu çalışmanın bir kısmı İnönü Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenen INCSOS 2018 

Al-Quds- kongresinde sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
2 Dr. Öğr. Üyesi, İnönü Üniveritesi, Eğitim Fakültesi, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, 

munise.durdu@inonu.edu.tr, Orcid: 0000-0001-8912-2669 
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Anahtar Kelimeler: Değerler, Değerler Eğitimi, Okul Öncesi Eğitimde Değerler, Okul 

Öncesi Velileri   

Views of Preschool Parents to theValues Education 

Abstract 

The purpose of this study is to determine the expectations and views of preschool parents 

on values education.The design of the research is a case study that is one of the qualitative 

research methods. In order to collect data, 52 parents in the kindergartens of Battalgazi 

district of Malatya province were interviewed to collect data and a structured interview 

form created by the researcher was used to collect their views on values education. 

Descriptive analysis method was used to analyze the data. According to the results 

obtained from the research, parents in the lower socio-economic region did not generally 

hear the concept of values education. Cooperation and responsibility are the primary 

values that they want their children to have. Parents in the middle and upper socio-

economic regions wanted their children to gain respect. Parents expectations at school are 

as follows; their own involvement in the values education process, preventing slang and 

swearing speeches on the streets taking preventive, protective, educational measures for 

school children against drug addiction and helping families in this regard. What families 

do for their children's value acquisition is to be a role model and advice to children. 

Parents identified the environmental factors affecting the acquisition of values as family 

environment, streets, peer groups, television and the Internet. The precautions taken 

against the negative aspects of these factors were determined as time restriction, allowing 

their children to go out in a limeted time under the going out to the streets in a limited 

time and under the supervision of someone, letting them watch television and use the 

Internet for certain periods and certain programs. 

Keywords: Values, Values Education, Values in Preschoool Education, Preschool 

Parensts 

 

GİRİŞ 

İnsanoğlu gözlerini hayatına yön veren birtakım değerlerin içinde açar. 

Değerler insan yaşamına yön veren önem dereceleri yere ve zamana göre 

değişebilen arzulanan amaçlardır (Schwarts,1992). Bireyler hayatlarındaki 

hemen hemen her durumu bu amaçlar doğrultusunda algılar ve hayatlarına öyle 

yön verirler. Değerler toplumun sosyo-kültürel öğelerine anlam veren en önemli 

ölçütlerdir (Özensel, 2003). 

Değerleri inançlar olarak tanımlayan Kuşdil ve Kağıtçıbaşı (2000), bireyin 

amaçları ve bu amaçlara ulaşmada etkili olan davranış biçimleri ile 

ilişkilendirirler. Örneğin yardımseverlik değeri, doğruluk değeri gibi. Shwartz ve 

Bilsky’e (1987) göre değerler şu özellikleri içerir; 
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• Arzulanan amaç ifadeleri ya da davranışları, 

• Kavram ya da inançları, 

• Belirli durumların üzerinde ya da dışında olmaları, 

• Olayların ve davranışların seçimine öncülük etmeleri, 

• Göreceli olarak sahip oldukları önem derecelerini içerirler.  

Toplumda var olan değerler insan yaşamının önemli bir bölümünü 

oluşturmaktadır. Değerler insanların kendileri de dâhil olmak üzere diğer 

insanları ve olayları değerlendirmek, davranışlarını seçmek ve bu davranışları 

meşru hale getirmek için kullandıkları ölçütlerdir (Schwart, 1992). Toplumsal 

anlamda değerler toplum tarafından en iyi, en doğru ve en faydalı olduğu kabul 

edilen genellenmiş davranış kalıplarıdır (Kaymakcan, 2014). Toplumlar 

kendilerinde var olan değerler aracılığıyla insanların bazı davranışlarını takdirle 

karşılarken bazı davranışlarını da tenkit ederler. İnsan sahip olduğu değerler 

yardımıyla insanları, nesneleri, fikirleri, durumları ve eylemleri iyi-kötü, değerli-

değersiz olarak yargılar (Yazıcı, 2007). Bu bağlamda değerler ahlaki davranış 

konusunda bir kimsenin diğer bir kişinin istek ve niyetlerini, insanlara ait 

niteliklerini değerlendirirken başvurduğu bir ölçüttür (Güngör, 2000). Sevgi, 

saygı, cesaret, sadakat, dostluk, nezaket değerleri toplumda önem verilen 

değerlerdendir. Bu değerlere uygun davranan insanlar da toplum gözünde 

değerlidir (Dökmen, 2005).  

Genellikle değerler dini, siyasal, ekonomik açıdan ayrılır. Alport ve 

Vernon (1931) değerleri; bilimsel, ekonomik, siyasi, sosyal ve dini olmak üzere 

beş kategoride incelemişlerdir. Güngör (2000) ise değerleri, estetik, teorik, 

iktisadi, siyasi, sosyal ve dini olmak üzere altı grupta kategorize etmiştir.  

Toplumda var olan temel değerler üç bölümden oluşmaktadır. Bunlar ahlaki bilgi, 

ahlaki hisler ve ahlaki davranışlardır (Balat ve Dağal, 2009).   

Sosyal değerlerin bazı işlevleri vardır. Fichter (1990) bu işlevleri şu şekilde 

belirlemiştir; 

- Değerler bireylerin ilgilerini istenilir ve yararlı olarak görülen maddi 

nesneler üzerinde yoğunlaştırır, 

- Toplumdaki ideal olan düşüncee ve davranış yollarına değerler yol 

gösterir, 

- Değerler bireylerin ve birlikteliklerin sosyal değerlerinin yargılanarak bir 

karar verilmesinde birer ölçüt olarak kullanılır, 

- Değerler, bireylerin sosyal rolleri seçmesine yardım eder. Bireylerde ilgi 

oluşturur ve cesaret verirler,  
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- Değerler bireyler arasında ve toplum arasında dayanışma aracı olarak da 

kullanılır, 

- Değerler, bireylerin davranışları üzerinde sosyal kontrol ve baskının 

araçlarıdır. Kişileri toplumun örf ve adetlerine uymaya yönlendirir, iyi, 

güzel şeyler yapmak için bireyleri cesaretlendirir.  

Toplumsal kültürün oluşumunda bireylerin sahip olduğu değer yargılarının 

toplumsal hayata uyum kurabilmesi için, çocuğun kişiliğinin gelişimi için 

toplumda var olan ilkelerin, norm ve kuralların toplumsal yargıların, gelenek 

göreneklerin, adet ve törelerin, toplum için önemli olan olay ve ilişkilerin 

çocuklara aktarılması gerekir (Kızılçelik, Erjem, 1994; Yazıcı, 2006). Lickon’a 

(1992) göre değer eğitimi aile, din kurumları ve okullarda etkileşim halinde 

verilmektedir. Böylece nesilden nesile değerlerin aktarımı geçekleşmektedir.  

Okul öncesi eğitim çocuğun doğumundan temel eğitime kadar olan 

dönemde çocukları bilişsel, dil, fiziksel, sosyal ve duygusal alandaki gelişimlerini 

en üst düzeye çıkarmak için ailelerde ve kurumlarda verilen eğitimdir. Okul 

öncesi eğitimde 19. Milli Eğitim Şurasındaki alınan kararlardan biri de okul 

öncesi öğretim programlarında değerler eğitiminin yer almasıdır (TTK, 2014). 

Bu sayede çocuk kendi potansiyelini gerçekleştirmesi ve toplumun üretken bir 

ferdi olabilmesi imkânına kavuşur.  

Fakat okullardaki öğretimden daha önce çocuk bu değerler ile gözünü 

dünyaya açtığı yer olan ailesinde tanışmaktadır. Böylelikle çocuklar, değerlerle 

bezenmiş ve benimsenmiş bir ailenin içinde yaşama uyum kurma serüvenine 

başlamaktadırlar. Çocuğun ilk olarak anne ile kurmuş olduğu ilişki onun 

yaşamının sonraki dönemlerinde kuracağı ilişkilerin ve etkileşimlerin temelini 

oluşturur. Erikson’a (1984) göre çocuğun yaşamın ilk bir yılı içindeki anne ve 

bebeği arasındaki etkileşim onun temel güven duygusunun oluşumu için ilk 

yaşam tecrübeleridir. Anne tarafından karşılanan fiziksel ve duygusal ihtiyaçları 

bebekte ilk güven duygusunun temellerini oluşturmaktadır. Annenin bebeğini 

ağladığında kucaklaması, bebeğinin rahatsızlığını gidermek için onu 

sakinleştirmesi; karnını doyurması, altını temizlemesi, ya da tenini okşayarak 

rahatlatması ona güvende olduğu mesajını vermektedir. Böylelikle çocuk 

insanlara güven duymayı, sevmeyi, bağlanmayı öğrenmektedir. Erikson bebeğin 

yaşamın ilk yıllarında güven duygusunu geliştiremezse bunun zıddı olan 

güvensizlik duygusunu benliğinde oluşturacağını söyler, bu durumda da çocuğun 

çözemediği güven çatışmasının ileriki yaşam dönemlerinde problem olarak 

karşısına çıkacağını belirtir. Güven duygusunun hayatta kazanılması gereken en 

temel duygu olduğunu belirtir (Üstün & Şar, 1984; Senemoğlu, 2010; Şahin, 

2010; Gürses & Kılavuz, 2011). 



Okul Öncesi Dönem Velilerinin Değerler Eğitimine Yönelik Görüşleri 

 

[2489] 

 

Ebeveyn ve çocuk arasındaki güvene dayalı başlayan sevgi ve bağlılık ona 

ilerleyen yıllarda hayatına rehberlik edecek ahlaki çerçevenin oluşmasında temel 

teşkil etmektedir. Aile ortamı çocuğun hayatının büyük bir bölümünün geçtiği 

temel davranışları öğrendiği yerdir ve bu davranışlar onun ileri yaşamında 

kendini göstermektedir. Bu nedenle, anne babanın sergilediği davranışlara çok 

dikkat etmesi gerekmektedir çünkü çocuk bu davranışları rol ve model 

almaktadır. Bu durum çocuğun yaşamında olumlu ya da olumsuz etkiler olarak 

ortaya çıkmaktadır (İnal, 2006). 

Ailelerin çocuğun gelişimindeki görevleri; çocuğun bakımını sağlamak, 

çocuğa sevgi ve ilgi göstermek, itiyaçlarını karşılamak, sağlıklı bir birey olarak 

davranmasını sağlamak, ona uygun rol ve model olmak, demokratik ebeveyn 

tutumunu sergileyebilmek ve çocuğun eğitim sürecine katılarak onu desteklemek 

olarak sıralanabilir (Balat ve Dağal, 2009). 

Berkowitz (2002), değerler eğitimi akımlarından biri olan karekter 

eğitiminde ailenin etkisinin büyük olduğunu belirtmektedir. Karerkter eğitimi her 

demokratik ve özgür toplum için bir zorunluluktur (Lickona, 1992). 

İnal’ın (2006) aktardığına göre Bilen (2004) ailenin çocuğa değer 

aktarmadaki rolünü şu şekilde tanımlamıştır; çocuğun hayata ilişkin ilk temel 

değerleri edinebilmesine yardım etme, insanlarla uyum içinde yaşayabilmenin 

yollarını gösterme, güven duygusu ve olumlu benlik algısı kazanabilmesine 

olanak tanıma, ailenin ve kendi ailesinin, toplumun devamını sağlayacak kültürel 

ve sosyal değerleri gelecek nesillere aktarmadaki rolünü fark edebilmesine imkân 

vermek olarak belirtmiştir (Akt. İnal, 2006). 

Ailenin değerlerin ediniminde rol model olurken demoktarik bir tutum 

sergileyebilmesi, çocuğun eğitimine katılması bu süreci daha kalıcı ve istendik 

yapmaktadır. Bu bağlamda aile katılımı diğer becerilerin gelişiminde olduğu gibi 

değerlerin ediniminde de oldukça önemlidir. Aile katılımı, ebeveynlerin ve 

ailedeki diğer bireylerin eğitimci ile iletişime girerek çocuğun öğrenmelerini ve 

gelişimini en üst düzeye çıkarmak için eğitim öğretim sürecine dahil olmalarıdır 

(Little, 1998; Epstein, 2002; Morrison, 2003; Tezel Şahin ve Ünver, 2005). Bu 

bağlamda değerler eğitiminde ailenin bu eğitime katılımı sınıf içi etkinlikler, 

haber mektupları, toplantılar, seminerler, ev ziyaretleri, okulda ebeveyn köşeleri 

oluşturma gibi etkinliklerle gerçekleştirilebilir (Temel, Aksoy & Kurtulmuş, 

2010). 

Okul öncesi dönem gelişimin en hızlı olduğu dönemlerden biridir. Beyin 

gelişimi diğer gelişim alanları olan bilişsel, dil, motor, sosyal ve duygusal 

gelişimi için güçlü bir temel oluşturur. Bu nedenle çocuklar yaşamın ilk altı 
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yılında çok hızlı bir şekilde büyürler. Beynin bu dönemdeki gelişimi çok hızlı 

olduğu için çevresel faktörlerden de çokça etkilenmektedir (MEB, 2013).  

Tüm bunların ışığında değerlerin ediniminde ailenin rolü ve etkisi, okul 

öncesi dönemin özel yapısı yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle okullardaki 

değerler eğitimi programlarının ve eğitim amaçlarının başarıya ulaşabilmesi için 

değer ediniminde saç ayağından biri olan ailelerin değerlere yönelik görüşlerini 

belirlemek yerinde olacaktır. Böylelikle okulun ve ebevenylerin etkileşim halinde 

olarak birbirlerinin beklentileri doğrultusunda daha etkili eğitim planlarının 

yapılabileceği öngörülmektedir. Bu çalışmanın bu yönüyle eğitimcilere yol 

gösterici olacağı düşünülmekedir. 

Amaç  

Bu araştırmanın amacı okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanmakta 

olan değerler eğitimi konusunda velilerin tutumlarını ve beklentilerini 

belirlemektir. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

1. Aileler değer kavramını nasıl tanımlamaktadır? 

2. Aileler çocuklarının hangi değerleri kazanmasını istemektedirler? 

- Değerlerin kazanımı bölgelere göre farklılaşmakta mıdır? 

3. Ailelere göre okul öncesi eğitimde hangi değerler çocuklara 

kazandırılmalıdır? 

4. Anaokullarında değerler eğitimi ile ilgili ne gibi etkinlikler yapılmaktadır? 

- Bölgelere göre okullarda yapılan değerler eğitimi etkinlikleri 

farklılaşmakta mıdır? 

- Aileler okullarda ne gibi etkinliklerin yapılmasını istemektedirler? 

5. Aileler değerlerin kazanımı için neler yapmaktadırlar? 

6. Ailelere göre çocuklarının değer ediniminde hangi faktörler etkilidir? 

- Aileler bu faktörleri kontrol altında tutmak içine ne gibi önlemler 

almaktadırlar? 

 

YÖNTEM 

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden olan durum çalışmasıdır. 

Nitel durum çalışmaları bir sistemin, bir yapının derinlemesine betimlenmesidir 

(Merriam, 2009). Durum çalışmaları gerçekte ortamda neler olduğuna bakma, 
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sistematik bir biçimde verileri toplama, analiz etme ve sonuçları ortaya koyma 

biçimidir. Araştırma sonunda ortaya çıkan durumda ise incelenen olayın neden o 

şekilde olduğunu ve gelecek araştırmalarda daha detaylı olarak nelerin 

incelenmesi gerektiği anlaşılmaktadır (Davey, 2009). Bu bağlamda bu çalışmanın 

amacı olan velilerin değerler eğitimine yönelik var olan görüşlerini belirlemede 

kullanılacak en uygun yöntem durum çalışması yönemi olmuştur.  

Çalışma Grubu 

Bu araştırma Malatya ili Battalgazi merkez ilçesindeki alt, orta ve üst 

sosyo-ekonomik bölgede bulunan tüm okulların velilerinden elde edilmiştir. 

İlçedeki tüm okullar bulundukları sosyo-ekonomik konuma göre bölgelere 

ayrılmış ve bu okulların yöneticileri ile görüşülmüş, velilere araştırma 

duyurulmuş ve katılmak isteyen veliler ile araştırmacı belirlenen gün ve saatte 

toplanmışlardır. Araştırmaya katılım gönüllülük esasına dayanmaktadır. 

Araştırmaya toplam 52 veli katılmıştır. Araştırmaya katılan velilere çalışmanın 

amacı ve görüşmede kayıt tutulacağı belirtilmiş ve izinler alınmıştır.  

Veri Toplama Araçları 

Araştırmadan elde edilen veriler araştırmacı tarafından oluşturulmuş 

yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Görüşme formunda yer alan 

sorular okul öncesi eğitimi, sınıf öğretmenliği ve eğitim programları alanında 

uzman 4 akademisyenin görüşüne sunulmuş sorularda mutabık kalınarak nihai 

sonuç verilmiştir. Görüşme formu iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısım velilerin 

demografik bilgilerinin yer aldığı bölümdür. İkinci bölüm ise değerlere yönelik 

soruların yer aldığı bölümdür. Görüşmeler sohbet ortamında okulun boş bir 

odasında görüşmeci ve veli ile birlikte rahat bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmeler gönüllük esasına dayalı olarak velilerin izinleri doğrultusunda ses 

kayıt cihazı ile kayıt altına alınmış ve görüşmeci yer yer notlarda tutmuştur. 

Bazen görüşme esnasında ortaya çıkan sonda sorularda yer almıştır. Bu sorular 

neden, ne gibi sorunlarla karşılaşıyorsunuz, bu sorunları çözmek için hangi 

çözüm yollarına başvuruyorsunuz gibi sorulardır. 

Verilerin Analizi 

Elde edilen verileri analiz etmek için betimsel analiz yöntemi 

kullanılmıştır. Durum çalışmalarında genellikle tercih edilen bir yöntem olan 

betimsel analizde yapılandırılmış veya açık uçlu sorularla yapılan mülakatlar 

sonucunda elde edilen verilerin analizinde çapraz durum analizi yapılır. Betimsel,  

sistematik veri analizinde ise bu iki analiz yöntemi veri analizi ile birleştirilir. 

Görüşmelerden elde edilen veriler kodlama sistemi ile sayısal verilere 

dönüştürülür ve analizi yapılır. Betimsel analiz dört aşamadan oluşur (Altunışık, 
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Çoşkun, Yıldırım, Bayraktaroğlu, 2010). Bu aşamalara göre yapılanlar şu 

şekildedir; 

Betimsel analiz için bir çerçeve oluşturma, bu araştırmada toplanan veriler 

ses kayıtları ve araştırmacının tutuğu notlar şeklindedir. Bu nedenle araştırmacı 

önecelikle öğretmenlerle yapılan görüşmeleri olduğu gibi bilgisayar ortamında 

yeni bir forma dökerek araştırma soruları doğrultusunda verilerin altında 

toplanacağı temaları belirlemiştir. Bu çerçevede 6 tane tema belirlenmiştir. 

Tematik çerçeveye göre verilerin işlenmesi, veriler temalara göre 

düzenlenerek alt temaları oluşturulmuş ve düzenlenmiştir. Örneğin velilerin 

çocuklarının edinmesini istedikleri değerler temasının 12 tane alt teması 

belirlenmiştir. Bu aşamada düzenlenen veriler iki uzman kişiye daha okutulmuş 

ve onların da verileri kavramsal çerçeveye göre yerleştirmeleri istenmiştir. 

Uzmanlar da araştırmacı ile aynı fikirde olmuşlardır.  

Bulguların tanımlanması, araştırma raporunda temalar ve alt temalara göre 

düzenlenen veriler tanımlanarak katılımcıların görüşlerine sık sık doğrudan 

alıntılarla yer verilmiştir. . Bu araştırmada bulgular tanımlanırken hangi velinin 

görüşüne yer verildiğini belirtmek için her veliye bir kod verilerek onun görüşü 

(V.1) koduyla tırnak içinde italik yazıyla verilmiştir. 

Bulguların yorumlanması; verilerin yorumlanması ve raporlanması elde 

edilen bulguların betimlenmesinin ardından doğal genellemelerle yapılmıştır 

(Stake, 1995).   

Geçerlilik ve güvenirlik için Miles ve Huberman’ın  (1994) belirlediği 

ölçütler esas alınmıştır bu doğrultuda iç geçerliği sağlamada öncelikle temalara 

yönelik bulgular tanımlanmış ve daha sonra kendi icinde tutarlı olup olmadığı 

farklı araştırmacıların görüşleri dikkate alınarak test edilmiştir. Güvenirlik = 

Görüş Birliği / (Görüş Birliği + Görüş Ayrılığı) hesaplaması sonucunda 

araştırmanın güvenirliği % 80 olarak hesaplanmıştır. Araştırmanın bulgularından 

yola çıkılarak yapılan tahminler ve genellemeler verilerle tutarlı bulunmuştur. Dış 

geçerliği sağlamak için araştırmanın yöntemi, ortam ve süreçler ayrıntılı olarak 

tanımlanmıştır. Örneklem grubu genellemeye izin verecek ölçüde yeterlidir. 

Araştırmadan elde edilen bulgular kapsamlı ve diğer araştırmalarla 

ilişkilendirilmiştir. Sonuçlar ve tartışmalar bölümünde başka araştırmalar için test 

edilebilecek gerekli açıklamalara yer vermiştir. 
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BULGULAR ve YORUM  

 

Tablo 1 

Velilerin Demografik Bilgileri 
 Sosyo-ekonomik Bölge Eğitim Durumu 

  Alt 

SEB 

Orta 

SEB 

Üst 

SEB 

 Okuma 

yazma 

bilmeyen 

İlkokul Lise Üniversite 

  23 14 15  7 18 12 15 

Cinsiyet Alt SEB 7 11 5 - 

Kadın Erkek Orta SEB - 7 4 3 

43 9 Üst SEB - - 3 12 

Toplam   52  7                   18              12         15 

Araştırmaya katılan 52 velinin demografik özellikleri şu şekildedir: Bu 

velilerin 9’u erkek geriye kalan 43’ü bayandır. Araştırmaya katılan alt sosyo-

ekonomik bölgedeki veli sayısı 23, orta sosyo-ekonomik bölgedeki veli sayısı 14, 

üst sosyo-ekonomik bölgede bulunan veli sayısı 15’tir. Araştırmaya katılan 

velilerden 7’si okuma yazma bilmeyen, 18’si ilkokul mezunu, 12’si lise mezunu, 

15’i ise üniversite mezunudur. Bölgelere göre ayrı ayrı bakıldığında okuma 

yazma bilmeyen (n:7) velilerin tamamı alt sosyo-ekonomik bölgedeki 

okullardadır. Bu gruptaki velilerden 11’i ilkokul, 5’i lise mezunudur. Orta sosyo-

ekonomik bölgedeki okulların velilerinden ise ilkokul mezunu sayısı (n:7), lise 

mezunu sayısı (n:4), üniversite mezunu sayısı (n:3)’tür. Üst sosyo-ekonomik 

bölgedeki okulların lise mezunu veli sayısı (n:3), üniversite mezunu veli sayısı 

ise (n:12)’dir. 

Amaç 1: Değer Nedir? Soruna Yönelik Bulgular 

Tablo2 

Velilerin Değer Algısı Teması  
Alt SEB Orta SEB Üst SEB 

Değer, kıymet Kıymet Davranış hakkındaki yargılar 

Vatan sevgisi (bayrak) Aile ve akrabalık bağları Toplum tarafından kabul gören 

kurallar 

Örf adet, kültür Ahlaki kurallar Ahlaki kurallar 

Temel insani değerler Temel insani değerler Temel insani değerler 

Toplumsal kurallar Davranış kalıpları  

Tablo 2 ye göre, değer nedir sorusuna verilen cevaplara bakıldığında; üst 

sosyo-ekonomik bölgedeki okulların velileri değerleri, genellikle davranışlara 
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yön veren, toplum tarafından benimsenen kurallar bütünü, ahlaki yargı gibi 

tanımlarla betimlemişlerdir. (V.52): ‘‘Değer, herhangibir olay, durum 

hakkındaki değerlendirmelerimizdir’’ demiştir. Orta sosyo-ekonomik bölgedeki 

veliler, insana verilen değer olarak tanımlarken, evrensel olan değerlerden sevgi, 

saygı, hoşgörü, doğruluk gibi değerlerle ifade etmişlerdir. Alt sosyo-ekonomik 

bölgedeki veliler ise bir insana, bir şeye verilen kıymet olarak tanımlamışlar, 

değerleri; aile, çocuk, vatan bayrak değerleri ile örtüştürmüşlerdir. Örneğin 

(V.18): ‘‘Büyüklerine saygılı olmayı, terbiyeli olmayı, adabıyla oturmayı 

kalkmayı bilmektir ’’ demiştir.  

Amaç 2: Aileler Çocuklarının Hangi Değerleri Kazanmasını 

İstemektedirler? Sorusuna yönelik bulgular 

Tablo 3 

Velilerin Çocuklarının Edinmesini İstedikleri Değerler Teması 
Değerler Alt SEB Orta SEB Üst SEB Toplam 

f % f % f % f % 

Saygı 17 73 11 78 9 60 37 71 

Sevgi 13 56 7 50 7 46 27 51 

Yardımlaşma 23 100 3 21 5 33 8 15 

Hoşgörü 3 13 14 100 6 40 9 17 

Dürüstlük 5 21 3 21 7 46 15 28 

Doğruluk 5 21 3 21 5 33 13 25 

Merhamet 4 17 1 7 3 20 8 15 

Örf adet 5 21 14 100 3 20 8 15 

Sorumluluk 23 100 2 14 2 13 4 7 

Değer veren 1 4 1 21 1 6 3 5 

Vatansever 3 13 1 7 3 20 7 13 

Paylaşma 1 4 1 7 1 6 3 5 

Ailelerin çocuklarında en çok olmasını istedikleri değerler şu şekildedir; 

saygı (%71), sevgi (%51) dürüstlük (%28), doğruluk (%25), hoşgörü (%17), 

merhamet, örf adet, yardımlaşma (%15), vatanseverlik (%13), sorumluluk (%7) 

değerleridir. 

Bölgeler ayrı ayrı incelendiğinde de saygı değeri hepsinde en çok olması 

istenilen değerlerdendir. Alt grupta %73, üst grupta %60, orta grupta %78 dir. 

Alt sosyo-ekonomik bölgedeki aileler çocuklarında en çok yardımlaşma ve 

sorumluluk (%100) değerlerinin olmasını itemişlerdir. Orta sosyo-ekonomik 

bölgedeki aileler hoşgörü ve örf adet değerini (%100) tercih etmişlerdir. Üst 

sosyo-ekonomik bölgedeki aileler ise çocuklarında saygı (%60) sevgi ve 

dürüstlük (%46) değerlerinin olmasını istemişlerdir.  
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Veliler bu konuda büyüklerine saygı, akrabalık ilişkileri gibi konulara 

değinerek kendi çocukluk yıllarında olduğu gibi anne babaya saygı, büyüklere 

karşı hürmet gösterilmesini istemişlerdir. Alt sosyo-ekonomik bölgedeki 

velilerden (V.19) çocuğunda görmek istediği değerleri anlatırken şöyle demiştir: 

‘‘Çocuğum iyi ahlaklı olsun. Yani böyle dışarıda fazla arkadaşı olmasın.Evden 

okula okuldan eve.. Ders çalışsın, sigara içmesin, dışarıda arkadaşına 

özenmesin, çarşıda dolaşmasın. Okusun adam olsun…’’ 

Amaç 3: Ailelere Göre Okul Öncesi Eğitimde Hangi Değerler Çocuklara 

Kazandırılmalıdır? Soruna Yönelik Bulgular 

Tablo 4 

Velilerin Okulun Çocuklara Kazandırmasını İstediği Değerler Teması 
Alt Sosyo-Ekonomik 

Bölge Alt Temaları 

Orta Sosyo-Ekonomik 

Bölge Alt Temaları 

Üst Sosyo-Ekonomik 

Bölge Alt Temaları 

Saygı, sevgi, dürüstlük, 

paylaşma 

Sorumluluk, dürüstlük Yardımseverlik, doğruluk 

dürüstlük, adalet 

Temizlik kuralları Özgüven Özgüven  

Örf adet Öz bakım becerileri Örf adet 

Ahlaki kurallar Toplumsal kuralar Toplumsal kurallar 

Girişkenlik Ahlaki kurallar Kültürel değerler 

Arkadaşları ile iyi 

geçinme 

Dini değerler Vatan sevgisi 

Vatan sevgisi Mahremiyet duygusu  

Çevre bilinci   

Velilerin okulun öğrencilere kazandırmasını istedikleri değerler tüm 

bölgelerde evrensel olan değerlerdir (doğruluk, dürüstlük, sevgi saygı vb.) ayrıca 

alt sosyo-ekonomik bölgede değerler, toplumsal kurallar ve örf-adet , büyüklere 

karşı saygı, sokaklardaki yanlış davranışları önleme, terbiyeli olma yönünde 

yoğunlaşmıştır. Örneğin  (V.6): ‘‘Çocuk okuldan eve geldiğinde annesine 

bağırıyorsa okulda hiçbir şey öğrenmiyor derim’’ demiştir. Orta sosyo-ekonomik 

bölgedeki velilerin cevaplarına göre okulun çocuklara sorumluluk, özgüven, 

ahlaki değerleri kazandırması gerektiği yönündedir. Üst sosyo-ekonomik 

bölgedeki velilerin cevaplarına göre, temel insani değerler ile birlikte toplumsal 

kuralların kazandırılması, kültürel ve tarihi değerler okulun çocuklara 

kazandırması gereken değerlerdir. Üst sosyo-ekonomik bölgedeki velilerden 

(V.41): ‘‘Öncelikle amaç öğrenciye olumlu tutum ve davranışlar kazadırmak 

olmalıdır. Bu değerleri kazanan çocuk sağlam karaktere sahip olur’’ demiştir.  
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Amaç 4: Anaokullarında Değerler Eğitimi İle İlgili Ne Gibi Etkinlikler 

Yapılmaktadır? Sorusuna Yönelik Bulgular 

Tablo 5 

Okullarda Yapılan Değerler Eğitimi Etkinlikleri Teması 
Alt SEB’den Elde Edilen 

Alt Temalar 

Orta SEB’den Elde Edilen 

Alt Temalar 

Üst SEB’den Elde Edilen 

Alt Temalar 

Belirli gün ve haftaların 

kutlanması 

Belirli gün ve haftaların 

kutlanması 

Aylık değerler eğitimi 

ekinlikleri 

Taarruf ve yardımlaşma  Evrensel değerlerin 

işlenişi 

Resim yarışması 

 Okullarda panoların 

hazırlanması 

Yardım kampanyası 

  Evrensel değerlerin 

işlenişi 

Okullarda değerler eğitimine yönelik yapılan çalışmalar incelendiğinde alt 

sosyo-ekonomik bölgedeki velilerin birçoğu değerler eğitimi etkinliklerinin 

olduğunu ilk defa duymuş ama örnek verince okulda değerler eğitimine yönelik 

etkinliklerin yapıldığını farketmişlerdir. Örneğin alt sosyo-ekonomik bölgedeki 

(V.9): ‘‘Böyle bir eğitim duymadım…ama çocuğum eve geldiğinde yaptığı 

etkinliği gösteriyor, anne bu boyaları arkadaşımla beraber kullandık ama ben 

onu bekledim önce onun hakkıydı diyor. Okulda paylaşma yardımlaşma değerleri 

anlatılıyor’’ demiştir. Veliler değer eğitimi kapsamında belirli gün ve haftalar 

nezninde milli bayramların yapıldığını, kandilde ve kadınlar gününde kendilerine 

çocukları tarafından yapılmış hediyelerin geldiğini söylemişlerdir. Başka bir veli 

isteğe bağlı kuran dersinin açıldığını bundan memnun olduklarını belirtmiştir. 

Yine bir veli de yardımlaşma ve tasarruf ile ilgili bir etkinliğin yapıldığını 

söylemiştir.  

Orta sosyo-ekonomik bölgedeki okullarda da belirli günler ve bayramların 

kutlanması veliler tarafından dikkat çekmiştir. (V.36) bu konudaki düşüncesini 

şöyle ifade etmiştir: ‘‘Okulda değerlere yönelik panolar hazırlanıyor. Fakat daha 

etkili olabilmesi için çocukların anlayabiliceği düzeyde etkinlikler araştırılıp 

uygulansa daha etkili olur. Çocuklar görselden çok uygulamadan daha iyi 

anlayabilirler’’demiştir.  

 Üst sosyo-ekonomik bölgedeki okullarda, veliler değerler eğitimine 

yönelik evrensel değerlerin yardımlaşma, paylaşma, sevgi, saygı, toplum 

kuralları, vatan sevgisi değerlerinin etkinliklerle verildiğini belirtmişlerdir. 

Velilerden (V.48): ‘‘Ayın değerler eğitimi konusu ne ise o konu ile  ilgili okul 

kapı girişindeki panoda yapılan bir etinlik varsa sergileniyor’’ demiştir. Aylık 

olarak değerler eğitimi ile ilgili gösteriler, şiirler, şarkılar düzenlenmiştir. Bir veli 
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okulda her çocuğun bir kumbarası olduğunu para biriktirip ihtiyacı olan çocuklara 

oyuncak alacaklarını belirtmiş böylece yardımlaşma değerine vurgu yapmıştır.  

Ayrıca bir başkası tevazu, merhamet, paylaşımcı olma, çalışkan olma 

değerlerinin verildiğini söylemiştir. Okulda yardımlaşma ile ilgili ailelerden 

resim istenmiştir.  

Velilerin değerler eğitimine yönelik okuldan beklentileri velilere ve 

çocuklara değer vererek birlikte hareket etmektir. Ülke ve vatan  sevgisi üzerinde 

önemle durularak daha çok ihtimam gösterilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

Öğrenci ve velilere yönelik tiyatro gösterisinin olmasını, ayın çocuğu gibi seçim 

yapılıp çocuğun resminin sergilenmesini istemişlerdir. Değerlerle ilgili hikâyeler 

okunmasını, ailelerin evde kazandıramadığı değerleri okulda kazandırmalarını 

(iyi kalpli ve arkadaşlık duyguları gibi), öğretmenlerin iyi bir rol model 

olmalarını da istemişlerdir. Dürüst bireyler olmaları konusunda öğretmenlerin 

model olması çünkü kendilerini değil de öğretmenlerini önemsediklerini onun 

dediklerinin daha çok yapıldığını söylemişlerdir. Özellikle sevgi, saygı, hoşgörü, 

örf ve adetlerimizin unutulmamasını, huzur evi, ihtiyaç sahiplerine ziyaretler, 

müzikli rontlar, aileye yönelik etkinlikler; bu konuda uzman kişileri 

getirmelerini, tarihi değerlerimizin kavranması için önemli günlere vurgu 

yapılmasını ifade etmişlerdir. Velilerin özellikle okuldan beklentileri çocukların 

olumsuz çevre koşullarının etkisinden korunması yönündedir (V.5, V.2, V.18). 

Amaç 5: Aileler Değerlerin Kazanımı için Neler Yapmaktadırlar? Sorusuna 

Yönelik Bulgular 

Tablo 6’ya göre ailenin değerlerin edinimi için evde yaptığı etkinlikler 

temasının 18 tane alt teması vardır.  Alt sosyo-ekonomik bölgede yaşayan 

velilerden elde edilen görüeşmelerde on üç alt tema belirlenmiştir. Ailede 

değerlerin edinimi için büyüklere saygıyı ele alarak babanın sözünü kesmemek, 

eve geldiğinde hoş geldin diyerek karşılamak, baba içeri girince toparlanarak 

babaya gösterilen saygıyı vurgulamışlardır. Ayrıca veliler çocukların yanında 

tartışmamaya, başkaları ile ilgili onların yanında konuşmamaya özen göstererek 

evde çocukların düzgün konuşmalarına dikkat ederek, yanlış davranışlarını ikaz 

edip, küfür, argo kelimeleri kullanmamaları için telkinlerde bulunduklarını 

söylemişlerdir. Dini değerlere yer vererek Hz. Muhammed’in davranış 

şekillerinden, Allah’ın sevdiği davranışları anlatarak çocuklarda dini değerleri 

oluşturmaya çalışmışlardır. Evde dede, babaanneye karşı saygı ve hürmet 

davranışlarını geliştirdiklerini belirtmişlerdir. (V.6) bu konuda düşüncelerini 

şöyle ifade etmiştir: ‘‘Babayla sözümüz bir. Babası ne derse ben ona ben ne 

dersem de o aynısını der. Oğluma dinimi öğretiyorum. Peygamberimizin 

geçmişini anlatıyorum o merhametliydi sen de öyle ol, ben anneme güzel 
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davranıyorum onu üzmüyorum, baban annesine böyle davranıyor. Babaanneyle 

beraber yaşıyoruz… Böyle sık sık anlatıyorum… Su istediği zaman büyüktür 

saygılı ol isteklerini yerine getir gibi…’’. Velilerden biri yine çocuğun her 

istediğini yapmıyorum demiştir. Alt sosyoekonomik bölgede yaşayan aileler 

genellikle evde babaannenin dedenin de yaşadığı geniş ailelerdir. Bazı velilerde 

kurallarının babaanne ve dede tarafından ihlal edildiğini söyleyerek kendilerinin 

eğitimine müdahale edildiğini ve etkili olamadıklarını söylemişlerdir.  

Tablo 6 

Ailelerin Değerlerin Kazanımına Yönelik Yaptıkları Etkinlikler Teması 

Alt temalar Alt SEB Orta SEB Üst SEB 

Fiziksel ve duygusal ihtiyaçları karşılamak  √   

Kardeşleri ile eşit tutmaya çalışmak √   

Evdeki büyüklere saygı göstermek √  √ 

Çocuğun fikirlerini önemsemek √   

Babaya saygı göstermek √   

Nezaket kuralları  √   

Çocuğun ödevlerine yardım etmek √   

Rol model olmak √ √ √ 

Polis, asker, bayrak sevgisinin aşılanması  √   

Akrabalık bağlarını kuvvetlendirmek √ √ √ 

Ödül vermek √ √  

Değerler ile ilgili sohbet etmek √ √ √ 

Aile bireylerinin birbirine hoşgörülü olması √ √ √ 

Oyunlar oynamak  √  

Animasyon izletmek  √  

İhtiyaç sahipleri ile eşyaları paylaşmak   √ 

Hikâye okumak   √ 

Çocuklara sorumluluklar vermek   √ 

Değerlerin edinimi için ailede yapılan etkinlikler ya da dikkat edilen 

unsurlar için orta sosyo-ekonomik düzeydeki aileler yedi alt temayı 

gerçekleştirmişlerdir. Aileler genellikle değerlerin kazanımı için evde nasihat 

etme yolunu kullanmışlar, doğru-yanlış gibi ayırımlar yaparak bu düşünceleri 

çocuklara kazandırmak için gelişimsel oyunlar oynamışlardır. Bu konuda (V.37): 

‘‘Akraba bağlarının kuvvetli olması için sık görüşmeler yapıyoruz aile bağları 

kopmasın diye’’ görüşünü belirtirken aile kavramına vurgu yapmıştır.  

Üst sosyo-ekonomik bölgede yaşayan aileler ise sekiz alt temayı 

gerçekleştirmiştir. Aile içinde herkesin birbirine karşı saygı, sevgi içinde 

davranarak rol model olduklarını, değerlerden bahsedilerek onların ne olduğunu, 
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yapılması gerekenler anlatılarak bu konuyla ilgili sorumluluklar vermişlerdir. 

Ebeveynler kendi çocukluk yıllarından anılar anlatmışlar ve evde değerler temalı 

hikâyeler okumuşlardır. Akrabalık ilişkileri önemsenmiş ve çocukların akrabaları 

ile iletişime geçmeleri desteklenmiştir. Bu konuda (V.39)’un görüşleri şu 

şekildedir: ‘‘Kendi anne babamızı, kardeşlerimizi haftada iki kez arayıp 

çocuklarımı da babaanne, anneanne, dede ve kuzenleri ile konuşturup aile 

bağlarının önemini vurguluyoruz. Her kış babaanneyi evde misafir ederek 

yaşlılara, büyüklere saygı kavramını, onlara sahip çıkma duygusunu aşılamaya 

çalışıyoruz, kendi çocukluğumuzda ki sahip olduğumuz imkânlar ile şu anda 

kendilerinin elinde olan imkânları tartışarak çocuklarıma ellerindekinin değerini 

bilmesini, kıymet bilmesini aşılamaya çalışıyorum’’ demiştir. 

Amaç 6: Ailelere Göre Çocuklarının Değer Ediniminde Hangi Faktörler 

Etkilidir? Sorusuna Yönelik Bulgular 

Tablo 7 

Değerlerin Edinimini Etkileyen Çevre Faktörleri Teması 

Alt temalar Alt SEB Orta SEB Üst SEB 

Sokak √   

Televizyon √ √  

İnternet √ √ √ 

Akran grupları √ √ √ 

Aile ortamı  √ √ 

Değerlerin ediniminde etkili olan çevresel faktörler temasının sokak, 

televizyon, internet, akran grupları ve aile ortamı olmak üzere toplam 5 alt teması 

vardır.  

Alt sosyo-ekonomik bölgede bulunan veliler; mahalle ortamını 

değerlendirmiş sokak kültürünün küfürlü olduğunu belirterek çocuklarının sokak 

arkadaşlıklarından küfür, argo kelimeleri öğrendiklerini, sigara gibi madde 

bağımlısı gençleri gördüklerini belirterek sokağın güvensiz olduğunu bu nedenle 

korktuklarını da söylemişlerdir. Olumsuz durumları engellemek için çocuklarını 

sokağa bırakmadıklarını, güvenmedikleri kişilerle görüştürmediklerini 

belirtmişlerdir ve bu durumunda aslında iyi olmadığını çocuklarını eve 

hapsettiklerini de ifade etmişlerdir. Bu konuda (V.17): ‘‘Çevre biraz değişik bir 

çevre, çocuğumu evimin bahçesine ben yoksam çıkarmam. Mahalledeki çocuklar 

da çok fazla küfürlü konuşuyor. Çıkarmıyorum o nedenle. Sorumsuz bir çevre 

oldukça korumaya çalışıyoruz. Duyduğu küfürleri söylerse uyarıyoruz’’ demiştir.  

Orta sosyo-ekonomik bölgede bulunan veliler de çevre faktörleri olarak 

aile içinde ki uyumsuzluk, fikir farklılıkları, arkadaş çevresi, sosyal medya gibi 
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faktörleri belirlemişler ve daha çok ailenin önemine değinmişlerdir. Ailede eğer 

doğru bir iletişim kurulursa bunun devam edeceğini, aile sağlıklı değilse sorun 

olacağını söylemişlerdir. Arkadaş seçimine dikkat ettiklerini, arkadaşlarını 

seçerken onlara yardımcı olduklarını, arkadaşlarında gördükleri yanlış 

davranışları örneklerle anlatarak çocukta farkındalık oluşturmaya çalışmışlardır. 

Ayrıca aldıkları önlemler arasında interneti süreli kullanma, TV’yi belirli 

saatlerde izleme, belirli kanalları ve programları izleme gibi kurallar 

koyduklarını, güvenmedikleri arkadaşlarla görüştürmediklerini söylemişlerdir. 

(V.30) çevre etkilerini şöyle anlatmıştır: ‘‘Elbette ki insani ve vicdani değerlerin 

kazanılması sadece okulda olmaz, evde aile ortamında olur. Anne ve babanın 

sergilediği tutum davranışlar çocuklar için belirleyicidir. Kontrol altında tutmak 

için başta ailede huzur olmalı ki çocukta iyi örnek alsın. Hayata bakış açısı 

değerin ne demek olduğunu bilsin. Kısacası her şeyin başı iyi bir aile 

tablosudur…’’    

Üst sosyo-ekonomik bölgedeki okulların velileri çevresel faktörlerin 

etkisini belirlerken internet ve akran çevresinin özellikle üzerinde durmuşlardır. 

Çocukların akranlarından çok daha çabuk öğrendiklerini ileri sürerek iyi aile 

çocuğu olarak tanımladıkları davranışları sergileyen çocuklarla arkadaşlık 

etmeleri konusunda rehberlik ettiklerini anlatmışlardır. Bu faktörleri kontrol 

altında tutmak için ise; anne baba olarak öncelikle kendi davranışlarına dikkat 

ettiklerini söylemişler, iyi bir okul ve öğretmen seçimine, arkadaş gruplarına 

dikkat ederek, onları gözlemleyerek ya arkadaşlıklarının son bulmasına ya da 

karşıdakinin tavırları değişene kadar görüştürmemeye karar verdiklerini 

belirtmişlerdir. Ayrıca televizyonun ve internetin olumsuz etkilerine değinen 

aileler bu durumu kontrol etmek için şiddet içeren ve uygunsuz içerikleri olan 

film ve programları izletmediklerini belirtmişlerdir. Olumsuz davranış sergileyen 

çocukların bu davranışlarını bertaraf etmek için öğretmenleri ile iş birliği 

yaptıklarını, olumlu davranışlarını ise pekiştirdiklerini ifade etmişlerdir. Bir 

velinin (V.42) düşünceleri bu konuda şöyledir; ‘‘Aileler çevrenin etkisine karşı 

bilinçli olmak zorundadır. Aileler çocuğun eğitiminde yetişmesinde katkı 

sağlayamazlarsa ortaya çıkacak boşlukta çevre etkili olur. Çocukları iyi 

örneklerle yetiştirmeliyiz. Nasihat eğitimi ile çocuk yetiştirilemeyeceğini 

düşündüğüm için elimden geldiğince onun huyunu, suyunu bozacak telefon, tablet 

gibi aletlerden uzak tutarak onun kötü davranış kazanmasına, onun kötü, argo ya 

da küfürlü bir dil kullanmasına engel olmaya çalışmaktayım’’ demiştir.  
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TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar şu şekildedir; 

Araştırmaya katılan velilerin değer nedir tanımı gruplara göre değişmiştir. 

Değer kavramı üst sosyo-ekonomik bölgedeki velilere göre toplumsal 

yargılarken, orta ve alt gruba göre bir şeye verilen kıymet olarak tanımlanmıştır. 

(Vatan, bayrak, çocuk gibi.) 

Veliler çocuklarında en çok saygı değerinin olmasını istemişlerdir. Alt 

sosyo-ekonomik bölgedeki aileler çocuklarında en çok yardımlaşma ve 

sorumluluk değerlerini, orta sosyo-ekonomik bölgedeki aileler hoşgörü ve örf-

adet değerini, üst sosyo-ekonomik bölgedeki aileler ise saygı değerini 

çocuklarının kazanmasını istemişlerdir. Bununla birlikte sevgi, dürüstlük, 

doğruluk, hoşgörü, merhamet, örf-adet, yardımlaşma, vatan sevgisi gibi değerler 

de ortaya çıkmıştır. Yapılmış olan bir başka araştırmada, okul öncesi dönemde 

çocuğu bulunan ebeveynlere çocuklarının hangi evrensel değerlere sahip 

olmalarını istedikleri sorulmuştur. Ebeveynler; dürüstlük, sorumluluk, saygı, 

mutluluk, adalet, merhamet, güvenilirlik, iyi bir vatandaş olma ve barış 

değerlerini önem derecesine göre sıralamışlardır (Uyanık Balat, Özdemir 

Beceren, Adak Özdemir, 2011). Gonzale, Ramos, Cohen ve Zayas (1998) 

yaptıkları çalışmada Porto Rico’lu ebeveynlerin okul öncesi dönemde 

çocuklarının sahip olmasını istedikleri değerleri araştırmışlar dürüstlük, saygı, 

sevgi ve paylaşma değerlerini bulmuşlardır. Bu bağlamda ebeveynlerin 

beklentilerinin evrensel olduğundan bahsedilebilir. 

Ebeveynlerin okulun çocuklarına kazandırmalarını istedikleri değerler 

çocuklarında olmalarını istedikleri değerlerle birlikte sorumluluk, ödev yapma 

bilinci, çalışkan olma ve iyi ahlak edinimidir. Balat ve arkardaşlarının yapmış 

olduğu çalışmada okul öncesi eğitim döneminde çocuğu olan ebeveynlerin 

çocuklarının okulda kazanmasını istedikleri değerler; rekabetçi olma, diğer 

çocuklarla iş birliği içinde olma ve liderliktir (Uyanık Balat, Özdemir Beceren, 

Adak Özdemir, 2011). 

Okullarda değerler eğitimine yönelik yapılan etkinlikler; yardımlaşma, 

paylaşma, tasarruflu olma, sevgi, saygı, toplum kuralları, vatan sevgisi değerleri, 

ayın değerine göre okullarda çeşitli etkinliklerle verilmiştir. Bu konuda bölgesel 

olarak bir fark bulunmamıştır. 

Velilerin değerler eğitimine yönelik okuldan beklentileri,  aile olarak 

kendilerinin de sürece dâhil olmaları yönündedir. Beraberce tiyatro, gezi gibi 

etkinliklere gitmek ve uzmanlar tarafından bu konularda seminerler almak 

istemişlerdir. Özellikle alt sosyo-ekonomik bölgedeki aileler yaşadıkları yerlerde 
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sokak kültürünün olumsuz yönlerinden bahsederek sokaklardaki, argo ve küfür 

konuşmalarının önlenmesi, madde bağımlılığı ve sigara içmeye karşı okulun 

çocuklarını koruyucu, yönlendirici, eğitici ve ailelere yardımcı olmaları 

hususunda okuldan beklentileri vardır. Öğretmenlerin çocuklar üzerinde çok 

etkili olduklarını anlatarak çocuklara rol model olmalarını istemiş ve bu konuda 

ailelere yol göstermelerini beklemişlerdir. Ayrıca bu konuda okulun kendileri ile 

iş birliği yapmasını istemeleri kendilerinin de okuldaki sürece dâhil olmak 

istedikleri seklinde algılanabilir. Fakat yapılan araştırmalar göstermiştir ki 

ebeveynlerin okulda çocuklarının eğitim süreçlerine katılımı azdır.  Öğretmenler 

bu durumda ebeveynler ile toplantılar yaparak ailelerin beklentilerini dinlemeli, 

okulun amaçları velilerle paylaşılmalı ve ortak bir potada buluşarak değerler 

eğitimi programı oluşturulmalıdır. 

Aileler değerlerin kazandırılması yönünde aile içinde kendilerinin 

çocuklara model olduklarını, bu konuda hikâye vs okuduklarını söylemiş ama 

daha çok nasihat yöntemini tercih ederek çocukların ne yapıp ne yapmamalarını 

anlatmayı tercih etmişlerdir. Ayrıca örf adetlerimize de değinen veliler çocukları 

akraba ziyaretleri ile uzakta olanları arayarak ilişkilerin devam etmesini 

sağlamışlardır. Çocuğun ilk sosyal çevresi ailesidir. Aile bireyleri arasındaki 

etkileşim ve iletişim sonucunda çocuğun sosyal davranışları gelişmektedir. Aynı 

zamanda aile bireylerinin çocukla olan iletişimi de çocuğa aidiyet duygusunu 

kazandırır. Bu bağlamda çocuk aitlik ve güven duygusu ile sosyal açıdan kabul 

gören davranışlarını pekiştirir. Bu nedenle çocuğa rol model olan aile çocuğun 

ilk değerlerinin ediniminde başrol oyuncusudur. Çocukla ilgilenmek eski 

zamanlardan beri annenin sorumluluğuna bırakılmış olsa da artık babanın 

çocukla olan iletişiminin çocuğun gelişimi açısından önemi bilinmektedir. 

MacDonald’ın (1988) yaptığı çalışmaya göre, 3 ile 5 yaş arasındaki arkadaşları 

tarafından kabul görmeyen çocuklar, diğer akranları ile karşılaştırılmış ve bu 

çocukların babalarına karşı daha az sevgi gösterisinde bulundukları gözlenmiştir. 

Anne ve babası ile güvenli ve güçlü bağ kuran çocuklar sosyal ve duygusal açıdan 

daha özgüvenli olurlar.  Ayrıca anne babanın çocukla ilişkili tavır ve davranışları 

diğer kardeşler üzerinde de etkilidir. Eğer anne baba çocuğa karşı destekleyici bir 

tutum sergilerse diğer kardeşlerin de daha olumlu kardeş iletişimi olmaktadır 

(Sailor, 2004). Bu bağlamda kardeş sevgisi, aile olma bilinci oluşturulmasına 

zemin hazırlanmış olur. 

Aileler çocuklarının değer ediniminde çevresel faktörlerin olumlu ya da 

olumsuz yanlarından bahsetmişlerdir. Fakat daha çok yoğunlaşma çevrenin 

olumsuz etkileri yönündedir. Veliler bu çevre faktörlerinden akran çevresi, sokak 

ortamı, okul ortamı, televizyon, tablet gibi internet faktörü ile sosyal medyaya 

vurgu yapmışlardır. Çevresel faktörlerin değerler konusunda etkili olduğunu 
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söyleyen alt sosyo-ekonomik bölgede yaşayan veliler yaşadıkları yeri anlatırken 

sokaklarda kavga, uygunsuz dolaşma, sigara içen çocukların varlığı, konuşmaya 

yansıyan argo ve küfürlü kelimelerin çocuklar tarafından örnek alındığını 

belirterek mahalle olarak çocuklara uygun olmadığını söylemişlerdir. Bunu 

önlemek adına çocukların dışarıya çıkmalarını kısıtladıklarını, yalnız dışarı 

çıkmalarına müsaade etmediklerini belirtmişlerdir. Üst sosyo-ekonomik 

bölgedekiler ise sosyal medya, internet, televizyon faktörünün olumsuz yanlarına 

değinerek çocuklarını bu noktada kontrol altında tuttuklarını dile getirerek sürekli 

olarak televizyon karşısında vakit geçirmelerini engellemeye çalışmışlardır. 

Yapılan çalışmalar ve araştırmalar televizyonun şiddeti uyarıcı ve özendirici 

etkisi olduğunu göstermektedir. Örneğin televizyon haberlerindeki saldırgan 

davranış modellerinin izlenmesi; izleyiciye örnek teşkil etmektedir. Cinayet, 

saldırı, tecavüz, savaş, şiddet haberlerinin çocuklar tarafından izlenmesi de 

çocukları bu gibi olaylara karşı duyarsızlaştırabilmektedir (Geçer, 2013). Bu 

bağlamda televizyonun haber programları veya filmler aracılığı ile yoğun şiddet 

sahneleri sunarak şiddeti, sıradanlaştırdığı ve yaydığını, özellikle çocuklar ve 

gençler arasında şiddetin, saldırgan davranışların taklit edilerek öğrenilmesine ve 

içselleştirilmesine yol açtığını ortaya koyan araştırmalar mevcuttur 

(Palabıyıkoğlu, 1997; Büyükbakkal, 2007). Ayrıca medyadaki şiddetten en çok 

etkilenenler ise çocuklar olmaktadırlar. Çünkü günümüzde çocuklar saatlerce 

televizyon izlemekte, internet ortamında veya bilgisayarlarda oyun 

oynamaktadırlar. Bilhassa erkek çocukların oynadıkları oyunlar şiddet içerikli, 

öldürme felsefesine dayanan dijital oyunlarla doludur. Çocuğun sürekli olarak bu 

sanal âlemde elinde silahla birilerini öldürerek bu oyunları oynaması cinayet gibi 

olaylar karşısında duyarsızlaşmasına neden olmaktadır. Televizyonda izledikleri 

pek çok çizgi filmler ve ailelerin beraberce oturup izledikleri mafya filmlerinden 

çocuklar o denli etkilenmektedirler ki kendilerine filmin karakterini rol model 

almakta ve onun gibi konuşarak onun gibi davranmaktadırlar. Bu noktada 

okullara büyük görev düşmektedir. Okullar ebeveynlere davranış geliştirme 

hakkında seminerler vermelidir. Ailelere çocuklarını nasıl kontrol etmeleri 

gerektiği hakkında rehberlik etmeli ve ailenin çocuklar üzerindeki rolünü 

vurgulamalıdır. 

Alt sosyo-ekonomik bölgede yaşayan veliler değerler eğitimi kavramını 

hiç duymamış, orta sosyo-ekonomik bölgede yaşayan velilerden ise bir kısmı 

duymuştur. Üst sosyo-ekonomik bölgedeki velilerin ise çoğu bu kavramı 

bilmektedirler. Bu durum eğitim seviyesinin kademesi arttıkça okula olan ilginin 

arttığı şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca alt sosyo-ekonomik bölgedeki okullar ile 

aileler arasında bir kopukluk olduğu da düşünülebilir. Aslanargun (2007) yapmış 

olduğu çalışmada okulun amaçlarının veliler tarafından bilinmemesinin velilerin 
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okula karşı ilgisiz olduğu sonucunu bulmuştur. Dolayısıyla okul yöneticileri ve 

öğretmenler velilerle olumlu iletişim yollarını bularak aileleri okula 

çekmelidirler. Okulların velilerle iletişime geçerek değerlerin öncelikle ailede 

kazanıldığı okullarda ise pekiştirildiği anlatılmalıdır. Öğretmenler, değerler 

eğitimi etkinliklerine aile katılımı çalışmaları kapsamında ebeveynleri dahil 

etmelidir. Zira başarılı bir eğitim okul ve aile iş birliği içinde gerçekleştirilir. 

Fletcher’e (1997) göre öğrencilerin okul başarılarının arttırılması ve öğrencilerin 

daha etkin hale gelebilmeleri için öğrencilerle yetişkinlerin birlikte hareket 

etmesi; öğretim, planlama ve okul geliştirme etkinliklerinde iş birliği yapması 

gerekmektedir. Büyükkaragöz’ e göre (1990, s.37) evdeki uyarıcının az olması 

ve ailenin de ilgisiz tutumu çocukların okuldaki başarısızlıklarının nedenlerinden 

biridir. Araştırmaya göre evde çocuğun ihtiyaç duyduğu sevgi, saygı, güven 

duygusu, anne babaya karşı kin ve nefret duymaya yol açmaya, kendi benliğine 

karşı olumsuz tutumlara ve okul başarısının düşmesine sebep olmuştur. Bu 

bağlamda ailenin okuldaki eğitim sürecine katılma gerekliliği kaçınılmazdır. 
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ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN 

TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ1 

 

Nevruz TAŞDEMİR2 & Ali ÜNİŞEN3 

Öz 

Bu araştırmada mesleğini icra etmekte olan öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin 

tutumlarını cinsiyetleri, mesleki kıdemleri, mezun oldukları öğretim kurumları, medeni 

durumları, görev yaptıkları eğitim kademelerine göre incelemek amacıyla araştırmacı 

tarafından geliştirilen; ‘değer verme’, ‘mesleki tükenmişlik’, ‘ilgisizlik’ ve  ‘mesleki 

gelişime açıklık’ olarak dört alt boyutu bulunan ‘Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum 

Ölçeği’, Adana il merkezinde toplam 650 öğretmene uygulanmıştır. Veriler 2014-2015 

eğitim-öğretim yılında toplanmış ve elde edilen veriler bilgisayar paket programında 

analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda kadın öğretmenlerin; 1-5 yıl arası kıdeme sahip 

öğretmenlerin; eğitim ve fen edebiyat fakülteleri dışındaki kaynaklardan mezun olan 

öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin daha olumlu tutumlara sahip oldukları 

sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Tutum, Öğretmenlik Mesleği, Öğretmenlik Mesleğine İlişkin 

Tutum Ölçeği. 
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tezinden üretilmiştir. 
2 Nevruz Taşdemir (Demirel), İnönü Üniversitesi, Eğitim Programı ve Öğretim Ana Bilim Dalın 

Doktora Öğrencisi, nevruz44@gmail.com, Orcid: 0000-0001-5760-302X 
3 Doç. Dr. Ali Ünişen, Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim, 

aunisen@adiyaman.edu.tr, Orcid: 0000-0003-4430-3583 
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The Analyzing of Teachers’ Attitudes towards Teaching Profession 

According to Some Variables 

Abstract 

In this study, the scale of teachers’ attitudes towards teaching profession which has four 

factors, ‘Appreciating’, ‘Occupational burnout’, ‘Indifference’ and ‘Openness to 

professional improvement’ and developed by the researcher was applied to 650 teachers 

working in Adana Central District to examine teachers’ attitudes towards their profession 

according to their gender, professional seniority, faculties they graduated from, types of 

schools they work, marital status. The data was obtained in the education period of 2014-

2015 and analyzed in a computer program. The research demonstrates that teachers who 

are female; have between 1 and 5 year professional seniority; are graduates of different 

faculties from faculties of science, literature and education have more positive attitudes 

towards their profession. 

Keywords: Attitude, Teaching Profession, the Scale of Attitude Towards Teaching 

Profession. 

 

GİRİŞ 

Toplumun şekillenmesinde aktif ve etkin rol sahibi olduklarından, 

öğretmenlerin, rollerinin gereklerini yerine getirebilecek bir takım tutum ve 

davranışlara sahip olmaları kaçınılmazdır. Özveri gerektiren bir meslek seçtikleri 

için, bu mesleğe yatkın bir kişiliğe sahip olmaları, yaptıkları işten doyuma 

ulaşmaları, öğrenmeyi, öğretmeyi sevmeleri ve bu işi yapıyor olmaktan dolayı 

mutluluk duymaları gerekmektedir (Erden, 2001; Tanrıöğen 1997).  

Öğretmenlik bilgi, beceri gibi bilişsel alan yeterliliklerinin yanı sıra tutum 

ve davranış gibi duyuşsal alan yeterlilikleri de gerektiren bir meslektir. 

Öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğiyle ilgili sahip olmaları gereken bilgi kadar 

meslekle ilgili değer ve tutumlar kazanmaları da önemlidir. Rol model olmaları 

sebebiyle, öğretmenlerinin davranış ve tutumlarından öğrencilerin etkilenmeleri 

kaçınılmazdır. Öğretmenin entelektüel tutumu, duygusal tepkileri, 

alışkanlıklarını içeren kişiliği öğrenciyi etkilemektedir. Çoğu zaman öğrenci, 

öğretmenin anlattığı konudan çok öğretmenin konuya yaklaşımından ve olayları 

yorumlama biçiminden etkilenmektedir. Bu yönden değerlendirildiğinde bireyin, 

öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumu onun mesleğindeki davranışlarının en güçlü 

belirleyicilerinden birini yansıtır (Varış, 1998). Sabır, hoşgörü, özveri, sürekli 

çalışmayı ve dinamik bir yapıya sahip olmayı gerektiren öğretmenlik mesleğinde 

başarılı olmanın yolu, bu mesleği severek ve isteyerek yapmaktan geçmektedir 

(Bob-Chui, 1995; Carless ve Arnup, 2011; Richardson ve Watt, 2005; Wagner ve 
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Imanuel, 2014). Bu durum, öğretmenlerin mesleklerine ilişkin sahip oldukları 

olumlu tutumlarla ilgilidir.  

Öğretmenlerin mesleğin ilk yıllarında kendilerini mesleğe daha fazla 

adadıkları ve daha idealist oldukları görülmektedir (Miller vd., 1999; Weiss, 

1999; Tye ve O’brein, 2002). Ancak toplumda öğretmenin ve öğretmenlik 

mesleğinin saygınlığının azalması, elde edilen kazancın diğer mesleklere oranla 

daha düşük olması, öğrencilerin ve ailelerin eğitime gerektiği kadar önem 

vermemesi, yöneticilerle yaşanan sıkıntılar, eğitim sisteminde sürekli 

değişikliklerin yaşanması gibi nedenlerle öğretmenlerin tutumları zaman 

içerisinde değişmektedir (Powell, 1997; Ünişen ve Polat, 2016). Öğretmenlerin 

mesleğin ilk yıllarında duydukları heyecanlarının günden güne azaldığı da 

görülmektedir (Tye ve O’brein, 2002). 

Öğretmenlerin kendilerinden beklenen rolleri yerine getirmelerini 

etkileyen önemli değişkenlerden biri, mesleği sevme, benimseme ve 

öğretmenliğe saygı duymayı içeren mesleğe yönelik tutumlar olduğu 

görülmektedir (Pehlivan, 2008). Öğretmenlerin mesleklerine ilişkin tutumları, 

öğretmenin davranışlarına ve sınıf atmosferine yansıyarak öğrencilerinin kişilik 

geliştirmelerinde, öğretmen-öğrenci ilişkinlerinin niteliğinde ve öğrenmenin 

gerçekleşmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Ayrıca olumlu tutumlar her zaman, 

öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştırarak başarıyı artırır; olumsuz tutumlar ise 

başarıyı azaltır (Semerci ve Semerci, 2004). 

Öğretmenin, öğretim etkinliklerini yönetme ve öğrenci davranışlarını 

etkileme gücünün yüksek olduğu bilinmektedir. Her meslekte olduğu gibi 

öğretmenlik mesleğinde de başarılı olmanın yolu mesleğe ilişkin tutum ile 

doğrudan bağlantılıdır 

Öğretmen tutumlarıyla ilgili ülkemizde sınırlı sayıda araştırma yapılmış; 

çalışmaların büyük çoğunluğu aday öğretmen örneklemiyle yürütülmüştür. 

Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları inceleyen 

çalışmaların cinsiyete ve öğrenim görülen bölümü tercih etmedeki etkene göre 

anlamlı olarak değiştiğini (Bozdoğan, Aydın ve Yıldırım (2007); bayan öğretmen 

adaylarının mesleğe ilişkin tutum puanlarının erkeklere göre, bölümlerini ilk 

sıralarda tercih edenlerin puanlarının son sırada tercih edenlere göre, akademik 

başarısı yüksek olan öğrencilerin düşük olanlara göre, bölümlerinden memnun 

olanların olmayanlara göre, eğitim derslerinin gerekli olduğunu düşünenlerin 

düşünmeyenlere göre, yeterlilik sınavına girmek isteyenlerin istemeyenlere göre 

anlamlı ölçüde yüksek olduğu ortaya çıkarmıştır. Hatta öğretmenlik yapmayı 

istemenin ve öğretmenlik yaptıkları zaman başarılı olacağına inanmanın, 

öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları üzerinde anlamlı bir farklılığa yol açtığı 
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belirlenmiştir (Özgür, 1994). Alkan (2018) çalışmasında aday öğretmenlerin 

mesleğe yönelik tutumu bayanlar lehine, mesleği seçme sebebinde ise isteyerek 

seçenler lehine anlamlı fark bulmuştur. Çetin’in  (2003) çalışmasında ise Anadolu 

öğretmen lisesi mezunu öğrencilerin düz lise mezunlarına göre öğretmenlik 

mesleğine yönelik daha olumlu tutuma sahip oldukları bulunmuştur. Çapa ve Çil 

(2000), öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanlarının 

cinsiyet açısından, sevme ve saygı alt boyutlarında bayan öğrenciler lehine; 

kendine güven alt boyutunda ise erkek öğrenciler lehine farklılaştığını ifade 

ederken 2. sınıflara göre 3. sınıfların daha olumlu tutumlara sahip oldukları 

görülmüştür. Gülsoy (2010), fizik öğretmenliği adayı öğrencilerin öğretmenlik 

mesleğine yönelik tutumlarını incelediği çalışmasında katılıcıların mesleklerine 

yönelik tutumlarının yüksek olmadığı ve sınıf düzeyleri değişkenine göre anlamlı 

bir farklılık gösterdiğini bulmuştur. Karahan (2005), orta öğretim kurumlarında 

görev yapan öğretmenlerin mesleğe yönelik tutumlarını orta düzeyde; medeni 

durum ve aylık gelirin ise anlamlı fark oluşturduğunu bulmuştur. Yıldırım (2002), 

yaptığı çalışmasında, mezun olunan branşta öğretmenlik yapmakla yapmamanın 

mesleğe yönelik tutuma etkisinin olmadığını ve hizmet süresiyle tutumlar 

arasında orantılı bir artış olduğunu bulmuştur. Ayrıca sınıf öğretmenlerinin 

mesleklerine yönelik tutumlarının branş öğretmenlerinden daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. 

Görüldüğü gibi yapılan araştırmalar incelediğinde, aday öğretmenlerin 

öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının; sınıflarına, cinsiyetlerine, anne ve 

babanın öğretmen olup olmadığına, mezun olunan okul türü gibi değişkenler 

dikkate alınarak incelendiği görülmektedir. Öğretmen adaylarının öğretmen 

olmadan önce öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları öğretmenlik hayatını 

etkilediği bir gerçektir. Ancak kişinin sahip olduğu bu tutumlar, öğretmenliğe 

başladıktan sonra yani mesleği icra ederken çeşitli nedenlerden dolayı değişikliğe 

uğraması muhtemeldir. Öğretmenin kıdem yılı, medeni durumunda meydana 

gelen değişiklik, hitap ettiği öğrenci grubunun seviyesi, çalıştığı okulun 

bulunduğu yer, ekonomik yönden yeterlilik düzeyi gibi sonradan gerçekleşen 

değişkenlerin sahip olunan tutumlar üzerinde etkisi göz ardı edilmemelidir. 

Ancak yapılan araştırmalar incelendiğinde aday öğretmenlerin tutumları 

saptanmaya çalışılmış ve buna yönelik ölçekler geliştirilmiştir. Bu ölçekler 

incelendiğinde, mesleğini icra etmekte olan öğretmenlerin tutumlarını 

belirleyebilmek için bu ölçeklerin yetersiz olduğu görülmektedir. Bu nedenle bu 

çalışmada kullanılmak üzere mesleğe başladıktan sonra değişen durumlar da 

dikkate alınarak ortaya çıkan faktörler eklenmiş ve yine Demirel ve Ünişen 

(2016) tarafından hazırlanan ölçek kullanılmıştır. 
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Öğretmenlik mesleğini icra edenlerin meslekleri konusundaki inançlarının 

bilinmesi, öğretmen yetiştiren kurumların yöneticilerine derin bir bakış açısı 

kazandırabileceği gibi, eğitimin kalitesini artırma yönünde atılacak ilk adım, bu 

süreçlerin yürütülmesinde rol alanların değerlerini ve inançlarını anlamaktır. 

Ayrıca, öğretmen davranışlarını önerilere göre değiştirmek basit olmamasına 

rağmen ne tür değişikliğe ihtiyaç olduğunun bilinmesi gerekli adımlardan biri 

olması (Baydar ve Bulut, 2002) bakımından araştırmanın literatüre katkı 

sağlayacağına inanılmaktadır. 

Problem Cümlesi 

Araştırmanın problemi öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin 

tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesidir. Ana problemden 

hareketle öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarında; cinsiyetleri, 

görev yapılan eğitim kademesi,  kıdemleri,  mezun olunan fakülte türü ve medeni 

durumları açısından tutum ölçeğinin toplamında ve alt boyut puanlarında anlamlı 

farkların olup olmadığı bu çalışma ile belirlenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmanın Önemi 

Eğitim sisteminin geliştirilmesi ve eğitim sistemine işlerlik kazandırılması, 

sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde en önemli faktördür. Eğitim sisteminin temel 

öğelerinden biri olan öğretmenin, eğitim programlarını ve öğrenci davranışlarını 

etkileme gücünün yüksek olduğu bilinmektedir. Her meslekte olduğu gibi 

öğretmenlik mesleğinde de başarılı olmanın yolu mesleğe ilişkin tutum ile 

doğrudan bağlantılıdır. Bu araştırma ile öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine 

ilişkin tutumlarının belirlenmesi, meslekte yaşadıkları başarıyı ve doyumu 

arttırmaya ayrıca öğretmenlik mesleğini geliştirme- iyileştirme yönündeki 

çabalara ve eğitimin kalitesini arttırmaya katkı sağlayacaktır. 

Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırma, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na 

bağlı Adana ili merkez ilçelerindeki eğitim kademelerinde görev yapan 

öğretmenler ile veri toplama aracı olarak kullanılan Öğretmenlik Mesleğine 

İlişkin Tutum ölçeğinden elde edilen veriler ile sınırlıdır. 
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YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma, tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Betimsel 

araştırmalar verilen bir olayı veya olguyu olabildiğince detaylı ve tam bir biçimde 

tanımlamayı amaçlar (Büyüköztürk vd., 2009: 24). Bu araştırmada da, 

öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları var olduğu şekliyle ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Adana ilinin 

merkez ilçelerindeki (Seyhan, Yüreğir, Çukurova ve Sarıçam) ilkokul, ortaokul 

ve liselerinde çalışan 12 bin öğretmen oluşturmaktadır. Bu bağlamda 

araştırmanın örneklemini; Adana ilinin merkez ilçelerindeki okullardan random 

olarak belirlenen 30 okulda görev yapan 650 öğretmen oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak Demirel ve Ünişen’in (2016) geliştirmiş 

oldukları Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği (ÖMİT) 

kullanılmıştır. ÖMİT değer verme, mesleki tükenmişlik, ilgisizlik ve mesleki 

gelişime açıklık olmak üzere toplam dört alt boyuttan oluşmaktadır. 12 olumsuz 

16 olumlu olmak üzere toplam 28 maddeden oluşan ÖMİT 5’li likert tipinde olup 

‘Kesinlikle Katılmıyorum’, ‘Kısmen Katılmıyorum’, ‘Kararsızım’, ‘Kısmen 

Katılıyorum’ ve ‘Tamamen Katılıyorum’ şeklinde seçeneklere ayrılmıştır. Ayrıca 

ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı 0,94’tür ve bu değer ölçeğin 

güvenirliğinin oldukça yüksek olduğunu göstermektedir. 

Verilerin Toplanması 

Araştırma verilerinin toplanması 2014-2015 eğitim-öğretim yılında 

gerçekleşmiştir. Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden veri toplamak için 

gerekli izin alındıktan sonra uygulama yapılmıştır. Daha önceden belirlenmiş 

okullara gidilerek okul müdürleriyle görüşmeler yapılmıştır. Yapılan olumlu 

görüşmelerden sonra Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutum Ölçeği okul 

yöneticilerinin yardımıyla öğretmenlere dağıtılmış ve kısa bir süre sonra geri 

toplanmıştır. Öğretmenlere uygulanan 700 ölçeğin hepsi tek tek incelenmiş ve 50 

tanesi eksik doldurulduğu ya da düzenli bir şekilde doldurulmadığı için 

değerlendirmeye alınmamıştır. Uygun görülen 650 ölçek ile çalışmaya devam 

edilmiştir.  
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Verilerin Çözümlenmesi 

Çalışma için gereken veriler örneklemdeki öğretmenlere uygulanan ölçek 

yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen ham veriler bilgisayara aktarılmış ve alt 

problemlere cevap bulmak amacıyla bilgisayar paket programından 

faydalanılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda dört alt boyutlu ölçeğin 

KMO= .957 ve Bartlett test of Sphericity =11384.819; Cronbach Alpha= .949 

olarak belirlenmiştir. Veriler normal dağılım gösterdiğinden varyans analizi, t-

testi kullanılarak öğretmenleri mesleklerine ilişkin tutumlarının değişkenlere 

göre farklılaşıp farklılaşmadığına bakılmıştır. Analiz sonucunda oluşan anlamlı 

farkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan homojenlik 

(Levene testi) testi sonucuna göre Bonferroni testinden yararlanılmıştır.  

 

BULGULAR VE YORUM 

Bu bölümde, araştırmanın alt problemlerine ilişkin olarak öğretmenlere 

uygulanan ölçekler sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel analizlerine ait 

bulgular, oluşturulan tablolarda özetlenmiş ve yorumlanmıştır.     

Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın birinci alt problemi olan ‘Öğretmenlerin öğretmenlik 

mesleğine ilişkin tutumlarında cinsiyetleri açısından anlamlı fark var mıdır?’ 

probleminin yanıtlanması için yapılan bağımsız gruplar t-testi sonuçları tablo 

1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1 

Cinsiyet Açısından Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının t-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N  SS        t       p  

Erkek     362        107.97    22.70      2.536    .01 

Kadın     288        103.30    24.10 

   Sd=648 

Tablo 1 incelendiğinde, öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum 

puanları cinsiyete göre farklılık göstermektedir. Bu sonuca göre, kadın 

öğretmenlerin (�̅�=107.97), erkek öğretmenlere (�̅�=103.30) oranla mesleklerine 

ilişkin daha olumlu tutumlara sahip oldukları ve aralarındaki farkın anlamlı 

olduğu görülmektedir (p<0.05). Bu durum öğretmenlik mesleğini kadın mesleği 

olarak görülmesinden kaynaklandığı şeklinde yorumlanabilir. Yapılan 
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araştırmalar, öğretmenlik mesleğini genellikle kadınların tercih ettiğini de 

göstermektedir (Erden, 2001: 31). 

Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının alt boyut 

puanlarında cinsiyetleri açısından anlamlı farkın olup olmadığını belirleyebilmek 

için yapılan t-testi sonucu tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2 

Cinsiyet Açısından Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının t-testi sonuçları 

 Cinsiyet N  SS        t       p  

Değer Verme 
Erkek  362     43.76 12.35 1.981 .04 

Kadın  288     41.75  13.51 

Mesleki 

Tükenmişlik 

Erkek  362     13.84 6.06 -1.963 .06 

Kadın  288     14.77 5.91 

İlgisizlik 
Erkek  362     11.17               5.44 -2.770 .01 

Kadın  288     12.42 5.97 

Mesleki 

Gelişime 

Açıklık 

Erkek  362     17.24 2.74 2.818 .01 

Kadın  288     16.58 3.24 

 

Tablo 2 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyete göre 

öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının puan ortalamalarındaki farkların 

değer verme, ilgisizlik ve mesleki gelişime açıklık alt boyutlarında anlamlı olduğu 

görülmektedir (p<0.05). 

Uygulanan t-testinin sonucuna göre öğretmenlik mesleğine ilişkin değer 

verme ve mesleki gelişime açıklık alt boyutlarında kadın öğretmenlerin lehine; 

ilgisizlik alt boyutunda ise erkek öğretmenlerin lehine anlamlı bir farkın olduğu 

gözlenmiştir. Buna göre, kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre anlamlı 

düzeyde mesleğe daha fazla değer verdikleri; mesleki gelişime daha açık 

oldukları; erkek öğretmenlerin ise kadın öğretmenlere göre mesleklerine karşı 

daha ilgisiz oldukları görülmektedir. 

 

İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

Araştırmanın ikinci alt problemi olan ‘Öğretmenlerin öğretmenlik 

mesleğine ilişkin tutumlarında görev yapılan eğitim kademesi açısından anlamlı 
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var mıdır?’ probleminin yanıtlanabilmesi için yapılan ANOVA testinin betimsel 

sonuçları tablo 3’ de verilmiştir. 

Tablo 3 

Eğitim Kademesi Açısından Tutum Puanlarının Betimsel Sonuçları 

Eğitim Kademesi n 
   

ss 

İlkokul 182 107.19 24.01 

Ortaokul 127 105.87 21.97 

Lise 341 105.23 23.68 

Toplam 650 105.90 23.43 

Tablo 3’ de görüldüğü gibi, araştırmaya katılan öğretmenlerin öğretmenlik 

mesleğine ilişkin tutum puan ortalamalarında farklar gözlenmiştir 

(�̅�ilkokul=107.19; �̅�ortaokul=105.87; �̅�lise=105.23). Söz konusu bu farkların anlamlı 

olup olmadığını belirlemek için yapılan ANOVA testinin sonucu tablo 4’ da 

verilmiştir.  

Tablo 4 

Eğitim Kademesi Açısından Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

Varyansın         

Kaynağı 
Kareler Toplamı Sd 

Kareler 

Ortalaması 
   F   p 

Gruplar Arası 454.976 2 227.488 0.414 .67 

Gruplar İçi 355935.485 647 550.132 

Toplam 356390.462 649  

 

Tablo 4 incelendiğinde; ilkokul, ortaokul ve lisede görev yapan 

öğretmenlerin mesleklerine ilişkin toplam tutum puanlarında görev yaptıkları 

eğitim kademesine göre anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır 

(F=0.414; p>0.05). Ancak ortalamalara bakıldığında sınıf öğretmenlerinin 

mesleğe ilişkin tutum puanlarının branş öğretmenlerine göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin sürekli aynı öğrencilerle iletişim halinde 

olmaları; öğrencilerini yakından tanımaları ve bu nedenle öğrencilerini daha fazla 

benimseyip sahiplendikleri düşünülebilir. Ayrıca zaman içerisinde sınıf 

ortamının bir aile ortamına dönüşmesinden dolayı meslekten alınan manevi 

hazzın yüksek olması, sınıf öğretmenlerinin mesleğe ilişkin tutumlarını olumlu 

yönde etkilemesi şeklinde yorumlanabilir. 

Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının alt boyut 

puanlarında görev yapılan eğitim kademesi açısından anlamlı fark olup 
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olmadığını belirlemek için yapılan ANOVA testinin betimsel sonuçları tablo 5’de 

verilmiştir. 

Tablo 5 

Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Alt Boyutlarına 

Göre Görev Yapılan Eğitim Kademesi Açısından Betimsel Sonuçları 

Boyut Hizmet Kademesi  n �̅� ss 

Değer verme 

İlkokul-Ortaokul 182 43.62 13.37 

İlkokul-Lise 127 43.03 12.08 

Ortaokul-Lise 341 42.40 12.97 

Mesleki 

Tükenmişlik 

İlkokul-0rtaokul 182 13.59 6.22 

İlkokul-Lise 127 14.68 5.85 

Ortaokul-Lise 341 14.45 5.94 

İlgisizlik 

İlkokul-0rtaokul 182 11.75 5.78 

İlkokul-Lise 127 11.40 5.27 

Ortaokul-Lise 341 1183 5.85 

Mesleki 

Gelişime 

Açıklık 

İlkokul-0rtaokul 182 16.93 3.52 

İlkokul-Lise 127 16.92 2.57 

Ortaokul-Lise 341 16.97 2.82 

 

Tablo 5 incelendiğinde, öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin 

tutumların her bir alt boyutunun tutum puan ortalamalarında görev yapılan eğitim 

kademesi açısından farklar gözlenmiştir. Söz konusu bu farkların anlamlı olup 

olmadığını belirlemek için yapılan tek yönlü varyans analizine ANOVA ilişkin 

sonuçlar tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6 incelendiğinde, öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin 

tutumların her bir alt boyutunun tutum puan ortalamalarındaki farkların görev 

yapılan eğitim kademesi açısından anlamlılık düzeyinde olmadığı saptanmıştır. 
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Tablo 6 

Görev Yapılan Eğitim Kademesi Açısından ANOVA Testi Sonuçları  

Varyansın                                                    

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

ortalaması  
F  p 

Değer 

Verme 

Gruplar arası 180.665 2 90.332 0.541 .58 

Gruplar içi 107999.737 647 166.924 

Toplam 108180.402 649   

Mesleki 

Tükenmişlik 

Gruplar arası 115.393 2 57.697 1.599 .20 

Gruplar içi 23345.667 647 36.083 

Toplam 23461.060 649   

İlgisizlik 

Gruplar arası 17.873 2 8.937 0.273 .76 

Gruplar içi 21198.011 647 32.764 

Toplam 21215.885 649   

Mesleki 

Gelişime 

Açıklık 

Gruplar arası .346 2 0.173 0.19 .98 

Gruplar içi 5801.360 647 8.967 

Toplam 5801.706 649   

 

Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının toplam 

puanlarında kıdemleri açısından anlamlı fark olup olmadığını belirleyebilmek 

için yapılan ANOVA testinin betimsel sonuçları tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7 
Kıdem Açısından Tutum Puanlarının Betimsel Sonuçları  

Kıdem Yılı n     ss  Bonferroni 

1-5 69 113.00 22.32 1-5 yıl ile 11-15 yıl 

arasında 6-10 121 105.09 21.65 

11-15 162 101.76 24.68 

16-20 169 106.16 23.15 

21+ 129 107.73 23.59 

Toplam 650 105.90 23.43 

Öğretmenlerin mesleklerine ilişkin tutum puanlarının ortalamasına 

bakıldığında; tutum puanlarının ölçek ortalama puanına göre düşük olmadığı ve 

puanların meslekteki kıdemlerine göre farklılık gösterdiği görülmektedir. Tablo 
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7, meslekî kıdemi 1-5 yıl arası olan öğretmenlerin en yüksek puanı aldığını 

(�̅�=113.00); 6. yıldan itibaren mesleğe ilişkin tutumların negatif yönde 

azaldığını; 16. yıldan itibaren ise tutumların pozitif yönde arttığını 

göstermektedir. 

Ortalamalar arasında gözlenen bu farkların anlamlı olup olmadığını 

belirlemek için yapılan ANOVA testinin sonucu tablo 8’de verilmiştir.  

Tablo 8  

Kıdem Açısından Tutumların Tek Faktörlü Varyans Analizi Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
ss 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Gruplar Arası 6772.165 4 1693.041  

3.12 

 

.02 Gruplar İçi 349618.296 645 542.044 

Toplam 356390.462 649   

Tablo 8 incelendiğinde; kıdem açısından ortalamalar arasında gözlenen 

farkların anlamlı olduğu görülmüştür (F=3.12; p<0.05). Söz konusu bu anlamlı 

farkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Levene testine 

göre (Levene=.703; p>0,05) Bonferroni testinin uygulanmasına karar verilmiştir. 

Tablo 12’ye bakıldığında anlamlı farkın, 1-5 yıl ile 11-15 yıl kıdeme sahip olanlar 

arasında olduğu görülmüştür. Bonferroni testinin sonucuna göre öğretmenlik 

mesleğine ilişkin tutumlarda 1-5 yıl kıdeme sahip olanların, 11-15 yıl kıdeme 

sahip olanlardan anlamlı düzeyde daha yüksek olumlu tutumlara sahip olduğu 

sonucuna varılmıştır. Mesleğin ilk 5 yılındaki öğretmenler kıdem 

kategorizasyonunda diğer kategorilerdeki tüm öğretmenlerden daha yüksek puan 

almışlar ve uygulanan Bonferroni testine göre 1-5 yıllık kıdeme sahip olan 

öğretmenlerle 11-15 yıllık kıdeme sahip olan öğretmenler arasında 1-5 yıllık 

kıdeme sahip öğretmenler lehine anlamlı bir fark olduğu (p<0.05; p=0.02) 

görülmüştür. Kıdeme göre ilk kategorideki öğretmenlerin, 11-15 kıdem 

kategorisindeki meslektaşlarına göre mesleğe ilişkin tutumları yüksektir. 

Meslekte 1-5 yıl arası kıdeme sahip öğretmenlerin tutum puanlarının pozitif 

yönde yüksek olması, genel olarak işsiz kalma kaygısından kurtulunup; zor bir 

süreçten sonra mesleğin elde edilmiş olunmasından kaynaklandığı düşünülebilir. 

Ayrıca mesleğin ilk yıllarında daha idealist olunması ve öğretmenliğin kutsal 

meslek olma boyutunun temsil ettiği manevi hazzın alınmaya başlanması ile 

açıklanabilir. 6 yıllık kıdeme sahip olunduktan sonra tutumdaki düşüşün mesleğe 

yeni başlamanın vermiş olduğu heyecanın azalması ve mesleğin bireylerin 

beklentilerini karşılamamasıyla ilişkilendirilebilir.  
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Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının alt boyutlarında 

kıdemleri açısından anlamlı farkın olup olmadığını belirlemek için yapılan 

ANOVA testinin betimsel sonuçları tablo 9’ da verilmiştir. 

Tablo 9 
Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Alt Boyutlarına Göre 

Kıdemleri Açısından Betimsel Sonuçları 

          Kıdem    n �̅�  ss Bonferroni 

Değer Verme 

1-5 yıl 69 45.81 12.21 

  

6-10 yıl 121 42.67 11.79 

11-15 yıl 162 40.71 13.41 

16-20 yıl 169 42.91 12.68 

21 yıl ve + 129 4413 1362 

Toplam 650 42.87 12.91 

Mesleki 

Tükenmişlik 

1-5 yıl 69 12.17 5.21 1-5 yıl ile 11-

15 yıl arasında 6-10 yıl 121 14.52 5.86 

11-15 yıl 162 15.24 6.32 

16-20 yıl 169 14.21 5.68 

21 yıl ve + 129 13.94 6.34 

Toplam 650 14.26 6.01 

İlgisizlik 

1-5 yıl 69 9.82 5.04 1-5 yıl ile 11-

15 yıl arasında 6-10 yıl 121 11.97 5.79 

11-15 yıl 162 12.63 5.89 

16-20 yıl 169 11.57 5.61 

21 yıl ve + 129 11.58 5.70 

Toplam 650 11.73 5.71 

Mesleki Gelişime 

Açıklık 

1-5 yıl 69 17.18 2.66 

  

6-10 yıl 121 16.95 2.47 

11-15 yıl 162 16.62 2.73 

16-20 yıl 169 17.04 3.25 

21 yıl ve + 129 17.13 3,50 

Toplam 650 16.95 2,98 

 

Tablo 9 incelendiğinde, öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin 

tutumların her bir alt boyutunun tutum puan ortalamalarında farklar gözlenmiştir. 

Söz konusu bu farkların anlamlı olup olmadığını belirlemek için yapılan tek 

yönlü varyans analizine (ANOVA) ilişkin sonuçlar tablo 10’ da verilmiştir. 

Tablo 10 
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Kıdem Açısından ANOVA Testi Sonuçları 

               Varyansın 

              Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
Sd 

Kareler 

ortalaması  
  F   p 

Değer 

Verme 

Gruplar arası 1561.326 4 390.331 2.361 .05 

Gruplar içi 106619.076 645 165.301     

Toplam 108180.402 649      

Mesleki 

Tükenmişlik 

Gruplar arası 479.923 4 119.981 3.367 .01 

Gruplar içi 22981.137 645 35.630     

Toplam 23461.060 649      

İlgisizlik 

Gruplar arası 396983 4 99.246 3.075 .02 

Gruplar içi 20818.901 645 32.277     

Toplam 21215.885 649      

Mesleki 

Gelişime 

Açıklık 

Gruplar arası 26.205 4 6.551 0.732 .57 

Gruplar içi 5775.501 645 8.954     

Toplam 5801.706 649 
 

    

 

Tablo 10 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdeme göre 

öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumların puan ortalamalarındaki farkların 

mesleki tükenmişlik (Fmesleki tükenmişlik=3.367, p<0.05) ve ilgisizlik (Filgisizlik=3.075, 

p<0.05) alt boyutlarında anlamlı olduğu görülmüştür. Söz konusu bu anlamlı 

farkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan homojenlik 

testi sonucunda (Levene mesleki tükenmişlik= 2.001; Levene ilgisizlik = 1.050; p<0,05)  

elde edilen verilere göre Bonferroni testi uygulanmış ilgili sonuçlar tablo 9’da 

gösterilmiştir. 

Bonferroni testinin sonucuna göre öğretmenlik mesleğine ilişkin mesleki 

tükenmişlik ve ilgisizlik alt boyutlarında 1-5 yıl kıdeme sahip olan öğretmenlerin 

lehine anlamlı bir farkın olduğu gözlenmiştir. Buna göre 11-15 yıl kıdeme sahip 

öğretmenlerin, 1-5 yıl kıdeme sahip öğretmenlerden anlamlı düzeyde daha 

yüksek mesleki tükenmişliğe ve ilgisizliğe sahip oldukları görülmüştür. Diğer bir 

ifadeyle, 11-15 yıl kıdeme sahip olan öğretmenlerin, 1-5 yıl kıdeme sahip 

öğretmenlerden anlamlı düzeyde daha fazla tükenmiş ve ilgisiz hissediyor 

oldukları ifade edilebilir. 
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Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının toplam 

puanlarında mezun olunan fakülte türü açısından anlamlı fark olup olmadığını 

belirleyebilmek için yapılan ANOVA testinin betimsel sonuçları Tablo 11’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 11 

Mezun Olunan Fakülte Türü Açısından Tutum Puanlarının Betimsel Sonuçları 

Farkın Kaynağı n   �̅� ss 

Eğitim Fakültesi 380 103.79 24.66 

Fen Edebiyat Fakültesi 181 108.03 20.44 

Diğer 89 110.58 22.89 

Toplam 650 105.90 23.43 

Tablo 11’e göre, öğretmenlerin mesleklerine ilişkin tutum ortalama 

puanları mezun oldukları fakültelere göre farklılık göstermektedir. Eğitim 

Fakültesinden mezun olan öğretmenlerin mesleğe ilişkin tutumları (�̅� =103.79), 

Fen Edebiyat Fakültesi mezunu olan öğretmenlerin (�̅� =108.03) ve diğer fakülte 

mezunlarının tutumlarından (�̅� =110.58) daha düşüktür. Diğer bir ifadeyle, 

mesleğe ilişkin en yüksek tutum puan ortalamasına sahip öğretmenlerin farklı 

fakülte lisanslı katılımcılar olduğu; fen-edebiyat fakültesi lisanslı öğretmenlerin 

onları takip etmekte olduğu; eğitim fakültesi lisanlı öğretmenlerin ise en düşük 

tutum ortalamasına sahip olduğu görülmektedir. Tutumlar arasındaki bu 

farklılıkların anlamlı olup olmadığını belirlemek için ANOVA testi 

uygulanmıştır. 

 

Tablo 12 

Mezun Olunan Fakülte Türü Açısından Tutumların ANOVA Testi Sonuçları 

Farkın Kaynağı 
Kareler                   

Toplamı 
Sd 

Kareler 

Ortalaması 
    F  p 

Gruplar Arası 4460.717 2 2230.358 4.108 .02 

Gruplar İçi 351929.745 647 543.941 

Toplam 356390.462 649   

 

Tablo 12 incelendiğinde, mezun olunan fakülte türü açısından ortalamalar 

arasında gözlenen farkların anlamlı olduğu belirlenmiştir (F=4.108; p<0.05). Söz 

konusu bu anlamlı farkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için 
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yapılan Levene testine göre (Levene=3.988;p<0,05) gruplar homojen 

olmadığından Kruskall Wallis testi uygulanması sonucunda tablo 13 elde 

edilmiştir. 

 

Tablo 13 

Mezun Olunan Fakülte Türü Açısından Tutumların Kruskall Wallis testi 

Sonuçları 

Mezun olunan fakülte  N Ortalama toplamı   X2   p 

Eğitim 380 311.12 6.665 .036 

Fen edebiyat 181 336.62 

Diğer 89 364.30 

Toplam 650  

 

Tablo 13’e bakıldığında anlamlı farkın Eğitim Fakültesi mezunları ile diğer 

fakülte mezunları arasında olduğu görülmüştür (p<0.05; p=0.04). Kruskall Wallis 

testinin sonucunda, diğer fakülte mezunu öğretmenlerin mesleğe ilişkin 

tutumlarının eğitim fakültesi öğretmenlere göre daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, eğitim fakültesi mezunu olmayan 

öğretmenlerin, eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerden anlamlı düzeyde daha 

yüksek olumlu tutumlara sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Diğer fakülte 

mezunu öğretmenlerin daha yüksek tutumlara sahip olmasının nedeni genellikle 

kendi alanlarında iş bulamamaları; öğretmenliği son çare olarak seçmeleri; 

işsizlik kaygısını yoğun düzeyde yaşamış olmalarından dolayı mesleği daha fazla 

sahiplenmeleriyle ilişkilendirilebilir. 

 Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının alt 

boyutlarında anlamlı farkların olup olmadığını belirlemek için yapılan ANOVA 

testinin betimsel sonuçları Tablo 14’de verilmiştir. 

Tablo 14 incelendiğinde, öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin 

tutumların her bir alt boyutunun tutum puan ortalamalarında farklar gözlenmiştir. 

Söz konusu bu farkların anlamlı olup olmadığını belirlemek için yapılan tek 

yönlü varyans analizine ilişkin sonuçlar tablo 15’de verilmiştir. 
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Tablo 14 

Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Mezun Olunan 

Fakülte Türü Açısından Betimsel Sonuçları 

  
Mezun olunan fakülte 

türü 
n  �̅� ss      

LSD 

Değer Verme 

Eğitim Fakültesi 380 41.92 13.35 

Eğitim-Diğer 

  

Fen Edebiyat Fakültesi 181 43.64 11.93 

Diğer Fakülteler 89 45.37 12.50 

Mesleki 

Tükenmişlik 

Eğitim Fakültesi 380 14.66 6.15  
Fen Edebiyat Fakültesi 181 13.82 5.42  
Diğer Fakülteler 89 13.42 6.43  

İlgisizlik 

Eğitim Fakültesi 380 12.28 6.04 
 

Fen Edebiyat Fakültesi 181 11.12 5.14 

Diğer Fakülteler 89 10.58 5.087 

Mesleki 

Gelişime 

Açıklık 

Eğitim Fakültesi 380 16.70 3.14   

Fen Edebiyat Fakültesi 181 17.34 2.65  
Diğer Fakülteler 89 17.22 2.85  
Toplam 650 16.95 2.98   

 

Tablo 15 

Mezun Olunan Fakülte Türü Açısından ANOVA Testi Sonuçları 

                  Farkın Kaynağı 
Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
   F   p 

Değer 

Verme 

Gruplar Arası 1006.348 2 503.174 3.038 

 

.05 

 Gruplar İçi 107174.053 647 165.648 

Toplam 108180.402 649 
 

Mesleki 

Tükenmişlik 

Gruplar Arası 158.058 2 79.029 2.194 

 

.11 

 Gruplar İçi 23303.002 647 36.017 

Toplam 23461.060 649 
 

İlgisizlik 

Gruplar Arası 302.783 2 151.391 4.684 

 

.01 

 Gruplar İçi 20913.102 647 32.323 

Toplam 21215.885 649 
 

Mesleki 

Gelişime 

Açıklık 

Gruplar Arası 56.862 2 28.431 3.202 

 

.04 

Gruplar İçi 5744.844 647 8.879 

Toplam 5801.706 649   
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Tablo 15 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenlerin mezun 

oldukları lisans programlarına göre öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumların 

puan ortalamalarındaki farkın değer verme, ilgisizlik ve mesleki gelişime açıklık 

(Fdeğer verme=3.038, p<0.05;  Filgisizlik=4.684, p<0.05; Fmesleki gelişime açıklık =4.684, 

p<0.05 ) alt boyutlarında anlamlı olduğu görülmüştür. Söz konusu bu anlamlı 

farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan homojenlik testi 

sonucunda değer verme alt boyutunda  (Levene değer verme=2.612 )  LSD testi; 

ilgisizlik ve meslek gelişime açıklık alt boyutlarında  (Levene ilgisizlik=5.156, 

p<0.05; Levene mesleki gelişime açıklık=4.318) ise Kruskall Wallis testi uygulanmıştır  

LSD testinin sonucuna göre öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumların 

değer verme alt boyutunda eğitim fakültesi ile diğer fakülte mezunları 

kıyaslandığında diğer fakülte mezunu öğretmenlerin lehine anlamlı bir farkın 

olduğu gözlenmiştir. Buna göre eğitim ve fen edebiyat fakültesi mezunu olmayıp 

farklı fakülte mezunu olan öğretmenlerin anlamlı düzeyde mesleğe daha fazla 

değer verdikleri görülmüştür. Bir başka ifadeyle, eğitim ve fen edebiyat 

fakülteleri dışındaki fakültelerden mezun olan öğretmenlerin anlamlı bir düzeyde 

mesleğe daha fazla değer veriyor oldukları ifade edilebilir. 

 

Tablo 16 

Mezun Olunan Fakülte Türü Açısından İlgisizlik ve Açıklık Alt Boyutları için 

Kruskall Wallis Testi Sonuçları 

 
Mezun olunan 

fakülte türü 

N Ortalama toplamı    X2 p 

İlgisizlik 

Egitim 380    341.31 7.449 .02 

Fen edebiyat 181    310.47 

Diger 89    288.54 

Total 650  

Mesleki Gelişime 

Açıklık 

Egitim 380    311.79 4.989 .08 

Fen edebiyat 181    345.46 

Diger 89    343.45 

Total 650  

Kruskall Wallis testinin sonucuna göre, eğitim ve fen edebiyat fakülteleri 

dışındaki farklı fakültelerden mezun olan öğretmenlerin mesleğe olan ilgilerinin 

daha yüksek olduğu ve mesleki gelişime daha fazla açık oldukları görülmektedir. 

Bu durum, eğitim ve fen-edebiyat fakülteleri dışındaki mezunların, kendi 

alanlarında iş bulamama kaygısını yaşamış olmalarından dolayı mesleğe daha 

fazla bağlanmalarıyla ilişkilendirilebilir. 
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Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorum 

Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının toplam 

puanlarında medeni durumları açısından anlamlı fark olup olmadığını 

belirleyebilmek için yapılan bağımsız t-testinin sonucu tablo 17’de verilmiştir. 

 

Tablo 17 

Medeni Durum Açısından Mesleğe İlişkin Tutumların Bağımsız Gruplar t-Testi 

Sonuçları  

Medeni durum   N �̅�      ss          t         p 

Evli  132 105.81 23.66      -0.49        .96 

Bekâr 518 105.93 23.39   

  Sd=648 

Tablo 17’ye bakıldığında öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin 

tutum puanlarının medeni durumlarına göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı 

(p>0.05) görülmektedir. Evli ve bekâr öğretmenlerin tutum ortalama puanları 

yakın değerlerde ölçülmüştür. Öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin 

tutumlarının alt boyut puanlarında medeni durumları açısından anlamlı fark olup 

olmadığını belirlemek için ise yapılan t-testi sonucu tablo 18’de verilmiştir. 

 

Tablo 18 

Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumlarının Alt Boyutlarında 

Medeni Durumları Açısından t Testi Sonuçları 

Medeni durum   n �̅�   ss t p 

Değer Verme 
Bekar 132 43.01 13.13 .142 .89 

 
Evli 518 42.83 12.86 

 

Mesleki Tükenmişlik 
Bekar 132 14.48 5.76 .481 .63 

 Evli 518 14.20 6.07 
 

İlgisizlik 
Bekar 132 11.80 5.85 .163 .87 

 Evli 518 11.71 5.68 
 

Mesleki Gelişime Açıklık 
Bekar 132 17.09 2.95 .583 .56 

Evli 518 16.92 3.00  

Sd=648 
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Tablo 18 incelendiğinde, öğretmenlerin mesleklerine ilişkin tutumlarının 

alt boyutlarına göre medeni durumları açısından anlamlı bir düzeyde fark 

göstermediği görülmüştür (p>0.05). 

 

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu bölümde öncelikle öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin 

tutumlarını belirlemek amacıyla toplanan bulgulardan elde edilen sonuçlar 

belirtilerek tartışılacak, ardından kaynak çalışmaları ele alınıp yapılan çalışmanın 

sonuçlarına ve bundan sonra yapılacak çalışmalara yönelik önerilere yer 

verilecektir.  

1. Araştırmanın birinci alt problemi, öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine 

ilişkin tutumlarının cinsiyetleri açısından anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğinin belirlenmesidir. Yapılan analiz neticesinde; cinsiyet değişkenine 

göre ölçek toplam puan ortalamasında ve alt boyutlarında kadın öğretmenler 

lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu açıdan elde edilen bulgular 

değerlendirildiğinde, kadın öğretmenlerin ölçeğin toplam puanından, erkek 

öğretmenlere göre daha yüksek puan aldığı; başka bir ifadeyle, kadın 

öğretmenlerin mesleklerine ilişkin daha olumlu tutumlara sahip oldukları 

görülmüştür. Bu sonuç yapılan diğer araştırmalarla da örtüşmektedir. 

Durmuşoğlu, Yanık ve Akkoyunlu (2009) tarafından yapılan ‘Türk ve Azeri 

öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları’ adlı çalışmada 

kız öğrencilerin mesleğe yönelik tutum puanlarının erkek öğrencilere oranla daha 

yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuç öğretmenlik mesleğinin daha çok bayan 

mesleği olarak görülmesinden kaynaklandığı düşünülebilir. Yıldırım (2002) 

tarafından yapılan araştırmada kadın öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine 

yönelik tutumları erkek öğretmenlere göre daha yüksektir ancak aralarındaki fark 

anlamlı boyutta değildir. Süral (2013) tarafından ilköğretim öğretmenleri ile 

yapılan araştırmada ise kadın öğretmenlerin mesleklerine ilişkin tutumlarının 

erkek öğretmenlere kıyasla daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca 

Sözer (2015)’in yapmış olduğu çalışmada köy okullarında görev yapan erkek 

öğretmenlerin yaklaşık 65’i mesleklerinden memnun olduğunu belirtirken kadın 

öğretmenlerin %80’i mesleklerinden memnun olduğunu belirtmiştir.  

Ölçeğin alt boyutlarından ise kadın öğretmenlerin, ‘değer verme’ ve 

‘mesleki gelişime açıklık’ alt boyutlarında daha yüksek puan aldığı; ‘ilgisizlik’ 

alt boyutunda ise erkek öğretmenlerin daha yüksek puan aldıkları tespit 

edilmiştir. Bu sonuca göre, kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere göre anlamlı 

düzeyde mesleğe daha fazla değer verdikleri; mesleki gelişime daha açık 
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oldukları; erkek öğretmenlerin ise kadın öğretmenlere göre mesleklerine karşı 

daha ilgisiz oldukları görülmüştür.  

2. Araştırmanın ikinci alt problemi, öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine 

ilişkin tutumlarının görev yapılan eğitim kademesine göre değişip 

değişmediğinin belirlenmesiyle ilgilidir. Yapılan analiz neticesinde; ilkokulda 

görev yapan sınıf öğretmenlerinin, ortaokul ve lisede görev yapan branş 

öğretmenlerine oranla mesleğe ilişkin tutumlarının daha yüksek olduğu 

görülmüştür ancak bu fark anlamlılık düzeyinde değildir. Diğer bir ifadeyle; 

görev yapılan eğitim kademesinin, öğretmenlik mesleğine ilişkin ölçekten elde 

edilen toplam tutum ve ölçeğin alt boyutlarıyla ilgili tutum puanlarında bir 

farklılık oluşturmamaktadır. Yıldırım (2002) tarafından yapılan araştırmada sınıf 

öğretmenleri ile branş öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutum 

puanları arasında sınıf öğretmenleri lehine anlamlı fark bulunmuştur. Bozca 

(2015) tarafından yapılan araştırmada ise sınıf öğretmenlerinin mesleklerine 

ilişkin tutumlarının branş öğretmenlerine kıyasla daha olumlu olduğu 

görülmüştür. 

 3. Araştırmanın üçüncü alt problemi, öğretmenlerin öğretmenlik 

mesleğine ilişkin tutumlarının meslekteki kıdem yıllarına göre değişip 

değişmediğinin belirlenmesidir. Ölçekten alınan toplam puan ortalamaları 

incelendiğinde; 1-5 yıl arası kıdeme sahip öğretmelerin, 11-15 yıl arası kıdeme 

sahip öğretmenlere göre anlamlı düzeyde mesleğe ilişkin daha yüksek tutumlara 

sahip olduğu görülmüştür.  

Kıdeme göre öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumların ölçeğin alt 

boyutlarının tutum puan ortalamaları incelendiğinde; 11-15 yıl kıdeme sahip 

öğretmenlerin, 1-5 yıl kıdeme sahip öğretmenlere göre anlamlı düzeyde daha 

yüksek mesleki tükenmişliğe ve ilgisizliğe sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Çakmak (2019)’in ilköğretim öğretmenleriyle, Kaya (2017) ile Demir ve Gelişli 

(2018)’in sınıf öğretmenleriyle yaptığı araştırmada mesleki kıdemi düşük 

öğretmenlerin mesleğe ilişkin tutumlarının yüksek olduğu görülmüştür. 

4. Araştırmanın dördüncü alt problemi, öğretmenlerin öğretmenlik 

mesleğine ilişkin tutumlarının mezun olunan fakültelere göre değişip 

değişmediğinin belirlenmesidir. Ölçek toplam tutum puan ortalamalarına göre; 

mesleğe ilişkin en yüksek tutum puan ortalamasına sahip öğretmenlerin farklı 

fakülte mezunu katılımcılar olduğu; fen-edebiyat fakültesi mezunu öğretmenlerin 

onları takip etmekte olduğu; eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin ise en düşük 

tutum ortalamasına sahip olduğu görülmüştür.  
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Mezun olunan fakülteye göre öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumların 

ölçeğin alt boyutlarının tutum puan ortalamaları incelendiğinde ise; eğitim ve fen-

edebiyat dışındaki farklı fakültelerden mezun öğretmenlerin, eğitim ve fen-

edebiyat fakültelerinden mezun olan öğretmenlere göre mesleğe daha fazla değer 

verdikleri; mesleğe olan ilgilerinin daha yüksek olduğu ve mesleki gelişime daha 

açık oldukları görülmüştür.  Bozca (2015),Tufan (2016), Yüksel (2019) 

tarafından çalışmalarda ise öğretmenlerin mesleklerine ilişkin tutumlarının 

mezun oldukları okul türüne göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmektedir. 

5. Araştırmanın beşinci alt problemi, öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine 

ilişkin tutumlarının medeni durumlarına göre değişip değişmediğinin 

belirlenmesidir. Ölçeğin toplam tutum puan ortalamaları incelendiğinde; 

öğretmenlerin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutum puanlarının medeni 

durumlarına göre anlamlı düzeyde farklılaşmadığı görülmüştür. Karahan (2005), 

“Ortaöğretim kurumlarında görev yapan coğrafya öğretmenlerinin diğer 

öğretmenlerle öğretmenlik tutumları açısından incelenmesi.” adlı tez 

çalışmasında orta öğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin öğretmenlik 

tutumlarının medeni durumlarına göre anlamlı bir düzeyde farklılaşmadığını 

saptamıştır.  

Ayrıca öğretmenlerin mesleklerine ilişkin tutumlarının alt boyutlarına göre 

de medeni durumları açısından anlamlı bir düzeyde fark oluşturmadığı 

görülmüştür.  

Bu sonuçlardan hareketle, erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlere göre, 

kıdemli öğretmenlerin mesleğe yeni başlayan öğretmenlere göre, eğitim fakültesi 

kaynaklı öğretmenlerin diğer kaynaklardan gelen öğretmenlere göre mesleğe 

yönelik tutumlarının düşük olma sebepleri yeni araştırmaların yapılmasını 

gerektirdiği söylenebilir. 
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ÖĞRETMEN GÜÇLENDİRME İÇİN ÖĞRETMEN GÜÇSÜZLÜĞÜNÜ 

ANLAMA1 

Osman Tayyar ÇELİK2 & Hüseyin AKAR3 

Öz  
Bu nitel araştırma öğretmen güçsüzlüğünün kaynaklarını ve duyuşsal bileşenlerini 

öğretmen görüşlerine dayalı olarak belirlemeye çalışır. Bu sayede öğretmen güçlendirme 

için geliştirilecek politika ve uygulamalara farklı bakış açıları sunar. Açıklayıcı durum 

çalışması olarak desenlenen araştırmanın katılımcılarını maksimum çeşitlilik örneklemesi 

ile belirlenen, Kilis ilinde görev yapan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın 

verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ve kapalı uçlu soru formuyla toplanmıştır. 

Yarı yapılandırılmış görüşme formunda katılımcı öğretmenlere sınıf içinde, okul içinde 

ve mesleğe bağlı olarak sosyal hayatlarında yaşadıkları güçsüzlük duyguları üzerine 

sorular sorulmuştur. Kapalı uçlu soru formunda ise katılımcı öğretmenlere güçsüzlük 

yaşadıkları durumlarda deneyimledikleri duygular sorulmuştur. Verilerin analizinde 

içerik analizi ve frekans analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; mesleğin 

statüsü ve özellikleri, okul kültürü ve iklimi, okul müdürlerinin yönetim tarzı, öğrenci 

özellikleri, okul koşulları ve kaynaklar, veli tutum ve davranışları, eğitim ve öğretmen 

politikaları, bireysel faktörler bağlamında mesleki yeterlik ve iş aile çatışması öğretmen 

güçsüzlüğüne yol açabilecek faktörler olarak belirlenmiştir. Ayrıca araştırma bulguları 

güçsüzlük yaşanan duruma bağlı olarak kadercilik, boyun eğme, geri çekilme ve kaygı 

duygularının öğretmen güçsüzlüğünün duyuşsal bileşenleri olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Öğretmen, Öğretmen Güçlendirme, Öğretmen Güçsüzlüğü, 

Öğretmen Görüşleri. 
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Understanding Teacher's Weakness for Teacher Empowerment 

Abstract  

This qualitative research attempts to determine the sources and affective components of 

teacher's weakness on the basis of teachers' opinions. Thus, it presents different 

perspectives on policies and practices to be developed for teacher empowerment. The 

participants of the research, which was designed as a descriptive case study, are 

comprised of 20 teachers who were selected via the maximum variation sampling and 

working in Kilis Province. The data of the research were collected by means of a semi-

structured interview form and a closed-ended questionnaire. Participating teachers were 

asked questions about their feelings of weakness they experienced in the classroom, in 

the school and in their social lives due to their profession. In the closed-ended 

questionnaire, participating teachers were asked about their feelings in case of a 

weakness. Content analysis and frequency analysis were performed for the analysis of the 

data. As a result of the research, profession's status and characteristics, school culture and 

climate, management style of school principals, student characteristics, school conditions 

and resources, parents' attitude and behaviour, education and teacher policies, individual 

factors in the context of professional competence and work family conflict has been 

identified as factors that could lead to teacher weakness. Moreover, the findings of the 

research indicate that their feelings of fatalism, submission, withdrawal and anxiety were 

the affective components of teacher's weakness depending on the situation of weakness. 

Keywords: Teacher, Teacher empowerment, Teacher's weakness, Teachers' opinions 

 

 

GİRİŞ  

Eğitim reformu, etkili eğitim öğretim ve öğrenci başarısı denildiğinde ilk 

akla gelen temel faktör öğretmendir. Buna bağlı olarak son yıllarda öğretmen 

güçlendirmeye ilgi artmıştır. Çünkü öğretmen güçlendirme demek, okulun, 

eğitim sisteminin güçlendirilmesi demektir (Kıral, 2019). Öğretmen 

güçlendirmenin önemine bağlı olarak bunun nasıl yapılacağı sorusu akla 

gelmektedir. Bu kapsamda alan yazınında yapısal güçlendirme, güçlendirici 

liderlik uygulamaları ve psikolojik güçlendirme gibi farklı yaklaşımlar 

çerçevesinde öğretmen güçlendirme ele alınmaktadır (Bogler ve Somech, 2004, 

Lee ve Nie, 2014). Güçlendirme üzerine yapılan araştırmalarda öğretmen 

güçlendirmenin örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı, iş doyumu, iyi 

oluş gibi pozitif örgütsel davranış değişkenleriyle ilişkili olduğu belirlenmiştir 

(Altınkurt, Anasız ve Ekinci; 2016; Bogler ve Nir, 2012; Dash ve Vohra, 2017; 

Jiang, Li, Wang ve Li, 2019; Schermuly, Schermuly ve Meyer, 2011; Taştan, 

2013).   
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Yapısal güçlendirme ve güçlendirici liderlik uygulamalarının 

öğretmenlerin içsel motivasyonunu arttıracağı varsayılmaktadır. Ancak öğretmen 

güçlendirme uygulamalarından önce öğretmen güçsüzlüğünü anlamanın ve 

güçsüzlük kaynaklarına odaklanmanın doğru önlemlerin ve stratejilerin 

belirlenmesinde önemli olduğu düşünülmektedir. Nitekim öğretmen güçsüzlüğü 

ve savunmasızlığı bir gerçektir ve öğretmenlerin iş doyumlarını ve mesleki 

performanslarını derinden etkilemektedir (Klechtermans, 1996).  Alan yazında 

öğretmen güçsüzlüğü genel olarak işe yabancılaşmanın bir boyutu olarak 

değerlendirilmektedir. İşe yabancılaşma bağlamında öğretmen güçsüzlüğü 

yönetimin dışında kalma, sonuçlar üzerinde etkili olamamaya bağlı moral ve 

motivasyon düşüklüğü (Erjem, 2005)  olarak ele alınmaktadır. Öğretmen 

güçsüzlüğünün sosyal hayatta, örgüt içerisinde ve sınıf içerisinde birçok kaynağı 

olabilir. Bunun yanında öğretmenlik duygusal yönleri ağır basan bir meslektir 

(Hargreaves, 1998). Bu sebeple öğretmenlerin deneyimlerine bağlı olarak 

yaşadıkları negatif duyguların, güçsüzlük algılarının önemli bileşenleri olduğu 

söylenebilir. Bu kapsamda araştırmada ilk olarak öğretmenlerin okul içinde, sınıf 

içerisinde ve mesleğe bağlı olarak okul dışında güçsüzlük yaşadıkları 

durumlardan yola çıkarak öğretmen güçsüzlüğünün kaynaklarını belirlemek; 

ikincisi sübjektif güçsüzlük algısı çerçevesinde öğretmen güçsüzlüğünün altında 

yatan ikincil duyguları ortaya çıkarmak amaçlanmaktadır. Bu araştırmanın 

öğretmen güçsüzlüğünün ve güçsüzlüğü etkileyen faktörlerin daha iyi 

anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Öğretmen Güçlendirme Yaklaşımları ve Öğretmen Güçsüzlüğü 

Öğretmen güçlendirmeye ilişkin yaklaşımlar ilk olarak işletme yönetimi 

alanında ortaya çıkan personel güçlendirme kavramına dayanmaktadır. 

Hawthorne araştırma sonuçlarıyla birlikte örgütte insan ilişkilerine olan ilginin 

artması örgütsel etkililiği sağlamanın bir yolu olarak personel güçlendirme 

uygulamalarına ve ilgili araştırmalara yön vermiştir.  1960’lı yıllarda işletme 

örgütlerinde ele alınmaya başlanan kavram 1980’li yıllardan itibaren okul 

örgütlerinde de yoğun bir şekilde ele alınmaya başlanmıştır (Klecker, 1996). 

İşletme literatürüne paralel olarak iki temel yaklaşım, psikolojik ve yapısal 

güçlendirme, öğretmen güçlendirme araştırmalarında da benimsenmiştir 

(Maeroff, 1998; Short ve Rinehart, 1992). Son yıllarda ise yapısal 

güçlendirmenin bir uzantısı olarak güçlendirici liderliğe ilgi artmıştır. Yapılan 

araştırmalarda güçlendirici liderliğin dönüşümcü liderlik, paylaşımcı liderlik 

uygulamalarından farklı yönleri ele alınmış (Amundsen ve Martinsen, 2013; 

Sharma ve Kirkman, 2015), okul örgütleri için çok boyutlu bir yapı olarak 

kavramsallaştırılmıştır (Blase ve Blase, 1997; Lee ve Nie, 2013). 
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Güçlendirmeye yönelik farklı yaklaşımların sınırlılıkları olduğu 

söylenebilir. Yapısal güçlendirmede çalışanların duygu ve düşüncelerinin geri 

planda olduğu, sadece yönetsel uygulamalara odaklanıldığı görülmektedir (Kıral, 

2019). Psikolojik güçlendirme yaklaşımında ise işin çeşitli yönlerine ve yeterliğe 

ilişkin pozitif algının içsel motivasyonu sağlayacağı varsayılmaktadır. Benzer 

şekilde farklı boyutlarda güçlendirici lider davranışları takipçiler üzerinde her 

zaman istendik etkiyi yapmayabilir. Ayrıca güçlendirmeye ilişkin bu 

yaklaşımlarda bireysel ve bağlamsal faktörler göz ardı edilmektedir. 

Güçsüzlük, alan yazınında özellikle yabancılaşmanın önemli bir boyutu 

olarak ele alınmaktadır. Soza’ya (2015) göre güçsüzlük farklı yabancılaşma 

türlerinin ortaya çıkmasının da ilk işaretidir. Yabancılaşma kavramı, Marx'ın 

yabancılaşmış emek kavramından türemiştir. Marx'a göre birey, ürünü veya 

emeği kendisinden bağımsız bir biçim aldığında yabancılaşır (Goddard, 1998).  

Yirminci yüzyılda kısmen sosyologların Marx’ın çalışmalarına duyduğu ilginin 

yeniden canlanması ile yabancılaşma tekrar ilgi odağı olmuştur. Seeman (1959), 

yabancılaşmanın çok boyutlu doğasını açıkça ortaya koyan ve kavramı ampirik 

incelemeye daha uygun hale getiren önemli bir teorik makale yayınlamıştır. 

Terimin geleneksel sosyolojik köklerini takip ederek ve yabancılaşmayı bireyin 

kişisel bakış açısıyla ele alarak, yabancılaşmanın beş boyutunu belirlemiştir: 

güçsüzlük, anlamsızlık, normsuzluk, izolasyon ve kendine yabancılaşma (Hoy, 

1972). Marx’ın yabancılaşmaya sosyolojik yaklaşımı objektif yabancılaşmayı, 

Seeman’ın psikolojik yaklaşımı ise sübjektif yaklaşımı temsil etmektedir. 

Marx'a göre, yabancılaşma, tamamen öznel bir fenomen değildir, yalnızca 

tarihsel değişimlerle aşılabilecek nesnel, toplumsal bir durumdur (Sayers, 2011). 

Bu bakış açısına göre güçsüzlüğün kaynağı, sosyal ve örgütsel koşulların insanı 

nesneleştiren özellikleridir. Öğretmen güçsüzlüğü de mesleğin ve öğretmenin 

kurumsal yapıların içerisinde güçsüz bir konuma yerleştirilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Sprague’nin (1992) eleştirel literatürü gözden geçirdiği 

çalışmasında, öğretmenlik mesleğinin tarihsel olarak düşük statülü meslekler 

içerisinde konumlandırıldığı ifade edilmiştir.  Ayrıca öğretmenlik mesleğinin 

standartlaştırılarak bir dizi basit işe indirgendiğini, öğretmenlerin parçalara 

ayrılmış bir işin küçük bir bölümünü yerine getiren işçilere dönüştürüldüğünü 

belirtmiştir. Nitekim her ayrıntısı belirlenmiş öğretim programları öğrenci 

değerlendirme mekanizmalarının artan standardizasyonu ve bürokratikleşme 

öğretmenliği uzmanlık gerektiren bir iş olmaktan uzaklaştırmakta, öğretmenin 

süreç kontrolünü kaybetmesine sebep olmaktadır (Smaller, 2015). Apple ve 

Teitelbaum (1986) ise öğretmenlerin kurumsal güçler nedeniyle öğretimde işgücü 

süreci üzerindeki kontrolünü kaybettiklerini, sosyal olarak devre dışı 
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bırakıldıklarını ve iş yoğunluklarından dolayı moralsiz olduklarını ileri 

sürmüştür.   

Yabancılaşma teorisinde sübjektif güçsüzlük sosyal-psikolojik yaklaşıma 

dayanmaktadır. Seeman’a (1991) göre güçsüzlük yapısal koşulların birey 

tarafından yorumlanması sonucu psişik psikolojik zihinsel bir durum olarak 

tanımlanmıştır. Bu kapsamda kendini güçsüz hisseden bireyler, kendilerini 

hayatlarındaki olaylar üzerinde kontrol sahibi olarak görmezler (Dean, 1961; Otto 

ve Featherman, 1975). Benzer şekilde güçsüzlük yaşayan öğretmenler örgütsel 

koşulları değiştirmek için yapılabilecek bir şey olmadığını ve çıktılar üzerinde 

kendi etkilerinden çok aile, eğitim sistemi, kültür ve toplum gibi dış güçlerin 

etkisinin olduğunu düşünür. Seeman (1972), güçsüzlüğün bilişsel yönlerine 

odaklanırken duygusal bileşenlerini de içeren bir takım önerilerde bulunmuştur. 

Seeman (1972) güçsüzlüğün kadercilik, karamsarlık ve kaygı gibi ikincil 

duyguları içerdiğini öne sürmüştür. Seeman’ın bu düşüncesini çıkış noktası 

olarak kabul eden Ten Houten (2016), duygular teorisinden yola çıkarak 

güçsüzlüğün duyuşsal düzeyi için bir model geliştirmiştir. Temel duygular ve 

bunların ikinci dereceden eşleşmeleri ile oluşan ikincil duyguların oluşturduğu 

bu modeli test ederek doğrulamıştır (bkz. Şekil 1).  

 

 

Şekil 1. Ten Houten’ın (2016) Güçsüzlük Modeli 

Plutchik’in (1962) temel duygular modelinde kadercilik, karamsarlık ve 

kaygı dört temel duygu olarak ifade ettiği üzüntü, korku, kabullenme ve düşük 

beklentinin ikincil bileşenlerinden oluşmaktadır. Ten Houten (2016) bu dört 

temel duyguyu farklı şekillerde eşleştirerek üç ikincil duyguyu daha güçsüzlüğün 

bileşeni olarak ele almıştır. Bunlar geri çekilme, boyun eğme ve utançtır. Bu 

çalışmada da öğretmen güçsüzlüğü ele alınırken duygular teorisi kapsamında Ten 

Houten’in (2016) güçsüzlük modeli benimsenmiştir. Modelde ifade edilen ikincil 

duygulara ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 
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Kadercilik: Sonuçlar ve süreçler üzerinde dış güçlerin etkili olduğuna 

inanma eğilimidir (Ten Houten, 2016).  Kadercilik düşük beklenti ve dışsal 

kontrol algısı ile karakterize edilebilir. 

Karamsarlık: Şartların elverişsiz ve yararsız olduğuna dair beklentiler 

geliştirme, bir durumu kötü yönleriyle ele alma, olayların hep olumsuz yönde 

gelişeceğine inanma eğilimidir. 

Geri çekilme: Zor durumlarla mücadeleden sonra başa çıkamama sonucu 

yoğun üzüntü yaşama ve mücadeleyi bırakarak durumu kabullenme duygusudur 

(Lazarus, 1991). 

Kaygı: Geleceğe yönelik zarara uğrama beklentisini içeren, korkunun 

ateşlenmesi suretiyle ortaya çıkan duygusal tepkidir (Beck, 2005). 

Boyun eğme: Gücü elinde bulunduranlara karşı direneme sonucunda kendi 

duygularını arka plana atarak pasif olma durumudur (Ten Houten, 2016). Boyun 

eğme aynı zamanda otoriteden korkuyu ve zorunlu bir kabullenmeyi içerir. 

Utanç: Olumsuz deneyimlerden sonra bireyin kendini güçsüz ve değersiz 

hissetme duygusudur (Bugay ve Demir, 2011). 

Araştırmada öğretmenlerin güçsüzlük yaşadıkları durumlarda ne tür 

duygular yaşayabileceğine de odaklanılmıştır. Okul örgütleri toplumsal açık 

sistemler olup insan ilişkilerinin yoğun yaşandığı yerlerdir. Dolayısıyla okul 

içerisindeki duygusal deneyimlerin öğretmenlerin inanç, tutum ve davranışlarını 

şekillendireceği söylenebilir. Bunun yanında öğretmenlik duygusal bir meslektir. 

Öğretmenlere işlerinde neyi motive edici veya tatmin edici buldukları 

sorulduğunda, kendiliğinden sevinç, büyülenme, gurur, merak ve coşku 

duygularına atıfta bulunurlar. Ancak bu duygusal boyutun başka bir tarafı daha 

vardır. Öğretmenler sadece olumlu duygular yaşamazlar. Öğretmenler, hayal 

kırıklığı, umutsuzluk, suçluluk ve hatta öfke ve korku duygularını da yaşarlar 

(Kelchtermans, 1996). Deneyimlenen bu olumsuz duygular öğretmen 

güçsüzlüğünün temel bileşenleri olabilirler. 

Son yıllarda öğretmen güçlendirmeye olan ilginin artması aynı zamanda 

öğretmenlerin güçsüzlük yaşadığının bir kanıtı olarak da değerlendirilebilir. 

Öğretmenleri karar sürecine katmak, onlara özerklik sağlamak öğretmen 

güçsüzlüğüne her zaman çözüm olmayabilir. Bunun yerine öğretmenlerin 

güçsüzlük algısına odaklanmak geliştirilecek politika ve uygulamalara daha fazla 

katkı sağlayabilir. Bu araştırmada öğretmenlerde güçsüzlük algısına neden olan 

faktörleri ve güçsüzlüğün altında yatan temel duyguları belirlemek 

amaçlanmıştır.  Bu kapsamda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 
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• Öğretmenlerden güçsüzlük algısına neden olan faktörler nelerdir? 

• Öğretmenler güçsüzlük yaşadıkları durumlarda hangi duyguları 

deneyimlemektedir? 

 

YÖNTEM  

Öğretmen güçsüzlüğünün kaynaklarını ve altında yatan duyguları 

belirlemek amacıyla araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına 

uygun olarak tasarlanmıştır. Durum çalışması için farklı desenler vardır. Bunlar; 

betimleyici, açıklayıcı ve keşfedici desendir (Yin, 2018). Bu araştırma açıklayıcı 

desende kurgulanmıştır. Açıklayıcı durum çalışması, durum için nedensel bir 

açıklama oluşturmaya yardımcı olarak faktör ve şartların keşfedilmesi ile analiz 

edilmesine yardımcı olur (Aybek, 2019).   Nitekim araştırmada öğretmenlerin 

güçsüzlüğünün altında yatan nedenler keşfedilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın 

analiz birimini katılımcı öğretmenler oluştururken analiz edilecek durum ise 

öğretmen güçsüzlüğüdür. 

Katılımcılar 

Bu araştırmanın katılımcılarını, 2019-2020 öğretim yılının birinci 

yarıyılında Kilis ilinde görev yapan, araştırmaya gönüllü olarak katılan 20 

öğretmen oluşturmaktadır. Öğretmenlerin belirlenmesinde maksimum çeşitlilik 

örneklemesi kullanılmıştır. Bu örnekleme yöntemi araştırmanın temel amacı 

çerçevesinde farklı bakış açılarına sahip olabilecek bireylerin örneklemde 

temsiline imkân sağlamaktadır. Araştırmada cinsiyet, hizmet süresi, görev 

yapılan okul türü ve yerleşim yeri açısında çeşitlilik sağlanmaya çalışılmıştır. 

Creswell’e (2017) göre örneklem boyutunu etkileyebilecek birçok faktör vardır. 

Araştırma deseni, çalışılan olgu kaynakların karmaşıklığı ve verilerin doyuma 

ulaşması bunlardan bazılarıdır. Araştırmacılar tarafından önceden katılımcı sayısı 

belirlenmemiştir. Katılımcıların benzer bilgileri tekrar etmeye başlaması üzerine 

görüşmeler 20 katılımcı ile sınırlandırılarak sonlandırılmıştır. Katılımcılara ait 

bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1  

Katılımcı Öğretmenlere Ait Bilgiler 

S.No Katılımcı Kodu Cinsiyet Hizet Süresi (yıl) Okul Kademesi Yerleşim Yeri 

1 Katılımcı 1 Kadın 3 Ortaöğretim Şehir 

2 Katılımcı 2 Kadın 18 Ortaöğretim Şehir 

3 Katılımcı 3 Erkek 21 İlkokul Köy 

4 Katılımcı 4 Kadın 12 Ortaokul Kasaba 

5 Katılımcı 5 Erkek 2 İlkokul Köy 

6 Katılımcı 6 Kadın 6 İlkokul Şehir 

7 Katılımcı 7 Erkek 25 Ortaokul Kasaba 

8 Katılımcı 8 Erkek 11 Ortaöğretim Şehir 

9 Katılımcı 9 Erkek 15 Ortaokul Kasaba 

10 Katılımcı 10 Kadın 1 İlkokul Köy 

11 Katılımcı 11 Kadın 16 İlkokul Şehir 

12 Katılımcı 12 Erkek 13 Ortaokul Kasaba 

13 Katılımcı 13 Erkek 10 Ortaöğretim Şehir 

14 Katılımcı 14 Erkek 4 İlkokul Şehir 

15 Katılımcı 15 Erkek 3 Ortaokul Kasaba 

16 Katılımcı 16 Kadın 19 Ortaokul Şehir 

17 Katılımcı 17 Erkek 5 Ortaöğretim Şehir 

18 Katılımcı 18 Erkek 2 Ortaokul Şehir 

19 Katılımcı 19 Kadın 17 İlkokul Kasaba 

20 Katılımcı 20 Erkek 22 İlkokul Kasaba 

Katılımcıların görev yaptığı Kilis ili Suriye sınırında bir ildir. Dolayısıyla 

Suriye’li mültecilerin de yoğun yaşadığı bir şehirdir. Bu kapsamda tüm yerleşim 

yerlerindeki okul kademelerinde mülteci öğrencilere rastlamak mümkündür. 

Mülteci öğrenciler kapsayıcı eğitim çerçevesinde diğer öğrencilerle birlikte 

eğitim görme imkânına sahiptir. Bunun yanında sınır bölgesinde olmanın bazı 

dezavantajları, okulları ve dolayısıyla öğretmenleri de etkileyebilmektedir.  

Veri Toplama Araçları ve Süreç 

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu 

ve kapalı uçlu soru formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu 

hazırlanmadan önce alan yazın taraması yapılarak öğretmenlerin güçsüzlük 

yaşayabileceği durumlar ve alanlara ilişkin bilgi toplanmıştır. Bu kapsamda 

öğretmenlerin sınıf içerisinde, okul içerisinde ve mesleklerine bağlı olarak 

gündelik hayatlarında sorun yaşayabilecekleri düşünülmüştür. Sorular, 

öğretmenlerin belirtilen alanlarda yaşayabilecekleri güçsüzlükleri ortaya 



Öğretmen Güçlendirme İçin Öğretmen Güçsüzlüğünü Anlama 

[2541] 

 

çıkaracak tarzda açık uçlu olarak düzenlenmiştir. Merriam’a (2013) göre nitel 

araştırmalarda görüşme soruları daha az yapılandırılmış açık uçlu sorulardan 

oluşmalıdır. Böylece katılımcılar algıladıkları çevreyi kendi düşüncelerine göre 

anlatabilirler. Öğretmenlerin sınıf içerisinde güçsüzlük yaşayabilecekleri 

durumlar için örnek soru “ Sınıf içerisinde kendinizi güçsüz hissettiğiniz 

durumlar/zamanlar oluyor mu?” şeklindedir. Diğer bir veri toplama aracı kapalı 

uçlu soru formudur. Form, öğretmenlerin görüşmelerde paylaştıkları örnek 

olaylardan yola çıkarak araştırmacılar tarafından hazırlanan 24 maddelik 

hipotetik sorulardan oluşmaktadır (örnek sorular için bkz. Ek 1). Her bir araştırma 

temasına ilişkin üç soru yer almaktadır. Cevap seçenekleri Ten Houten’in (2016) 

modelindeki üzüntü, korku, kabullenme ve beklenti/umutsuzluk şeklinde dört 

temel duygudan oluşmaktadır. Öğretmenlerden her bir durumda neler 

hissedeceklerini belirten iki duyguyu işaretlemeleri istenmiştir. 

Görüşmeler 2019 Eylül-Aralık ayları arasında yüz yüze 

gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların kendilerini daha rahat ifade etmesi ve güven 

amacıyla sorular görüşme öncesinde mail yoluyla katılımcılarla paylaşılmıştır.  

Görüşme sırasında katılımcılardan ses kaydı için izin istenmiştir. 17 katılımcı ses 

kaydına izin verirken üç katılımcı izin vermemiştir. Bu üç katılımcının görüşleri 

not alınmış ve daha sonra kendilerine teyit ettirilmiştir. Görüşmeler sırasında 

sondalardan da yararlanılmıştır. Sondalar verilerin zenginleştirilmesini ve ek 

verilerin toplanmasını kolaylaştırır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu sayede 

öğretmenlerin görüşlerini açmaları, belirttikleri durumlarla ilgili anılarını 

paylaşmaları istenmiştir. Görüşmeler ortalama 25-35 dakika arası sürmüştür.  

Görüşmeler sonlandırıldıktan sonra kapalı uçlu soru formları aynı katılımcılara 

çevrimiçi olarak gönderilmiş ve cevaplar elektronik ortamda alınarak 

kaydedilmiştir.  

Verilerin Analizi 

Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formuyla ve kapalı uçlu soru 

formuyla elde edilen veriler ayrı ayrı analiz edilmiştir. Öncelikle görüşmelerden 

elde edilen verilerin analizi yapılmıştır. Nitel araştırmalarda veri analizi ham 

verilerden anlam çıkarma sürecidir (Merriam, 2013). Ancak nitel analiz çeşitleri 

ve süreçleri üzerinde araştırmacılar arasında bir fikir birliği yoktur. Genel olarak 

nitel verilerden anlamlı yapılar oluşturmak amacıyla durum çalışmalarında içerik 

analizi yapılabilir (Patton, 2014). Nitekim bu araştırmada görüşmelerden elde 

edilen veriler içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu kapsamda verilerin 

analizinde ortak olarak takip edilen (Çelik, Baykal ve Kılıç Memur, 2020) (1) 

deşifre, (2) kodlama, (3) araştırmacı günlüğü yazımı ve (4) kategori oluşturma 

adımları izlenmiştir. 
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Verileri deşifre etmek amacıyla araştırmacılar tarafında ses kayıtları ve 

görüşmelerde alınan notlar bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Bilgisayar 

ortamındaki verilerle alınan notlar araştırmacılar tarafından iki kez okunarak 

karşılaştırılmıştır. İkinci aşamada kodlama sürecine geçilmiştir. Kodlama, 

süreçte önemli bir adımı temsil eder (Schreier, 2014) ve katılımcı görüşlerini 

tematik bir yapı oluşturmak amacıyla kategorize etmeye yarar (Gibbs, 2007). 

Kodlama işlemi araştırmacılar tarafından ayrı ayrı gerçekleştirilmiştir. Süreçte 

deşifre edilen veriler tekrar tekrar okunarak kodlar belirlenmiştir. Araştırmacılar 

kodlamalarını karşılaştırarak fikir birliğine varmaya çalışmıştır. Bu kapsama bazı 

kodların silinmesine, bazılarının ise ifade biçiminin değiştirilmesine karar 

verilmiştir. Veri analizinin üçüncü aşamasında kodlar üzerine odaklanılmış ve 

notlar alınmıştır. Özellikle kodların nasıl bir araya getirileceği ve nasıl bir 

soyutlama yapılacağı üzerinde düşünülmüş, süreçte araştırmacılar fikir alış 

verişinde bulunmuştur. Son aşamada ise kategoriler diğer bir ifadeyle temalar ve 

alt temalar oluşturulmuştur. Bu aşamada kodlar temalar altında bir araya 

getirilmiştir. Tema altındaki kodlar dikkatle incelenmiş, yeni bir temanın altına 

alınmış ya da farklı bir tema oluşturularak altına eklenmiştir. Kapalı uçlu 

sorulardan elde edilen veriler ise frekans analizi ile incelenmiştir. Katılımcıların 

sorularda en sık seçtikleri iki duygu birleştirilerek Plutchik’in (1962) ve Ten 

Houten (2016) tarafından ifade edilen ikincil duygular belirlenmiştir. Bu 

duygular temalarla ilişkilendirilerek şekiller halinde sunulmuş ve 

yorumlanmıştır. Temalar ve alt temalar yorumlanırken doğrudan alıntılara yer 

verilmiş, doğrudan alıntılar katılımcı kodları (katımcı 1, katılımcı 2 vb.) ile 

sunulmuştur. 

Araştırmanın geçerliği ve güvenirliği kapsamında araştırma süreci ayrıntılı 

şekilde sunulmaya çalışılmıştır. Bunun yanında kodlama tutarlığına bakılmıştır. 

Bu kapsamda ilgili alandan bir öğretim üyesine deşifre edilmiş veriler sunulmuş 

ve kodlama yapması istenmiştir. Daha sonra Miles ve Huberman’nın (1994) 

“güvenirlik=(görüş birliği sayısı)/(toplam görüş birliği+görüş ayrılığı sayısı)” 

formülünden yararlanılarak kodlama tutarlığına bakılmıştır. Kodlama güvenirliği 

%85,6 olarak hesaplanmıştır. Son olarak aynı alan uzmanı tarafından sonuçların 

ilgili teorilerle uyumluluğu incelenmiş ve teyit edilmiştir. 

 

BULGULAR ve YORUM  

 Verilerin analizi sonucunda sekiz tema belirlenmiştir. Bunlar; meslek 

olarak öğretmenlik, okul kültürü ve iklimi, okul müdürlerinin yönetim tarzı, veli 

tutum ve davranışları, okul koşulları ve kaynaklar, öğrenci özellikleri, eğitim ve 

öğretmen politikaları ve bireysel faktörler şeklindedir. Temalar, kapalı uçlu 
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soruların analizi sonucu elde edilen ikincil duygularla ilişkilendirilerek şekiller 

halinde sunulmuştur. 

 Meslek Olarak Öğretmenlik 

 Mesleğin öğretmenlerde güçsüzlük algısına yol açan yönleri meslek olarak 

öğretmenlik teması altında bir araya getirilmiştir. Mesleğin statüsü ve mesleğin 

özellikleri olarak iki alt tema belirlenmiştir. Tema ve alt temalar, bunlara ilişkin 

öğretmenlerin deneyimledikleri duygular Şekil 2’de sunulmuştur. 

 

Şekil 2. Meslek Olarak Öğretmenlik Temasına İlişkin Alt Temalar, Kodlar ve 

Deneyimlenen Duygular 

Katılımcı öğretmenler mesleklerine bağlı olarak sosyal hayatlarında 

güçsüzlük yaşadıkları durumları ifade ederken genel olarak mesleğin statüsü ve 

özellikleriyle ilgili faktörlere vurgu yapmışlarıdr.  Bu kapsamda meslek olarak 

öğretmenlik teması altında mesleğin statüsü ve mesleğin özellikleri şeklinde iki 

alt tema belirlenmiştir. Öğretmenler, maaşlarının düşük olmasının, mesleğin 

saygınlığının ve öğretmenlere verilen değerin azalmasının güçsüzlük algısına yol 

açtığını ifade etmişlerdir.  Nitekim katılımcı 7 başından geçen örnek bir olayı 

şöyle anlatmıştır: ”Üniversitede çalışan bir arkadaşımızın evine misafirliğe 

gitmiştik. Arkadaşımızın oğlu üniversite tercihinde bulunacaktı. Sohbet konusu 

buraya geldiğinde arkadaş bir dizi meslekleri sıralayıp arkasından şakayla 

karışık olmadı öğretmen olursun dediğinde çok üzülmüştüm...”  Katılımcı 11 ise 

konuyla ilgili görüşlerini ifade ederken “…insanlara sorsan en kutsal meslek 

öğretmenlik derler. Ancak ne öğrencilerin ne de toplumun öğretmene değer 

verdiği yok…” şeklinde öğretmenlere değer verilmediğini ifade etmiştir.  

Mesleğin özellikleri alt teması altında katılımcılar mesleğin duygusal 

yönünün, iş yoğunğunun, kariyer olarak ilerleme fırsatının olmamasının ve 
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toplumsal beklentilerin kendilerinde güçsüzlüğe yol açtığını ifade etmişlerdir. 

Katılımcı 6 mesleğin duygusal yönünü şöyle ifade etmiştir: “…İlkokul 

öğretmeniyseniz hasta olsanız da mutsuz olsanız da hayatınız da problemler olsa 

da sınıfın kapısında bırakmak zorundasınız bütün olumsuzlukları. Ancak sınıfta 

bir öğrencinin aç olduğundan başını kaldıramadığına şahit olursan, ayakları 

ıslandığı için hasta olduğunu gördüysen, babasından dayak yediği için 

öğrencinizin gözlerinin yaşla dolduğunu gördüysen kendi problemlerini de bir 

kenara bırakıyorsun….” Katılımcı 9 ise toplumun öğretmenlerden çok şey 

beklediğini, öğretmenliğin sorumluluk gerektiren bir meslek olduğunu bu sebeple 

güçsüzlük yaşadığını ifade etmiştir. 

Meleğin özelliklerine bağlı olarak öğretmenlerin deneyimledikleri 

duygular geri çekilme, kadercilik ve karamsarlıktır. Bu ikincil duyguların 

temelinde genel olarak üzüntü, düşük beklenti/umutsuzluk ve kabullenme 

bulunmaktadır. Sonuç olarak öğretmenlerin mesleğin statüsü ve özelliklerine 

ilişkin olumsuz algıların negatif duygulara ve buna bağlı olarak güçsüzlük 

duygusuna yol açacağı söylenebilir.  

Okul Kültürü ve İklimi 

Bu tema altında katılımcıların diğer meslektaş ve yöneticilerle ilişkilerine 

bağlı olarak güçsüzlük algıları bir araya getirilmiştir. Okul içerisinde paylaşılan 

değerler ve meslektaş ilişkilerinde okul kültürü ve iklimi önemli bir faktör olması 

sebebiyle tema, okul kültürü ve iklimi olarak isimlendirilmiştir.  Temaya ilişkin 

kodlar ve deneyimlenen duygular Şekil 3’te sunulmuştur. 

 

Şekil 3. Okul Kültürü ve İklimi Temasına İlişkin Kodlar ve Deneyimlenen 

Duygular 

Okul kültürü ve iklimi teması altında katılımcılar işbirliği ve destek 

eksikliği, meslektaşlar tarafından dışlanma, samimi olmayan öğretmen 

davranışları, örgüt içi çatışmalara vurgu yapmışlarıdır. Katılımcılar özellikle 

kendileri çatışma yaşamasa da diğer öğretmenler çatışma yaşadığında da 
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kendilerini güçsüz hissettiklerini ifade etmişlerdir. Bu kapsamda öğretmenlerin 

örgüt içerisindeki genel atmosfere duyarlı oldukları kolektif bir duygu 

oluşturdukları söylenebilir. Katılımcı 19 güçsüzlük yaşamasına sebep olan bir 

anısını şöyle ifade etmiştir: “Bir mesai arkadaşımla aramızda sorunlar vardı on 

dakika dinlenmek için öğretmenler odasında girdiğim de bile ya lafla sataşır ya 

da beni ortamdan uzaklaştırmaya çalışırdı. Haliyle kendinizi güçsüz hissetmeye 

başlıyorsunuz…” Katılımcı 2 okul yönetimiyle çatışması sebebiyle yaşadığı 

güçsüzlük duygusunu şu sözlerle ifade etmiştir: “… Okula her geldiğimde okul 

müdürü bugün bana ne yaşatacak diye içimden geçiriyorum. Yetkiler onda 

sorumluluk bizde. İsterse küçücük bir şeyden bile sorun çıkarabilir…”. Katılımcı 

8 ise okul ortamına bağlı olarak yaşadığı güçsüzlüğü “Okul ortamında 

öğretmenler arasında hep bir rekabet kendini üstün görme durumu var. Birlik ve 

dayanışma adına bir şey yok bu da beni…” şeklinde ifade etmiştir. Okul kültürü 

ve iklimine bağlı olarak öğretmenlerin deneyimlediği ikincil duyguların 

karamsarlık, kaygı ve geri çekilme olduğu belirlenmiştir. Bu ikincil duyguların 

temelinde Ten Houten’ın (2016) güçsüzlük modelinde yer alan dört negatif 

duygu; korku, kbullenme, düşük beklenti/umutsuzluk ve üzüntü yer almaktadır. 

Dolayısıyla okul kültürü ve ikliminin birçok farklı duygusal deneyimin önemli 

bir bileşeni olduğu söylenebilir. 

Okul Müdürlerinin Yönetim Tarzı 

Bu tema okul müdürlerinin yönetim tarzına bağlı olarak katılımcıların okul 

içerisinde yaşadıkları güçsüzlük deneyimlerini ifade etmektedir. Katılımcılarda 

güçsüzlük algısına yol açan okul müdürü davranışları otoriter ve ilgisiz yönetim 

tarzı olarak iki alt tema altında incelenmiştir. Tema, alt tema, kodlar ve 

deneyimlenen ikincil duygular Şekil 4’te sunulmuştur. 

 

Şekil 4. Okul Müdürlerinin Yönetim Tarzı Temasına İlişkin Alt Temalar, Kodlar 

ve Deneyimlenen Duygular 

Katılımcıların güçsüzlük algısına yol açan durumlar için vurguladıkları 

önemli bir husus da okul müdürlerinin yönetim biçimidir. Bunlar otoriter ve 

ilgisiz yönetim tarzıdır. Otoriter yönetim alt teması altında katılımcılar, okul 
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müdürlerinin öğretmenleri karar sürecine katmamasını, baskı yapmasını ve emir 

verici bir tutum sergilemelerini güçsüzlük kaynağı olarak ifade etmişlerdir. İlgisiz 

yönetim alt teması altında ise katılımcılar okul müdürlerinin öğretmenlere destek 

vermemesini, öğretmen sorunlarına ilgisiz kalmasını güçsüzlük kaynağı olarak 

belirtmişlerdir. Bu temayla ilişkili olarak katılımcı 5 düşüncelerini “Okul 

ortamında genel olarak yönetimsel güçsüzlüğümüz fazla. Okul müdürü bizi 

okulda siz sadece öğretmensiniz zamanınız geldiğinde konuşun, yerinizi bilin, 

gibi kelimelerle aşağılıyor. Biz de susmak zorunda kalıyoruz.” şeklinde ifade 

etmiştir. Katılımcı 7 ise okul müdürüyle yaşadığı anısını şöyle ifade etmiştir: “Kış 

günü nöbetçi olduğumuzda okul servisleri için imza listesini şoförler öğretmenler 

odasına getirsin, yağmurda çamurda öğretmenler için zor oluyor şeklinde bir 

öneride bulundum. Okul müdür işiniz bu yapacaksınız şeklinde kestirip attı…” 

Katılımcılar okul müdürlerinin yönetim tarzıyla ilgili cevaplarında korku, 

kabullenme ve üzüntü duyguları öne çıkmaktadır. Sonuç olarak okul 

müdürlerinin otoriter ve ilgisiz yönetim tarzlarının öğretmenlerde kaygı, boyun 

eğme ve geri çekilme gibi olumsuz duygulara yol açacağı söylenebilir.  

Veli Tutum ve Davranışları 

Bu tema katılımcıların velilerin olumsuz tutum ve davranışlarına bağlı 

olarak yaşadıkları güçsüzlük duygularını ifade etmektedir. Temaya ilişkin kodlar 

ve katılımcıların deneyimledikleri ikincil duygular Şekil 5’te sunulmuştur.  

 

Şekil 5. Veli tutum ve Davranışları Temasına İlişkin Kodlar ve Deneyimlenen 

Duygular 

Velilerin tutum ve davranışları teması altında velilerin saygısız ve 

küçümseyici davranışları, velilerin öğretmene güvensizliği, velilerin okula 

ilgisizliği ve çocuklarının durumunu kabullenmemesi katılımcı öğretmenler 

tarafından vurgulanan güçsüzlük kaynaklarıdır. Katılımcı 10, bir veli ile ilgili 

yaşadığı anısını şöyle ifade etmiştir: “Bir toplantıda velilerden biri haddini 

aşarak ödevleri nasıl vermem gerektiğine, dersleri nasıl işlemem gerektiğine 
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yönelik akıl vermeye kalktı. Tartışma çıktı ve sonunda haklı olmama rağmen 

benim vergimle maaşınız ödeniyor şeklinde saygısız ifadelerde bulundu…” 

Katılımcı 3 ise düşüncelerini “ Öğretmen olarak çocukların gelişimi için emek 

vermeye çalışıyorum. Ancak velilerden ilgi görmediğimde bu işin üstesinden nasıl 

geleceğim diye düşünmeye başlıyorum.” şeklinde ifade etmiştir. Öğretmenler bu 

durum karşısında umutsuzluğa düşebilir. Öğrencilerin gelişimiyle ilgili 

karamsarlık yaşayabilir. Nitekim öğretmenler velilerin olumsuz tutum ve 

davranışları karşısında karamsarlık, kadercilik ve geri çekilme duygusu 

yaşadığına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. 

Okul Koşulları ve Kaynaklar 

Katılımcıların okulun fiziki olanakları ve sınıf koşullarına bağlı olarak 

yaşadıkları güçsüzlük duygusu okul koşulları ve kaynaklar teması altında bir 

araya getirilmiştir. Bu temaya ilişkin kodlar ve katılımcıların deneyimledikleri 

duygular Şekil’6 da sunulmuştur.   

 

Şekil 6. Okul Koşulları ve Kaynaklar Temasına İlişkin Kodlar ve Deneyimlenen 

Duygular 

Bu tema altında katılımcı öğretmenler, okulun fiziki koşulları uygun 

olmadığında, materyal eksikliği olduğunda ve sınıflar kalabalık olduğunda 

güçsüzlük yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Öğretim materyalleri öğrenme için 

önemli araçlardır. Bunun yanında okulun fiziki olanakları sağlıklı bir öğrenme 

çevresi için ihtiyaçtır. Bu eksiklikler karşısında öğretmenler istenen amaçlara 

ulaşabilme noktasında kaygı ve karamsarlık yaşayabilir. Ayrıca kalabalık 

sınıflarda öğretim konusunda öğretmenler endişe duyabilir. Beş yıllık deneyime 

sahip katılımcı 17 kalabalık sınıflarda yaşadığı duyguyu “…böyle sınıflarda 

konuları nasıl yetiştireceğim, öğrencilerin her biriyle nasıl ilgileneceğim diye 

diye düşünmeye başlıyorum…” şeklinde ifade etmiştir. Nitekim katılımcı 

öğretmenler kapalı uçlu sorulara verdikleri cevaplarda korku, düşük 

beklenti/umutsuzluk ve kabullenme gibi temel duygulara vurgu yapmışlardır. Bu 
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duygular karamsarlık, kaygı ve geri çekilme gibi negatif duygularının 

bileşenleridir.  

Öğrenci Özellikleri 

Katılımcı öğretmenlerin öğrencilere bağlı olarak yaşadıkları güçsüzlük 

duyguları öğrenci özellikleri teması altında bir araya getirilmiştir. Bu temaya 

ilişkin kodlar ve katılımcıların deneyimledikleri duygular Şekil 7’de 

sunulmuştur. 

 

 

Şekil 7. Öğrenci Özellikleri Temasına İlişkin Kodlar ve Deneyimlenen Duygular 

Katılımcı öğretmenler öğrenciler motivasyonsuz olduğunda, derse yönelik 

ilgisiz olduklarında ve sınıfta dezavantajlı (mülteci, engelli vb.) öğrenciler 

bulunduğunda güçsüzlük yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Özellikle sınıfta çok 

sayıda göçmen öğrencinin bulunması sebebiyle katılımcı öğretmenler iletişim 

sorunu yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcı 20 konuyla ilgili düşüncesini “ 

… Öğrencilerle asgari düzeyde anlaşmada bile sorun yaşıyoruz. Dolayısıyla 

dersleri hiç anlamıyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum…” şeklinde belirtmiştir. 

Katılımcı öğretmenlerin öğrencilerle ilgili bu olumsuz durumlar karşısında 

karamsarlık, kadercilik ve geri çekilme duyguları yaşadığına ilişkin bulgular elde 

edilmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin ilgisiz ve motivasyonsuz olmaları, sınıfta 

dezavantajlı öğrencilerin bulunması durumunda öğretmenlerin öğrenci başarısı 

konusunda düşük beklenti içerisine gireceği ve mevcut durumu kabullenerek geri 

çekilme duygusu yaşayacağı söylenebilir.  

Eğitim ve Öğretmen Politikaları 

Katılımcıların MEB’in politikaları kapsamında yaşadıkları güçsüzlük 

duyguları eğitim ve öğretmen politikaları teması altında bir araya getirilmiştir. İki 

alt tema belirlenmiştir. Bunlar değişim ve öğretmen istihdamıdır. Tema, alt 

temalar, kodlar ve deneyimlenen duygular Şekil 8’de sunulmuştur. 
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Şekil 8. Eğitim ve Öğretmen Politikaları Temasına İlişkin Kodlar ve 

Deneyimlenen Duygular 

Katılımcı öğretmenler değişim teması altında MEB’in özellikle değişimin 

gerçekleştirme biçiminden kaynaklı güçsüzlük algılarına vurgu yapmışlardır. Bu 

kapsamda sürekli değişim çabası, plansız değişim ve değişim sürecine katılmama 

katılımcı öğretmenlerde güçsüzlük algısına yol açan faktörlerdir.  Katılımcı 10 

konuyla ilgili düşüncelerini şöyle ifade etmiştir: “Gün geçmiyor ki yeni bir 

uygulamayla karşılaşmayalım. Süreçte bizim fikrimizi kimse sormuyor. 

Uygulamada bu nasıl olur, nasıl bir yöntem uygulayalım şeklinde fikrimiz 

alınmıyor…” . Katılımcı 6 ise konuyla ilgili görüşlerini “Değişim çabasından 

yorulduğumu hissediyorum. Nasıl bir sistem içerisinde işimizi yürüteceğiz bir 

kararsızlık var…” şeklinde ifade etmiştir. Öğretmen istihdamı alt teması altında 

sözleşmeli öğretmenler yaşadıkları güçsüzlükleri ifade etmişlerdir. Bu kapsamda 

sözleşmeli olarak görev yapan katılımcı öğretmenler, özlük haklarının yeterli 

olmadığına, sözleşmeli oldukları için okul içerisinde ve sosyal hayatta sorunlar 

yaşadıklarına vurgu yapmışlardır. Katılımcı 1 konuyla ilgili düşüncelerini “ 

Öğrencilerinizin gözünde bile sanki gerçek bir öğretmen değilsiniz. Sözleşmeli 

ifadesi artık sıfatınız olmuş. İş yerinde meslektaşlarımın bile bana bakış ve 

davranışlarında bir küçümseme hissediyorum…” şeklinde ifade etmiştir. 

Katılımcı 15 ise düşüncelerini “Ücretli öğretmenler olsun biz sözleşmeli 

öğretmen olsun kadrolu öğretmenlerle aynı işi yapmamıza rağmen haklarımız 

aynı değil. Hatta kadrolu öğretmenlerden daha çok çalıştığımızı 

söyleyebilirim…” şeklinde ifade etmiştir.  

Katılımcı öğretmenlerin bu temaya ilişkin deneyimledikleri duygular 

utanç, kaygı ve karamsarlık şeklindedir. Sonuç olarak plansız değişimlerin, zayıf 

özlük haklarının aynı görevi yapan öğretmenlerle farklı statüde görev yapmanın 

öğretmenlerde temelinde korku, kabullenme ve düşük beklenti duygusu bulunan 

negatif duygulara yol açacağı söylenebilir. 
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Bireysel Faktörler 

Katılımcı öğretmenlerin mesleki yeterlik, iş aile çatışması ve uyum 

konusunda yaşadıkları güçsüzlük algıları bireysel faktörler teması altında bir 

araya getirilmiştir. Tema, alt tema ve deneyimlenen duygular Şekil 9’da 

sunulmuştur.  

 

Şekil 9. Bireysel Faktörler Temasına İlişkin Alt Temalar, Kodlar ve 

Deneyimlenen Duygular 

Mesleki yeterlik alt teması altında katılımcı öğretmenlerin mesleki 

yeterliklerine bağlı olarak yaşadıkları güçsüzlük algıları bir araya getirilmiştir. 

Bu alt tema altında katılımcı öğretmenler öğrencilerin dikkatini çekememe, sınıf 

içerisinde karşılaşılan problemlere çözüm bulamama, istenmeyen öğrenci 

davranışları ile başa çıkamama, öğretim programına ve ders konularına hâkim 

olamama teorik bilgileri uygulamaya geçirememe konularına vurgu yapmışlardır. 

Katılımcıların büyük çoğunluğu özellikle öğrencilerin tutum, davranış ve 

başarılarında fark oluşturamamaktan kaynaklı güçsüzlük yaşadıklarını ifade 

etmişlerdir. Teorik bilgileri uygulamaya geçirememe genel olarak hizmet süresi 

düşük [Katılımcı 1 (3 yıl), Katılımcı 5 (2 yıl), Katılımcı 15 (3 yıl), Katılımcı 18 

(2 yıl)] öğretmenler tarafından paylaşılmıştır. Diğer bir alt tema iş aile 

çatışmasıdır. Bu kapsamda öğretmenler, aileye zaman ayıramamak, eve iş 

getirmek ve ailevi sorunlar nedeniyle işe adapte olamamak konularına vurgu 

yapmışlardır. Katılımcı 11 bu konuda düşüncelerini “Evde günün yorgunluğunu 

atamadan ev işleri ve aileyle ilgilenmek zorunda kalıyoruz. Sınıfta duyduğumuz 

bütün seslerin ardından evde sese tahammülümüz kalmıyor. Çocuklarımızla oyun 
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oynamak bile zor geliyor. Eşinizle konuşmak bazen yorucu olabiliyor.“ şeklinde 

ifade etmiştir. İş aile çatışması kapsamında daha çok kadın katılımcılar görüş 

bildirmiştir. Uyum alt teması altında özellikle göreve yeni başlayan öğretmenler 

mesleğe ve çevreye uyum sağlayamamadan kaynaklı güçsüzlüklerine vurgu 

yapmışlardır. Katılımcı 10 bu konuda düşüncelerini “ İlk günler mesleği 

bırakmak aklımdan geçmişti. Her türlü imkâna sahip bir şehir ortamından 

kültürünü bilmediğiniz, coğrafi koşulları zorlu bir yere geliyorsunuz. Bayan 

olunca adapte olmak daha da zor oluyor…” şeklinde ifade etmiştir.  

Katılımcı öğretmenlerin bu temaya ilişkin deneyimledikleri duygular 

kaygı, geri çekilme ve karamsarlıktır. Sonuç olarak mesleki olarak kendisini 

yeterli hissetmeyen öğretmenlerin, uyum sorunu ve iş aile çatışması yaşayan 

öğretmenlerin negatif duygular deneyimleyeceği ve bunun da güçsüzlük algısına 

yol açacağı söylenebilir.  

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Öğretmen olmak çoğu zaman duygusal olarak tatmin edici bir iş olarak 

düşünülür ve öğretmenler öğrencilerin büyümesini ve gelişimini izlemede birçok 

olumlu deneyim yaşar (Tsang, 2018). Ancak öğretmenler mesleklerine ve iş 

koşullarına bağlı olarak tükenmişlik, mutsuzluk, stres ve kaygı gibi durumları da 

yaşarlar. Bu bağlamda öğretmen güçlendirme üzerine son yıllarda ilgi artmıştır. 

Alan yazınında öğretmen güçlendirme yapısal ve psikolojik güçlendirme 

(Duman, 2018; İhtiyaroğlu, 2017; Kaya ve Altınkurt, 2018), güçlendirici liderlik 

(Konan ve Çelik, 2017) bağlamında ele alınmaktadır. Ancak doğrudan öğretmen 

güçlendirme uygulamalarına odaklanmak yerine öğretmen güçsüzlüğüne 

odaklamak geliştirilecek politika ve uygulamalara daha çok katkı sağlayabilir. Bu 

kapsamda araştırmada öğretmen güçsüzlüğünün kaynakları ve öğretmenlerin 

güçsüzlük yaşadıkları durumda deneyimledikleri duygular ele alınmıştır. 

Araştırma sonucunda, mesleğin statüsü ve özellikleri, okul kültürü ve iklimi, okul 

müdürlerinin yönetim tarzı, öğrenci özellikleri, okul koşulları ve kaynaklar, veli 

tutum ve davranışları, eğitim ve öğretmen politikaları, bireysel faktörler 

bağlamında mesleki yeterlik ve iş aile çatışması öğretmen güçsüzlüğüne yol 

açabilecek faktörler olarak belirlenmiştir. Ayrıca araştırma bulguları güçsüzlük 

yaşanan duruma bağlı olarak kadercilik, boyun eğme, geri çekilme ve kaygı 

duygularının öğretmen güçsüzlüğünün duyuşsal bileşenleri olduğunu 

göstermektedir. 

Araştırma sonucunda mesleğin statüsü ve bazı özelliklerinin öğretmenler 

için güçsüzlük kaynağı olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlik mesleğinin statüsüne 
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ilişkin Türkiye’de yapılan araştırmalarda da mesleğin statüsüne ilişkin 

öğretmenlerin olumsuz algıya sahip oldukları belirlenmiştir. Çalışıcı Çelik ve 

Kıral (2018) tarafından yapılan araştırmada öğretmen ve yönetici görüşlerine 

göre toplumun, yöneticilerin ve velilerin öğretmenlere duyduğu saygının azaldığı 

tespit edilmiştir. Mutluer ve Yüksel (2019) tarafından yapılan araştırmada ise 

öğretmenlerin öğretmenlik mesleğinin sosyal statüsü hakkında olumsuz görüşlere 

sahip olduğu ve öğretmen görüşlerine göre bunda en etkili faktörün mali kazanç 

olduğu bunun yanında öğretmen istihdamı, eğitim sistemi ve Milli Eğitim 

Bakanlığı ile öğretmenler arasındaki ilişkilerin de mesleğin sosyal statüsünü 

olumsuz etkilediği belirlenmiştir. Benzer şekilde Yurdakul, Gür, Çelik ve Kurt 

(2016) tarafından yapılan araştırmada da öğretmenlerin çoğunluğu yaptıkları işin 

değerinin anlaşılmadığını ifade etmiş, öğretmenlerin bu durumdan yakınma 

düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğretmenlik mesleğinden kamuoyu 

önünde övgüyle bahsedilse de uygulamada öğretmenlere verilen değer 

konusunda bir tutarsızlık olduğu söylenebilir. Fuller, Goodwyn & Francis-

Brophy’e (2013) göre statüdeki itici güç para ve şöhrettir. Bundan dolayı eğitim, 

beceri, uzmanlık ve sosyal etki, daha önemli birincil itici güçlere katkıda 

bulunmamaktadır.  Dolayısıyla maddi koşulları iyileştirilmeyen öğretmenlerin 

statüsünü yükseltme girişimleri etkisiz olmaktadır. Öğretmen güçsüzlüğünün 

diğer bir kaynağı da mesleğin özellikleri ile ilgilidir. Öğretmenlik duygusal yönü 

ağır basan, iş yoğunluğu fazla ve toplumsal beklentilerin yüksek olduğu bir 

meslektir. Ayrıca öğretmenlerin kariyer olarak yükselme olanağı da 

bulunmamaktadır. Öğretmen görüşlerine göre mesleğin bu özellikleri güçsüzlüğe 

yol açmaktadır. Öğretmenler okul saatleri dışında da işlerine zaman ayırmaktadır. 

Bu kapsamda derse hazırlık, planlama, sınav kâğıtlarının okunması ve e-okul veri 

tabanına veri girilmesi bunlardan bazılarıdır. Kaya ve Alım’ın (2015) coğrafya 

öğretmenleri ile yaptığı araştırmada öğretmenler iş yoğunluğunu stres kaynağı 

olarak ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin mesleğin statüsüne ve özelliklerine ilişkin 

bu olumsuz algıları sonucunda üzüntü, düşük beklenti/umutsuzluk, kabullenme 

duygusu yaşayabilecekleri belirlenmiştir. Bu duygular geri çekilme, karamsarlık 

ve kadercilik gibi negatif ikincil duygularla ilişkilidir. Sonuç olarak 

deneyimlenen bu olumsuz duyguların öğretmen güçsüzlüğünün duyuşsal 

bileşenlerini oluşturduğu söylenebilir.  

Araştırma sonucunda öğretmen güçsüzlüğünün diğer bir kaynağı okul 

kültürü ve iklimi olduğu belirlenmiştir. Okul kültürü ve iklimine bağlı olarak 

işbirliği ve destek eksikliği, dışlanma, çatışma, samimi olmayan öğretmen 

davranışları öğretmen güçsüzlüğüne yol açan faktörlerdir.  İlgili araştırmalarda 

da okul kültürünün öğretmen moralinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu (Özdemir, 

2012), öğretmen görüşlerine göre okuldaki insan ilişkilerinin motivasyonlarını 
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etkileyen önemli bir faktör olduğu (Ada, Akan, Ayık, Yıldırım ve Yalçın, 2013) 

belirlenmiştir. Ayrıca okul kültürü ve iklimini, yabancılaşma, iş doyumu, 

tükenmişlik, moral, bağlılık, motivasyon ve güven gibi duyuşsal yönleri olan 

değişkenlerle de ilişkilidir (Asıcı ve İkiz, 2019; Kahveci ve Demirtaş, 2014; 

Sezgin, 2010). Abaslı (2018) tarafından yapılan araştırmada örgütsel dışlanma ile 

yabancılaşmanın güçsüzlük boyutu arasında pozitif yönlü bir ilişkinin olduğu 

belirlenmiştir. Araştırmada duygusal deneyim bağlamında okul kültürü ve 

iklimine bağlı olarak öğretmenlerin kaygı, geri çekilme ve karamsarlık gibi 

negatif duygular yaşayabileceği tespit edilmiştir. Nitekim okul örgütleri insan 

ilişkilerinin yoğun yaşandığı yerlerdir. Paylaşılan değerler, normlar ve iletişimin 

niteliği öğretmenleri duygusal olarak da etkileyebilmektedir.  Sonuç olarak 

olumsuz insan ilişkiler öğretmenlerin negatif duygusal deneyimler yaşamasına ve 

buna bağlı olarak güçsüzlüğe yol açabilmektedir.   

Çalışanların moral ve motivasyonlarını etkileyen en önemli unsurlardan 

biri yöneticilerdir (Argon, 2015). Nitekim araştırmada okul müdürlerinin otoriter 

ve ilgisiz yönetim tarzlarının öğretmenlerde güçsüzlük algısına yol açtığı 

belirlenmiştir. Otoriter yönetici davranışları bağlamında emir verici, baskıcı ve 

karar sürecine öğretmeni katmayan müdür davranışları karşısında öğretmenler 

güçsüzlük yaşmaktadır. Ayrıca okul müdürlerinin öğretmenleri desteklememesi, 

onların sorunlarına ilgisiz kalması da güçsüzlük algısına sebep olmaktadır.  Tsang 

(2019) tarafından yapılan araştırmada da öğretmenler güçsüzlük kaynağı olarak 

okul yöneticilerinin sempati eksikliğini ve öğretim koşullarına ilişkin görüşlerini 

dikkate almamalarını ifade etmişlerdir. Erjem (2005) tarafından yapılan 

araştırmada ise öğretmenlerin daha çok güçsüzlük kategorisinde yabancılaşma 

yaşadıkları, özellikle yönetsel süreçlerin önemli bir faktör olduğu belirlenmiştir.  

Araştırma sonucunda otoriter ve ilgisiz yönetici davranışlarının öğretmenlerde 

kaygı, boyun eğme ve geri çekilme duygularına yol açabileceği tespit edilmiştir. 

Kaygı ve boyun eğme duygusunun temel bileşeni korkudur. Nitekim otoriter 

yönetim tarzı öğretmenlerde korkuya sebep olabilir. Isherwood ve Hoy’un  

(1973) çalışmasında baskıcı yapıya sahip okullarda öğretmenlerin daha çok 

güçsüzlük yaşadığı belirlenirken Argon’un (2015) çalışmasında yönetici 

özelliklerinin ve yönetsel süreçlerin öğretmenlerin duygu durumlarını etkilediği 

sonucuna ulaşılmıştır.  Karar sürecine katılmayan ve okul yöneticilerden destek 

görmeyen, otoriter yönetim karşısında öğretmenlerin negatif duygular 

deneyimleyeceği ve güçsüzlük yaşayabileceği söylenebilir.  

Araştırma sonucunda velilerin olumsuz tutum ve davranışlarının 

öğretmenlerde güçsüzlüğe yol açtığı sonucuna ulaşılmıştır. Velilerin ilgisiz 

olması, çocuğun durumunu kabullenmemesi ve öğretmenlere güvensizliği ve 

küçümseyici davranışları öğretmenlerde geri çekilmeye, sonuçlara ilişkin 
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kötümserliğe yol açmaktadır.  Babaoğlan, Çelik ve Nalbant (2018) tarafından 

yapılan araştırmada öğretmenlerin ideal veli-öğretmen ilişkisi bağlamında 

işbirliği, öğretmene saygı ve velilerin öğretmene müdahale etmemesi 

beklentisinde oldukları belirlenmiştir. Veli-çocuk ilişkisi bağlamında ise 

öğretmenler velilerden çocuklarına daha fazla ilgi göstermesini ve destek 

olmasını beklemektedir.  Şenaras ve Çetin’in (2018) veli baskısı üzerine yaptığı 

araştırmada ise velilerin ödevler, notlar ve sınıf içi konularda öğretmene 

müdahale ederek baskı oluşturdukları, bu durum karşısında öğretmenlerin 

duygusal ve psikolojik sorunlar yaşadığı belirlenmiştir. Bu araştırmada da 

velilerin olumsuz tutumları karşısında öğretmenlerin karamsarlık, kadercilik ve 

geri çekilme gibi negatif duygulara yaşayabileceği belirlenmiştir. Öğretmenler 

genel olarak öğrenci başarısında velilerin tutum ve davranışlarının önemli 

olduğunun farkındadırlar. Süreci olumsuz etkileyen veli tutumları karşısında 

öğretmenler istenen amaçlara ulaşamayacaklarını, durumu 

değiştiremeyeceklerini düşünerek güçsüzlük yaşayabilirler. 

Katılımcı öğretmenlerin vurguladığı güçsüzlük kaynaklarından birisi de 

okul koşulları ve kaynaklardır. Bu kapsamda öğretmenler okulun fiziki 

koşulların, materyal eksikliğinin ve kalabalık sınıfların güçsüzlüğe yol açtığını 

belirtmiştir. İlgili araştırmalarda da fiziki koşullar, kalabalık sınıflar ve materyal 

eksikliği öne çıkan sorunlar arasında yer almaktadır (Dağlı ve Han, 2017; Karataş 

ve Kınalıoğlu, 2018). Bu sorunlar aynı zamanda öğretmenlerin iş doyumu, 

tükenmişliği ve motivasyonuyla da ilgilidir. Araştırmada okul koşulları ve 

kaynakları yetersiz olduğunda öğretmenlerin karamsarlık, kaygı ve geri çekilme 

duygusu yaşayabileceği belirlenmiştir. Nitekim öğretim için uygun olmayan 

koşullar, materyal eksikliği amaçlara ulaşma konusunda öğretmenlerde kaygıya, 

karamsarlığa ve amaçlardan uzaklaşmaya yol açabilir. 

Araştırma sonucunda öğrencilerin derse yönelik tutumu, motivasyonu ve 

sınıfta dezavantajlı öğrencilerin bulunmasının öğretmen güçsüzlüğüne yol açtığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Öğrencilerin derse yönelik tutumu ve motivasyonları 

başarıları için önemlidir. Çünkü motivasyon ve derse yönelik tutum öğrenmenin 

ön şartıdır. Katılımcıların görev yaptığı il mülteci öğrencilerin yoğun yaşadığı bir 

bölgede yer almaktadır. Bu kapsamda öğretmenler iletişim sorunu yaşamakta 

iletişim kurmakta zorlanmaktadır. Bunun yanında kaynaştırma öğrencilerinin 

bulunduğu sınıflarda da öğretmenler sınıf düzenini sağlamakta ve öğrencilerin 

gelişimini desteklemekte güçsüzlük yaşamaktadır. Demir ve Açar (2011) 

tarafından yapılan araştırmada da benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmada 

belirtilen sorunlar karşısında öğretmenlerin kadercilik, karamsarlık ve geri 

çekilme duygusu yaşayabileceği tespit edilmiştir.  
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Araştırma sonucunda eğitim ve öğretmen politikası bağlamında değişimin 

ve öğretmen istihdam şekillerinin öğretmen güçsüzlüğüne yol açtığı 

belirlenmiştir. Bireyler için bir işi bilindik yoldan yapmak çoğu zaman güvenlik 

hissi verir. Öğretmenlerin öğretim şekillerinde ve profesyonel kalıplarında bir 

değişiklik yapmak bilinmeyenin korkusu ile sonuçlanabilir (Fullan, 2001). Bunun 

yanında başarısızlıkla sonuçlanan sürekli değişim çabaları öğretmenlerde moral 

yitimine yol açabilir. Gelişmekte olan ülkeler de olduğu gibi Türkiye’de de eğitim 

gelişim için bir sıçrama tahtası olarak düşünülmekte ve sürekli reformlar 

gündeme gelmektedir. Ancak Limon’un (2019) belirttiği gibi Türkiye’de eğitim 

politikalarında istikrar bir türlü sağlanamamış; gerçekleşen değişikliklerin 

sonuçları da yeterince takip edilerek değerlendirilememiştir. Katılımcı 

öğretmenler değişim ve politika belirleme sürecin de görüşlerinin alınmasını 

istemektedir. Nitekim değişimin uygulayıcıları olarak sürece öğretmeni katmak 

değişimin başarısı için önemlidir. Özellikle sözleşmeli öğretmenlerin güçsüzlük 

yaşadığı durum istihdam edilme şekilleridir. Sözleşmeli öğretmenlerin statü 

algısı düşük olmakta, özlük hakları kadrolu öğretmenlere göre düşük olduğundan 

güçsüzlük yaşamaktadırlar. Tuncer’in (2012) sözleşmeli ve ücretli öğretmenlerin 

görüşlerine yer verdiği araştırmada katılımcılar böyle bir istihdam biçimini 

kölelik ve sömürü olarak nitelendirirken, meslektaşlarının da kendilerine 

mesafeli yaklaştığını ifade etmişlerdir. Eğitim sistemindeki bu tür politikalar 

karşısında katılımcı öğretmenlerin daha çok üzüntü ve umutsuzluk ikincil duygu 

olarak utanç, kaygı ve karamsarlık yaşadıklarını belirlenmiştir.  

Araştırma sonucunda bireysel faktörler bağlamında mesleki yeterliğin, iş 

aile çatışması ve uyumun öğretmenlerde güçsüzlüğe yol açtığı belirlenmiştir.  

Öğretmenler istenmeyen öğrenci davranışlarıyla başa çıkamadıklarında, öğrenci 

motivasyonunu sağlayamadıkların, öğrencilerin başarı, tutum ve davranışlarında 

fark oluşturamadıkların kendilerini güçsüz hissetmektedirler. Özellikle göreve 

yeni başlayan öğretmenler teorik bilgilerini uygulamaya geçiremediklerinde 

güçsüzlük algısına yaşadıkları tespit edilmiştir. Yeterlik algısının önemli bir 

kaynağı olumlu veya olumsuz deneyimlerdir (Bandura, 1983). Dolayısıyla bu 

olumsuz deneyimlerin öğretmenlerde yetersizlik algısına diğer bir ifadeyle 

güçsüzlüğe yol açacağı söylenebilir. Kelchtermans (1996) yapmış olduğu 

araştırmada tüm çabalarına rağmen öğrencilerin başarısında fark yaratamayan 

öğretmenlerin yetersizlik hissine kapılarak bir kırılganlık yaşadıkları sonucuna 

ulaşmıştır. Araştırmacı bu deneyimler sayesinde öğretmenlerin mesleki 

sınırlarıyla karşı karşıya geldiklerini ifade etmiştir. Yazara göre eğitim ve öğretim 

karmaşık bir süreç olduğundan öğretmenler böylece çabalarının her zaman işe 

yaramayacağını öğrenir. Öğretmenlerde güçsüzlüğe yol açan diğer bir faktör iş 

aile çatışmasıdır. Bu durumun temelinde iş yoğunluğu bulunmaktadır. Türker ve 
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Çelik (2019) tarafından yapılan araştırmada iş-aile çatışmasının öğretmenlerin iş 

doyumunu ve yaşam doyumlarını doğrudan etkilediği, aynı zamanda iş aile 

çatışmasın iş doyumu üzerinden yaşam doyumu üzerinde dolaylı etkiye sahip 

olduğu belirlenmiştir. İş ve aile bireyin yaşamında iki temel sistemdir. Bu 

sistemler arasındaki çatışma negatif duygusal deneyimlere ve sonuç olarak 

bireylerde güçsüzlüğe yol açabilir. Son olarak öğretmenlerde güçsüzlüğe yol açan 

diğer bir faktörün mesleğe ve çevreye uyum olduğu belirlenmiştir. Uyum sorunu 

daha çok göreve yeni başlayan öğretmenlerin deneyimledikleri bir güçsüzlük 

kaynağıdır. Mesleğin ilk yılları öğretmenler için zorlu olabilmektedir. Zorlu 

coğrafi şartlar, bölgenin kültürel yapısı, teorik bilgileri uygulamaya dökmek, 

mesleğe alışmak ilk yıllarda karşılaşılan zorluklardan bazılarıdır. Türkiye’de 

aday öğretmenler üzerinde yapılan birçok çalışmada (Kozikoğlu ve Senemoğlu, 

2018; Temiz, 2017) benzer sorunlara değinilmiştir. Araştırma sonucunda 

öğretmenlerin bireysel faktörler bağlamında yaşadıkları bu sorunların 

karamsarlık, geri çekilme ve kaygıya yol açabileceği belirlenmiştir.  

Araştırma sonuçları göstermektedir ki öğretmen güçsüzlüğünün okul 

içerisinde, sınıf içerisinde ve okul dışında birçok kaynağı bulunmaktadır. Bu 

bağlamda örgüt içerisinde sadece birtakım yönetsel uygulamalarla öğretmenleri 

güçlendirmenin yeterli olmayacağı söylenebilir. Yapısal güçlendirme ve 

güçlendirici liderlik kapsamında yetki devri, sorumluluk verme, destekleme, 

mesleki gelişim olanakları sunma, kaynak sağlama, karar sürecine katma 

(Konczak, Stelly ve Trusty, 2000; Laschinger, Finegan, Shamian ve Wilk, 2001; 

Lee ve Nie, 2013) gibi güçlendirme uygulamaları sınıf ve okul içerisinde 

öğretmen güçsüzlüğünün kaynaklarıyla karşılaştırıldığında faydalı olacağı 

söylenebilir. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar işbirlikçi ve destekleyici bir 

ortamının okul içerisinde öğretmen güçsüzlüğünü azaltmada önemli bir faktör 

olacağını göstermektedir.  Bunun yanında özellikle sınıf içerisinde öğretmen 

güçsüzlüğünün en önemli kaynağının öğretmenlerin mesleki yeterlikleri olduğu 

görülmektedir. Bu kapsamda öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek 

onları güçlendirecektir. Diğer taraftan mesleğin statüsü, eğitim politikaları 

kapsamında değişim ve öğretmen istihdamı, mesleğe ve çevreye uyum, iş aile 

çatışması konusunda farklı politika ve uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Diğer araştırmalarda olduğu gibi bu araştırmada da mesleki statü kapsamında 

vurgulanan temel nokta ücrettir. Günümüz koşullarında ücret sosyal statü ve 

konforlu bir yaşam için itici bir güçtür. Dolayısıyla öğretmenlerin maddi 

koşullarında iyileştirmeler önemlidir.  Bunun yanında Eğitim politikaları 

geliştirilirken ve uygulanırken öğretmenler süreçte yer almak istemektedirler. 

Aksi takdirde kendilerini güçsüz hissetmekte ve negatif duygular 

deneyimlemektedir. Öğretmenleri bu süreçlere katmak yapı içerisinde öğretmeni 
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daha güçlü hale getirebilir. Etkili insan kaynakları yönetimi açısından farklı 

öğretmen istihdam şekillerine son verilebilir.  Farklı istihdam şekilleri iş yerinde 

çalışma barışını da etkilemekte ve öğretmenlerde güçsüzlüğe yol açmaktadır. 

Araştırma sonucunda öğretmen güçsüzlüğünün kaynağında negatif ikincil 

duyguların olduğu belirlenmiştir. Bu araştırmada sadece korku, kabullenme, 

üzüntü ve beklenti/ümitsizlik gibi temel duygular üzerinden öğretmen 

güçsüzlüğüne odaklanmak bir kısıtlılık olarak değerlendirilebilir. Çünkü olaylar 

karşısında deneyimlenen duygular oldukça farklılık gösterebilir. Bu kapsamda 

öğretmen güçsüzlüğüne odaklanırken öğretmenlerin farklı duygusal 

deneyimlerine de odaklanmak hem alan yazına hem de öğretmen güçsüzlüğünü 

anlamaya katkı sağlayacaktır. 
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EK 1.  

 

ÖĞRETMEN GÜÇSÜZLÜĞÜNE İLİŞKİN ÖRNEK HİPOTETİK SORULAR 

1- Okul ve öğrenciler için çabalarınıza rağmen okul yöneticilerinden destek 

alamadığınızda ne hissedersiniz? 

 

2- Okulunuzda kararlar sadece okul müdürü tarafından alınıp öğretmenler karar 

sürecine katılmadığında ne hissedersiniz? 

 

3- Okuldaki diğer öğretmenler tarafından dışlandığınızda ne hissedersiniz? 

 

4- Eğitim sisteminde meydana gelen sürekli değişimler karşısında ne hissedersiniz? 

 

5- Okulda öğretmenler arasında işbirliği olmadığı durumda ne hissedersiniz? 

 

6- Çocuğunun yanlış tutum ve davranışlarını kabullenmeyen veli karşısında ne 

hissedersiniz? 

 

7- Okul yönetimi, veli, toplum ve siyasi güçlerin öğrenci başarısı için baskısı 

karşısında ne hissedersiniz? 

 

8- Ailenize zaman ayırmanız gerekirken bir taraftan da dersler için hazırlık yapmanız 

gerektiği durumlarda ne hissedersiniz? 

 

9- Tüm çabanıza rağmen derse ilgisiz kalan öğrenci karşısında ne hissedersiniz? 

 

10- Okulunuzun bulunduğu çevrenin sosyal ve kültürel yapısına uyum sağlamada 

zorlandığınızda ne hissedersiniz? 

… 

… 

24- Öğrencilerin davranış, tutum ve başarılarında fark oluşturamadığınızı 

düşündüğünüzde ne hissedersiniz? 
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HAYAT BİLGİSİ DERSİNDE EĞLENME DÜZEYİNİ BELİRLEME 

ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI1 

 

Ufuk ULUÇINAR2, Aslı GÜNDOĞAN3 & Cüneyit AKAR4 

 

Öz  

Bu araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerinin hayat bilgisi dersindeki eğlenme düzeylerini 

belirlemeye yarayan geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Araştırma, kesitsel 

tarama modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, Uşak ilinde öğrenim 

gören ilkokul öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise, Uşak ili merkez ilçedeki 

farklı sosyo-ekonomik düzeydeki üç ilkokulda öğrenim gören toplam 255 ikinci ve 

üçüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Ölçek geliştirme sürecinde alanyazın taraması, 

madde havuzunun oluşturulması, görünüş geçerliğinin sağlanması, pilot uygulamanın 

yapılması, yapı geçerliğinin sağlanmasına yönelik açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör 

analizlerinin yapılması ile güvenirliğin sağlanması aşamaları takip edilmiştir. Analizler 

sonucunda iki boyutlu ve 10 maddeden oluşan geçerli ve güvenilir bir yapı elde edilmiştir. 

Birinci boyut “dersin içeriğiyle ilgili eğlenme düzeyi”, ikinci boyut ise “dersin işlenişiyle 

ilgili eğlenme düzeyi” olarak isimlendirilmiştir. Sonuç olarak “Hayat Bilgisi Dersinde 

                                                 
1 Makale yazımı etki oranı: 1. yazar: % 33.3, 2. yazar: %33.3, 3. yazar: %33.3.Bu çalışma 17. 

Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumunda sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 
2Araş. Gör. Dr., Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları 

ve Öğretim  Anabilim Dalı, ufuk.ulucinar@usak.edu.tr, Orcid: 0000-0001-5492-0257. 
3 Dr.Öğretim Üyesi, Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi 

Anabilim Dalı, asli.gundogan@usak.edu.tr, Orcid: 0000-0003-3786-6775. 
4 Doç.Dr., Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, 

cuneyit.akar@usak.edu.tr, Orcid: 0000-0001-6028-2036. 
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Eğlenme Düzeyini Belirleme Ölçeği”nin, ilkokul ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin bu 

derse yönelik eğlenme düzeylerini belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu 

söylenebilir.  

Anahtar Kelimeler: Hayat bilgisi, Eğlenme düzeyi, İlkokul Öğrencileri, Ölçek 

Geliştirme. 

 

The Scale of The Determining The Fun in Life Science Course: A Study 

of Validation and Reliability  

Abstract  

The purpose of this study is to develop a valid and reliable scale for measuring the level 

of fun of primary school students in life science course. The research was designed with 

cross-sectional survey model. The population of the study consists of primary school 

students studying in Uşak. The sample consisted of 255 second and third grade students 

studying in three primary schools of different socio-economic levels in the central district 

of Uşak. In the scale development process, the steps of scanning the literature, 

establishing the item pool, ensuring the validity of the appearance, performing the pilot 

implementation, performing the exploratory and confirmatory factor analyzes to ensure 

the construct validity were followed. As a result of the analyzes, a valid and reliable 

structure consisting of 10 items was obtained in two dimensions. The first dimension was 

named as the level of fun related to the content of the course” and the second dimension 

was” the level of fun related to teaching the course. The results indicate that the Scale of 

Determining the Level of Fun in Life Science Course is a valid and reliable measurement 

tool in measuring the fun level of the second and third grade students in primary school. 

Keywords: Life Science Course, Level of Fun, Primary School Students, Scale 

Development.   

 

GİRİŞ  

Çağdaş eğitim anlayışına göre bilgi, öğrenenin öğrenme sorumluluğunu 

almasıyla yapılandırılmaktadır. Bilgi, ancak bu biçimde edinilirse anlamlı ve 

kalıcı olmaktadır. Dolayısıyla öğrenenin sahip olduğu bilişsel ve duyuşsal 

özellikler, etkili öğrenmenin gerçekleşmesini etkileyen özelliklerdendir. Bireyin 

bilişsel özelliklerinin yanında öğrenmeye yönelik isteği, tutumu, motivasyonu vb. 

duyuşsal özellikleri de etkili öğretme-öğrenme süreçlerinin gerçekleştirilmesine 

oldukça önemlidir. Bilindiği gibi gelişim bütünsel bir süreçtir ve eğitim 

ortamlarında yalnızca zihinsel ve akademik gelişime odaklanmak, çocuğun 

duygusal, ahlaki, sosyal gibi diğer gelişim alanlarda eksik kalmasına yol 

açmaktadır. Eğitimin yalnızca bilme/düşünce için değil, hissetme/duygu ve 

yapma/eylem için de verildiği (Milli Eğitim Bakanlığı, MEB, 2018) tüm derslere 
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yönelik olan öğretim programlarında ortaya konmuştur. Özellikle ilkokul 

çağındaki çocuklar için, onların daha çok duyuşsal gereksinimlerine yanıt 

verecek öğrenme etkinlikleri tasarlamak gerekmektedir. Çünkü bu yaş 

aralığındaki çocukların oyun ile eğlenerek öğrenmesi gelişim özellikleri 

bakımından daha anlamlı ve gereklidir. 

Bireyin davranışlarını yönlendiren temel ihtiyaçlar biri fizyolojik, dördü 

psikolojik olmak üzere beş temel başlıkta ele alınmaktadır. Bunlar, hayatta 

kalma, sevme ve ait olma, güç kazanma, özgür olma ve eğlenme olarak 

açıklanmıştır (Glasser, 1998; Erwin, 2004). Hayatta kalma gereksinimi 

fizyolojik, diğerleri ise psikolojik temellere dayanan ve bireyin duygusal 

beklentilerine karşılık gelen gereksinimlerdir. Türk Dil Kurumuna (2019) göre 

“neşeli, hoşça vakit geçirme işi” olarak tanımlanan eğlenme, eğlenceli bir işle 

uğraşma, neşeli olma, kahkaha atmanın yanında öğrenme süreciyle de ilişkili bir 

gereksinimdir (Glasser, 2013). Nitekim eğlenme, hem kaliteli bir öğrenmenin 

ürünü hem de ön koşuldur (Erwin, 2004). Bu bağlamda öğrencinin öğrenme 

sürecinde eğlenme gereksiniminin karşılanması, öğretme-öğrenme 

etkinliklerinin onun keyifli vakit geçirecek biçimde tasarlanmasıyla olanaklı 

olabilmektedir.  

Eğlenmek için zamana sahip olma hakkı, çocuk hakları çerçevesinde ele 

alınan başlıca konular arasında yer almaktadır (Sönmez, 2018). Eğlenme işinin 

çocuklar için hem hak hem de gereksinim olarak görülmesi, çocuğun gerek gerek 

günlük yaşamı gerekse eğitim yaşamında bu hak ve gereksinimden 

yararlanmasını gerekli kılmaktadır. Özellikle ilkokul çağındaki çocukların 

eğlenerek öğrenme hakları ve gereksinimleri, gelişim dönemi özelliklerinin 

başında gelmektedir. İlkokul çağındaki çocuklara eğlenerek öğrenmelerini 

sağlayan öğrenme ortamları sunulduğunda hem onların gereksinimleri 

karşılanacak hem de etkili öğrenmenin gerçekleşmesine olanak sağlanabilecektir. 

Nitekim Ersoy (2011) tarafından yapılan araştırmada eğlenme gereksinim ve 

hakkının, ilkokul öğrencilerinin en çok ifade ettiği çocuk hakları arasında olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Benzer biçimde Kostić (2011) tarafından yapılan 

araştırmada ilkokul öğrencilerin çocuk haklarından en çok oyun, eğlenme ve 

gülme hakkından söz ettikleri belirlenmiştir (aktaran Mlinarević, Nemet ve 

Kostić, 2018). Romstein, Vladović ve Žagar’ın (2018) araştırmasında erken 

çocukluk çağındaki çocuklar, okula, eğlenmek ve oyun oynamak için gitmek 

istediklerini belirtmişlerdir. Bilindiği gibi çocukların akademik ve bilişsel 

alanlarının yanında duyuşsal, sosyal ve psikomotor gelişim alanlarına da karşılık 

gelen etkinlikler tasarlamak, etkili öğretimin sağlanması için tüm otoriteler 

tarafından ortaya konan bir görüştür. Bunların yanında öğretmenlerin, çocukların 

eğlenmeye gereksinim duyduklarının farkında olması ve bu gereksinimi 
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karşılaması gerekmektedir. Öğrencilerin öğrenmeye güdülenmesi, eğlenmenin 

sınıfın bir parçası olarak görülmesiyle olanaklı olmaktadır (Erwin, 2004). Çünkü 

öğrenciler için asıl olan etkinlikten keyif almaktır ve eğlenceli buldukları 

faaliyetleri tercih etmektedirler (Liebel, 2004). İlkokuldaki derslerde öğrencilerin 

hem öğrenmeleri hem de eğlenmelerine olanak verilmesi gerekliliğini 

karşılamada karşımıza çıkan derslerden biri de hayat bilgisi dersidir.   

İlkokulun ilk üç sınıfında okutulan hayat bilgisi dersi, öğrencilerin 

eğlenme gereksinimlerinin karşılanmasında elverişli derslerin başında 

gelmektedir. Hayat bilgisi, öğrencinin ilkokulda karşılaştığı ilk derslerden olması 

ve yaşamla ilişkili öğrenmeleri içermesi bakımlarından önemli bir derstir 

(Sağlam, 2015). Dündar’a (2002) göre bu ders ile “öğrencilere doğal ve toplumsal 

yaşama dair temel bilgiler ve onların bu bilgileri günlük yaşamlarında 

kullanabilmeleri, yeni durumlara uyum sağlayabilmeleri için gerekli düşünsel 

beceriler kazandırılmakta (s.11)” ve bu doğrultuda gerek kendilerini gerekse 

yaşamı daha iyi tanımaları sağlanmaktadır. Cumhuriyetin ilanından günümüze 

kadar olan süreçte geliştirilen tüm eğitim programlarında yerini alan hayat bilgisi 

dersi, gerek içeriği ve doğası gerekse kazanımları düşünüldüğünde, ilkokul 

çocuklarının eğlenerek öğrenmelerinin sağlanmasında kolaylıkla işe koşulabilir. 

Nitekim Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programında “Hayat bilgisi dersleri 

yetişkinlere özgü bir “ciddiyet” içinde geçmek zorunda değildir. Aksine, okul ve 

ders programları çocuğun eğlenme gereksinimini de karşılamalıdır. Bu anlayışla, 

Hayat bilgisi dersi çocuklar için oldukça eğlenceli ve çocukların zevkle 

katıldıkları bir ders olmalıdır.” ifadesi yer almaktadır (MEB, 2009). Yine 2017 

Hayat Bilgisi Öğretim Programında Hayat Bilgisi dersinin, zevkli ve eğlenceli bir 

şekilde işlenerek kazanımlara ulaşılabilmesi için öğretmenler tarafından gerekli 

tedbirlerin alınması gerekliliği vurgulanmaktadır (MEB, 2017).  Son olarak 

yürürlüğe giren 2018 Hayat Bilgisi Öğretim Programına bakıldığında ise, 

programdaki iki kazanımın doğrudan, çoğu kazanımın da dolaylı olarak 

eğlenerek öğrenmeyle ilgili olduğu görülmektedir. “Oyunlara katılmaya ve oyun 

oynamaya istekli olur” kazanımında çocuğun oyun aracılığıyla eğlenmesi 

gerekliliği ortaya konmuş; “Okulla ilgili olumlu duygu ve düşünceler geliştirir” 

kazanımının açıklamasında ise okulda eğlenmenin önemine vurgu yapılmıştır 

(MEB, 2018). Bu bağlamda hayat bilgisi dersinde eğlenme gereksiniminin 

karşılanabileceği, kazanımlar yoluyla da açıkça ifade edilmiştir.   

Hayat bilgisi dersinin oyunla (Hanbaba ve Bektaş, 2007) eğitsel oyunlarla 

(Bayazıtoğlu, 1996), yaratıcı drama yoluyla (Kaf, 2000; Selanik Ay, 2005; Ütkür 

ve Açıkalın, 2018), doğa gezileri (Birinci, 2013) ve müze gezileriyle (Tosun, 

2015) öğretimine yönelik yapılan araştırmalar bulunmaktadır. Bu araştırmalar, 

hem dersin etkili olarak öğretilmesi hem de çocukların eğlenerek öğrenmelerini 
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sağlaması bakımlardan alanyazına katkı sağlamıştır. Ancak, çocukların hayat 

bilgisi dersinde eğlenme düzeylerinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilen 

araştırma ve eğlenme düzeyini ölçmeye yarayan ölçme aracına rastlanılmaması, 

bu alandaki bir eksiklik olarak görülmüştür. Eğlenerek öğrenmenin kolaylıkla 

sağlanabileceği bir ders olan hayat bilgisi dersinde, öğrencilerin eğlenme 

düzeylerinin belirlenmesi önemli görülmektedir. Bu sayede öğrencilerin hayat 

bilgisi dersinden aldıkları duygusal destek ortaya konularak dersin önemine 

dikkat çekilecek, aynı zamanda hayat bilgisi dersinde eğlenme düzeylerinin 

belirlenmesinde kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirilerek alanyazındaki 

boşluk doldurulacaktır. Bunun yanında öğrencilerin eğlenme düzeylerinin 

ölçülmesine yönelik yapılan alanyazın taramasında, bu konuyla ilgili geliştirilen 

bir veri toplama aracına rastlanılmamış; eğlenmenin ilkokulda mutluluk düzeyi 

(Gündoğan ve Akar, 2019), okul tükenmişliği (Aypay, 2012) ve temel 

gereksinimlerin karşılanmasıyla (Türkdoğan ve Duru 2012) ilişkilendirildiği 

ölçeklerin olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla bu konuda bir ölçek geliştirme 

çalışmasının yapılması, gerek eğlenme düzeyinin ilkokul öğrencileri için 

önemine gerekse hayat bilgisi dersindeki eğlenme gereksinimine dikkat çekmesi 

bakımlarından gerekli görülmüştür. Çünkü özellikle henüz daha oyun çağında 

olan çocuklar olduğu için hayat bilgisi konularını öğrenirken aynı zamanda 

eğlenmesi, yani keyifli bir öğrenme süreci geçirmesinin önemine vurgu 

yapılmaktadır. Bu nedenle ilkokul öğrencilerinin bu ders sürecinde geçirdiği 

eğlenme durumunu tespit edebilmek, dersin daha verimli bir şekilde 

işlenebilmesini de mümkün kılacağı düşünülmektedir. Tüm bu gerekçeler, söz 

konusu araştırmanın çıkış noktasını oluşturmuş; buna dayalı olarak araştırmada 

ilkokul öğrencilerinin hayat bilgisi dersinde eğlenme düzeylerinin 

belirlenmesinde kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının 

geliştirilmesi amaçlanmıştır. 

 

YÖNTEM  

Hayat Bilgisi Dersinde Eğlenme Düzeyini Belirleme Ölçeği’nin 

geliştirilmesini amaçlayan bu araştırma, kesitsel tarama modelinde tasarlanmıştır. 

Kesitsel tarama modelleri, hali hazırda var olan durumların olduğu gibi 

açıklanması için, tek seferliğine ve bir anda veri toplayarak, durumu betimlemeyi 

amaçlayan araştırmalarda kullanılır (Neuman, 2014). Bu bağlamda araştırmada 

öğrencilerin hayat bilgisi dersindeki eğlenme düzeylerini belirlemek için tek 

seferliğine veri toplandığından, araştırmada kesitsel tarama modeli 

benimsenmiştir. 
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Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma evrenini, Uşak ilinde öğrenim gören ilkokul 

öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ulaşmada iki aşamalı 

örnekleme yöntemi benimsenmiştir. Bu süreçte tabakalı örnekleme yönteminden 

hareketle; alt, orta ve üst sosyo ekonomik düzeye sahip birer okul, toplamda üç 

okul belirlenmiştir. Bu üç okuldan veri toplandığı günde mevcut olan öğrenciler 

ise, uygun örnekleme yöntemi ile 255 öğrenciye ulaşılmıştır. Dolayısıyla 

araştırmanın örneklemini, Uşak ili merkez ilçedeki farklı sosyo-ekonomik 

düzeydeki üç ilkokulda öğrenim gören toplam 255 ikinci ve üçüncü sınıf 

öğrencisi oluşturmuştur. Öğrencilerinin 140’ı (%55) kız, 115’sı (%45) ise erkek 

öğrencilerden oluşmuştur. 127 öğrenci ikinci sınıf, 128 öğrenci ise üçüncü sınıfta 

öğrenim görmektedir.   

İşlem Yolu 

Ölçek geliştirme sürecinde takip edilen aşamalar şöyledir (DeVellis, 

2017): (a) Alanyazın taraması, (b) Madde havuzunun oluşturulması, (c) görünüş 

geçerliğinin sağlanması (Uzman görüşlerinin alınması), (d) Pilot uygulamanın 

yapılması, (e) Yapı geçerliğinin sağlanması, (f) Açımlayıcı faktör analizi, (g) 

Doğrulayıcı faktör analizi ve  (h) Güvenirliğin sağlanması. 

(a)Alanyazın taraması 

Ölçek geliştirme çalışmasının ilk aşamasını alanyazın taraması 

oluşturmaktadır. Bu kapsamda öncelikle alanyazın incelenerek eğlenceli bir 

öğretme-öğrenme sürecinin nasıl gerçekleşebileceği, başka bir ifadeyle sınıf içi 

etkinliklerde öğrencilerin eğlenme gereksinimlerinin nasıl karşılanacağına 

yönelik önermeler belirlenmeye çalışılmıştır. Bu süreçte Hayat Bilgisi dersinde 

eğlenme sürecinde olası, etkili değişken yapıları ele alınmıştır. Örneğin; birinci 

ve ikinci kademedeki öğrencilerin derse karşı motivasyon (Balantekin ve Oksal, 

2014; Gömleksiz ve Kan, 2012; Kara, 2008; Özerbaş, 2003; Tahiroğlu ve Aktepe, 

2015), ilkokul öğrencilerinin hayat bilgisi dersi ile ilişkili disiplin alanlarına 

yönelik tutum (Arslan, 2015; Karahan, 2018; Özder, 2008; Yaşar ve Anagün, 

2008; Zayimoğlu-Öztürk ve Coşkun, 2015) ve derse katılım (Sever, 2014) 

düzeylerini belirlemek için geliştirilen ölçekler incelenmiştir. Bu ölçeklerde yer 

alan maddelerden yararlanarak maddelerin yazımı gerçekleşmiştir. 

(b) Madde havuzunun oluşturulması 

Madde havuzunun oluşturulması aşamasında yukarıda sözü edilen 

çalışmalardaki ölçek maddelerinin incelenmesinin yanında, sınıf eğitimi alanında 

doktora derecesine sahip 2 öğretim elemanı, ayrıca ölçme ve değerlendirme 

uzmanından da görüş alınmıştır. Bu görüş neticesinde ilkokul öğrencileri ve sınıf 
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öğretmenlerine de danışılmış ve ölçekte kullanılabilecek ifadeler belirlenmiştir. 

Yazılan maddeler araştırmacılar tarafından ayrıntılı olarak incelenerek, aynı 

anlamı ifade eden maddeler çıkarılmıştır. Böylelikle 17 ifadeden oluşan madde 

havuzu oluşturulmuştur. 

(c) Görünüş geçerliğinin sağlanması 

Oluşturulan 17 maddelik anket form, uzman görüşleri alınmak üzere konu 

alanında bilgi sahibi olan ve çalışma konusu hakkında bilgilendirilen temel 

eğitim, eğitim programları ve öğretim, ölçme ve değerlendirme alanlarından 5 

uzmanın ve 5 sınıf öğretmeninin görüşüne sunulmuştur. Uzmanlardan gelen 

dönütler doğrultusunda kimi maddelerin yazım biçimi yeniden düzenlenerek 

forma son biçimi verilmiş ve pilot uygulama için hazır duruma getirilmiştir. 

Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi 

Ölçeğin uygulaması Uşak ilindeki ilkokul ikinci ve üçüncü sınıfta öğrenim 

gören 255 öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir. Uygulama sırasında okul yönetimi 

ve sınıf öğretmenlerinden destek alınmıştır. Öncelikle öğrencilere maddeleri 

okuyup anlayıp anlamadığı yerlerin olduğu sorulmuş; sorasında maddeleri nasıl 

işaretleyecekleri açıklanmış ve uygulama sürecine geçilmiştir. Özellikle ikinci 

sınıf öğrencilerinin, maddeleri okuyarak anlamları ve kendilerini en iyi ifade eden 

seçeneği işaretlemeleri konusunda destek olunmuştur.  

Araştırmaya katılan 255 öğrenciden gelen yanıtlar doğrultusunda geçerlik 

ve güvenirlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler istatistik 

programına girilmiş ve analizler program üzerinde yapılmıştır. Olumsuz olarak 

düzenlenen maddeler ters çevrilerek yeniden kodlanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliği 

sağlarken ölçeğin kaç boyutta toplandığı, maddelerin birbiriyle nasıl ayrıştığı ya 

da uyuştuğunu ve varyansın ne kadarının açıklandığını anlamak için açımlayıcı 

faktör analizi (AFA) yapılmıştır. Faktör analizi sürecinde Temel Bileşenler 

Analizi ile Varimax Dik Döndürme Yöntemleri (Field, 2009) kullanılmıştır. Buna 

ek olarak açımlayıcı faktör analizi sonrasında elde edilen boyutların ve 

boyutlardaki maddelerin yapısını doğrulamak amacıyla ise Yapısal Eşitlik 

Modellemesi analizlerinden doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. 

Doğrulayıcı faktör analizi dört farklı modelle yapılabilmektedir. Bu çalışmada ise 

ilişkisel birinci düzey faktör analizi (Byrne, 1998) kullanılmıştır. Ölçeğin 

geçerlik süreçlerine ait analizlerin ardından ölçeğin güvenilir olup olmadığının 

anlaşılması için Cronbach alfa katsayısı ve madde toplam korelasyonları (Sipahi, 

Yurtkoru ve Çinko, 2010) incelenmiştir. 
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BULGULAR ve YORUM  

Araştırmanın bu bölümünde Hayat Bilgisi Dersinde Eğlenme Düzeyini 

Belirleme Ölçeği’nin geliştirme süreçlerinde kullanılan yapı geçerliği ve 

güvenirliğine ait bulgu ve yorumlara yer verilmiştir. 

Hayat Bilgisi Dersinde Eğlenme Düzeyini Belirleme Ölçeği’nin Yapı 

Geçerliğine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Açımlayıcı Faktör Analizi 

Hayat Bilgisi Dersinde Eğlenme Düzeyini Belirleme Ölçeği’nin yapı 

geçerliğini sağlamak amacıyla açımlayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. 

Analize başlamadan önce Kaiser-Mayer-Olkin örneklem yeterliği katsayısı (.84) 

ve Barlett Küresellik testi ile anlamlılık değeri [χ(210)= 1043,463; p<.05] 

hesaplanmıştır. Bu parametreler, verinin faktör analizi yapılabilir olması 

hakkında bilgi vermektedir. KMO örneklem yeterlik ölçüm değeri, veri içindeki 

faktörlerce açıklanabilen varyans miktarını göstermektedir. Bu varyans 

miktarının en az 0.6 olması kabul edilmektedir. Barlett küresellik testi ise, verinin 

faktör analizi yapılmaya uygunluğu hakkında bilgi vermektedir. P değerinin. 

05’ten küçük olması durumunda verinin duyarlı bir test yapısına sahip olduğunu 

göstermektedir. Dolayısıyla, bu iki parametre, verinin faktör analizi yapmaya 

elverişli olduğunu açıklamaktadır (Brace, Kemp ve Snelgar, 2003).  

Temel bileşenler analizi yöntemi ile gerçekleştirilen faktör analizinde 

Varimax Dik Döndürme Tekniğinde döndürülmüş bileşenler matrisinde faktör 

yükü .35 değeri ile sınırlandırılmış; bu değerin altında olan maddeler 

çıkarılmıştır. Bu haliyle ölçekten 7 madde elenmiş ve 10 maddelik bir ölçek elde 

edilmiştir. Madde çıkarımı işlemlerinin ardından ölçeğin, öz değeri 1’den büyük 

olan 2 boyuttan oluştuğu ve bu boyutların ölçeğin varyansının %46,77’sini temsil 

ettiği görülmüştür. Diğer yandan, hangi faktörlerin ayrıştığına karar vermek için 

öz değeri birden büyük olması koşuluna alternatif olarak yamaç birikinti 

diyagramı (scree plot) kullanılır. Bu diyagramda, öz değer azalan bir sırada 

saçılım gösterir. Bu saçılımda ani kırılmaların olduğu bileşenler, faktör analizi 

sonucunda kaç faktörün ortaya çıktığını gösterir (Brace, Kemp ve Snelgar, 2003). 

Bu yamaç birikinti grafiği aşağıda sunulmuştur. 



Ufuk ULUÇINAR, Aslı GÜNDOĞAN & Cüneyit AKAR 

[2572] 

 

 
Figure 1. Yamaç Birikinti Grafiği 

Şekil 1’de sunulan Yamaç Birikinti Grafiği incelendiğinde, öz değerde 

önemli kırılmaların iki bileşen üzerinde yaşandığı görülmektedir. Bu sonuç, 

ölçeğin iki boyuttan oluştuğunu açıklamaktadır. Tablo 1’de Varimax Dik 

Döndürme tekniği sonucunda ulaşılan faktör yükleri sunulmuştur. 

 

Tablo 1 

Döndürülmüş Bileşenler Matrisi  

 

Bileşenler 

Faktör 1 Faktör 2 

E6. Hayat bilgisi dersinde zevk alırım ,743  

E1. Hayat bilgisi dersinde eğlenerek öğreniyorum ,725  

E12. Hayat bilgisi konu ve üniteleri eğlencelidir ,721  

E11. Hayat bilgisi ders kitapları eğlencelidir ,682  

E5 Hayat bilgisi en eğlenceli derstir ,572  

E14. Dersin eğlenceli olması için oyun drama gibi etkinlikler yapılıyor  ,730 

E10 Hayat bilgisi eğlenme ihtiyacımı karşılayan etkinlikler yapılıyor  ,601 

E15. Hayat bilgisi dersi benim için eğlenceli ortamlar sağlıyor  ,556 

E2. Hayat bilgisi dersinde yaptığımız etkinlikler eğlencelidir ,396 ,525 

E13. Hayat bilgisi dersinde araştırma yapmak eğlencelidir  ,510 

Öz değer 3,54 1,13 

Açıklanan varyans oranı (46,765) 27,53 19,92 
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Tablo 1’de görüldüğü gibi Varimax Dik Döndürme tekniği sonucunda 

döndürülmüş bileşenler matrisinden keşfedilen veri yapısı iki bileşen ya da 

boyutta açıklanmıştır. Bu iki boyutta incelenen maddelerin içeriği anlamsal 

açıdan birbirlerine uygunluğu, tek bir maddenin sadece bir boyutu ölçmesi ve 

belirlenen azami katsayının (.35) üzerinde bir faktör yüküne sahip olması 

açısından irdelenmiştir (Büyüköztürk, 2010; Sipahi, Yurtkoru ve Çinko, 2010). 

Bu kriterlere göre madde eliminasyonu ile maddelerin uyuşma ve ayrışma 

geçerliği olan iki boyutun adlandırılması gerçekleşmiştir.  

Birinci boyut; “Hayat bilgisi dersinde zevk alırım”, “Hayat bilgisi dersinde 

eğlenerek öğreniyorum”, “Hayat bilgisi konu ve üniteleri eğlencelidir”, “Ders 

kitapları eğlencelidir” ve “Hayat bilgisi dersi en eğlenceli derstir” gibi 

maddelerden oluştuğundan, bu boyuta “Dersin içeriğiyle ilgili eğlenme düzeyi” 

ismi verilmiştir. 

İkinci boyutta ise, “Dersin eğlenceli olması için oyun drama gibi etkinlikler 

yapılıyor.”, “Hayat bilgisi eğlenme ihtiyacımı karşılayan etkinlikler yapılıyor.”,  

“Hayat bilgisi dersi benim için eğlenceli ortamlar sağlıyor.”, “Hayat bilgisi 

dersinde yaptığımız etkinlikler eğlencelidir.”, “Hayat bilgisi dersinde araştırma 

yapmak eğlencelidir.” Maddelerinde öğrencilerin öğretim sürecine yaparak 

yaşayarak, aktif bir şekilde katılımın sağladığı hoşnutluktan dolayı, “Dersin 

işlenişiyle ilgili eğlenme düzeyi” olarak isim verilmiştir. 

Ölçeğin yapı geçerliğini sağlamak için yapılan açımlayıcı faktör 

analizinden sonra,  elde boyutların ve boyutlardaki maddelerin yapısını 

doğrulamak için doğrulayıcı faktör analizinden yararlanılmıştır. 

Doğrulayıcı faktör analizi 

Açımlayıcı faktör analizi ile keşfedilen yapının gerçekten belirtiği gibi, 

boyut ve ilgili maddelerinin birbirleriyle uyuşma ve ayrışma geçerliğine sahip 

olup olmadığını anlamak için veriler, doğrulayıcı faktör analizine (DFA) tabi 

tutulmuştur. Bu analiz sonucunda, Şekil 2’deki diyagram ile maddelerin ilgili 

örtük değişken olan boyutu yordama düzeyini gösteren regresyon ağırlıkları 

sunulmuştur. 
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Figure 2. Hayat Bilgisi Dersinde Eğlenme Düzeyini Belirleme Ölçeği’nin DFA 

diyagramı 

Şekil 2’de sunulan diyagram incelendiğinde, ölçeğin birinci boyutunda, 

gözlenen değişken olarak analize tabi tutulan maddelerin, örtük değişken olan 

ilgili faktörü açıklamada saptanan regresyon değerleri; .54 ile .74 arasında 

değiştiği görülmektedir. Ayrıca, ikinci boyut altında toplanan maddelerin ise .27 

ila .63 arasında değişen regresyon değerleri ile boyutu açıkladığı belirlenmiştir. 

Ölçüm modeli gösterilen ölçeğin uyumluluğunu kanıtlamak için kullanılan belirli 

parametre değerler bulunmaktadır. Aşağıdaki Tablo 2’de bu parametre değerlerin 

referans değerleri ile ölçüm modelinde tespit edilen uyum indisleri ve düzeltilmiş 

uyum indisleri yansıtılmıştır. 
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Tablo 2 

Araştırmada saptanan ölçüm değerleri ile referans uyum indisi 

değerlerinin karşılaştırılması 
CMIN=531,925; sd=341;    

 Modif. 

öncesi 

ölçüm 

değerleri 

Modif. 

sonrası 

ölçüm 

değerleri 

Mükemmel 

uyum 

Kabul 

edilebilir 

uyum 

Uyum 

CMIN 52,689 48,217    

SD 34 33    

CMIN/ sd 
1,550 1,461 0≤χ2 /df≤2 2≤χ2 /df≤3 Mükemmel 

uyum 

p ,021 ,042 .05>  Uyumlu 

GFI 
,961 ,964 0,95≤GFI≤1,00 0,90≤GFI≤0

,95 

Mükemmel 

uyum 

AGFI 
,938 ,940 0,90≤AGFI≤1,0

0 

0,85≤AGFI

≤0,90 

Mükemmel 

uyum 

IFI 
,963 ,970 0,95≤GFI≤1,00 0,90≤GFI≤0

,95 

Mükemmel 

uyum 

CFI 
,962 ,969 0,97≤CFI≤1,00 0,95≤ CFI 

≤0,97 

Mükemmel 

uyum 

RMSEA 
,047 ,043 0≤RMSEA≤0,0

5 

0,05≤RMSE

A≤0,08 

Mükemmel 

uyum 

Kaynak: Bryne, 2010; Blunch, 2008 

Özellikle ölçek geliştirme çalışmalarında parametre değerleri olarak kabul 

gören indislere bakılmış ve Tablo 2’de sunulmuştur. Bu parametre değerleri 

içerisinde kurulan modelin genel uyum indislerinden olan χ2 /df değeri, 

modifikasyon öncesinde 1,550 olarak hesaplanırken, modifikasyon sonrasında 

(χ2 /df=1,461) olarak bulunmuştur. Uluslar arası alanda bu parametrenin kabul 

gören değeri en fazla 0-3 aralığındadır (Blunch, 2008; Bryne, 2010). Tablo 2’den 

de anlaşılacağı üzere, modelin genel uyumu, mükemmel düzeye sahiptir. Bunun 

dışında, genel uyum indisi olarak kabul gören bir başka parametre de p anlamlılık 

değeridir. Bu değerin de .05’in üzerinde olması, modelin genel uyumunun kabul 

edilebileceğini belirtilmektedir. Ancak, bazı araştırmacılara göre, χ2 /df değerinin 

3’ün altında olmasının genel uyumu için yeterli olabileceği görüşü bulunmaktadır 

(Meydan ve Şeşen, 2011). Genel uyum parametrelerinin yanı sıra modelin uyumu 

ile ilgili fikir veren başka parametreler söz konusudur. Varsayılan model ile 

gözlenen kovaryans matrisi arasındaki uyumu gösteren GFI (Goodness of Fit 

Indices) parametresi başlangıçta ,961 iken modifikasyon sonrasında .964’e 

ulaşmıştır. Bu değerin ise, mükemmel uyum aralığında olduğu gözlenmiştir. 

Ayrıca, Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndisi (AGFI) için kabul gören değeri aralığı 
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.90 ila 1,0 arasında olduğu için, mükemmel uyuma sahip olduğu söylenebilir. 

Dahası, Artırmalı Uyum İndisi (Incremental Fit Index, IFI) ise, modifikasyon 

sonrasında .97’ye yükselmiştir ve  bu değer de mükemmel uyum düzeyi 

aralığındadır. Bir diğer parametre olan Karşılaştırmalı Uyum İndisi (Comparative 

Fit Index, CFI) ise, IFI’da olduğu gibi, mükemmel uyuma sahiptir. Tablo 2’deki 

parametrelerin referans değerleri de incelendiğinde, GFI, AGFI, IFI ve CFI 

parametrelerinin uyum indisleri 1’e doğru yaklaştıkça, modelin uyumunun da 

iyileşme yaşandığını söylemek mümkündür  (Arbuckle, 2014). Son olarak, 

Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü (RMSEA) değerinin 0’a yakın değerler 

vermesi beklenir (Meydan ve Şeşen, 2011). RMSEA’nın en fazla .08 eşik 

değerinin kabul edilebileceği belirtilmektedir. Dolayısıyla, modelde saptanan 

RMSEA değerine bakıldığında, mükemmel uyuma sahip olduğu sonucuna 

varılabilir. Bu iki model testi sonucunda ortaya çıkan uyum indislerini 

karşılaştırmak için ki kare fark testi yapılmıştır (Tabachnick ve Fidell, 2013). 

Yapılan test sonucunda modifikasyonun modeli anlamlı bir biçimde iyileştirdiği 

bulunmuştur [χ2(1, N=255) = 4,472, p<.05].  Tüm bu değerlere dayalı olarak 

ölçüm modeli kurulan ölçeğin, varsayılan modelin yapılan DFA testi sonucunda 

ilgili parametrelerinin uyumlu sonuçları verdiği görülmüştür. 

Hayat Bilgisi Dersinde Eğlenme Düzeyini Belirleme Ölçeği’nin 

Güvenirliğine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Yapı geçerliği sağlanan Hayat Bilgisi Dersinde Eğlenme Düzeyini 

Belirleme Ölçeği’nin güvenirliğini belirlemek için Cronbach alfa katsayısı 

hesaplanmıştır. Buna ek olarak, ölçeğin iki boyutu altında yer alan maddelerin 

birbirleriyle olan tutarlığını belirlemek için ise madde toplam korelasyonları 

incelenmiştir. Ölçeğin tümü ve boyutlarına ait Cronbach alfa katsayıları ile 

madde toplam korelasyonları Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, ölçeğin tümü için hesaplanan Cronbach alfa 

katsayısı .780’dir. Dersin içeriğiyle ilgili eğlenme düzeyi boyutu için .765; Dersin 

işlenişiyle ilgili eğlenme düzeyi boyutu için ise, .596 olarak bulunmuştur. Bir 

ölçeğin ya da ölçeğe ait Cronbach alfa katsayısı .60’ın üzerinde ise, o ölçeğin 

güvenirliğinden söz edilebilmektedir (Büyüköztürk, 2010; Neuman, 2014). 

Cronbach alfa katsayısının yanı sıra maddelerin birbiriyle olan korelasyonu 

(madde toplam korelasyonu) incelendiğinde, tüm korelasyonların .23’ün 

üzerinde olduğu göze çarpmaktadır. Bu tespit, ölçeğin tümüyle güvenilir 

olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Tablo 3  

Hayat Bilgisi Dersinde Eğlenme Düzeyini Belirleme Ölçeği’nin Güvenirliğine 

ait Cronbach Alfa Katsayıları ile Madde Toplama Korelasyonları 

Boyutlar Maddeler 
Madde Toplam 

Korelasyonu 

Cronbach 

alfa 

Dersin 

içeriğiyle 

ilgili 

eğlenme 

düzeyi 

 

E6. Hayat bilgisi dersinde zevk alırım ,594 

,765 

E1. Hayat bilgisi dersinde eğlenerek 

öğreniyorum 

,485 

E12. Hayat bilgisi konu ve üniteleri eğlencelidir ,530 

E11. Hayat bilgisi ders kitapları eğlencelidir ,502 

E5 Hayat bilgisi en eğlenceli derstir ,480 

Dersin 

işlenişiyle 

ilgili 

eğlenme 

düzeyi 

 

E14. Dersin eğlenceli olması için oyun drama 

gibi etkinlikler yapılıyor 

,232 

,596 

E10 Hayat bilgisi eğlenme ihtiyacımı 

karşılayan etkinlikler yapılıyor 

,451 

E15. Hayat bilgisi dersi benim için eğlenceli 

ortamlar sağlıyor 

,394 

E2. Hayat bilgisi dersinde yaptığımız 

etkinlikler eğlencelidir 

,505 

E13. Hayat bilgisi dersinde araştırma yapmak 

eğlencelidir 

,392 

 Toplam  ,780 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Bu araştırma ilkokul öğrencilerinin hayat bilgisi dersinde eğlenme 

düzeylerini belirlemek için bir ölçek geliştirme amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu 

amaçtan hareketle, ölçek geliştirme süreçleri takip edilmiş olup, öncelikle 

uygulama öncesi aşamalarla (alanyazın taraması, madde havuzu oluşturma, 

görünüş geçerliği) taslak form hazır hale getirilmiş; ardından yapı geçerliği 

kapsamında açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri aracılığıyla ölçeğin 

amaçlanan yapıyı ölçtüğü keşfedilmiş ve doğrulanmıştır. Devamında ise, ölçeğin 

yapı içerisinde kararlılığı ya da tutarlılığını anlamada güvenirlik tekniklerinden 

olan Cronbach alpha değeri ile güvenilir olduğu sonucuna varılmıştır. Sonuç 

olarak, doldurulması oldukça kısa sürede tamamlanan bu ölçek, 10 maddeden ve 

2 boyuttan oluşmaktadır. Birinci boyut “dersin içeriğiyle ilgili eğlenme düzeyi”, 

ikinci boyut ise “dersin işlenişiyle ilgili eğlenme düzeyi” olarak 

isimlendirilmiştir. Ölçeğin yapısı; üçlü Likert tipinde, Her zaman (1), Bazen (2), 

Hiçbir zaman (3) şeklinde derecelendirilmektedir. Ölçekten alınabilecek en 

düşük puan 10, en yüksek puan ise 30’dur. Bu çalışma kapsamında geliştirilen 

Hayat Bilgisi Dersinde Eğlenme Düzeyini Belirleme Ölçeğinin, ilkokul 
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öğrencilerin bu derse yönelik başarılarını, tutumlarını ya da davranışlarını 

etkileyen faktörlerin tespit edilmesinde bir faktör ya da ara değişken olarak 

kullanılabileceğini söylemek mümkündür. Özellikle, öğrenci başarısında etkili 

motivasyon, ilgi ve dikkat gibi duyuşsal özelliklerle ilişkilerini istatistiksel 

manada ortaya çıkarılmasında ele alınabileceği düşünülmektedir. İkinci ve 

üçüncü sınıf düzeylerinde öğrenim gören ilkokul öğrencileri üzerinde geliştirilen 

bu ölçeğin bu seviyedeki diğer öğrenci gruplarında uygulanabileceği 

önerilmektedir. 
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İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME YÖNTEMİNİN İLKOKUL 

MATEMATİK DERSİNE VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA 

ETKİSİ1 

Yalçın KARALI2 & Hasan AYDEMİR3 

Öz 
Bu araştırmanın amacı; ilkokul dördüncü sınıf matematik dersinde işbirliğine dayalı 

öğrenme yönteminin akademik başarı ve matematiğe karşı tutuma etkisini ortaya 

çıkarmak ve işbirliğine dayalı yöntem hakkındaki düşüncelerini belirlemektir. 

Araştırmada tek grup öntest-sontest desen kullanılmıştır. Araştırmada 4. sınıf matematik 

programının “Çevre Uzunluklarını Hesaplama” ünitesinde yer alan kazanımlar deney 

grubunda 23 ders saati boyunca işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının “Öğrenci 

Takımları Başarı Bölümleri” ve “Takım Oyun Turnuva” tekniklerinin bir arada 

uygulanmasını içeren “Takım Oyun Turnuva Destekli Öğrenci Takımları ve Başarı 

Bölümleri” tekniği uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, 2015-2016 öğretim 

yılının II. döneminde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı Malatya Battalgazi ilçesinde 4. 

sınıfta öğrenim gören 10 kız, 10 erkek öğrenci olmak üzere 20 öğrencilerden oluşmuştur. 

Veri toplama aracı olarak Baykul (1990) tarafından geliştirilen matematik tutum ölçeği, 

araştırmacı tarafından geliştirilen matematik başarı testi ve işbirliğine dayalı öğrenme 

yöntemini değerlendirme anketi uygulanmıştır.  Verilerin analizinde öğrencilerin öntest 

ve sontest puanları arasındaki fark hesaplanıp, ilerleme puan dizileri oluşturulmuş, daha 

sonra çalışma grubunun süreçteki akademik başarı ve tutuma ilişkin ilerlemelerinin 

göstergesi olan bu fark puan ortalamaları normal dağılım gösterdiğinden ilişkisiz 
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örneklemler için t-test ile karşılaştırılmıştır. Öğrencilerin işbirliğine dayalı öğrenme 

yöntemi ile ilgili düşüncelerinin analiz edilerek değerlendirilmesinde ise frekans ve yüzde 

değerlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda işbirliğine dayalı öğrenme 

yöntemindeki tekniklerinin birleşimi deney grubunda öğrenim gören kız ve erkek 

öğrencilerin matematik dersindeki akademik başarıları ve tutumları üzerinde cinsiyet 

açısından anlamlı bir farklılaşmaya neden olmamıştır. Öğrenciler işbirliğine dayalı 

öğrenme yöntemi ile ilgili genel olarak olumlu görüş belirtmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İşbirliğine Dayalı Öğrenme, Akademik Başarı, Matematik Dersi, 

Matematik Tutumu 

 

Impact of Cooperative Learning Method on Primary School Mathematics 

and Attitude Towards Mathematics 

Abstract 

The purpose of this research; To reveal the effect of cooperative learning method on 

academic success and attitude towards mathematics in fourth grade mathematics lesson 

in primary school and to determine their thoughts on cooperative method. In the research, 

single group pretest-posttest pattern was used. The achievements in the "Calculating 

Perimeter Lengths" unit of the 4th grade mathematics program in the research include 

"Team Team Tournament Supported Student Teams", which includes the application of 

the "Team Team Tournament" techniques and "Team Team Tournament" techniques in 

the experimental group for 23 lessons. Success Departments” technique was applied. The 

working group of the research is the second year of 2015-2016 academic year. In the 

period of Malatya Battalgazi district of the Ministry of National Education, it consisted 

of 20 students, including 10 girls and 10 boys. As the data collection tool, mathematics 

attitude scale developed by Baykul (1990), mathematics achievement test developed by 

the researcher, and a questionnaire to evaluate collaborative learning method were 

applied. In the analysis of the data, the difference between the students' pretest and 

posttest scores was calculated, progress score sequences were created, and then these 

difference scores, which are the indicators of the progress of the study group regarding 

academic achievement and attitude, were compared with the t-test for unrelated samples. 

Frequency and percentage values were used to analyze and evaluate students' thoughts 

about collaborative learning. As a result of the research, the combination of the techniques 

of cooperative learning method did not cause any significant difference in terms of gender 

on the academic achievements and attitudes of female and male students studying in the 

experimental group. Students generally expressed a positive opinion about the 

cooperative learning method. 

Keywords: Cooperative Learning, Academic Success, Math Lesson, Math Attitude 
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GİRİŞ 

Eğitimde ezbercilik ve özgünlükten uzaklık yoğun olarak eleştirilmesine 

karşın önü alınamamakta; eğitimdeki düşük kalite, öğrenciler başta olmak üzere 

ilgili paydaşların isteksizliği ve ilgisizliği sürüp gitmektedir (Açıkgöz, 2009). 

Bununla birlikte Türkiye'de, okulların çağın gerektirdiği insan tipinin 

yetiştirilmesinde yeterince etkin olamadığı sıklıkla dile getirilmektedir. 

Toplumsal yapı değişime uğrayıp öğretmen öğrenci ilişkisi değişirken; 

teknolojide ve yaşamın diğer alanlarında meydana gelen değişimle birlikte eğitim 

sistemi öğretmen ve okulların da ayak uydurmak zorunda kaldığı, çağın 

gerektirdiği zorunlu bir değişim yoluna girmiştir (Üre, 2008: 2). Öğretmenin 

bilen, güçlü, mükemmel, yönlendiren, itiraz edilmez, korkulan ve itaat edilen; 

öğrencinin ise bilmeyen, güçsüz, eksik, yönlendirilen, kabul ve itaat eden kişi 

olarak algılandığı zaman geride kalmıştır. Aksine öğretmen ve öğrencilerin 

öğrenme ortamını paylaştıkları, akranlarıyla birlikte öğrenme yolculuğuna 

beraber çıktıkları bir yol arkadaşlığı kavramı ortaya çıkmıştır. Bu durum 

öğrencinin daha az deneyimli, soran, meraklı, öğrenme potansiyeline sahip, 

eleştirel düşünebilen, kendi kararlarını bağımsız olarak verebilen bir kişi olarak 

görülmesi gerektiğini gündeme getirmiştir (Cüceloğlu & Erdoğan, 2015: 64-65). 

Son dönemlerde program geliştirme üzerine yapılan çalışmalar 

yapılandırmacılığa yönelik olmasına rağmen öğretmenlerin geleneksel 

anlayışlarını sürdürdükleri ve öğrencilerin pasif kaldıkları bilinmektedir.  

Günümüzde teorik olarak kabul görmemesine karşın öğretmenler büyük oranda 

sınıf ortamının tek hâkimi, her türlü kararı vermekle sorumlu otoriteler olma 

pozisyonlarını korumaktadırlar. Bu nedenle öğrenciyi merkeze alan bir bilinçle 

eğitim ortamlarını tasarlamak kabul gören temel ilke durumuna gelmiştir 

(Bayrakçeken, Doymuş, & Doğan, 2015). Eğitimle ilgili geleneksel uygulamalar 

idealizm ve realizm ekseninde gelişen paradigmayla açıklanırken modern anlayış 

bireyi merkeze alan humanistik, ilerlemeci paradigmaları benimsemiştir 

(Yıldırım, 2010: 28). Kökleşmiş eğitim anlayışına eleştirel bir çerçeveden bakan 

kuramcılar bilginin belli sosyal ilişkileri sürekli yaşayan bireylerle, zaman 

içerisinde belli anlarda yaşayan bireyler arasında anlaşma ve kabulün ürünü 

olduğunu ileri sürmektedirler. Bu bağlamda elde edilen bilginin sosyal bir 

oluşuma sahip olduğunu iddia etmek, içinde yaşadığımız dünyanın, diğer 

varlıklarla sosyal etkileşim yoluyla beyin tarafından simgesel olarak 

oluşturulduğu anlamına gelmektedir (McLaren, 2011: 291; Charles, 2003: 2). 

Türk eğitim sistemine yön veren anlayışın kuramsal temelini oluşturan 

yapılandırmacılıkta da sürekli ve iletişime dayalı deneyimler aracılığıyla bilginin 

bilişsel ve sosyal bağlamda yapılandırıldığı kabul edilmektedir. Grup içerisindeki 

iletişime verilen bu önem sosyal ilişkilerin öğrenme ve bilgiyi oluşturma 
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üzerindeki etkisine vurgu yapmaktadır (Atay, 2003: 32-33). Bu açıdan 

bakıldığında öğrencilerin gelişiminin temel dinamiği olan karşılıklı etkileşim 

eğitimin ihmal edilmiş bir yönüdür. Öğretim zamanının büyük çoğunluğu 

öğretmenler tarafından öğrencilerle öğretim materyalleri arasında etkileşimi 

uygun biçimde düzenlenmesine adanmaktadır. Bazı zamanlar ise öğretmen ile 

öğrenci arasındaki etkileşime ayrılırken öğrencilerin birbirleri ile nasıl etkileşime 

girmesi gerektiği nispeten görmezden gelinmiştir. Ancak öğretmenlerin 

öğrenciler arasındaki etkileşim şablonlarını nasıl yapılandıracağı hakkında; 

öğrencilerin nasıl daha iyi öğreneceği; akranları, okul, öğretmen ve dersler 

hakkında nasıl olumlu tutum geliştirecekleri, özsaygılarının ne derecede 

gelişeceği gibi ele alınabilecek birçok konu vardır (Johnson & Johnson, 2009: 1). 

Öğrencilerin sürekli bilgi aktarımının yapıldığı edilgen bir kutu olarak görülmesi 

yine Türk eğitim sisteminin eleştirel odaklarından birisidir. Bu sorunun çözümü 

yolunda etkileşim içerisinde bilgiyi yapılandırmalarının desteklendiği sınıf 

ortamlarının oluşturulmasında eğitimcilerin üzerine düşen kritik görevler vardır. 

Öğrencilerin farklı birer doğaya sahip olduklarından hareketle öğretmenler, 

“nasıl öğreteceğiz” den daha çok bakış açılarını değiştirerek öğrencilerin “nasıl 

öğreneceği” konusunda anlayış çeşitliliğine gitmelidir. Sosyal ilişkilerin ön plana 

çıkarıldığı; öğrencilerin merkeze alınarak değerler ekseninde işbirliğine 

özendirildiği sınıflar günümüz toplumunu en çok ihtiyaç duyduğu öğrenme 

ortamları arasında yer almaktadır. Ancak bu durumda öğrenmelerin kalıcılığı ve 

öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmede önemli somut adımlar atılmış 

olacaktır (Mısır & Çalışkan, 2007: 62). 

Türk eğitim sisteminin bilimsel bir anlayış üzerinde 

temellendirilememesinin en belirgin göstergelerinden birisi olarak matematik 

öğretiminde yaşanan problemleri gösterebiliriz. Matematik öğretiminin eğitim 

sisteminde yaşanan diğer sorunlara göre ön planda yer alması şaşırtıcı bir sonuç 

değildir. Çünkü insan zihnini sınırsız bir hesaplama aracına dönüştüren 

matematik, insanların günlük yaşamını kolaylaştırmasının yanı sıra bilimsel 

gelişmelere sağladığı katkılardan dolayı her zaman önemini ve önceliğini 

korumuştur. Bununla birlikte gelişen bilişim ve iletişim teknolojilerine bağlı 

olarak ortaya çıkan yeni iş ve kariyer fırsatları üst düzey matematiksel becerileri 

gerektirecek bir duruma gelmiştir. Bu nedenle kişiye günlük hayatın gerektirdiği 

bilgi ve becerilerle birlikte problem çözmenin ve olayları bu anlayışla ele alan bir 

düşünme biçimi kazandırmanın anahtarı olan matematik (Altun, 2013: 15): 

geçmişten günümüze toplum nazarında okul öncesinden başlayarak bireyin 

öğrenim hayatındaki başarısının en önemli ölçütlerinden birisi olmuştur. Günlük 

yaşamın akışında fark edilmemesine karşın doğal varlıkların ve olayların kararlı 

davranması ve bu kararlılığın ancak matematikle açıklanabilmesi de matematiğe 
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önem kazandıran diğer bir husustur. Ayrıca, özellikle problem çözmeyle 

uğraşmanın insanın düşünme, tartışma ve muhakeme yeteneğini geliştirip bilişsel 

mekanizmaların niteliğini artırıyor olması matematiği değerli kılan diğer önemli 

özelliklerden biridir (Altun, 2006: 225). Matematik öğretiminin nasıl yapılması 

gerektiği konusundaki tartışmaların kaynağı 2500 yıl öncesine kadar 

uzanmaktadır. 20. Yüzyıldan itibaren örgün eğitimin yaygınlık kazanmasıyla 

bütün diğer alanlarda olduğu gibi matematik öğretimi de hem içerik hem de 

yöntem, teknik ve stratejiler açısından tartışma ve inceleme konusu olagelmiştir. 

Bu nedenle, Türkiye'deki matematik öğretimi konusu gelişmiş ülkelerle birlikte 

ele alınmış ve değişik projeler ve denemeler yapılmıştır. Geçmişte öğrencilerin 

matematikteki başarı düzeyinin, diğer derslerde gösterdikleri başarıdan daha 

belirleyici rol oynadığı kanısının toplumun büyük bir kesiminde yaygın  

(Karaçay, 1985: 3-10) olmasıyla birlikte günümüzde de matematiğin neden 

gerekli olduğu konusunda toplum genelinde bir bilinç olduğunu varsayabiliriz. 

Öneminin anlaşılmasıyla birlikte öğrencilerin özellikle matematik derslerinde 

daha fazla desteğe ihtiyaç duyduğu öğretmenlerin çoğunluğu tarafından kabul 

gören bir gerçek olmuştur. Artık oturduğu sırada bilgi yüklenmesini bekleyen 

öğrenci tipi yerine öğrenme sürecine sosyal biçimde aktif bir işbirliği içerisinde 

katılan, öğrendiklerini akranlarıyla anlık olarak paylaşan öğrencilerin 

yetiştirilmesi öğretmenler için önemli bir sorumluluk halini almıştır. Bir başka 

önemli sorun da matematik becerisinin doğuştan sahip olunan bir beceri olduğuna 

yönelik inançlardır. Böyle bir inanış sıradan olarak görülen öğrencilerin isteneni 

anlamalarının beklenmemesine ve matematiğe karşı olumsuz tutum beslenmesine 

yol açmaktadır (Bruning, Schraw, & Norby, 2014). Birçok öğrenci için akademik 

yaşamı çekilmez hale getiren matematiksel kaygı okul hayatı ve sıradan yaşamın 

birçok farklı alanında matematiksel problemlerin çözümüne ve sayıları işlemeye 

engel olan endişe ve gerilim duyguları olarak tanımlanmıştır. Matematiğe karşı 

duyulan kaygı öğrencilerde özgüven kaybına neden olabilmektedir. Araştırmalar 

zaman sınırlı testlerin ve grup akranları içerisinde küçük düşme riskinin 

öğrencilerin performansının düşmesine neden olduğunu ortaya koymuştur. 

İşbirliğine dayalı öğrenme yapıları bu ve benzeri zorlukların üstesinden gelmede 

öğrencilerin aktif birer öğrenen olmalarını, öğrenme konusunda daha fazla 

sorumluluk almalarını ve dersin işleyişine daha fazla katılmalarını sağlamaktadır 

(Panitz, 2010: 57-58). 

Modern eğitim anlayışında okulun bir topluluk olduğunu vurgulayan 

Dewey, eğitimcilerin genellikle öğrencileri kendi sıralarında birbirinden ayrık 

biçimde tuttuklarına vurgu yapmıştır. Bu ifade okullarda öğrenciler arasındaki 

işbirliğinin öğrenmeye sağlayacağı olumlu etkinin göz ardı edildiğini ortaya 

koymaktadır. Bu durum öğrenci etkinliklerinin ve iletişimlerinin gelişimini 

engellemiştir. Ancak gelecek vaat eden eğitimde öğrencilere, başkalarıyla birlikte 
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problemler üzerinde çalışmak zorunda kalacakları anlamlı aktiviteler oluşturmak 

esastır. Çünkü gerçek öğrenmenin anahtarı sosyal ortamlarda işbirliğine dayalı, 

amaçlı etkinliklerdir (Philips ve Soltis, 2004: 56). Modern yaşam insanlara sosyal 

ve ekonomik olarak bireyci, rekabetçi ve yarışmacı kişilik yapısını 

dayatmaktadır. Bu anlayış kendisini eğitim ortamlarında öğrenenleri kazananlar 

ve kaybedenler şeklinde sınıflandırarak göstermektedir. Ancak çağdaş bir temel 

eğitim süreci öğrenciler arasındaki barış, dayanışma, işbirliği ve paylaşma gibi 

toplumsallaştırıcı değerleri destekleyerek sınıfları yıkıcı bir yarışma ortamına 

dönüştürmekten uzak olmalıdır (Ural, 2014: 49). Toplumun gelişmesi ve varlığını 

sürdürebilmesi, bireylerin sahip olduğu yardımlaşma duygusuyla doğru 

orantılıdır. İçsel bir davranış örüntüsü olan işbirliği, öğrencilerin kendilerinin ve 

etrafındakilerin gelişimine katkıda bulunmalarını destekler. Herhangi bir konu 

alanında işbirliği içerisinde yapılan araştırmalar, incelemeler sonucunda elde 

edilen sonuçlar öğrencilerin ortak bir sorumluluk bilinci kazanmalarını 

kolaylaştırmaktadır. Bunun için öğretmenler esnek olmalı, sınıf içerisinde 

yöntem çeşitliliğine gitmeli ve işbirliğine dayalı öğrenme gibi çağdaş öğretim 

stratejilerini değerlendirmeye alarak repertuarına katmalıdır (Mısır & Çalışkan, 

2007). 

Bu araştırmanın amacı; İlkokul dördüncü sınıf matematik dersinde 

işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin cinsiyete göre öğrencilerin: 

1- Akademik başarısı üzerinde, 

2- Matematiğe karşı tutumu üzerinde meydana getirebileceği etkileri 

ortaya çıkarmak,  

3- İşbirliğine dayalı yöntem hakkındaki düşüncelerini belirlemektir. 

 

YÖNTEM 

Eğitimde yürütülen bazı deneysel araştırmalar neden sonuç ilişkisi 

bağlamında, genellenebilir sonuçlar vermede diğer deneysel araştırmalara göre 

yetersiz kalabilir. Böylesi düzenlemelere göre yapılmış araştırmalara zayıf 

deneysel araştırmalar denir (Can, 2018). Bu araştırmada tek grup öntest-sontest 

desen kullanılmıştır. Bu desende deneysel işlemin etkisi tek bir grup üzerinde 

yapılan çalışmayla test edilir. Deneklerin bağımlı değişkene ilişkin ölçümleri 

uygulama öncesinde öntest, sonrasında sontest olarak aynı denekler ve ölçme 

araçları kullanılarak elde edilir (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karadeniz, & 

Demirel, 2017). 

Araştırmada 4. sınıf matematik programının “Çevre Uzunluklarını 

Hesaplama” ünitesinde yer alan kazanımlar deney grubunda 23 ders saati 
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boyunca işbirliğine dayalı öğrenme yaklaşımının “Öğrenci Takımları Başarı 

Bölümleri” (ÖTBB) ve “Takım Oyun Turnuva” (TOT) tekniklerinin bir arada 

uygulanmasını içeren “Takım Oyun Turnuva Destekli Öğrenci Takımları ve 

Başarı Bölümleri” (TOT destekli ÖTBB) tekniği uygulanmıştır.  

Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, 2015-2016 öğretim yılının II. döneminde 

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Malatya Battalgazi ilçesinde 4. sınıfta öğrenim 

gören 10 kız, 10 erkek öğrenci olmak üzere 20 öğrencilerden oluşmuştur. 

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak Baykul (1990) tarafından geliştirilen 

matematik tutum ölçeği, araştırmacı tarafından geliştirilen matematik başarı testi 

ve işbirliğine dayalı öğrenme yöntemini değerlendirme anketi uygulanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizinde öğrencilerin öntest ve sontest puanları arasındaki 

fark hesaplanıp, ilerleme puan dizileri oluşturulmuş, daha sonra çalışma 

grubunun süreçteki akademik başarı ve tutuma ilişkin ilerlemelerinin göstergesi 

olan bu fark puan ortalamaları normal dağılım gösterdiğinden ilişkisiz 

örneklemler için t-test ile karşılaştırılmıştır (Can, 2014: 258). Öğrencilerin 

işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi ile ilgili düşüncelerinin analiz edilerek 

değerlendirilmesinde ise frekans ve yüzde değerlerinden yararlanılmıştır. 

Akademik erişi verilerinin normal dağılımını test etmek amacıyla yapılan 

Shapiro-Wilk testi sonuçları Tablo 1'de yer almaktadır. 

 

Tablo 1  

Cinsiyete Göre Akademik Erişiye İlişkin Normal Dağılım Testi Sonuçları 

Cinsiyet İstatistik Sd p 

Kız ,994 10 1,00 

Erkek ,938 10 ,526 

Tablo 1'de görüldüğü üzere deney grubunda bulunan kız ve erkek 

öğrencilerin bağımlı değişken olan matematik dersindeki akademik erişi 

puanlarının normal dağılıma sahip oldukları görülmektedir (p>,05). Bu sonuçlara 

göre verilerin analizinde parametrik testlerden olan ilişkisiz örneklemler için t-

testi kullanılabilir. 

Tutum verilerinin normal dağılımını test etmek amacıyla yapılan 

Shapiro-Wilk testi sonuçları Tablo 2'te yer almaktadır. 



İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin İlkokul Matematik Dersine ve Matematiğe 

Karşı Tutuma Etkisi 

 

[2589] 

 

Tablo 2 

Cinsiyete Göre Matematik Tutum Erişilerine İlişkin Normal Dağılım Testi 

Sonuçları 

Cinsiyet İstatistik Sd p 

Kız ,922 10 ,371 

Erkek ,954 10 ,721 

Tablo 2'de görüldüğü üzere deney grubunda bulunan kız ve erkek 

öğrencilerin bağımlı değişken olan matematik tutumu erişi puanlarının normal 

dağılıma sahip oldukları görülmektedir (p>,05). Bu sonuçlara göre verilerin 

analizinde parametrik testlerden olan ilişkisiz örneklemler için t-testi 

kullanılabilir. 

 

BULGULAR ve YORUM 

  

1. Cinsiyete göre Akademik Başarıya İlişkin Bulgular 

 Deney grubu öğrencilerinin cinsiyete göre matematik başarısı açısından 

öntest-sontest ortalamalarına ilişkin ortaya çıkan erişi puanlarının betimsel 

istatistikleri ve ilişkisiz örneklemler için t-testi sonuçları Tablo 3'te yer 

almaktadır. 

 

Tablo 3  

Cinsiyete Göre Akademik Erişi Puanlarına İlişkin t Testi Sonuçları 

Cinsiyet N X Ss Sd t p 

Kız 10 16,60 11,54 18 ,269 ,791 

Erkek 10 15,21 11,58    

Deneysel işlem sonrasında Tablo 3’te verilen deney grubunda yer alan 

kız ve erkek öğrencilerin matematik başarı testi ortalamalarında meydana gelen 

değişimlerin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin erişi puanlarının 

ortalamaları ilişkisiz örneklemler için t-testi ile karşılaştırıldığında, matematik 

dersinde işbirliğine dayalı öğrenmenin kız öğrencilerin başarı fark puanlarının 

ortalaması (X̅kız=16,60) ile erkek öğrencilerin başarı fark puanlarının ortalaması 

(X̅erkek=15,21) üzerinde anlamlı bir farklılaşmaya neden olmadığı görülmüştür 

[t(18)=.269, p>0.05]. 
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2. Cinsiyete göre Tutuma İlişkin Bulgular 

Deney grubunda cinsiyete göre matematik tutumu açısından öntest-

sontest ortalamalarına ilişkin ortaya çıkan erişi puanlarının betimsel istatistikleri 

ve ilişkisiz örneklemler için t-testi sonuçları Tablo 4'te yer almaktadır. 

 

Tablo 4 

Cinsiyete Göre Tutum Erişi Puanlarına İlişkin t Testi Sonuçları 

Cinsiyet N X Ss Sd t p 

Kız 10 -,010 ,349 18 1,161 ,261 

Erkek 10 ,257 ,633    

Deneysel işlem sonrasında Tablo 4'te verilen deney grubunda yer alan kız 

ve erkek öğrencilerin matematik tutum ortalamalarında meydana gelen 

değişimlerin anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğine ilişkin erişi puanlarının 

ortalamaları ilişkisiz örneklemler için t-testi ile karşılaştırıldığında, matematik 

dersinde işbirliğine dayalı öğrenmenin kız öğrencilerin matematik tutumu erişi 

puanlarının ortalaması (X̅kız=-,010) ile erkek öğrencilerin matematik tutumu erişi 

puanlarının ortalaması (X̅erkek=,257) üzerinde anlamlı bir farklılaşmaya neden 

olmadığı görülmüştür [t(18)=1.161, p>0.05]. 

 

3. Öğrencilerin İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemi Hakkındaki 

Düşüncelerine İlişkin Bulgular 

Öğrencilerin matematik dersinin işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi ile 

yürütülmesine ilişkin görüşlerini içeren anket bulguları Tablo 5’te yer almaktadır. 
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Tablo 5 

İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yöntemine İlişkin Öğrenci Görüşleri 
 Evet Hayır 

Madde f % f % 

Uyguladığımız yöntemi beğendiniz mi? 20 100 0 0 

Bu yöntemle öğrenmekten zevk aldınız mı? 19 95 1 5 

Turnuva tekniğini beğendiniz mi? 20 100 0 0 

Dersin hemen sonunda izleme testi yapılması hoşunuza gitti mi? 20 100 0 0 

Tüm konularda işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin 

uygulanmasını ister misiniz? 
15 75 5 25 

Bu yöntem arkadaşlarınızla ilişkilerinizi olumlu etkiledi mi? 17 85 3 15 

Arkadaşlarınızla birlikte öğrenmek hoşunuza gitti mi? 19 95 1 5 

Arkadaşlarınızın öğrenmenize katkı sağladığını düşünüyor 

musunuz? 
19 95 1 5 

Anlamadığınız noktaları arkadaşlarınıza çekinmeden sorabildiniz 

mi? 
20 100 0 0 

Arkadaşlarınızdan sorduğunuz sorulara yeterli cevap aldınız mı? 16 80 4 20 

Çalışma yapraklarının öğrendiklerinizi pekiştirdiğini düşünüyor 

musunuz? 
20 100 0 0 

İşbirliğine dayalı öğrenmenin matematik dersindeki başarınızı 

artırdığını düşünüyor musunuz? 
20 100 0 0 

Seçme hakkınız olsa yine bu yöntemi tercih eder miydiniz? 19 95 1 5 

İşbirliğine dayalı öğrenme yönteminin başka derslerde 

kullanılmasını ister misiniz? 
14 70 6 30 

Sizce öğretmeniniz bu yöntemi uygularken başarılı oldu mu? 20 100 0 0 

Başka öğretmenlerle de bu yöntem ile çalışmak ister misiniz? 9 45 11 55 

Uygulanan yöntem öğretmeniniz tarafından yeterince açıklandı 

mı? 
20 100 0 0 

İşbirliğine dayalı öğrenmeye kolay uyum sağlayabildiniz mi? 19 95 1 5 

İşbirliğine dayalı öğrenme yönteminin gerektirdiği 

sorumlulukları yerine getirdiğinizi düşünüyor musunuz? 
20 100 0 0 

Tüm takım arkadaşlarınızın sorumluluklarını yerine getirdiğini 

düşünüyor musunuz? 
14 70 6 30 

Sertifika ve ödüllerin performansınızı artırdığını düşünüyor 

musunuz? 
20 100 0 0 

Başarı açısından takım üyelerinin eşit şansa sahip olduklarını 

düşünüyor musunuz? 
9 45 11 55 

Ankette yer alan maddeler işbirlikli öğrenme sürecinde olumlu 

bağımlılık, yüz-yüze etkileşim, bireysel sorumluluk, kişilerarası ve grup 
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becerileri ve grup süreci (Ekici, 2007: 95) ilkeleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

Bulgularda öğrencilerin önemli bir çoğunluğu yöntem hakkında olumlu görüş 

bildirirken olumsuz görüş belirttikleri maddelerle ilgi olarak yapılan 

görüşmelerde düşünceleri de araştırmacı tarafından kayıt altına alınarak 

sonuçların yorumlanması aşamasında değerlendirilmiştir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

İşbirliğine dayalı öğrenme ve bu yaklaşıma göre dizayn edilen öğrenme 

gruplarındaki öğretim teknikleri uzun yıllardır bilinmektedir. 70'li yıllardan 

itibaren özellikle eğitim üzerine çalışan araştırmacılar, küçük grup etkinlikleri ve 

grup içerisindeki öğrencilerin etkileşimlerini incelemiştir. Bu türden çalışmalar 

işbirliğine dayalı öğrenme tekniklerinin gelişerek yaygınlaşmasına önemli 

katkılar sağlamıştır (Erden, 1988: 57). İşbirliğine dayalı öğrenme, gerek 

matematik dersinin özellikleri gerekse bu araştırmaya katılan öğrencilerin yaş 

grubu göz önüne alındığında oldukça avantajlı bir yaklaşımdır. Araştırmalar, 

işbirlikli öğrenmenin bir öğretim stratejisi olarak öğrencilerin bireysel 

sorumluluklarıyla bağımsızlıklarını dengelediğini göstermiştir. Ayrıca bir 

gurubun ya da takımın parçası olmak öğrencilerin motivasyonunu, başarısını, 

yaratıcılığını, kavrayışını geliştirmektedir (Angell, 2014: 13). Öğrencilerle 

birlikte belirlenen hedeflere işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi aracılığıyla 

ulaşılırken, araştırma kapsamında ulaşılan sonuçlar şunlardır: 

İşbirliğine dayalı öğrenme yönteminin tekniklerinin birleşiminden oluşan 

TOT destekli ÖTBB, deney grubunda öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin 

matematik dersindeki akademik başarıları ve tutumları üzerinde cinsiyet 

açısından anlamlı bir farklılaşmaya neden olmamıştır. İşbirlikli öğrenme ile ilgili 

değişik dönemlerde yapılan çalışmalar desteklemese dahi (Harding & Fletcher, 

1994; Özsarı, 2009) uzun zamanlar matematik, geleneksel olarak erkeklere özgü 

bir alan olarak ele alınmıştır (Fennema & Sherman, 1977). Ancak Türkiye'de 

ilköğretim düzeyindeki matematik derslerinde, cinsiyet bağlamında erkek 

öğrenciler lehine olan geleneksel kabuller geniş kitleler de dahil olma üzere 

geçerliğini yitirmiştir (Bursal, Buldur, & Dede, 2015). Milli Eğitim Temel 

Kanununun 8. maddesinde 'Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkân eşitliği 

sağlanır.' ve 15. maddesinde 'Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması 

esastır...' şeklinde yer alan ifadeler, eğitimde cinsiyet bakımından fırsat eşitliğine 

işaret etmektedir. Bu araştırmada işbirliğine dayalı yöntemler esas alınarak 

tasarlanan öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarısı ve matematiğe 

karşı tutumları üzerinde benzer etkilere sahip olduğu görülmüştür. Bu sonuç, 

işbirliğine dayalı yöntemin matematik öğretimi sürecinde cinsiyet açısından 
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sosyal etkileşim temelinde fırsat eşitliğini destekleyebilecek bir yöntem olduğunu 

göstermektedir. Böylece işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin yasada öngörülen 

hedeflerin gerçekleştirilmesinde cinsiyet ayrımı olmaksızın olumlu katkılar 

sağlayabileceği görülmektedir. Farklı öğretim yöntemlerinin etkisinin incelendiği 

bazı araştırmalarda cinsiyetin matematik tutumuna anlamlı bir etkisi 

gözlenmezken (Yücel & Koç, 2011; Öztürk & Şahin, 2015), bazılarında kız 

öğrencilerin matematik tutumunun erkek öğrencilere göre daha olumlu olduğu 

görülmüştür (Yenilmez, 2007). Bazıları ise işbirlikli öğrenme gruplarının kız 

öğrencilerin matematik kaygısını azaltmada etkili bir strateji olduğuna işaret 

etmiştir (Harding, 2015). Bununla birlikte matematik dersinde olumlu tutuma 

sahip olan öğrencilerin ise yüksek not alma eğiliminde oldukları da 

(Daneshamooz & Alamolhodaei, 2012) belirlenmiştir. 

Araştırmada işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi çerçevesinde 

oluşturulan TOT destekli ÖTBB tekniğinin, deneysel işlem olarak uygulanan 

grubun tüm üyeleri tarafından beğenildiği görülmektedir (f=20, %100). Bu bulgu, 

işbirliğine dayalı öğrenmenin araştırma bulgularında öğrenen merkezli, dersleri 

daha eğlenceli hale getiren (Gülsar, 2014) bir yöntem olarak görülmesini 

desteklemektedir. Bunun yanında matematik öğretimi üzerine yapılan 

çalışmalardaki bulgularla örtüşmektedir (Bayraktar, 2002). Öğrencilerin 

beğendiği bir yöntemle hedeflenen kazanımlara daha kolay ulaşılacağı açıktır. 

Öğrencilerin büyük çoğunluğu işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi ile matematik 

öğrenmenin zevkli olduğunu belirtmiştir (f=19, %95). Matematik gibi ön 

yargıların ve olumsuz tutumların ön plana çıktığı derslerde öğrenmeyi zevkli hale 

getirmek oldukça önemlidir. Öğrencilerin matematik derslerini işbirliğine dayalı 

öğrenme ortamında işlemekten mutlu oldukları bilinmektedir (Karagöz, 2007; 

Torun, 2009). Işık (2007) ve Ural (2007) takım çalışmalarının derslerin daha 

eğlenceli geçmesini sağladığını belirtmiştir. Yine matematik derslerinden 

kendilerini yeterli hissettikleri derecede zevk aldıkları araştırma bulgularında 

yerini almıştır (Güner, 2013). Bu durum işbirliğine dayalı öğrenmenin 

öğrencilerin kendilerini matematik dersinde daha yeterli görmelerini destekleyici 

bir katkı sağlayabileceğini göstermektedir. Bu araştırmada da öğrenci görüşlerine 

dayalı olarak işbirliğine dayalı öğrenmenin iyi bir seçenek olabileceği 

görülmektedir. Deney grubunda bulunan ve bu yöntemden zevk almadığını 

belirten öğrenci, buna gerekçe olarak  'çalışma arkadaşının sorumluluklarını 

yerine getirmediği' yönünde bir eleştiri getirmiştir (f=1, %5). Söz konusu öğrenci, 

matematik dersinde, akademik başarı açısından sınıfın en başarılı öğrencisidir. 

Öğrenci takımlarını oluşturmanın doğal sonucu olarak, eleştirdiği grup 

arkadaşının akademik başarı açısından son sırada olması da bu gerekçeyi anlaşılır 

kılmaktadır. 
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Çalışma grubunda yer alan tüm öğrenciler turnuva tekniğini 

beğendiklerini belirtmiştir. Benzer araştırmalarda da turnuvalar öğrenciler 

tarafından çok heyecanlı ve eğlenceli bulunmuştur (Kabuk, 2014; Pesen & Bakır, 

2016). Turnuva tekniği, işbirliğine dayalı yapılandırılmış matematik derslerini 

eğlenceli hale getirmede önemli bir aşamadır. TOT ile geleneksel öğretimin 

deneysel olarak karşılaştırılmasında TOT ile yapılan matematik derslerindeki 

başarı anlamlı biçimde fazla olmuştur. Etki büyüklüğü de "d=0,59" olarak 

anlamlı bulunmuştur. TOT tekniğinin öğrenciler tarafından daha eğlenceli 

bulunması, bireysel yarışın ön plana çıkmasına, rekabet duygusunun artmasına 

bağlanmıştır. (Arısoy, 2011: 99). Diğer taraftan gelişme çağındaki ilkokul 

öğrencileri için ilgi görmek önemlidir. Başarıları ile sınıf içerisinde tanınmak 

isterler (Grasha, 1996: 128). Öğrencilerin takım çalışmalarında işbirliği içerisinde 

kazandıkları becerileri turnuva masasında, rekabet içerisinde sergilemelerine 

olanak sağlaması açısından turnuva tekniği önemlidir. Bu bulgu ayrıca geleneksel 

sınıf ortamlarına hâkim olan tekdüzeliği, yapıcı rekabetin öğrenmeyi sağladığı 

çok yönlü gelişimi destekleyen öğrenme fırsatlarına dönüştürebileceğini 

göstermektedir. 

Öğrenciler dersin hemen sonunda izleme testinin yapılması konusunda 

tümüyle olumlu görüş belirtmiştir (f=20, %100). Bu oran, geribildirimin 

öğrencilerin kendi gelişimlerinin farkında olmaları ve takip etmeleri açısından ne 

derece gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Çünkü öğrencilerin, öğrenme 

ortamında kendilerini yeterli görmelerinde geribildirim önemli bir yoldur. Bunu 

için öğrencilere zamanında ve net geribildirimler sağlanmalıdır (Kotaman, 2008: 

125). Bu bulgu ayrıca ders sonunda yapılan izleme testlerinin işbirliğine dayalı 

öğrenme etkinliklerinin önemli bir aşaması olduğunu da göstermektedir. 

Matematik dersinin işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine göre yapılandırıldığı 

deney grubunda yer alan öğrencilerin %80'i tüm konularda işbirliğine dayalı 

öğrenme etkinliklerinin uygulanmasını istediklerini ifade etmiştir. Bu görüş 

öğrencilerin matematik dersindeki diğer konularda; bilgi, beceri, yetenek, ilgi, 

tutum, özgüven, yeni uyarıcıları anlama ve yorumlama üzerinde etkili olmayı 

içeren hazırbulunuşluk düzeyini olumlu yönde etkileyebileceği konusunda 

ipuçları vermektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun matematik dersindeki 

konuların genelinde bu yönteme sıcak bakmaları, kavrama ve uygulama 

düzeyindeki kazanımların öğrenci tarafından özümsenmesi, anlamın yakalanması 

(Sönmez, 2007: 65) açısından olumlu sonuçlar doğuracaktır. Diğer konularda bu 

yöntemin uygulanması yönünde olumsuz görüş içinde olan öğrenciler 

eleştirilerini çeşitli ifadelerle gerekçelendirmiştir. Bunlar: Arkadaşının zor 

soruları çözmek istememesi sonucunda bu sorumluluğun kendisine kalması, 

takım arkadaşlarının değişmesi koşulu, aşırı duyulan heyecan, sıkıcı olabileceği 
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şeklinde ifade edilmiştir. Bunlar da işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin 

uygulama aşamasında diğer konulara yansıyabilecek sorunları öngörme 

açısından değerli görüşler olarak ele alınabilir. 

İşbirliğine dayalı öğrenme öğrencilerin iletişim becerilerini 

artırmaktadır. Bu özelliğiyle akranlar arasındaki ilişkileri geliştirirken sınıf içi 

aksaklıkları en aza indirebilir (Angell, 2014: 12). Bununla paralel olarak görüş 

anketinin 6. maddesinde öğrenciler, %85 oranında işbirliğine dayalı yöntemin 

arkadaşlarıyla olan ilişkilerini olumlu yönde etkilediğini belirtmiştir. Matematik 

öğretiminde ilkokul çağındaki bireylerin öğrenmelerini kolaylaştırmanın yanı 

sıra sosyal becerilerin gelişimi de önemlidir (Koç, 2015: 3). İşbirliğine dayalı 

öğrenmenin sosyal becerileri içeren arkadaş ilişkilerine farklı bir boyut 

kazandırarak (Arısoy, 2011: 3) olumlu yönde etkilediği bilinmektedir (Koç, 

2015; Yılar, 2015). Bu gelişim, özellikle düşük başarılı öğrenciler lehinedir 

(Gelici & Bilgin, 2007: 52). 37 bini aşkın öğrenciyi içeren 231 deneysel 

araştırmanın meta-analize göre işbirlikli öğrenmenin akran ilişkileri üzerindeki 

etkisi rekabetçi ve bireysel öğrenme yapılarına göre anlamlı biçimde olumlu ve 

pozitif olmuştur (Hilk, 2013). Bu araştırmaya dahil olan öğrencilerin görüşleri de 

bu genel kanıyı kendi ölçeğinde yansıtmaktadır. İşbirlikli öğrenme takımları 

içerisinde etkileşim içinde oldukları arkadaşları ile ilişkileri konusunda olumsuz 

görüş belirten öğrenci görüşleri şu şekilde ifade edilmiştir. Takımının daha 

başarılı olan öğrencisi başlangıçta ilişkilerin eğlenceli sürdüğünü, ancak 

akademik başarısı düşük olan arkadaşları sorumluluklarını yerine getirmeyince 

ilişkilerin olumsuz etkilendiğini ifade etmiştir. Diğer bir öğrenci takım liderliği 

tartışmasının zaman zaman arkadaşlık ilişkilerini olumsuz etkilediğini 

belirtmiştir. Bir başka öğrenci ise arkadaşlarının çalışmaları yeterince ciddiye 

almamasının ilişkileri olumsuz etkilediğini belirtmiştir. 

Araştırmalar işbirliğine dayalı öğrenmenin derslere ve okula karşı olumlu 

tutumları artırabileceğini, sosyal becerileri geliştirerek özsaygıyı ve karşılıklı 

saygıyı artırabileceğini göstermiştir (Angell, 2014: 12). Öğrencilerin %95'i 

arkadaşlarıyla birlikte öğrenmenin hoşlarına gittiği yönünde görüş belirtmiştir. 

İşbirliğine dayalı öğrenmede takım üyelerinin öğretmen tarafından seçimi, grup 

içerisinde birbirleriyle anlaşamayan, özellikle cinsiyet ve kültür farklılıklarından 

kaynaklanan, birlikte çalışmak istemeyen öğrencileri bir araya getirme riskini 

taşımaktadır. Bu durum grup motivasyonunu azaltabilmektedir. Çağdaş eğitimin 

ana teması olan çok kültürlü eğitim, öğrencilerin farklı kültürleri hoş 

karşılamalarını sağlayarak öğrenme ortamlarının farklılaşması üzerine 

odaklanmaktadır. Bununla birlikte farklı kültürlere ait bilim, sanat ve edebiyatla 

ilgili konularda, öğrencilerin birlikte çalışma yapması önemlidir (Cırık, 2008: 
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34). Ayrıca araştırmalar işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin öğrencilerin 

arkadaşlarıyla birlikte çalışma, problem çözme ve araştırma, imkânı sağladığını 

ortaya koymuştur (Ünel & Çakır, 2016: 16). Deney grubunun tamamına yakınının 

birlikte çalışmayı takdir etmeleri grupların oluşumunda iyi bir yol izlendiği 

yönünde bir izlenim oluşturmaktadır. Takımının en başarılı öğrencisi olarak 

olumsuz görüş belirten öğrenci, olumsuz görüşünü; arkadaşlarına yanlış 

öğretebileceği ya da arkadaşlarının kendisiyle çalışmak istemeyebileceği 

şeklinde gerekçelendirmiştir. 

Anketin 8. Maddesinde, öğrencilerin %95'i arkadaşlarının öğrenmelerine 

katkı sağladığını belirtmiştir. İşbirliğine dayalı olarak oluşturulan küçük 

heterojen gruplarla çalışmada: öğrenmenin kalıcı olduğu, uyumu artırdığı, 

arkadaş fikirlerine saygı duymayı öğrenmelerine yardımcı olduğu, denetleyerek 

çalışmaya teşvik ettiği bilinmektedir (Kardaş, 2013: 765). Bununla birlikte, 

öğrenenin odağa alındığı, bilgi aktarımından bilgiyi kullanma ve yeni bilgi 

üretmeye geçildiği öğrenme ortamlarında 'öğretirken öğrenme' (Özden, 2005: 

21); öğrencilerin birbirlerinin öğrenmesinde ne derece katkı sağlayabileceğinin 

iyi bir örneğidir. İşbirliğinin özünde de çalışma arkadaşlarının birbirlerinin 

öğrenmesine katkı sağlamasıdır. Bu madde hakkında olumsuz görüş bildiren 

öğrenci gerekçe olarak sürekli kendisinin çalışma arkadaşına yardımcı olmak 

zorunda kaldığını belirtmiştir. 

Birlikte çalışmalarda aşılması gereken önemli noktalardan birisi 

anlaşılmayan noktaların çekinmeden sorularak arkadaşlarla paylaşılmasıdır. 

Herkesin öğrenme materyalini anlayıp anlamadığı takım çalışmalarının kritik 

bölümlerindendir. İşbirlikli takımlarda öğrenen öğrencilerin tümü bu konuda bir 

sorun yaşamadıklarını belirtmiştir. Anlaşılmayan noktaları ders süresince sorma 

alışkanlığı, öğretmen tarafından da gözlenebilen tipik bir başarılı öğrenci 

davranışıdır (Taşdemir & Taşdemir, 2010: 483-483). Bu özelliğin işbirliğine 

dayalı oluşturulan takım çalışmalarına yansıtılması dezavantajlı öğrenciler için 

önemli faydalar sağlamaktadır. Düşük başarılı öğrenciler için önemli bir soru da 

arkadaşlarından sordukları sorulara yeterli cevap alıp almadıklarıdır. Bu konuda 

öğrencilerin %85'i yeterli cevap alabildiklerini ifade etmiştir. Olumsuz görüş 

bildiren bir öğrenci arkadaşlarının cevap vermek istemediklerini; bir diğer 

öğrenci ise 'cevabı kendiniz bulun' şeklinde tepkiyle karşılaştıklarını belirtmiştir. 

Bunun yanında bir öğrenci arkadaşlarının yeterli bilgiye sahip olmadıklarını 

gerekçe olarak belirtmiştir. 

Öğrencilerin tümü çalışma yapraklarının öğrendiklerini pekiştirdiği 

yönünde görüş belirtmiştir. Çalışma yaprakları matematik öğretimin yapıldığı 

öğrenme ortamlarında öğrencileri aktif hale getirerek bilgiyi yapılandırmaya 
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olanak sağlar ve başarıyı anlamlı biçimde artırır (Kaş, 2010; Yaşa, 2010; Aydına, 

2015). Ayrıca aynı anda bütün sınıfın verilen etkinliğe katılımını sağlar. Böylece 

zaman kaybı azalırken az yetenekli öğrenciler üzerinde olumlu etki yaratmaktadır 

(Atasoy, Akdeniz, & Başkan, 2007: 1). Öğrenci görüşleri de çalışma 

yapraklarının işbirlikli öğrenme ortamlarında oldukça gerekli bir öğrenme 

materyali olduğunu desteklemiştir. 

Araştırmada öğrencilerin tümü işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin 

matematik dersindeki başarılarını artırdığını belirtmiştir. İşbirliğine dayalı 

öğrenme gelişim çağındaki bireylerin doğasına uygun olduğundan öğrencilerde 

matematik dersinde akademik başarının artmasını araştırmalarla destekleyecek 

sonuçlar elde edilmektedir (Akbuğa, 2009; Torchia, 2012). Öğrencilerin 

başarılarının arttığına yönelik algıları bilişsel ve duyuşsal gelişimlerini olumlu 

yönde etkileyecektir. Öğrenme-öğretme yöntemi, eğitim sürecinin verimli bir 

şekilde kullanılmasında öğretim programlarının en önemli öğelerinden birisidir. 

Bu anlamda öğrencilere alternatifler sunmak, öğrenci merkezli çağdaş anlayışın 

bir gereğidir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %95'i seçme hakkında sahip 

olduklarında yine bu yöntemi tercih edebileceklerini belirtmiştir. Öğrenmede 

istenilen düzeyde bir ürün elde edildiğinde öğretme sürecinin etkili olduğu ifade 

edilebilir. Yöntem hedeflere ulaşmada programda en kapsamlı yer kaplayan 

unsurdur (Babadoğan, 2000: 61). Öğretmenler bireysel çalışmalarla 

karşılaştırıldığında işbirlikli çalışmalarda öğrencilerin kendilerini oldukça yeterli 

gördüklerini belirtmiştir (Torchia, 2012: 128). Takımının matematik dersindeki 

en başarılı üyesi olan bir öğrenci grup halinde oturmak istemediğinden bu 

yöntemi tercih etmeyeceğini bildirmiştir. 

İşbirliğine dayalı öğrenme yönteminin başka derslerde kullanılmasını 

isteyen öğrenciler deney grubunun %70'i kadar olmuştur. Gülsar (2014)'ın 

matematik dersi ile ilgili araştırmasında deney grubunda yer alan öğrencilerin 

%70'i diğer derslerde başarılarını artıracağına inandıklarını ifade etmiştir. 

İşbirliğine dayalı öğrenme yöntemi, ilkokul 4. sınıfın Sosyal Bilgiler (Çetin, 

2002; Yetkin, 2010), Türkçe (Kırmızı, 2006), Fen Bilgisi (Olğun, 2011) 

derslerinde olumlu sonuçlar vermiştir. Buna karşın araştırmada yer alan 

öğrencilerin %30'u diğer derslerde kullanılmasını istemediklerini belirtmiştir. 

Buna gerekçe olarak takımının öğreten konumundaki en başarılı öğrencisi yorucu 

olacağını belirtmiştir. İki öğrenci matematik dersinde başarılı olduğu için 

işbirliğine dayalı öğrenmeyi tercih edebileceğini ancak sosyal bilgiler dersinde 

zorlanabileceğini belirtmiştir. Bir başka öğrenci diğer derslerde başarılı 

olamayabileceğini ifade etmiştir. Bir diğer öğrenci çok heyecanlandığını 
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söylemiştir. Diğer bir görüşe göre ise TOT destekli ÖTBB en çok matematik dersi 

için uygun görülmüştür. 

Deney grubu öğrencilerinin tamamı öğretmeni bu yöntemi uygularken 

başarılı bulmuştur. İşbirlikli öğrenmede öğretmenin rolü genel olarak hedefleri 

belirlemek, öğrenci takımlarını oluşturmak, görevleri açıklamak, işbirliğini ve 

başarıyı değerlendirmektir. Bu roller arasında grup çalışmalarını gözlemlerken 

müdahalelerde bulunmak ise öğrencilerin bilişsel gelişimi ve performansı ile 

doğrudan ilişkilidir (Ding, Li, Piccolo, & Kulm, 2007: 162). Bilişsel gelişimde 

sosyal ilişkilerin önemini vurgulayan Vygotsky, öğretmenlerin asıl işgörüsünün 

dışsal denetimi giderek azaltıp çocuğun özdenetimini beslemek ve öz 

düzenlemesini desteklemek olduğunu belirtmiştir. Bilişsel ve duyuşsal gelişimin 

sağlıklı biçimde sağlanabilmesi için çocukların sistematik ve kademeli olarak 

karmaşık durumlara yönlendirilmesi de öğretmen faktörüne anlam yüklemektedir 

(Senemoğlu, 2012: 56). Bunun yanında eğitim etkinliklerini yürütürken 

öğrencileri güdülemek, sınıf düzenini organize etmek, öğrencilere bilgi vermek, 

disiplini sağlamak ve öğrenci merkezli yöntemin en önemli yönlerinden olan 

öğrencilere danışmanlık yapmak gibi rol ve nitelikleri vardır (Sünbül, 1996: 598). 

Bu nedenle eğitim değişkenleri içinde en stratejik olanların başında öğretmen 

gelmektedir. Dahası, davranış sorunlarını ortadan kaldırmak ve uygun bir 

öğrenme çevresini yaratmak ve sürdürmek de öğretmenin görevlerindendir 

(Terzi, 2002). Araştırmalara göre öğrenci merkezli yapılandırmacı yaklaşımın 

hakim olduğu sınıfların geleneksel yaklaşıma göre akademik başarı ve tutum 

üzerinde etkili olduğu da bilinmektedir (Koç G. , 2006: 57). Bu araştırmanın 

başarılı bir şekilde yürütülmesi ve sonuçların güvenilir olması açısından 

öğrencilerin, öğretmen konusunda olumlu görüş bildirmeleri önemlidir. Ancak 

öğrencilerin %45'i işbirliğine dayalı öğrenme yöntemiyle başka öğretmenler ile 

çalışmak istediklerini belirtirken, %55'i buna sıcak bakmamıştır. Olumsuz görüş 

bildiren öğrencilerin gerekçeleri şu şekilde sıralanmıştır: 

- Yeterince başarılı olamayabiliriz. 

- Sonuçların ne olabileceğini bilemiyorum. 

- Başka öğretmenler bu yöntemi uygulayamayabilirler (8 görüş). 

- Başka öğretmeni anlayamayabilirim. 

Deney grubunda yer alan 8 öğrencinin, başka öğretmenlerin işbirliğine 

dayalı öğrenme faaliyetlerini uygulayamayabilecekleri yönündeki endişelerini 

yorumlarken gelişimin kritik döneminde olan öğrencilerin ilkokul 

öğretmenleriyle kurdukları bağı dikkate almak gereklidir. 

Uygulanan yöntem hakkında yapılan açıklamaları, öğrencilerin tümü 

yeterli bulmuştur. Öğrencilerin işbirliğine dayalı olarak yapılandırılmış öğrenme 
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ortamlarına uyum sağlayabilmeleri sürecin açık bir biçimde açıklanmasına 

bağlıdır. Öğrencilerin %95'i işbirliğine dayalı öğrenmeye kolay uyum 

sağladıklarını belirtmiştir. Yapılandırmacı yaklaşımlar arasında yer alan 

işbirliğine dayalı öğrenme yöntemi, öğrencilerin daha kolay keşfettikleri ve 

birbirleriyle problemler hakkında konuşarak zor kavramları daha iyi anlayabildiği 

anlayışına dayandığından yoğun biçimde kullanılır (Slavin, 2012: 220). 

Öğrencilerin bu yönteme büyük oranda uyum sağlayabilmesi de matematik 

dersinde rahatlıkla kullanılabileceğini göstermiştir. Bu uyumun temelinde 

işbirliğine dayalı öğrenmenin öğrencileri güdülemesi, düşünme berilerini ve 

bakış açısı kazandırması, demokratik tutumu desteklemesi, akran iletişimini 

desteklemesi, kaygıyı azaltması ve ait olma gereksinimini karşılamaya yardımcı 

olmasından kaynaklanmaktadır (Senemoğlu, 2012: 487). Uyum konusunda 

olumsuz görüş bildiren öğrenci uyum sağlamanın zaman aldığını belirtmiştir. 

Olumlu bir bulgu olarak öğrencilerin tümü, kendi sorumluluklarını yerine 

getirdiği yönünde görüş bildirmiştir. İşbirlikli yönteme göre oluşturulan 

takımlarda, arkadaşlarının öğrenmeleri için tüm üyelerin sorumluluklarını yerine 

getirmeleri gerekmektedir (Bayrakçeken, Doymuş, & Doğan, 2015). Ancak, 

sorumluluk ve başarı bireysel puanlarla sınırlı değildir. Tüm takım arkadaşlarının 

sorumluluklarını yerine getirme konusunda, öğrencilerin %70'i olumlu görüş 

bildirmiştir. İşbirliğine dayalı öğrenmenin temel özelliklerinden olan grup 

amaçlarına ulaşma ve bu yöntemden en fazla düzeyde verim elde etme, üyelerin 

diğer takım arkadaşlarının başarısı konusunda sorumluluk almasına bağlıdır 

(Senemoğlu, 2012: 488; Açıkgöz, 2009: 174). Tümü takımlarının başarılı 

öğrencilerine ait olan bu konudaki olumsuz görüşler şunlardır: 

- Düşük başarılı takım arkadaşlarım sorumluluklarını yerine getirmiyor (3 

görüş). 

- Düşük başarılı arkadaşlarımız anlattıklarımızı uygulamıyorlar. 

- Düşük başarılı arkadaşlarımız takıma katkı sağlamak için gerekli notu 

alamıyorlar. 

- Düşük başarılı arkadaşlarımız yeterince ciddi değil. 

Bu görüşler, takım çalışmalarında başarılı öğrencilerin başarı 

konusundaki hassasiyetini ortaya koyarken, sorumluluğun başarılı olmada ne 

kadar önemli bir etken olduğunu da başarılı öğrencilerin bakış açısıyla 

doğrulamaktadır. Öğrencilerin akademik başarıları farklılaşmasına karşın deney 

grubunun tüm öğrencileri sertifika ve ödüllerin performansı artırdığı yönünde 

görüş bildirmiştir. İşbirliğine dayalı öğrenmede hem bireysel hem de grup 

başarısı ödüllendirilir. Slavin'e göre işbirliğini sağlamada en önemli etken grup 

ödülüdür (Açıkgöz, 2009: 175). Bu araştırmada, deney grubunun akademik 
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başarısının anlamlı düzeyde yüksek olması da öğrenmede ödülün ne denli önemli 

olduğunu göstermiştir. 

Öğrencilerin %45'i işbirliğine dayalı etkinliklerde başarı açısından eşit 

şansa sahip olduklarını düşünürken, %55'i aksi yönde görüş belirtmiştir. Olumsuz 

görüşlerin gerekçeleri şu şekilde ifade edilmiştir: 

- Çalışmalara yeterince katılmamaları şanslarını azaltıyor. 

- Bazıları iyi konsantre olurken bazıları sorumluluklarını yerine getirmiyor. 

- Grubumuzdaki arkadaşlarımızla aramızdaki başarı farkı çok fazla (5 görüş). 

- Grup arkadaşlarımızla aynı düzeye gelemiyoruz. 

- Sürekli yüksek puan alan arkadaşlarımdan dolayı kendimi başarısız 

hissediyorum. 

- Konular değişince arkadaşlarımın başarısı da değişiyor. 

- Sınıfa yeni katıldığım için arkadaşlarımın başarı şansı benden daha fazla. 

Öğrencilerin akademik başarıları arasındaki farklılaşmalar fırsat eşitliği 

konusundaki görüşlerine de yansımıştır. Başarılı öğrencilerin çoğu takım üyeleri 

arasındaki başarı farkının çok fazla olduğunu belirtmiştir. Bu bulgu araştırmacı 

tarafından; öğrencilerin bu algısının azalması açısından işbirliğine dayalı 

öğrenme yönteminin daha geniş zaman ve ders ölçeklerinde uygulanması 

gerektiği şeklinde yorumlanmıştır. 

Araştırma sonuçlarına bağlı olarak bazı öneriler ortaya çıkmıştır. İlk 

olarak ilkokul öğretmenleri işbirlikli öğrenme yönteminin yararları konusunda 

bilinçlendirilerek işbirlikli takım çalışmalarını içeren strateji ve teknikleri 

kullanmaları konusunda özendirilmelidir. Matematik öğretmen kılavuz 

kitaplarında, işbirliğine dayalı öğrenme yöntemine göre düzenlenmiş yönergeli 

etkinlikler ve bu etkinliklerin pratik bir şekilde yapılmasını sağlayacak çalışma 

yaprakları, izleme testleri, sertifika vb gibi araçlar hazır biçimde yer almalıdır. 

İşbirlikli öğrenme yöntem ve stratejileri, görüntülü örneklerle tanıtılarak öğrenci 

merkezli bir anlayışın gereği olarak matematik derslerinde uygulanması 

konusunda öğrencilerin görüşlerine başvurulmalıdır. Matematik derslerinde 

işbirlikli öğrenme uygulamalarına daha erken sınıflarda başlanarak bilişsel, 

duyuşsal ve sosyal olarak ders saatlerinde de öğrencilerin birbirlerinden daha 

fazla faydalanması sağlanmalıdır. Böylece öğrencilerin daha erken dönemlerde 

akademik başarısı artırılarak matematiğe karşı daha olumlu tutum 

geliştirebilecekleri düşünülmektedir. İşbirlikli öğrenme yöntemine göre heterojen 

biçimde oluşturulan gruplarda, gelişim değişkenleri olan cinsiyet farklılıkları ve 

sosyal eşitsizliklerden kaynaklanabilecek olumsuzlukların öğrenme süreciyle 

birlikte aşılması sağlanabilir. Bu durum bireylerin psikolojik ve sosyal 

gelişiminde oldukça önemli görülmektedir. Benzer biçimde yapılacak deneysel 

araştırmalarda deneysel uygulama zamanı daha uzun tutularak süreci de 
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değerlendirebilecek ara ölçümleri içeren boylamsal çalışmalar yapılmalıdır. 

Böylece işbirlikli öğrenme sürecinin tutum üzerinde daha olumlu etkileri 

olabileceği düşünülmektedir. 
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKIL YÜRÜTME 

SÜREÇLERİNDE HÖRİSTİKLERİN ROLÜ: BİLEŞİKLERİN 

ÇÖZÜNÜRLÜKLERİNE GÖRE SIRALANMASI 1 

Gülen ÖNAL KARAKOYUN2 & Erol ASİLTÜRK3 

Öz  

Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmen adaylarının bileşiklerin çözünürlüklerine göre 

sıralanması konusu ile ilgili karar verme süreçlerinde etkili olan höristikleri Talanquer 

tarafından önerilen on höristik modelini esas alarak açıklamaktır. Fenomenografik 

araştırma metodunun kullanıldığı bu çalışma kapsamında veri toplamak amacıyla Fırat 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği programında öğrenim görmekte 

olan 30 öğretmen adayı ile 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde mülakatlar 

gerçekleştirilmiştir. Mülakatlarda katılımcılardan bileşiklerin çözünürlüklerine göre 

sıralanması konusu ile ilgili bir soruyu cevaplamaları ve cevaplarının nedenlerini 

açıklamaları istenmiştir. Araştırma sonucunda akıcılık höristiği hariç diğer tüm 

höristiklerin katılımcıların yorumlarını ve akıl yürütmelerini etkilediği, höristiklerin 

etkilerinden dolayı da öğrencilerin genellikle bilimsel akıl yürütmeler yerine kestirme 

yollu stratejileri kullandıkları tespit edilmiştir. Katılımcıların ilgili soruya vermiş olduğu 

                                                 
1 Makale yazımı yazar etki oranı: 1.yazar: % 60, 2. yazar: %40. Bu makale Gülen Önal 

Karakoyun’un “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bazı Kimya Konularındaki Höristik 

Kullanımlarının İncelenmesi” başlıklı doktora tezinin ilgili kısımlarından hazırlanmıştır. Fırat 

Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmaları Etik Kurulundan onay alınmıştır (Tarih 

24.01.2019, Toplantı sayısı: 17, Karar No: 9). 
2 Öğr. Gör., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Muradiye Meslek Yüksek Okulu, Kimya ve Kimyasal 

İşletme Teknolojileri Bölümü, Kimya Teknolojisi Programı, gulenonal@yyu.edu.tr, Orcid: 0000-

0002-7675-0006 
3 Prof. Dr.,Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı, ecil@firat.edu.tr, 

Orcid: 0000-0001-8126-7812 
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cevaplardan 7 farklı cevap deseni elde edilmiş olup, bu desenlerden doğru cevabı ihtiva 

edeninin oranı %10 olarak bulunmuştur. Araştırma ile höristiklerin katılımcılar tarafından 

kullanılma yüzdeleri de belirlenmiştir. En çok kullanılan höristiklerin çağrışımsal 

aktivasyon ve nitelik yer değiştirmesi höristikleri olduğu ve ayrıca Talanquer tarafından 

önerilen modelde yer almamasına rağmen periyodik eğilim höristiğinin de katılımcıların 

bileşiklerin çözünürlüklerine göre sıralanması konusundaki akıl yürütmelerini etkilediği 

de bu çalışma ile açığa çıkarılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Çözünürlük, Höristik, Kimya Eğitimi, Akıl Yürütme. 

 

The Role of Heuristics in the Reasoning Processes of Pre-Service Science 

Teachers: Ranking of Compounds According to Their Solubility 

 

Abstract  

The aim of this study is to explain the heuristics that are effective in science teacher 

candidates’ decision making processes related to the ranking of the compounds according 

to their solubility based on the ten heuristics model proposed by Talanquer. In this study, 

in which the phenomenographic research method was used, in order to collect data, 

interviews were conducted with 30 pre-service science teachers enrolled Firat University 

Faculty of Education Science Teaching Program in the spring semester of 2018-2019 

academic year. In the interviews, the participants were asked to answer a question about 

the ranking of the compounds according to their solubility and explain the reasons for 

their answers. As a result of the research, it has been determined that all heuristics except 

fluency heuristic affect the comments and reasoning of the participants, and because of 

the effects of these heuristics, students generally used shortcut strategies instead of 

scientific reasoning. Seven different answer patterns were obtained from the responses 

given by the participants to the relevant question, and the ratio of the answer pattern 

containing the correct answer is 10 %. It was revealed by the present study that the most 

used heuristics are the associative activation and attribute substitution heuristics. It was 

also revealed that although it is not included in the model proposed by Talanquer, the 

periodic trend heuristic also affects the reasoning of the participants reasoning related to 

the ranking of the compounds according to their solubility. 

Keywords: Science Education, Solubility, Heuristic, Chemical Education, Reasoning. 
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GİRİŞ  

Bireylerin akıl yürütmelerine yön veren zihinsel yapıları araştırmak 

amacıyla bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi ve fen eğitimi alanlarında 

araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalar sonucunda, bireylerin tanıma, 

kategorize etme ve karar vermelerini kolaylaştıran bazı zihinsel yapıların aynı 

zamanda etkili, analitik veya bilimsel akıl yürütmeleri kısıtlayan çeşitli bilişsel 

unsurları da içerdikleri açığa çıkarılmıştır (Hatano ve Inagaki, 2000; Keil, 1990; 

Wellman ve Gelman, 1998; Talanquer, 2014; Maeyer ve Talanquer, 2013). Bu 

alanlarda yapılan çalışmalar sonucu bireylerin akıl yürütmelerini kısıtlayan farklı 

bilişsel unsurlar tanımlanmıştır (Maeyer ve Talanquer, 2013). Bu bilişsel 

unsurlardan bazıları şunlardır; temel bilgi (Spelke ve Kinzler, 2007), imalı 

varsayımlar (Vosniadou, 1994), temel hipotezler ve ontolojik inançlar (Chi, 

2008), ilkel fenomenolojiler (diSessa, 1993), sezgisel kurallar (Stavy ve Tirosh, 

2000), höristikler (Gigerenzer ve Gaissmaier, 2011), kavramsal kaynaklar 

(Redish, 2004) ve tümevarımsal kısıtlayıcılar (Perfors vd., 2011).  

Bireylerin akıl yürütmelerini kısıtlayan bilişsel unsurlardan biri olan 

höristikler bilişsel bilim, gelişim psikolojisi, davranışsal iktisat ve davranış bilimi 

gibi çeşitli bilim dallarında bireylerin günlük hayatlarındaki karar verme ve 

yargılama süreçlerini açıklamada sıklıkla kullanılmaktadır (Evans, 2006; 

Schwarz, 2004; Hastie, 2001; Ferrari ve Dovidio, 2000; Connor ve Becker, 2003). 

Höristik terimi bireylerin günlük ve sosyal hayatlarındaki yargılama ve karar 

verme süreçlerini açıklama amacıyla geliştirilmiş bir teori olan “çift süreç” 

teorisinde yer alan Tip 1 süreçleri ile ilgilidir (Ugras, 2018; Graulich, 2014; 

Sloman, 1996). Bu teoriye göre bireylerin akıl yürütmelerinde Tip 1 ve Tip 2 

şeklinde adlandırılan iki farklı süreç etkili olmaktadır. Tip 1 süreçleri işler 

belleğin kullanımına önem vermeyen, otomatik ve çok hızlı süreçlerdir (Evans, 

2006; Evans, 2008; Ugras, 2018). Bilişsel yetenekten bağımsız olarak ilerleyen 

Tip 1 süreçlerinin tetiklenmesi için özel bir gayrete gerek yoktur (Stanovich ve 

West, 2000; Ugras, 2018). Tip 1 süreçleri özerk süreçler olup, bireylerin sezgisel 

akıl yürütmeleri ile ilgilidir (Stanovich ve West, 2000). Tip 1 süreçlerinde 

öğrenilmiş stratejiler ve doğal olarak oluşan akıl yürütmeler önemli rol oynarlar 

(Talanquer, 2014). Özel bilişsel gayret ve bilinçli müdahalelere gereksinim duyan 

Tip 2 süreçleri ise sıralı olarak ilerleyen yavaş süreçlerdir. İşler belleğin 

kullanımının ön plana çıktığı Tip 2 süreçleri bireylerin etkili, analitik ve bilimsel 

düşünmeleri ile ilgilidir (Ugras, 2018; Maeyer, 2013; Evans, 2006; Evans, 2008). 

Literatürde yer alan bilimsel çalışmalarda bireylerin bilimsel akıl yürütmelerinin 

ölçülmesinde bireylerin Tip 2 süreçlerini uygulama performanslarının dikkate 

alındığı bildirilmektedir (Ugras, 2018; Maeyer, 2013). Çift süreç teorisinde yer 

alan ve yukarıda ayrıntılı bir şekilde açıklanan Tip 1 süreçleri kısa yollu akıl 
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yürütme stratejileridirler ve höristikler olarak adlandırılırlar (Kahneman ve 

Frederick, 2002; McClary ve Talanquer, 2011; Ugras, 2018). 

 Farklı/yeni bir olay ve problem ile karşılaşan bireylerin akıl yürütme 

süreçlerinde höristiklerin çok hızlı bir şekilde tetiklendiği ve bu bireylerin akıl 

yürütme, yargılama ve karar verme süreçlerinde höristiklerin baskın bir şekilde 

etkili olduğu literatürde bildirilmektedir (Evans, 2008; Graulich, 2014; McClary 

ve Talanquer, 2011). Özellikle de bilgi/motivasyonun eksik olduğu şartlarda veya 

zamanın sınırlı olduğu şartlarda höristikler son derece aktif bir rol oynamaktadır 

(Shah ve Oppenheimer, 2008; Simon, 1990; Ugras, 2018). Akıl yürütme ve 

yargılama süreçlerinde daha az faktörü değerlendirdikleri ve daha az ipucunu 

kullandıkları için, höristikler fazla bilişsel çaba olmaksızın kısa sürede karar 

verilmesini sağlarlar (Todd ve Gigerenzer, 2000). Bununla birlikte, höristikler 

akıl yürütme süreçlerinde gözlenen çeşitli bilişsel önyargılardan da sorumlu 

tutulmaktadırlar (Talanquer, 2014; Ugras, 2018). Bu bilişsel önyargıların ortadan 

kaldırılması ve yerine bilimsel akıl yürütmelerin kullanılması için Tip 2 

süreçlerinin müdahalesi zorunludur. Yüksek bilişsel yeteneğe ve konu ile ilgili 

yeterli bilgiye sahip olunması durumunda Tip 2 süreçlerinin yukarda bahsedilen 

şekilde bilinçli bir müdahalesinin olması ihtimali oldukça yüksektir (Morewedge 

ve Kahneman, 2010; Shah ve Oppenheimer, 2008; Ugras, 2018).  

Gelişim psikolojisi, bilişsel bilim, davranış bilimi ve davranışsal iktisat 

gibi bilim dallarında yapılan araştırmalar sonucu birçok höristik belirlenmekte ve 

tanımlanmaktadır. Günlük hayat ile ilgili araştırmalarda adından sıklıkla 

bahsedilen “kıymet höristiği” bir örnek olarak verilebilir. Bir kişiden bir ürünün 

kaliteli olup olmadığı ile ilgili olarak bir karar vermesinin istendiğini düşünelim. 

Normalde bir ürünün kaliteli olup olmadığını değerlendirmek için o ürünle ilgili 

olarak birçok parametrenin değerlendirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, 

günlük hayatta insanların çoğu bir ürününün kaliteli olup olmadığı ile ilgili bir 

karar verirken sadece o ürünün fiyatına göre karar vermektedirler. Bu şekilde 

karar veren insanların “bir ürün ne kadar pahalıysa o kadar kalitelidir” şeklindeki 

akıl yürütmeleri kıymet höristiğinin etkisinin bir sonucudur (Mitra, 1995; Ugras, 

2018). Değişik bilim alanlarında, değişik bakış açılarıyla bireylerin günlük hayat 

ile ilgili yargılama ve karar verme süreçleri üzerine yapılan bilimsel araştırmalar 

sonucu tanımlanan ve isimlendirilen höristik sayısı her geçen gün artmaktadır. 

Hatta çok fazla sayıda höristiğin belirlenmiş ve isimlendirilmiş olması 

höristiklerin isimlerinin birbirleriyle karıştırılması gibi bazı problemlere neden 

olmaktadır. Hâlbuki höristik stratejiler üzerine yapılan çalışmaların çoğu genel 

prensiplerin alana özgü örneklerinin sunumudur ve farklı isimlerle adlandırılan 

höristiklerin çoğu bireylerin farklı konularla ilgili akıl yürütme süreçlerinde 

benzer bilişsel süreçleri kullanmaktadır (Ugras, 2018; Graulich, 2014). Bu 
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nedenle, höristikler ile ilgili bu karmaşıklıkları azaltmak için benzer süreçleri esas 

alan höristikleri aynı başlık altında kategorize etmeyi amaçlayan çalışmalara da 

literatürde rastlanılmaktadır (Morewedge ve Kahneman, 2010; Goldstein ve 

Gigerenzer, 2002).  

Öğrencilerin kimya konuları ile alakalı yargılama, akıl yürütme ve karar 

verme süreçlerinde etkisini gösteren önyargıları araştırmak ve bu önyargılara 

neden olan bilişsel kısıtlayıcıların kimya konularındaki çalışma mekanizmalarını 

anlamak isteyen fen/kimya eğitimcileri, 2010’lu yıllardan itibaren çift süreç 

teorisinden ve özellikle de bu teoride adından sıklıkla bahsedilen höristiklerden 

faydalanmaya başlamıştır. Bu tür çalışmalar sonucu öğrencilerin farklı kimya 

konuları ile ilgili karar verme süreçlerinde sezgisel yargılamaların farklı 

etkilerinin olduğu, öğrencilerin bu süreçte çeşitli höristikleri kullandıkları ve 

öğrencilerin genellikle Tip 1 süreçlerine güvenerek karar verdikleri tespit 

edilmiştir (Maeyer ve Talanquer, 2010; Connor vd., 2019; Becker ve Cooper, 

2014; Cooper vd., 2013). Kimya konularından şu ana kadar katılma reaksiyonları, 

ayrılma reaksiyonları, kimyasal problem çözme, moleküllerin asitlik kuvveti, 

kimyasal reaktivite, kimyasal bağ teorileri ve molekül yapılar, kimyasal 

maddelerin sınıflandırılması ve moleküllerin yapı-özellik ilişkileri konularında 

öğrencilerin sezgisel akıl yürütmeleri ve höristik kullanımlarının detaylı bir 

şekilde incelendiği yapılan literatür incelemelerinden anlaşılmaktadır (Graulich 

vd., 2011a; Graulich vd., 2011b; Maeyer, 2013; McClary ve Talanquer, 2011; 

Maeyer ve Talanquer, 2013; Ugras, 2018; Cooper vd., 2013). Yukarda bahsedilen 

kimya konuları ile ilgili yapılan araştırmalarda höristiklerle ilgili olarak herhangi 

bir model (Talanquer tarafından önerilen kimyada 10 höristik modeli gibi) veya 

standart kullanılmamıştır. Bu araştırmaların her birinde araştırmacılar höristikleri 

bağımsız bir şekilde belirlemiş ve isimlendirmişlerdir. Kimya konularında da 

birbirinden bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen ve 

isimlendirilen höristik stratejilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bununla 

birlikte, Talanquer yakın bir zamanda yapmış olduğu bir çalışma ile kimya 

alanında sıklıkla kullanılan höristikleri kullanmış oldukları bilişsel süreçlere göre 

açıklamış ve bu höristikleri 10 başlık altında toplamıştır (Talanquer, 2014). 

Talanquer’in bu modeli oldukça önemlidir ve kimya alanında höristikler ile ilgili 

yapılacak çalışmalar için bir referans olacak niteliktedir. Örneğin, Miller ve Kim 

(2017) hidrojen bağı konusunda öğrencilerin kullanmış oldukları höristikler ile 

ilgili yapmış oldukları çalışmada Talanquer tarafından önerilen bu modeli esas 

almışlardır. Miller ve Kim (2017) tarafından gerçekleştirilen bu araştırma kimya 

konularında höristiklerin kullanımını Talanquer tarafından önerilen modele göre 

şu zamana kadar açıklayan ilk ve tek çalışmadır. Bu konu ile ilgili olarak önemli 

bir hususu belirtmekte fayda vardır: Öğrencilerin akıl yürütmelerinin ve bu akıl 
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yürütmeler esnasında höristik kullanımlarının derinlemesine ve ayrıntılı bir 

şekilde araştırılması için en uygun yolun öğrenciler ile mülakatlar yapmak olduğu 

bilinen bir gerçektir ve bu gerçek birçok araştırmada vurgulanmaktadır (Ugras, 

2018). Bununla birlikte Miller ve Kim (2017) araştırmalarında mülakat 

yapmamışlar, sadece öğrencilerin vermiş oldukları yazılı cevapları analiz etmek 

ile yetinmişlerdir. Mülakat tekniğinden faydalanmadıkları için de Talanquer 

tarafından önerilen 10 höristikten sadece 6 tanesini hidrojen bağı konusu ile ilgili 

olan araştırmalarında inceleyebilmişlerdir. Bu araştırma çalışmasında ise 

öğrencilerin bileşiklerin suda artan çözünürlüklerine göre sıralanması ile ilgili 

akıl yürütme süreçlerinde Talanquer tarafından önerilen 10 höristiğin tamamının 

etkisinin detaylı bir şekilde incelenebilmesi amacıyla öğrenciler ile mülakatlar 

gerçekleştirilmiştir. Talanquer (2014) kimya konularında öğrencilerin akıl 

yürütme sürecinde etkili olabilecek on höristiğin her birini, kimya alanına özel 

örneklerle birlikte, yapmış olduğu teorik çalışmasında ayrıntılı bir şekilde 

açıklamıştır. Bu 10 höristik şunlardır; çağrışımsal aktivasyon, akıcılık, nitelik yer 

değiştirmesi, tek nedenli karar verme, yüzeysel benzerlik, tanıma, genelleştirme, 

katılık, aşırı özgüven ve duygulanım. Talanquer’in modelinde belirttiği bu on 

höristikle ilgili kısa açıklamalar aşağıda sunulmuştur (Talanquer, 2014). 

Çağrışımsal Aktivasyon 

Bu höristik, boşlukları doldurmak için hafızada mevcut bulunan zihinsel 

yapıların kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Bazı nesne veya olaylarla 

ilişkilendirilmiş olarak insan hafızasında mevcut halde bulunan zihinsel yapılar, 

bir kişi kendisine bu nesne ve olayları hatırlatan bir şeyleri algıladığında otomatik 

olarak ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, bu bilgilerin geçmiştekilerle ilgisi 

olmayan veya geçmişteki şartlara yüzeysel olarak benzeyen yeni durumlarda 

kullanılması ile yanlış kararlar da verilebilir.  

Akıcılık 

Akıcılık höristiği bireylerin bir problemi çözme sürecinde kolay elde 

edilebilen ipuçlarının kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Bir problemde 

verilen bilgilerin tamamı beyin tarafından aynı kolaylık derecesi ile işlenmez. 

Herhangi bir alanda yeni olan bir kişi için, aşikâr olarak verilen özelliklerin 

incelenmesi imalı olarak verilen özelliklerin incelenmesinden daha kolaydır. 

Nitelik Yer değiştirmesi 

Nitelik yer değiştirmesi kolay elde edilebilen bir niteliğin hedef nitelik ile 

yer değiştirmesi ve böylelikle de hedef nitelik yerine kolay elde edilebilen başka 

nitelik veya niteliklerin değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bir 

uyarıcının özel bir niteliğinin değerlendirilmeye başlanması otomatik olarak o 
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uyarıcının diğer boyut ve niteliklerinin de değerlendirilmesini aktive eder. Bazı 

zamanlar bir hedef nitelik, bu hedef niteliğin akla getirdiği diğer niteliklerden 

daha az erişilebilir olabilir. Böyle durumlarda daha kolay elde edilebilen bir 

niteliğin hedef nitelik ile yer değiştirmesi gerçekleşebilir.  

Tek Nedenli Karar Verme 

Tek nedenli karar verme bireylerin cevap üretmek için tek bir ipucu veya 

faktörü kullanarak akıl yürütmeyi kolaylaştırma eğiliminde olmaları olarak tarif 

edilmektedir. İnsanlar yargılamada bulunurken veya karar verirken 

değerlendirdikleri veya analiz ettikleri faktörlerin sayısını azaltma 

eğilimindedirler. Bunu yaparken de akıllarına gelen ilk özelliği kullanılırlar.  

Yüzeysel Benzerlik 

Yüzeysel benzerlik höristiği bireylerin birbirlerine benzeyen nesnelerin ya 

da olayların aynı kategorideki üyeler olduğunu ve dolayısıyla benzer özellikleri, 

davranışları ve içyapıları paylaştıklarını varsaymaları olarak tarif edilmektedir.  

Tanıma  

Tanınan nesneler veya olaylar, insanların aldıkları kararlar üzerinde güçlü 

bir etkiye sahiptir. Birden fazla nesneden biri tanınır ve diğerleri tanınmazsa, 

tanınan nesneye daha yüksek değer verilmesi durumu tanıma höristiği olarak 

tanımlanmaktadır.  

Genelleştirme 

Bireylerin tüm değişkenleri göz önünde bulundurmadan, önceden tecrübe 

ettikleri birkaç olaydan elde ettikleri bilgileri kullanarak daha önce öğrenmiş 

oldukları kalıpları ve kuralları bilinçsizce fazladan genelleştirmeleri 

genelleştirme höristiği olarak tanımlanmaktadır. 

Katılık  

Bireylerin yeni bir problemle ilgili akıl yürütürken geçmişte kullanmış 

oldukları stratejilere veya çözümlere aşırı bağlı kalmaları ve yeni problemin 

çözümü sürecinde esnek ve yaratıcı şekillerde akıl yürütme eğiliminde 

olmamaları katılık höristiğinin etkisi olarak değerlendirilmektedir. 

Aşırı Özgüven 

Aşırı özgüven, bazı bireylerin bilgilerine, yargılarına ve almış oldukları 

kararlarına olan güvenlerinin, bu kararların doğruluğundan daha yüksek olduğu 

olgusunu ifade eder. Aşırı özgüven çeşitli yanılsamalardan sorumlu 

tutulmaktadır. 
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Duygulanım 

Olayların, sözlerin veya görsellerin harekete geçirdiği olumlu veya 

olumsuz duyguların konuyla veya olaylarla ilgili yargılama ve karar verme 

sürecinde bireyleri etkilemesi duygulanım höristiği olarak tanımlanmaktadır.  

Bu araştırmada höristik akıl yürütmelerin öğrencilerin bileşiklerin suda 

artan çözünürlüklerine göre sıralanması ile ilgili yorumlarında ne tür bir rol 

oynadıkları detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu araştırma literatüre ve bilim 

dünyasına; sezgisel yargılama ve karar verme süreçleri, höristikler ve 

öğrencilerin çözünürlük ile ilgili akıl yürütmeleri konularında katkılar sağlamak 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu araştırmanın ve benzeri çalışmaların 

sonuçları, kimya konularında eğitimcilerin öğrencilerin akıl yürütmelerini daha 

iyi anlamalarına ve böylelikle de öğrencileri bilimsel akıl yürütmeye teşvik edici 

stratejileri geliştirmelerine yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

 

YÖNTEM  

Bu çalışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Fırat 

Üniversitesinde, Türkiye’de gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, gönüllülük esasına 

bağlı olarak, Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği 

programında öğrenim görmekte olan, 2., 3. ve 4. sınıflarda öğrenim gören 30 

öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcılardan 16 tanesi erkek, 14 tanesi kadındır. 

Çalışmaya katılacak öğrenciler belirlenirken Genel Kimya I ve Genel Kimya II 

derslerindeki başarılar dikkate alınmıştır. Katılımcıları 1/3 ü bu derslerden 

başarısız olan, 1/3 ü orta seviyede başarılı olan ve 1/3 ü de üst düzeyde başarılı 

olan öğrencilerden oluşturulmuştur. Çalışmada katılımcıların gerçek isimleri 

kullanılmamış, onun yerine katılımcılar S1, S2, S3, S4,….. şeklinde bir kodlama 

ile isimlendirilmiştir.  

Bu araştırmada öğrencilerin bileşiklerin artan çözünürlüklerine göre 

sıralanması konusunda höristik kullanımlarını araştırmak amacıyla nitel 

araştırma metotlarından biri olan fenomenografik araştırma metodu 

kullanılmıştır. Uzun yıllardan beri eğitim araştırmalarında kullanılan bir yaklaşım 

olan fenomenografi “insanların bir fenomeni anlama, anlamlandırma, kavrama, 

haberdarlık veya deneyimleme yollarındaki çeşitliliğin ortaya çıkartılması” 

olarak tanımlanmaktadır (Akerlind, 2005; Didiş vd., 2008). Fenomenografi 

eğitim araştırmalarında farklı bireylerin aynı kavramdan neleri anladıklarını veya 

algıladıklarını ortaya koymakta kullanılan oldukça kabul gören bir yöntemdir 

(Didiş vd., 2008; Wihlborg, 2004). Fenomenografik araştırmalarda konu ile ilgili 

ayrıntılı bilgi edinmek amacıyla genellikle mülakatlardan yararlanılır. Bu 
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nedenle, mevcut araştırmada katılımcıların bileşiklerin suda artan 

çözünürlüklerine göre sıralanması ile ilgili akıl yürütmelerini sağlıklı bir şekilde 

tespit edebilmek ve bu süreçte katılımcılar tarafından kullanılan höristikleri 

belirlemek amacıyla katılımcılarla mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Mülakat 

sürecinde, öğrencilerden aşağıdaki soruyu cevaplamaları istenmiştir; 

“BaO, MgO, NaBr, NaCl bileşiklerini suda artan çözünürlüklerine göre 

sıralayınız.” 

Bu soru daha önce Maeyer ve Talanquer (2010) tarafından yapılan bir 

çalışmada kullanılmış bir sorudur. Mülakatlar esnasında bu soru öğrencilere 

sorulduktan sonra, soruyu cevaplamaları için katılımcılara 2 dakika süre 

verilmiştir. Sürenin sınırlı olduğu durumlarda sezgisel yargılama ve karar 

vermelerin etkisinin daha çok olacağı literatürde belirtilmiştir (Ugras, 2018; 

Graulich, 2014; McClary ve Talanquer, 2011). Bu nedenle süre sınırlı 

tutulmuştur. Daha sonra katılımcılardan cevaplarının nedenlerini ayrıntılı bir 

şekilde açıklamaları istenmiştir. Katılımcıların cevaplarının nedenlerini ayrıntılı 

bir şekilde açıklaması sürecinde zaman sınırlaması uygulanmamıştır. Talanquer 

tarafından önerilen höristiklerin tamamının özellikle de katılık, aşırı özgüven ve 

duygulanım höristiklerinin öğrencilerin soruyu cevaplama sürecinde rol alıp 

almadığını belirlemek amacıyla, gerek ilgili kimya sorusu katılımcılara 

sorulmadan önce, gerekse katılımcılar soruyu cevapladıktan sonra katılımcılara 

ilave bazı sorular da sorulmuştur. Sesli ve görsel olarak kaydedilen mülakatlar 

yazılı doküman haline getirilerek her bir öğrenci için mülakat transkriptleri 

oluşturulmuştur. Mülakat transkriptlerinden elde edilen verilerin analizi ile 

höristik akıl yürütmeler tespit edilmiş ve kodlanmıştır. Kodlamalar yapılırken 

öğrencilerin kimyada höristik akıl yürütmeleri üzerine yapılmış olan ve 

literatürde yer alan diğer benzer araştırmalardan da yararlanılmıştır (Ugras, 2018; 

Talanquer, 2014; Graulich, 2014; Maeyer ve Talanquer, 2010; Miller ve Kim, 

2017). 

Değerlendirici güvenirliğini sağlamak amacıyla, mülakat 

transkriptlerinden rastgele seçilen 8 tanesi (yaklaşık %25’i) ilk olarak hem 

araştırmacı hem de danışman tarafından ayrı ayrı değerlendirilmiş ve kodlamalar 

yapılmıştır. Her iki değerlendiricinin sonuçları birbiri ile karşılaştırılmış ve 

aralarında %90’ın üzerinde bir uyum olacak şekilde kodlamalar revize edilmiştir. 

Bu uyum sağlandıktan sonra, geriye kalan tüm mülakat transkriptleri araştırmacı 

tarafından değerlendirilmiş ve kodlamalar yapılmıştır. Höristikler ile ilgili bir 

kodlama şeması oluşturmak için Talanquer (2014) tarafından önerilen on höristik 

kullanılmıştır. Katılık, aşırı özgüven ve duygulanım höristikleri hariç diğer 

höristikler için kodlamalar öğrencilerin soru çözümü için yapmış oldukları 
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açıklamalarda bulunan spesifik ifadelerin her bir höristik ile ilişkilendirilmesi ile 

yapılmıştır. Kodlamaların yapılmasına dayanak teşkil eden spesifik öğrenci 

ifadeleri sonuç ve tartışma bölümünde belirtilmiştir. Katılık, aşırı özgüven ve 

duygulanım höristiklerinin belirlenmesi ve bu höristiklerin kodlanması için ise 

aşağıda detaylı bir şekilde açıklanan prosedür uygulanmıştır.  

Katılık 

Bu çalışmada, katılık höristiğinin etkilerini araştırmak için şu şekilde bir 

yol izlenmiştir: İlgili kimya sorusu katılımcılara sorulmadan önce katılımcılara 

şu soru yöneltilmiştir: “Bileşiklerin suda artan çözünürlüklerine göre sıralanması 

ile ilgili kesin bir yargı/önyargıya sahip misin? Mesela “Bileşiklerin suda artan 

çözünürlüklerine göre sıralanması ile ilgili olarak soru ne olursa olsun 

değiştirmeyeceğim yargılarım/ akıl yürütmelerim vardır. Daima o yargılarımı/ 

akıl yürütmelerimi kullanarak değerlendirmelerde bulunurum ve problemi 

çözerim” şeklinde yaklaşımlarınız var mı? Katılımcıların bu soruya vermiş 

oldukları cevaplar titizlikle incelenmiştir. Ayrıca katılımcıların gerçekten de 

söyledikleri gibi önceden alışmış oldukları stratejileri kullanarak soruyu çözüp 

çözmediklerine, soruyu çözerken esnek olup olmadıklarına da mülakatlar 

esnasında özellikle dikkat edilmiştir.  

Aşırı Özgüven 

Bu çalışmada katılımcılarda aşırı özgüvenin etkilerini araştırmak için şu 

şekilde bir yol izlendi. İlgili kimya sorusu katılımcılara 

sorulmadan/gösterilmeden önce katılımcılara şu soru yöneltilmiştir: “Bileşiklerin 

suda artan çözünürlüklerine göre sıralanması ile ilgili bir soru ile karşılaşırsan 

soruyu doğru bir şekilde cevaplayabileceğine ilişkin kendine olan güvenin hangi 

seviyededir. Güven seviyene 1 ila 10 arasında bir değer vermek istersen ( en 

düşükten en yükseğe doğru ifade etmek maksadıyla) kaç verirsin”. İlgili kimya 

sorusu katılımcılara sorulduktan/gösterildikten hemen sonra, öğrenci soruyu 

çözmeye başlamadan önce katılımcılara şu soru yöneltilmiştir: “Bu soruyu doğru 

bir şekilde cevaplayabileceğine ilişkin kendine olan güvenin hangi seviyededir. 

Güven seviyene 1 ila 10 arasında bir değer vermek istersen (en düşükten en 

yükseğe doğru ifade etmek maksadıyla) kaç verirsin”. Son olarak da soruyu 

çözdükten sonra katılımcılara şu soru sorulmuştur: “Bu soruyu doğru bir şekilde 

cevapladığın hususunda kendine olan güvenin hangi seviyededir. Güven seviyene 

1 ila 10 arasında bir değer vermek istersen (en düşükten en yükseğe doğru ifade 

etmek maksadıyla) kaç verirsin”. Bu üç soruya da cevap olarak 8, 9 veya10 

verildiği durumlarda aşırı özgüven höristiği kodlanmıştır. Bu türden cevap veren 

öğrenciler genellikle şu tür ifadelerde bulunmuştur: “kendime güveniyorum, 

soruyu kesinlikle doğru çözdüm/çözeceğim” 
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Duygulanım 

Duygulanım höristiğinin bileşiklerin suda artan çözünürlüklerine göre 

sıralanması ile ilgili konudaki etkisini araştırmak için şu şekilde bir yol 

izlenmiştir. İlgili kimya sorusu katılımcılara sorulmadan/gösterilmeden önce 

katılımcılara şu soru yöneltilmiştir: “Bileşiklerin suda artan çözünürlüklerine 

göre sıralanması konusu denilince neler hissedersin, öğrenim hayatınca bu kimya 

konusunda sende pozitif veya negatif etki oluşturacak bir olay yaşadın mı? Böyle 

bir olay varsa hala etkisini sürdürüyor mu?”. “Ayrıca soru katılımcılara 

sorulduktan/gösterildikten sonra katılımcılara şu soru yöneltilmiştir: Soruyu 

gördün ne hissediyorsun?” Bu sorulara verilen cevaplarda katılımcının geçmiş 

tecrübelerinden dolayı negatif veya pozitif duygularının olduğunun tespit edildiği 

durumlarda duygulanım höristiği kodlanmıştır.  

 

BULGULAR ve YORUM  

Bu çalışmada, bazı kimyasal bileşiklerin suda artan çözünürlüklerine göre 

sıralanmasının istendiği bir görevin yerine getirilmesi sürecinde öğrencilerin 

höristik akıl yürütmeleri incelenmiştir. Gerçekleştirilen mülakatlarda 

katılımcılardan NaCl, NaBr, BaO ve MgO bileşiklerini suda artan 

çözünürlüklerine göre sıralamaları ve yapmış oldukları sıralamanın sebeplerini 

açıklamaları istenmiştir. Katılımcıların bahsedilen soruya vermiş oldukları 

cevaplar esas alınarak 7 adet farklı cevap deseni oluşturulmuştur. Elde edilen bu 

farklı cevap desenleri, bu cevapları veren öğrencilerin kod isimleri, bu cevapları 

veren öğrencilerin sayıları ve yüzdeleri Tablo 1’de verilmiştir. 

  

Tablo 1 

 Elde Edilen Cevap Desenleri  
Küme Cevap Deseni Öğrenciler n % 

A BaO < NaBr < NaCl < MgO S1, S3, S13, S24 4 13.33 

B MgO < NaCl < NaBr < BaO  S8, S10, S18  3 10.00 

C BaO < MgO < NaBr < NaCl  S6, S7, S9, S14, S15, S19, S21, S22, 

S26 

9 33.33 

D MgO < BaO < NaBr < NaCl S11, S12, S20, S25 4 13.33 

E NaBr < NaCl < BaO < MgO S4, S16, S23 3 10.00 

F MgO < BaO < NaCl < NaBr 

(Doğru Cevap) 

S2, S27, S28 3 10.00 

G NaCl < NaBr < MgO < BaO  S5, S17, S29, S30 4 13.33 

Çözünürlük genelde 100 gr (100 cm3 veya 100 ml.) suda çözünebilecek 

maddenin gram cinsinden değeri olarak ifade edilir. NaCl, NaBr, MgO ve BaO 

bileşiklerinin suda artan çözünürlüklerine göre sıralanmasının istendiği soruyu 
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düşünelim. Tek atomlu iyonlardan oluşan çoğu iyonik bileşik için 

düşünüldüğünde; iyonlar arasındaki etkileşimlerin zayıf olduğu bileşiklerin 

sudaki çözünürlükleri yüksek olacaktır. İyonlar arasındaki etkileşim gücü 

Coulomb yasası tarafından belirlenir. İyon yükü küçüldükçe etkileşim zayıflar. 

İyon yarıçapı büyüdükçe de etkileşim zayıflar. Fiziksel özelliklerin bağıl 

değerleri arasındaki farklılıklarda iyon yükü farklılıklarının etkisi iyon yarıçapları 

farklılıklarının etkisinden daha fazladır. Na+1, Cl- ve Br- iyonlarının yük değeri 

1’dir. Mg+2, Ba+2 ve O-2 iyonlarının yük değeri ise 2’dir. İyon yüklerinin fazla 

olmasından dolayı MgO ve BaO bileşiklerindeki iyonlar arası etkileşimler NaCl 

ve NaBr bileşiklerindeki iyonlar arasındaki etkileşimlerden daha büyüktür. Bu 

nedenden dolayı da MgO ve BaO bileşiklerinin sudaki çözünürlükleri NaCl ve 

NaBr bileşiklerinin sudaki çözünürlüklerinden daha azdır. Brom klordan daha 

büyüktür. Baryum da Magnezyumdan daha büyüktür. İyon yarıçapı büyüdükçe 

etkileşim daha zayıf olacağı için NaBr bileşiğindeki iyonlar arasındaki 

etkileşimler NaCl bileşiğindeki iyonlar arasındaki etkileşimlerden daha zayıftır. 

Benzer şekilde, BaO bileşiğindeki iyonlar arasındaki etkileşimler de MgO 

bileşiğindeki iyonlar arasındaki etkileşimlerden daha zayıftır. Her ne kadar O-2 

iyonları su ile reaksiyona girip OH− oluşturacak olsalar da, bu olayın sıralamayı 

değiştirmesi mümkün değildir. Yukarda ayrıntılı bir şekilde açıklanan 

nedenlerden dolayı, bahsedilen bileşiklerin suda çözünürlük sıralaması küçükten 

büyüğe doğru şu şekildedir: MgO < BaO < NaCl < NaBr. 

Katılımcıların yukarda ayrıntılı bir şekilde açıklanan bir akıl yürütme ile 

soruyu çözmeleri beklenmektedir. Yapılan bu araştırmada bahsedilen soruya 

doğru cevap veren öğrenci oranının %10.00 olduğu tespit edilmiştir. Bu oran çok 

düşüktür. Öğrencilerin soruyu çözme süreçleri dikkatli bir şekilde incelendiğinde, 

öğrencilerin büyük çoğunluğunun etkili analitik akıl yürütmeleri kullanmadıkları, 

daha az bilişsel çaba gerektiren ve farklı höristiklerin kullanımını esas alan 

stratejilere yönelmiş oldukları tespit edilmiştir. Bu araştırmanın amacı 

öğrencilerin farklı kimya konularında höristik kullanımlarını incelemek olduğu 

için öğrencilerin mülakatlar sürecinde bahsedilen soru ile ilgili olarak yapmış 

oldukları açıklamalar ve kendilerine sorulan sorulara vermiş oldukları cevaplar 

höristik kullanımı bakımından incelenmiştir. Bu amaçla, ilk olarak katılımcıların 

cevapları içerisinde yer alan spesifik ifadeler, Talanquer’in önermiş olduğu 10 

höristikle ilişkilendirilerek kodlamalar yapılmıştır. Kodlamaların yapılmasına 

dayanak teşkil eden öğrenci ifadelerinin özetleri Tablo 2’de verilmiştir. Burada 

önemli bir hususu belirtmek gerekmektedir. Tablo 2’de yer alan Periyodik Eğilim 

höristiği Talanquer tarafından önerilen on höristik içerisinde yer almamaktadır. 

Bununla birlikte yapılan bu çalışmada katılımcıların bu höristiği de kullanmış 
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olduklarının tespit edilmesi nedeniyle bu höristik de değerlendirmeye alınmış ve 

tabloya eklenmiştir. 

 
Tablo 2 

Höristikler ile İlişkilendirilen Öğrenci İfadeleri  

Höristik  Öğrenci ifadelerinin özeti 

 

 

 

Çağrışımsal 

Aktivasyon 

 

Molekül ağırlığı küçük olan bileşikler daha çok çözünür. 

Molekül ağırlığı büyük olan bileşikler daha çok çözünür. 

Kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan oluşan tuzların çözünürlükleri yüksektir.  

Periyodik tabloda yukardan aşağı doğru gidildikçe çözünürlük değişir. 

Elektronegatifliği yüksek atom ihtiva eden bileşikler daha çok çözünür. 

Metal halojenürlerin çözünürlüğü yüksektir. 

Metal oksitlerin çözünürlüğü yüksektir. 

Yarıçapı büyük atomlardan oluşan bileşiklerin çözünürlüğü yüksektir. 

Akıcılık  

 

 

 

Nitelik yer 

değiştirmesi  

 

Orijinal sorunun şu sorularla yer değiştirmesi: 

Bileşiklerin molekül ağırlıklarına göre sıralaması nasıldır? 

Hangi bileşikler kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan oluşmuştur? 

Cl ve Br atomlarının/Ba ve Mg atomlarının periyodik tabloda birbirlerine 

göre konumları nasıldır? 

Hangi atomlar daha elektronegatif ? 

Hangi bileşikler metal halojenürdür ? 

Hangi bileşikler metal oksittir ? 

Tek Nedenli 

Karar Verme  

 

Sadece bileşiklerin molekül ağırlıklarını değerlendirerek karar verme. 

Sadece atomların elektronegatifliklerine göre karar verme. 

Sadece atomların yarıçaplarına göre karar verme. 

Yüzeysel 

Benzerlik  

NaBr, NaCl’ye benziyor. 

Tanıma  NaCl’yi biliyorum/tanıyorum. 

 

Genelleştirme  

 

Periyodik tabloda yukardan aşağı doğru gidildikçe genellikle tüm özellikler 

artar, bu nedenle çözünürlük de yukardan aşağı artar. 

Elektronegatifliği yüksek atomların genellikle tüm özellikleri yüksek olur. 

Periyodik tabloda yukardan aşağı doğru gidildikçe genellikle tüm özellikler 

azalır, bu nedenle çözünürlük de yukardan aşağı azalır. 

 

 

 

 

Katılık  

 

“Bileşiğin molekül ağırlığı ne kadar küçük ise çözünürlüğü o kadar yüksektir” 

prensibi ile karar vereceğim. 

“Bileşiğin molekül ağırlığı ne kadar büyük ise çözünürlüğü o kadar yüksektir” 

prensibi ile karar vereceğim. 

“Yarıçapı büyük atomlardan oluşan bileşiklerin çözünürlüğü daha     fazladır” 

prensibi ile karar vereceğim. 

Aşırı Özgüven  

 

Soruyu kesinlikle doğru çözdüm/çözeceğim 

Güven seviyem 8-10’dur. 

Duygulanım  Çözünürlük konusunu seviyorum/sevmiyorum, olumlu/olumsuz duygu 

Periyodik 

Eğilim* 

Periyodik tabloda yukardan aşağı doğru çözünürlük artar. 

Periyodik tabloda yukardan aşağı doğru çözünürlük azalır. 
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*Periyodik Eğilim höristiği Talanquer tarafından önerilen on höristik içerisinde yer 

almamaktadır. Bununla birlikte yapılan bu çalışmada katılımcıların bu höristiği de kullanmış 

olduklarının tespit edilmesi nedeniyle bu höristik de listeye eklenmiştir. Bu höristik uluslararası 

litaratürde Periodic Trend olarak bilinmektedir. Türkiye’de ise ilk defa bu çalışma ile Periyodik 

Eğilim Höristiği şeklinde kullanılmıştır.  

Karşılaştırmaları ve yorumlamaları kolaylaştırmak amacıyla bahsedilen 

soruyu çözme süreçlerinde ilgili höristikleri en az bir defa kullanan katılımcı 

sayıları ve yüzdeleri, bu höristikleri kullanan katılımcıların kod isimleri ile 

birlikte Tablo 3’de verilmiştir. Tablo 3’de verilen yüzdeler ilgili höristiği en az 

bir defa kullanan katılımcılıların sayısının toplam katılımcı sayısına oranını 

yüzde olarak ifade etmektedir (N=30, toplam katılımcı sayısı). 
 

Tablo 3 

İlgili Höristikleri En Az Bir Defa Kullanan Katılımcı Sayıları ve Yüzdeleri  
Höristikler n % (N=30) Öğrenciler 

Çağrışımsal 

Aktivasyon 

19 63.33 S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S10, S13, S16, S17, S18, S22, 

S23, S24, S27, S28, S29, S30 

Akıcılık  - - - 

Nitelik yer 

değiştirmesi 

19 63.33 S1, S2, S3, S4, S5, S7, S8, S10, S13, S16, S17, S18, S22, 

S23, S24, S27, S28, S29, S30 

Tek Nedenli 

Karar Verme  

12 40.00 S1, S3, S4, S5, S8, S10, S13, S16, S18, S24, S29, S30 

Yüzeysel 

Benzerlik  

11 36.66 S6, S9, S11, S12, S14, S15, S19, S20, S21, S25, S26 

Tanıma 11 36.66 S6, S9, S11, S12, S14, S15, S19, S20, S21, S25, S26 

Genelleştirme  9 30.00 S2, S4, S7, S16, S17, S22, S23, S27, S28 

Katılık  5 16.66 S3, S5, S13, S18, S29 

Aşırı 

özgüven  

3 10.00 S4, S13, S30 

Duygulanım 5 16.66 S1, S8, S16, S23, S24 

Periyodik 

Eğilim 

7 23.33 S2, S7, S17, S22, S23, S27, S28 

Bir soru çözülürken soruda ne istendiğinin doğru olarak belirlenmesi 

oldukça önemlidir. NaCl, NaBr, MgO ve BaO bileşiklerinin suda artan 

çözünürlüklerine göre sıralanmasının istendiği bu sorunun bilimsel akıl 

yürütmeler ile çözümü için; NaCl, NaBr, MgO ve BaO bileşiklerinde etkili olan 

tanecikler arası etkileşimlerin dikkate alınması gerekmektedir. Bu bileşiklerde 

etkili olan çekim kuvvetleri ile ilgili bir yargıya ulaşmak ve böylelikle de 

bahsedilen bileşikleri suda artan çözünürlüklerine göre sıralamak için ise bu 

bileşiklerdeki atomların yüklerinin ve yarıçaplarının değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bu kastedilen hedef niteliktir. Fakat yapılan bu araştırmada, 

katılımcıların sorunun çözümü ile ilgili akıl yürütmeleri incelendiğinde, 
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höristiklerin katılımcıların verilen soruyla ilgili yorumlamalarını etkilediği ve 

böylelikle de soruda kastedilen hedef nitelik ile öğrenciler tarafından ifade edilen 

yorumlar arasında farklılıklar olduğu açığa çıkarılmıştır. Bu tür farklılıkların 

oluşmasına neden olan faktör nitelik yer değiştirmesi höristiğinin etkisidir. 

Nitelik yer değiştirmesi soruların çözülmesi için zorunlu olan bilgilerin 

bilinçsizce ihmal edilmesi ile karmaşıklığı azaltmaktadır (Ugras, 2018). 

Bileşiklerin suda artan çözünürlüklerine göre sıralamaları ile ilgili olan bu 

çalışmada, nitelik yer değiştirmesinin etkisinden dolayı katılımcılardan 19 

tanesinin (%63.33) kastedilen hedef nitelik yerine başka nitelikleri 

değerlendirdikleri ve böylelikle de soruyu okuduktan sonra orijinal soruyu basit 

başka bir soru ile değiştirdikleri tespit edilmiştir. Bu katılımcıların hedef nitelik 

yerine değerlendirdikleri nitelikler şunlardır: Bileşiklerin ağırlığı, bileşikleri 

oluşturan asit ve bazların kuvveti, bileşikleri oluşturan atomların periyodik 

tablodaki yerleri, bileşiklerin halojen içerip içermediği, bileşiklerin metal ve 

oksijen içerip içermediği ve bileşikleri oluşturan atomların elektronegatiflikleri. 

Farklı nitelikleri değerlendiren bu öğrenciler orijinal soru yerine aslında şu 

sorulardan birinin veya daha fazlasının cevabı üzerine odaklanmışlardır; 

“Bileşiklerin molekül ağırlıklarına göre sıralaması nasıldır?”, “Hangi bileşikler 

kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan oluşmuştur?”, “Cl ve Br atomlarının/Ba ve Mg 

atomlarının periyodik tabloda birbirlerine göre konumları nasıldır?”, “Hangi 

atomlar daha elektronegatif ?”, “Hangi bileşikler metal halojenürdür ?” ve “Hangi 

bileşikler metal oksittir ?”. 

Bireylerin karar verme süreçlerinde çağrışımsal aktivasyon, nitelik yer 

değiştirmesi ve akıcılık höristikleri genellikle birbirini tetiklemekte ve 

desteklemektedir. NaCl, NaBr, MgO ve BaO bileşiklerinin suda artan 

çözünürlüklerine göre sıralanmasının istendiği bu soruda katılımcıların akıl 

yürütme süreçlerinde akıcılık höristiğinin etkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 

Akıcılık höristiği moleküllerin formüllerinde veya gösterimlerinde özellikle 

dikkat çeken kısımlar bulunması durumunda yani aşikâr ipucu bulunması 

durumunda etkisini göstermektedir. Soruda bu türden bir ipucu 

bulunmamasından dolayı katılımcıların akıl yürütmelerinde akıcılık höristiğinin 

bir etkisinin bulunmadığı düşünülmektedir. Bununla birlikte hafızada mevcut 

bulunan zihinsel yapıların kullanılmasıyla açığa çıkan çağrışımsal aktivasyon 

höristiği katılımcıların %63.33’ünün akıl yürütme sürecinde etkisini göstermiştir. 

Bileşiklerin suda çözünürlüğü ile ilgili bu çalışmada, çağrışımsal aktivasyon ve 

nitelik yer değiştirmesi höristiklerinin aynı anda etkili olduğu ve birbirlerini 

tetikledikleri tespit edilmiştir. S27 kodlu öğrencinin soruyu çözme sürecindeki 

akıl yürütmesi çağrışımsal aktivasyon ve nitelik yer değiştirmesi höristiklerinin 

aynı anda etkili olduğu örnek bir akıl yürütme süreci olarak verilebilir; 
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S27: Bana göre doğru sıralama şu şekildedir: MgO < BaO < NaCl 

< NaBr 

Mülakatçı: Soruyu cevaplamak için kullandığın stratejiyi açıklar 

mısın? 

S27: Kuvvetli asit ve kuvvetli bazlardan oluşan tuzların 

çözünürlüğü yüksektir. NaCl, kuvvetli bir asit olan HCl ve kuvvetli 

bir baz NaOH’ın reaksiyonundan elde edilir. Benzer şekilde NaBr 

ise kuvvetli bir asit olan HBr ve kuvvetli bir baz NaOH’ın 

reaksiyonundan elde edilir. MgO ve BaO bileşiklerin kökeni 

hakkında herhangi bir bilgim veya tahminim yok. Ama bana göre 

MgO ve BaO kuvvetli bir asit ve kuvvetli bir bazdan türetilmiş 

bileşikler değildirler. Bu nedenle NaCl ve NaBr bileşiklerinin 

çözünürlüğü MgO ve BaO’dan fazladır.  

Mülakatçı: NaBr’nin NaCl’den daha çok çözündüğünü ve ayrıca 

BaO’in MgO’ten daha çok çözündüğünü söyledin. Böyle bir 

sonuca nasıl ulaştın? 

 S27: NaBr’nin NaCl bileşiklerinin tek farkı anyon kısımlarının 

farklı olmasıdır. Yani bu bileşiklerin çözünürlüklerinin farklı 

olmasını sağlayan brom ve klordur. Brom ve klorun her ikisi de 

halojenürdür ve periyodik tabloda aynı grupta yer alırlar. Klor 

üstte brom ise alttadır. Periyodik tabloda yukardan aşağı doğru 

gidildikçe tüm özellikler genellikle artmaktadır. Bu nedenle brom 

ihtiva eden NaBr’ün çözünürlüğü klor ihtiva eden NaCl’ün 

çözünürlüğünden daha fazladır diye düşündüm ve bu düşünceme 

göre karar verdim. BaO ve MgO bileşikleri için de benzer şekilde 

akıl yürüterek karar verdim. 

Mülakatçı: katyon kısmı aynı olan bileşikler için anyonların 

periyodik tablodaki yerlerine göre karar verdin ve periyodik 

tabloda yukardan aşağı çözünürlüğün arttığını ifade ettin. Bu 

durumun sebebi sence nedir? 

S27: Yarıçap, iyonlaşma enerjisi ve benzeri özelliklerin periyodik 

tabloda soldan sağa ve yukardan aşağı değiştiğini biliyorum fakat 

sebeplerini tam olarak bilmiyorum. Çözünürlükle ilgi olarak da 

biraz önce belirttiğim gibi sadece periyodik tabloda soldan sağa 

ve yukardan aşağı doğru gidildikçe çözünürlüğün değiştiğini 

söyleyebilirim. Fakat sebebini bilmiyorum. 

S27 kodlu öğrencinin ifadelerinden öğrencinin soruyu çözme sürecinde 

çağrışımsal aktivasyon ve nitelik yer değiştirmesi höristiklerinin birbirlerini 

tetikledikleri ve destekledikleri anlaşılmaktadır. S27 kodlu öğrenci soruyu 
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çözmek için hafızasında yer edinmiş olan “Kuvvetli asit ve kuvvetli bazlardan 

oluşan tuzların çözünürlüğü yüksektir” şeklindeki bir yaklaşımı kullanmıştır. 

Boşlukları doldurmak için hafızada yer alan yapıların kullanılması çağrışımsal 

aktivasyon höristiğinin etkisinin bir sonucudur. S27 kodlu öğrencinin “periyodik 

tabloda yukardan aşağı doğru gidildikçe özelliklerin değiştiğinden bahsetmesinde 

de çağrışımsal aktivasyon höristiğinin etkisi vardır.  Bu türden akıl yürütmeler ile 

soruyu çözen öğrenci hedef nitelik yerine başka nitelikleri (bileşikleri oluşturan 

asit-bazların kuvvetini ve bileşiklerin anyon kısımlarını oluşturan elementlerin 

periyodik tabloda birbirlerine göre konumlarını) değerlendirmiş ve böylelikle de 

farkında olmadan orijinal soruyu daha basit sorular olan “hangi bileşikler kuvvetli 

asit ve kuvvetli bazlardan oluşmuştur?” ve “ Brom ve klor atomlarının periyodik 

tabloda birbirlerine göre konumları nasıldır” şeklindeki başka sorular ile yer 

değiştirmiştir. Bu durum ise nitelik yer değiştirmesi höristiğinin etkisinin bir 

sonucudur. Çağrışımsal aktivasyon höristiğinin etkisiyle katılımcıların genellikle 

hafızalarında mevcut bulunan şu zihinsel yapıları sıklıkla kullandıkları tespit 

edilmiştir; “Molekül ağırlığı küçük olan bileşikler daha çok çözünür”, “Molekül 

ağırlığı büyük olan bileşikler daha çok çözünür”, “Kuvvetli asit ve kuvvetli 

bazdan oluşan tuzların çözünürlükleri yüksektir”, “Periyodik tabloda yukardan 

aşağı doğru gidildikçe çözünürlük değişir”, “Elektronegatifliği yüksek atom 

ihtiva eden bileşikler daha çok çözünür”, “Metal halojenürlerin çözünürlüğü 

yüksektir”, “Metal oksitlerin çözünürlüğü yüksektir” ve “Yarıçapı büyük 

atomlardan oluşan bileşiklerin çözünürlüğü yüksektir” 

Bireyler genel olarak mantıklı bir cevap vermek için tek bir ipucu veya 

faktörü kullanarak akıl yürütmeyi kolaylaştırırlar. Bunu yaparken de akıllarına 

gelen ilk özelliği kullanılırlar. Bu durum tek nedenli karar verme höristiği ile 

ilişkilidir. S24 kodlu katılımcının soruyu çözme sürecindeki akıl yürütmesi tek 

nedenli karar verme höristiğinin etkili olduğu örnek bir akıl yürütme süreci olarak 

verilebilir:  

S24: Bana göre doğru sıralama şu şekildedir: BaO < NaBr < NaCl 

< MgO 

Mülakatçı: Soruyu cevaplamak için kullandığın stratejiyi açıklar 

mısın? 

S24: Molekül ağırlığı küçük olan bileşiklerin çözünürlüğü daha fazla olur. 

Dolayısıyla verilen bileşikler içerisinde molekül ağırlığı en düşük olan 

MgO en fazla çözünür. Molekül ağırlığı en büyük olan BaO ise bu 

bileşikler içerisinde en az çözünenidir.  

S24 kodlu katılımcı tek bir nedene (bileşiklerin molekül ağırlığı) 

dayanarak soruyu çözmüştür. Bu nedenle S24 kodlu katılımcının akıl yürütme 

sürecinde tek nedenli karar verme höristiği etkili olmuştur. S24 kodlu katılımcı 
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bu süreçte farkında olmadan orijinal soruyu “verilen bileşiklerin molekül 

ağırlıklarına göre sıralanması nasıldır” şeklinde başka basit bir soru ile yer 

değiştirmiştir. Dolayısıyla S24 kodlu öğrencinin akıl yürütme sürecinde nitelik 

yer değiştirmesi höristiği de etkili olmuştur. S24 kodlu katılımcı bu süreçte “Ne 

kadar küçük molekül ağırlığı, o kadar yüksek çözünürlük” (ne kadar az A- o kadar 

çok B) şeklinde bir ters orantı yaklaşımını benimsemiştir. Bu durum ise 

çağrışımsal tutarlılık höristiğinin de bu süreçte etkili olduğunu göstermektedir. 

Bu üç höristik birbirini tetiklemiş ve desteklemiştir. Tek bir nedene dayanarak 

karar veren katılımcıların sadece bileşiklerin molekül ağırlıklarını 

değerlendirerek, sadece atomların elektronegatifliklerine göre veya sadece 

atomların yarıçapına göre karar verdikleri tespit edilmiştir. 

Tanınan nesneler veya olaylar, insanların aldıkları kararlar üzerinde güçlü 

bir etkiye sahiptir. Birden fazla nesneden biri tanınır ve diğerleri tanınmazsa, 

tanınan nesneye daha yüksek değer verilir. Soruda yer alan NaCl, NaBr, MgO ve 

BaO bileşiklerinden NaCl bileşiği öğrencilerin adını sıklıkla duydukları bir 

kimyasal bileşiktir. Daha önce tanıdıkları ve bildikleri için bazı katılımcılar 

NaCl’yi soruda verilen bileşikler içerisinde en çok çözüneni olarak 

belirtmişlerdir. S11 kodlu öğrencinin soruyu çözmede kullandığı akıl yürütme 

süreci tanıma höristiğinin etkili olduğu bir örnek olarak verilebilir: 

S11: Bana göre doğru sıralama şu şekildedir: MgO <  BaO < 

NaBr < NaCl  

Mülakatçı: Soruyu cevaplamak için kullandığın stratejiyi açıklar 

mısın? 

S11: NaCl’ü biliyorum sofra tuzudur. Günlük hayatta tuzu çok sık 

kullandığımız için tuzun yani NaCl’nin suda iyi çözündüğünü biliyorum. 

Bu yüzden bana göre bu bileşikler içerisinde çözünürlüğü en yüksek olan 

NaCl’dir. Diğer bileşikler hakkında pek fazla bir bilgim yok. Fakat NaBr, 

NaCl’ye benziyor. Bu nedenle büyük bir ihtimalle NaCl’den sonra 

çözünürlüğü yüksek olan bileşik NaBr’dir şeklinde düşündüm. MgO ve 

BaO in sıralamasını ise rastgele yaptım.  

S11 kodlu öğrenci daha önce adını sıklıkla duyduğu ve günlük hayatta tuz 

olarak kullanıldığından dolayı çözündüğünü bildiği NaCl bileşiğini verilen 

bileşikler içerisinde en çok çözüneni olarak düşünmüştür. Bu durum tanıma 

höristiğinin etkisinin bir sonucudur. S11 kodlu öğrencinin soruyu çözme 

sürecinde yüzeysel benzerlik höristiği de etkili olmuştur. Yapısal gösterim olarak 

birbirlerine benzeyen kimyasal bileşiklerin aynı kategorideki üyeler olduğunun 

ve bu tür bileşiklerin benzer özelliklere ve davranışlara sahip olduklarının 

varsayılması yüzeysel benzerlik höristiğinin etkisinin bir sonucudur. Netice 
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itibarı ile tanıma ve yüzeysel benzerlik höristikleri S11 kodlu katılımcının akıl 

yürütme sürecinde etkili olmuş ve birbirlerini desteklemişlerdir.  

Bireylerin tüm değişkenleri göz önünde bulundurmadan, önceden tecrübe 

ettikleri birkaç olaydan elde ettikleri bilgileri kullanarak öğrenmiş oldukları 

kalıpları veya kuralları fazladan genelleştirmeleri genelleştirme höristiğinin bir 

etkisi olarak kabul edilir. Yukarda örnek olarak verilen S27 kodlu öğrencinin akıl 

yürütme sürecinde genelleştirme höristiği de etkili olmuştur S27 kodlu 

öğrencinin “Periyodik tabloda yukardan aşağı doğru gidildikçe tüm özellikler 

genellikle artmaktadır. Bu nedenle brom ihtiva eden NaBr’ün çözünürlüğü klor 

ihtiva eden NaCl’ün çözünürlüğünden daha fazladır” şeklindeki yaklaşımı, 

bahsedilen öğrencinin akıl yürütme sürecinde genelleştirme höristiğinin de etkili 

olduğunu göstermektedir. S27 kodlu öğrencinin kuvvetli asit bazların tüm 

özelliklerinin yüksek olacağını kabul etmesinde de (“Kuvvetli asit ve kuvvetli 

bazlardan oluşan tuzların çözünürlüğü yüksektir” şeklindeki yaklaşım) 

genelleştirme höristiğinin etkisi vardır. Katılımcıların karar verme süreçlerinde 

genelleştirme höristiğinin diğer bazı höristikler ile birlikte etkili olduğu tespit 

edilmiştir. Genelleştirme höristiği ile aynı anda en çok kullanılan höristiklerin 

nitelik yer değiştirmesi, çağrışımsal aktivasyon ve periyodik eğilim höristikleri 

olduğu da belirlenmiştir.  Bu çalışma ile tespit edilen ve genelleştirme höristiğinin 

etkili olduğunu açığa çıkaran katılımcı ifadeleri şunlardır: “Periyodik tabloda 

yukardan aşağı doğru gidildikçe genellikle tüm özellikler artar, bu nedenle 

çözünürlük de yukardan aşağı artar.”, “Elektronegatifliği yüksek atomların 

genellikle tüm özellikleri yüksek olur.” ve “Periyodik tabloda yukardan aşağı 

doğru gidildikçe genellikle tüm özellikler azalır, bu nedenle çözünürlük de 

yukardan aşağı azalır.” 

Öğrencilerden üç tanesi (S1,S8, S23) genel olarak sözel kimya 

konularından nefret ettiklerini, esas olarak kendilerini sayısal mantığa daha yakın 

gördüklerini, kimya derslerinde kimyasal ve matematiksel işlem gerektiren 

konuların daha çok olduğunu, soyut kavramlar ve bu kavramlar arasındaki 

ilişkiler ile ilgilenmeyi sevmediklerini, sonuç olarak da bileşiklerin suda 

çözünürlüklerine göre bağıl olarak sıralanması konusunu da öz itibarı ile sözel 

kimya konusu olması nedeniyle sevmediklerini ve ilgi duymadıklarını ifade 

etmişlerdir. S1, S8 ve S23 kodlu öğrencilerin bu ifadeleri esas alınarak 

duygulanım höristiği kodlanmıştır. Katılımcılardan iki tanesi (S16 ve S24) 

bileşiklerin bağıl çözünürlüğü konusunun çok karmaşık ve zor olduğunu, bu 

konuyu sevmediklerini ve hatta nefret ettiklerini belirtmişlerdir. S16 ve S24 

kodlu öğrencilerin bu ifadeleri esas alınarak bu öğrenciler için de duygulanım 

höristiği kodlanmıştır. 
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Bu çalışmada, katılık höristiğinin etkilerini araştırmak için şu şekilde bir 

yol izlenmiştir: Bileşiklerin suda çözünürlüklerine göre sıralanması konusu ile 

ilgili soru katılımcılara sorulmadan önce katılımcılara şu soru yöneltilmiştir: 

“Bileşiklerin suda çözünürlüklerine göre sıralanması ile ilgili kesin bir 

yargı/önyargıya sahip misin? Mesela “Bileşiklerin suda çözünürlüklerine göre 

sıralanması konusu ile ilgili olarak soru ne olursa olsun değiştirmeyeceğim 

yargılarım/akıl yürütmelerim vardır. Daima o yargılarımı/akıl yürütmelerimi 

kullanarak değerlendirmelerde bulunurum ve problemi çözerim” şeklinde 

yaklaşımlarınız var mı? Katılımcıların bu soruya vermiş oldukları cevaplar 

titizlikle incelenmiştir. Ayrıca katılımcıların gerçekten de söyledikleri gibi 

önceden alışmış oldukları stratejileri kullanarak soruyu çözüp çözmediklerine, 

soruyu çözerken esnek olup olmadıklarına da mülakatlar esnasında özellikle 

dikkat edilmiştir. Yapılan bu işlemler sonucunda S3, S5, S13, S18 ve S29 kodlu 

öğrencilerin soruyu çözme süreçlerinde katılık höristiğinin etkilerinin olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Bahsedilen öğrenciler bileşiklerin suda çözünürlüklerine 

göre sıralanması ile ilgili olarak soru ne olursa olsun soruyu çözmek için 

inandıkları ve güvendikleri bir yaklaşım olduklarını ve soruyu bu yaklaşıma göre 

çözeceklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin sorunun çözümü sürecindeki akıl 

yürütmeleri dikkatlice incelenmiş ve gerçekten de bu öğrencilerin soru çözüm 

sürecinde esnek olmadıkları belirlenmiştir. Bahsedilen öğrencilerin güvendikleri 

ve kullanacaklarını beyan ettikleri yaklaşımlar şu üç tanesinden biri olmuştur: 

“Bileşiğin molekül ağırlığı ne kadar küçük ise çözünürlüğü o kadar yüksektir”/ 

“Bileşiğin molekül ağırlığı ne kadar büyük ise çözünürlüğü o kadar yüksektir”/ 

“Yarıçapı büyük atomlardan oluşan bileşiklerin çözünürlüğü daha fazladır”. 

Bu çalışmada katılımcılarda aşırı özgüvenin etkilerini araştırmak için şu 

şekilde bir yol izlendi. Bileşiklerin suda çözünürlüklerine göre sıralanması 

konusu ile ilgili soru katılımcılara sorulmadan/gösterilmeden önce katılımcılara 

şu soru yöneltilmiştir: “Bileşiklerin suda çözünürlüklerine göre sıralanması 

konusu ile ilgili bir soru ile karşılaşırsan soruyu doğru bir şekilde 

cevaplayabileceğine ilişkin kendine olan güvenin hangi seviyededir. Güven 

seviyene 1 ila 10 arasında bir değer vermek istersen (en düşükten en yükseğe 

doğru ifade etmek maksadıyla) kaç verirsin”. Bileşiklerin suda çözünürlüklerine 

göre sıralanması konusu ile ilgili soru katılımcılara sorulduktan/gösterildikten 

hemen sonra, öğrenci soruyu çözmeye başlamadan önce katılımcılara şu soru 

yöneltilmiştir: “Bu soruyu doğru bir şekilde cevaplayabileceğine ilişkin kendine 

olan güvenin hangi seviyededir. Güven seviyene 1 ila 10 arasında bir değer 

vermek istersen (en düşükten en yükseğe doğru ifade etmek maksadıyla) kaç 

verirsin”. Son olarak da soruyu çözdükten sonra katılımcılara şu soru 

sorulmuştur: “Bu soruyu doğru bir şekilde cevapladığın hususunda kendine olan 
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güvenin hangi seviyededir. Güven seviyene 1 ila 10 arasında bir değer vermek 

istersen (en düşükten en yükseğe doğru ifade etmek maksadıyla) kaç verirsin”. 

Bu üç soruya da cevap olarak 8,9 veya10 verildiği durumlarda aşırı özgüven 

höristiği kodlanmıştır. Bu türden cevap veren öğrenciler genellikle şu tür 

ifadelerde de bulunmuştur: “kendime güveniyorum, soruyu kesinlikle doğru 

çözdüm/çözeceğim”. Yukarda ayrıntılı bir şekilde anlatılan prosedür izlenerek 

yapılan işlemler sonucu S4, S13 ve S30 kodlu katılımcıların soruyu çözme 

süreçlerinde aşırı özgüven höristiğinin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Periyodik eğilim höristiği Talanquer tarafından önerilen on höristik 

içerisinde yer almamaktadır. Bununla birlikte yapılan bu çalışmada katılımcıların 

bu höristiği de kullanmış olduklarının tespit edilmesi nedeniyle bu höristik de 

değerlendirmeye alınmıştır. Periyodik eğilim höristiği bazı araştırmacılar 

tarafından gelişigüzellik (arbitrary) höristiği olarak da adlandırılmaktadır. 

Periyodik tabloda soldan sağa ve yukardan aşağı doğru değişen özelliklerin niçin 

değiştiğini bilmeden sadece özellik artar veya özellik azalır şeklinde 

değerlendirilmesi periyodik eğilim höristiğinin etkisinin bir sonucudur. S2, S7, 

S17, S22, S23, S27 ve S28 kodlu öğrencilerin akıl yürütme süreçlerinde bu 

höristiğin etkili olduğu tespit edilmiştir. 

Çözünürlük konusu kimyada önemli bir yere sahiptir. Bu nedenden dolayı 

öğrencilerin çözünürlük konusunu anlamaları üzerine yapılmış çok sayıda 

çalışmaya literatürde rastlanılmaktadır. Öğrencilerin çözünürlük konusunu 

anlamaları üzerine yapılan çalışmalarda genellikle şu boyutlardan biri veya 

birkaçı üzerine odaklanılmaktadır; çözünme olayı, çözeltilerin yapısı, çözünme 

sürecindeki enerji değişimleri, katı maddelerin bir sıvı içerisinde çözünmesi 

sürecinde sıcaklığın ve karıştırmanın etkisi, çözünme sürecinde kütlenin 

korunumu, doymuş, aşırı doymuş ve doymamış çözeltiler, gazların suda 

çözünürlüğü ve bileşiklerin çözünürlüklerinin kıyaslanması (Coştu vd., 2007; 

Calık vd., 2004; Maeyer ve Talanquer, 2010). Çözünürlükle ilgili yukarda 

bahsedilen konuları kavramada öğrencilerin zorluk çektikleri ve bu konularda 

öğrencilerde çok sayıda kavram yanılgısının bulunduğu da literatürde yer alan 

çalışmalarda belirtilmektedir (Akgün ve Aydın 2009; Coştu vd., 2007; Valanides, 

2000; Blanco ve Prieto, 1997; Goodwin, 2002; Alawiyah vd., 2018). Bileşiklerin 

çözünürlüklerine göre sıralanması üzerine yapılan araştırmalar sonucunda; 

öğrencilerde kavram yanılgılarına neden olan faktörlerden en önemlilerinden 

birinin öğrencilerin sıralama yaparken şu özelliklerden biri veya daha fazlası 

(çoğunlukla bir tanesi) ile çözünürlüğü ilişkilendirmeleri ve bu ilişkileri esas 

alarak karar vermeleri olduğu literatürde belirtilmektedir (Cooper vd., 2013; 

Maeyer ve Talanquer, 2010); bileşiklerin molekül ağırlıkları, bileşikleri oluşturan 

atomların periyodik tablodaki konumları, bileşikleri oluşturan atomların 
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elektronegatiflikleri, bileşiklerin asit- bazlığı, bileşiklerin yükü ve bileşiklerin 

yarıçapları. Yapılan bu çalışmada da literatürde yer alan bu duruma benzer 

şekilde öğrencilerin yukarda bahsedilen özelliklerden birini veya daha fazlasını 

çözünürlükle ilişkilendirerek karar verdikleri sonucuna ulaşılmıştır. 

Katılımcıların höristikleri sıklıkla kullanmış olması soruya doğru cevap 

veren öğrenci oranının düşük çıkmasına neden olmuştur. Öğrencilerin kimya 

konularında akıl yürütmeleri üzerine yapılan ve literatürde yer alan birçok 

çalışmada da katılımcı cevaplarının doğruluk oranlarının genelde düşük olduğu 

bulunmuştur. Örneğin, “kimyasal bağ teorileri ve moleküler yapılar” konusunda 

yapılan bir araştırma sonucunda katılımcıların cevaplarının doğruluk oranı %36 

olarak tespit edilmiştir (Ugras, 2018). Katılımcıların cevaplarının doğruluk oranı 

hidrojen bağı ile ilgili bir çalışmada %27, katılma reaksiyonları ile ilgili bir 

çalışmada da %31 olarak bulunmuştur (Graulich vd.,2011a; Miller ve Kim, 

2017). Kimya konuları ile ilgili olarak katılımcıların cevaplarının doğruluk 

oranının yüksek olduğu araştırmalara az da olsa rastlanılmaktadır. Örneğin, asit 

kuvvetleri konusu ile ilgili olan ve öğrencilerin akıl yürütmelerini inceleyen bir 

araştırmada bu oranın % 77 olduğu bulunmuştur. Bununla birlikte, doğru cevap 

oranı yüksek olmasına rağmen, katılımcıların % 8'inden daha azının bilimsel akıl 

yürütmeler ile doğru cevapları işaretledikleri de aynı araştırma sonucu açığa 

çıkarılmıştır (McClary ve Talanquer, 2011). 

NaCl, NaBr, MgO ve BaO bileşiklerinin suda artan çözünürlüklerine göre 

sıralanmasının istendiği bir görevin yerine getirilmesi sürecinde öğrencilerin 

höristik akıl yürütmelerinin incelendiği sadece bir tane çalışma literatürde 

mevcuttur (Maeyer ve Talanquer, 2010). Bahsedilen çalışmada katılımcıların akıl 

yürütme süreçlerinde “tanıma”, “tek nedenli karar verme”, “arbitrary trend/ 

periyodik eğilim” ve “temsiliyet (temsil edilebilirlik, temsil edici)”  

höristiklerininin etkili olduğu tespit edilmiş ve bu dört höristik esas alınarak 

açıklamalar ve yorumlar yapılmıştır. Sunulan bu çalışmada ise katılımcıların akıl 

yürütmeleri 10 höristik esas alınarak incelenmiştir. NaCl, NaBr, MgO ve BaO 

bileşiklerinin suda artan çözünürlüklerine göre sıralanması ile ilgili olarak 

Maeyer ve Talanquer (2010) tarafından gerçekleştirilen çalışmada öğrenci 

cevaplarının toplam doğruluk oranının %11.8 olduğu bildirilmiştir. Maeyer ve 

Talanquer (2010) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ayrıca, sorunun çözümü 

sürecinde tek nedenli karar verme höristiğini kullanan katılımcı yüzdesinin 

%52.9; tanıma höristiğini kullanan katılımcı yüzdesinin %73.5; ve periyodik 

eğilim höristiğini kullanan katılımcı yüzdesinin ise %29.4 olduğu belirtilmiştir. 

Öğrencilerden aynı sorunun çözümünün istendiği bu mevcut çalışmada ise 

öğrenci cevaplarının doğruluk oranı  %10.00 olarak bulunmuştur. Sunulan bu 

çalışmada ayrıca, tek nedenli karar verme höristiğini kullanan katılımcı 
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yüzdesinin % 40; tanıma höristiğini kullanan katılımcı yüzdesinin %36.66; ve 

periyodik eğilim höristiğini (artbitrary höristiği) kullanan katılımcı yüzdesinin ise 

%23.33 olduğu belirlenmiştir. Mevcut araştırma ile tespit edilen öğrenci 

cevaplarının doğruluk oranı Maeyer ve Talanquer (2010) tarafından 

gerçekleştirilen çalışmada tespit edilen oran ile benzerdir. Tek nedenli karar 

verme, tanıma ve periyodik eğilim höristikleri için literatürde yer alan çalışmada 

tespit edilen kullanım yüzdeleri ile bu araştırma sonucunda tespit edilen kullanım 

yüzdeleri farklı olmasına rağmen; bu üç höristiğin çalışma mekanizmaları ile 

ilgili olarak bu araştırma sonucunda belirtilen tespitler ve açıklamalar ile 

bahsedilen literatür çalışmasında belirtilen tespitler ve açıklamalar benzerlik 

göstermektedir.  

Bu araştırma fen bilgisi öğretmen adaylarının bileşiklerin sudaki 

çözünürlüklerinin kıyaslanması ile ilgili bir soruyla karşılaştıkları zaman karar 

verme süreçlerinde analitik düşünme yerine sezgisel akıl yürütmeye aşırı 

güvendiklerini ve öğrencilerin höristikleri sıklıkla kullandıklarını ortaya 

çıkarmıştır. Bu höristikler öğrencilerdeki bilişsel çabayı azaltmış ve öğrencilerin 

genellikle yanlış cevaplar üretmelerine neden olmuştur. Miller ve Kim (2017) 

tarafından yapılan araştırma hariç kimya derslerinde öğrencilerin sezgisel 

yargılamalarını inceleyen diğer tüm araştırmalarda höristikleri sınıflandırmak 

için herhangi bir model (Talanquer tarafından önerilen kimyada 10 höristik 

modeli gibi) veya standart kullanılmamıştır. Miller ve Kim (2017) çalışmalarında 

mülakat yapmamışlar, sadece öğrencilerin vermiş oldukları yazılı cevapları 

analiz etmek ile yetinmişlerdir. Bu nedenden dolayı da yapmış oldukları çalışma 

yönteminin Talanquer tarafından önerilen ve tanımlanan 10 höristikten altısını 

belirleyebilmek için uygun olduğunu, bununla birlikte akıcılık, katılık, aşırı 

özgüven ve duygulanım höristiklerini belirleyebilmek için uygun olmadığını 

belirtmişlerdir (Miller ve Kim, 2017). Öğrencilerin höristik kullanımlarının tespit 

edilmesi için en uygun yöntemin mülakat tekniği olmasından dolayı, bu araştırma 

çalışmasında Talanquer tarafından önerilen ve tanımlanan 10 höristiğin 

tamamının belirlenebilmesi amacıyla katılımcılar ile mülakatlar 

gerçekleştirilmiştir. Bu neden dolayı da Talanquer tarafından önerilen ve 

tanımlanan 10 höristiğin tamamının öğrencilerin bileşiklerin çözünürlüklerine 

göre sıralanması konusundaki akıl yürütme süreçlerine etkisi ayrıntılı bir şekilde 

tespit edilmiştir.  
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TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER  

Bileşiklerin suda artan çözünürlüklerine göre sıralanması şeklindeki bir 

görevin yerine getirilmesi sürecinde, Talanquer tarafından önerilen on höristiğin 

tamamının rolü ilk defa bu çalışma ile irdelenmiştir. Önemli bir kimya konusu 

olan bileşiklerin çözünürlüklerinin kıyaslanması konusunun bir bilişsel psikoloji 

kuramı bağlamında değerlendirildiği ve incelendiği bu araştırma literatüre bu 

anlamda önemli bir katkı sağlayacaktır. Öğrencilerin soruyu cevaplama 

süreçlerinde höristikleri sıklıkla kullanmış olduklarının tespit edilmiş olması 

öğrencilerin çoğunun bilimsel/kimyasal akıl yürütmeler yerine kısa yolları tercih 

ettiklerini göstermektedir. Bu çalışma ile tespit edilen höristikler, zamanın ve 

bilginin sınırlı olduğu şartlarda öğrencilerin bilimsel akıl yürütmelerini kısıtlayan 

bilişsel kısıtlamaların tipik örnekleridir. Bu höristik stratejiler öğrencilerin 

bilişsel çabayı azaltmalarına ve gerekli bilgi yokluğunda cevaplar üretmelerine 

izin vermiştir, ancak bu bilişsel kısıtlamalar genellikle öğrencileri yanıltmış ve 

yanlış cevaplar vermelerine sebep olmuştur. Bu çalışmada incelenen çözünürlük 

konusu, önemli bir kimya konusudur. Çözünürlük konusunda öğrencilerin nasıl 

düşündüklerinin araştırılması, özellikle de öğrencilerin analitik akıl yürütmelerini 

kısıtlayan ve bu çalışma ile etki mekanizmaları ayrıntılı bir şekilde açığa çıkarılan 

höristiklerin bilinmesi, kimya eğitmenlerinin sınıflarında çözünürlük konusunda 

anlamlı öğrenmeyi teşvik edecek stratejiler geliştirmelerine yardımcı olacaktır. 

Öğrenci öğrenmelerini geçerli ve güvenilir bir şekilde değerlendirecek ölçme 

araçları geliştirmek için de öğrencilerin hem genele özel hem de alana özel akıl 

yürütme stratejilerinin detaylı bir şekilde incelenmesinde fayda vardır. Bu 

nedenle bu çalışmanın kimya alanında ölçme aracı geliştirilmesinde de katkıları 

olacaktır. Örneğin, bu çalışma öğrencilere sorulacak kimya sorularında yer alan 

kimyasal molekül veya bileşiklere özellikle dikkat edilmesi gerektiğini açığa 

çıkarmıştır. Katılımcılara sorulan soruda yapısal gösterim olarak dikkat çekici 

aşikar bir ipucu bulunmamasından dolayı akıcılık höristiğinin bir etkisine 

rastlanılmamıştır. Bununla birlikte günlük hayatta sıklıkla kullanılan, tanınan ve 

bilinen bir bileşik olan NaCl’nin (sofra tuzu) soruda yer alıyor olması tanıma 

höristiğinin katılımcıların üçte birinden fazlası tarafından kullanılmasına sebep 

olmuştur. Bu ve buna benzer durumların ve sonuçların bilinmesi öğrencileri 

değerlendirmek amacıyla soru hazırlayacak eğitmenlere yararlı olacaktır.   

 Höristik akıl yürütme bilinçsiz, otomatik, hızlı ve bilişsel olarak ekonomik 

olduğu için öğrenciler tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Höristik akıl 

yürütmeler yerine, analitik akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesinin yani tip 2 

süreçlerinin etkili bir şekilde kullanımının sağlanması bu nedenden dolayı 

oldukça zaman alıcı ve zor bir süreçtir. Öğrencilerin analitik akıl yürütmelerini 

geliştirmelerine yardımcı olmak amacıyla yargılama ve kararlar verme stratejileri 
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ile ipuçları ve ipuçlarının ağırlıklarını değerlendirme stratejileri konularında 

öğrencilerin eğitimine daha fazla önem verilmesinin faydalı olacağı 

düşünülmektedir.  

Höristik stratejilerin sıklıkla kullanılmış olmasının sebebi öğrencilere 

öğrenim hayatları boyunca öğretilmiş olan kısa yollu problem çözme 

stratejilerinin öğrencilerin bilimsel akıl yürütme becerilerini kullanma 

eğilimlerini azaltmış olması olabilir. Böylelikle de öğrenciler problemleri kısa 

yollu stratejiler kullanarak çözme alışkanlığı edinmiş olabilirler. Sıklıkla 

rastlanılan akıl yürütme türlerinden biri sezgisel akıl yürütmedir. Bu nedenle, 

eğitimcilerin görevi sezgisel yargılamayı engellemek değil, sezgisel yargılamanın 

öğrencilerin anlama ve yorumlamalarını nasıl etkilediğini araştırmak ve bu 

araştırmalar sonucu elde edilen verileri dikkatlice analiz ettikten sonra alana özgü 

başarılı akıl yürütme ve düşünme yöntemleri oluşturmaktır. Genel Kimya 

derslerinde bir konu öğrencilere öğretilirken, o konu ile ilgili olarak sıkça 

kullanılan kısa yol stratejilerinin uygulanması sürecinde karşılaşılabilecek yanlış 

akıl yürütme yollarını öğrencilere açıklamak oldukça faydalı olabilir. Öğrencilere 

bilimsel akıl yürütme ile alakası olmayan kestirme yollu akıl yürütme stratejileri 

yerine kimyasal süreçleri kullanarak soru çözme alışkanlığı kazandırmak için 

öğrencilerden farklı ve yeni türlerdeki kimya sorularını çözmelerinin istenmesi 

sıklıkla tavsiye edilmektedir. Bu araştırmada kullanılan soru öğrencilerin daha 

önce pek alışık olmadığı türden bir sorudur. Alışık olmadıkları bir soru türü ile 

karşılaşmış olmalarına rağmen öğrenciler yine de sıklıkla kısa yollu stratejileri 

kullanmıştır. Bu nedenle biz hangi türden soru tiplerinin gerçekten de öğrencileri 

kimyasal akıl yürütmeye cesaretlendireceği konusunda daha fazla çalışmanın 

yapılması gerektiğine inanmaktayız. Ayrıca, Tip 1 süreçlerinin değişik kimya 

konularında neden olduğu önyargıları düzeltmek amacıyla Tip 2 süreçlerinin 

nasıl daha aktif hale getirilebileceği konusunda da daha fazla çalışmaya ihtiyaç 

vardır. Ayrıca, kimya konularında etkisini gösteren höristiklerin, bu olumsuz 

etkilerini ortadan kaldırmaya yönelik olarak planlanacak çeşitli öğretim 

stratejilerinin de bu anlamda etkilerinin araştırılmasında fayda vardır. 
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TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI’NDA YER ALAN KÖK 

DEĞERLER AÇISINDAN RAFADAN TAYFA ÇİZGİ FİLMİNİN 

İNCELENMESİ1 

Mehmet KURUDAYIOĞLU2 & Seda ŞAHİN3 

 

Öz  

Çocuklar zamanlarının çoğunu televizyon, tablet, bilgisayar gibi dijital ekranların başında 

geçirmektedir. Bu ekranlarda en çok karşılaştıkları içerik ise çizgi filmlerdir. Rafadan 

Tayfa da Türkiye’de çocukların en çok izlediği çizgi filmlerden birisidir. Bu çalışmanın 

amacı Rafadan Tayfa’yı Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda yer alan adalet, dostluk, 

dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik 

kök değerleri açısından incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden iç içe geçmiş tek 

durum deseni ile yürütülen çalışmanın inceleme nesnesini Rafadan Tayfa’nın 2018 

yılında yayınlanan on bölümü oluşturmaktadır. Verilerin toplanması doküman analizi, 

çözümlenmesi ise betimsel analiz ile yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda toplam 742 kez 

değerlere yönelik iletilere yer verildiği tespit edilmiştir. Bunlardan 674’ü sözlü, 68’i ise 

görseldir. En çok tekrarlanan değer öz denetimdir. Bu değeri sırasıyla sorumluluk ve 

saygı takip etmektedir. En az tespit edilen değer ise vatanseverliktir.  

Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretimi, Kök Değerler, Değerler Eğitimi, Çizgi Film, 

Rafadan Tayfa. 

                                                 
1 Makale yazımı yazar etki oranı: 1.yazar: %50, 2. yazar: %50. Bu çalışma, Bolu Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde yapılan yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir. 
2 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, 

Türkçe Eğitimi ABD, mkurudayioglu@hacettepe.edu.tr, Orcıd: 0000-002-0447-5236 
3 Türkçe öğretmeni, sedasahin557@gmail.com, Orcıd: 0000-0002-5111-090X. 
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Investigation of Rafadan Tayfa Cartoon in Terms of Root Values in 

Turkish Language Teaching Program  

Abstract  

Children spend most of their time at digital screens such as televisions, tablets, and 

computers. The most frequently encountered content on these screens is cartoons. 

Rafadan Tayfa is one of the most watched cartoons that children in Turkey. The purpose 

of this study is to examine Rafadan Tayfa in terms of justice, friendship, honesty, self-

control, patience, respect, love, responsibility, patriotism and helpfulness in the Turkish 

Lesson Curriculum. The study object of the study, which is carried out with a single state 

pattern, which is one of the qualitative research methods, consists of ten episodes being 

the first show year of 2018. Data collection was done by document analysis and analysis 

was done by descriptive analysis. As a result of the research, a total of 742 values were 

determined in the examined sections. 674 of these are verbal and 68 of them are visual. It 

was realized that the most repeated value had been self-control value. Responsibility and 

respect follow this value in turn. As for the least determined value, it was patriotism. 

Keywords: Teaching of Turkish, Root Values, Education of Values, Cartoon, Rafadan 

Tayfa.   

 

GİRİŞ  

Milletin geleceğe taşınmasını sağlayan en önemli unsur o toplumun 

kültürüdür. Varlığını devam ettirmek isteyen toplumlar kendinden sonrakilere 

sahip oldukları kültür unsurlarını aktarmalıdır. Millî kültürün aktarılmasında 

önemli derslerin başında Türkçenin geldiği birçok araştırmacı tarafından ifade 

edilmiştir (Özbay, 2002; Uyar, 2007; Şen, 2007; Melanlıoğlu, 2008). Kişilerin 

diğer bireylerle iyi bir iletişim kurabilmesinde, toplumun bir parçası olarak 

hareket etmesinde, kültürel özelliklerin devamlılığının sağlanmasında, ulusal ve 

evrensel değerlerin öğrencilere aktarılmasında da Türkçe dersinin büyük etkisi 

vardır (Susar Kırmızı, 2014: 221).  

Türkçe dersi sadece dil ile ilgili bilişsel beceriler aktaran bir ders değildir. 

Türkçe dersinin değer aktarımında önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. 

Doğan ve Gülüşen (2011)’e göre Türkçe dersi okuma, yazma, dinleme ve dil 

bilgisi alanlarındaki amaçları yerine getirirken bir taraftan da öğrencilerin çeşitli 

değerleri kazanmasını hedeflemektedir. 

Güncel Türkçe Sözlük’te (TDK, 2019) değer, bir ulusun sahip olduğu 

sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini kapsayan maddi ve manevi 

ögelerin bütünü olarak tanımlanmıştır. Aladağ ve Yel ise (2009: 118) değerin 
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insanların bütün yaşamı süresince davranışlarını yönlendirmede etkili olan ve 

hayatının şekillenmesinde önemli olan ögeler olduğunu söylemişlerdir. 

Değer kavramı ilk kez 1918'de Znaniecki tarafından kullanılmış, Latince 

kıymetli olmak, güçlü olmak anlamlarına gelen valere kökünden türeyerek value 

şeklini almıştır (Aydın, 2011:  39). “Değer olgusu, doğru, güzel ve iyi olan 

nedir?” gibi sorularla felsefe ve değerleri değerlendirme problemi olarak ortaya 

çıkmıştır (Kuçuradi, 2010:8). Değer, belirli durumları diğerlerine göre tercih 

etme eğilimi olarak tanımlanmıştır (Hofstede, 2001: 5). 

Değerler, genellikle bir fikir veya eylemin değerini yargılamada kullanılan 

uzun vadeli standartlar veya ilkelerdir. Bir şeyin iyi mi, kötü mü, doğru mu yanlış 

mı olduğuna karar verdiğimiz kriterleri sağlarlar (UNESCO, 2010). Bu yönüyle 

değerlerin, insana olayları, durumları ve davranışları yargılama sürecinde esas 

oluştuıran kıstaslar olduğu söylenebilir. 

Değer kavramını UNESCO (2010), Arslanoğlu (2005) bir şeyin iyi-kötü 

kavramlarıyla karşılanabilmesi; Hökelekli (2013), Aladağ ve Yel (2009) 

davranışa verdiği yön; Çağlayan (2005), Türkeri (2015) ise yapılanların içten 

gelerek yapılması yönünden ele alıp tanımlamışlardır. Bu ifadelerden yola 

çıkarak değerin, davranışlara yön verdiği ve yaşanan topluluğa ait ögeler bütünü 

olduğu söylenebilir. 

Değerler eğitiminin geçmişinin Leming (1997) ve Kirschenbaum (2000) 

tarafından 1920’li yıllarda Amerika’da karakter eğitimine dair ilk çalışmalara 

dayandığı, Rokeach, Simon, How, Kohlberg gibi isimlerin öne çıktığı, 1930’lu 

yıllarda karakter eğitimine gösterilen ilginin düştüğü ifade edilmektedir. 1960’lı 

yılların sonuna doğru ise değer eğitimi önem kazanmaktadır  (Akt. Demircioğlu 

ve Tokdemir, 2008:73). Halstead ve Taylor (2000:169) değerler eğitimini genel 

bir ifade ile pratik kelimesiyle ifade etmiş ve bu pratikte, genellikle, sivil ve ahlaki 

değerlerdeki eğitimi vurgulayan bir unsur olarak görüldüğünü eklemişlerdir. 

Bacanlı (2017:181) değer eğitimi açısından değer ve ilgili kavramların 

tanımlanmasını,  değer eğitimi çalışmaları için henüz yeterince üzerinde 

çalışılmamış bir konu olduğunu, felsefi nitelikte denebilecek çalışmalar 

yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etmektedir. 

Eğer anne ve babalar toplumlarının değerleriyle uyumlu değillerse 

çocuklarının da uyumlu olmasını bekleyemezler (Bacanlı, 2011: 21). Yetişkinler, 

çocuklara sahip oldukları değer ve davranışları aktarabilir. Yetişkinden alınması 

gereken her hareket çocuğa model olarak sunulmalıdır. Kaya (2013: 358) ahlâkî 

açıdan eğitimin başarıya ulaşabilmesi için aile-okul-çevre birlikteliğinin 

sağlanması gerektiğini; neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmeyen çocuğun 
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anne-babasına bakarak pekiştirilen davranışlarının doğru pekiştirilmeyenlerinin 

ise yanlış olduğunun farkına vardığını belirtmektedir. Çocuk, anne-babasının 

yapmış olduğu davranışları taklit ederek, ahlâkî davranışlarının ilk temellerini 

atmaktadır. 

Türkçe dersi, öğrencilere temel dil becerilerinin öğretilmesinin yanında 

çeşitli değerlerin de kazandırılmasını amaçlayan önemli bir derstir. Türkçe Dersi 

Öğretim Programı’nda (MEB, 2018) değerler ayrı bir başlık altında ele alınmıştır. 

Bu başlık altında, bir toplumun geleceğinin, değerleri benimsemiş insanlara bağlı 

olduğu, temel değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmenin de asli görev kabul 

edildiği ve bütün eğitim sürecinin nihai gayesi ve ruhu olan değerlerimizin yer 

aldığı bilgisi yer almıştır. 

Bütün bu bilgiler doğrultusunda, değerler eğitiminde Türkçe dersinin 

oldukça önemli bir görevinin olduğu, Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda 

değerlerin bütün temalarda yer aldığı, Türkçe derslerinde kullanılacak 

materyallerin de değerleri aktaracak nitelikte olması gerektiği belirtilebilir. Kök 

değerlere ilk kez 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nda (MEB, 2018) yer 

verilmiştir. Bu on kök değer: adalet, dostluk, dürüstlük, sabır, saygı, sevgi, 

sorumluluk, öz denetim, vatanseverlik ve yardımseverliktir. Bu kök değerlerin 

programa eklenmesi de Türkçe öğretiminde değerlerin önemli bir yere sahip 

olduğunu ifade etmektedir. 

Günümüz çocuklarına çizgi film renkli ve hareketli görüntüleriyle cazip 

gelmektedir. Değer eğitimi dendiğinde akla ilk gelen kaynaklar filmler ve 

kitaplardır (Bacanlı, 2017: 102). Özellikle bağımlılık hâline gelen televizyon ve 

bilgisayar çocukların hayatında önemli bir yere sahiptir. Şirin (2006) eğitim 

iletişiminde öncü rolü oynayan medyanın televizyon olduğunu ifade etmektedir. 

Radyo Televizyon Üst Kurulu (2014) bu konuda yapılan araştırmalar 

neticesinde yılın 900 saatini okulda geçiren buna karşın yaklaşık 1200 saat 

televizyon ekranı karşısında zaman harcayan çocukların medyadan alacağı 

olumlu ve olumsuz etkilerin kaçınılmaz olduğunu ifade etmiştir (RTÜK, 2014: 

63). Çocukluk dönemlerinde temelleri atılıp, şekillenmeye başlayan kişilik 

özelliklerinin çocukların yetişkinlik dönemlerinde ve hatta onların tüm yaşamları 

boyunca da etkisini sürdüreceği dikkate alındığında konunun önemi ortaya 

çıkmaktadır (Arslan, 2004: 4-5). 

Çocukların televizyon ve diğer dijital ortamlardan en çok izledikleri 

içeriklerden birisi de Rafadan Tayfa çizgi film dizisidir. Bu çizgi film ISF Studios 

şirketi tarafından yapılmıştır. Yapımcılığını ve yönetmenliğini İsmail Fidan'ın 

üstlendiği çizgi film 2014’ten itibaren TRT Çocuk ekranlarında 



Mehmet KURUDAYIOĞLU & Seda ŞAHİN 

[2640] 

 

yayımlanmaktadır. Rafadan Tayfa İstanbul'da yaşayan, dışarıda arkadaşlarıyla 

vakit geçiren bir arkadaş grubunu anlatmaktadır. Başlarına her ne gelirse gelsin 

birlikte üstesinden gelmeyi başaran ekip, dostluklarını da izleyenlere 

aktarmaktadır. Rafadan Tayfa’nın, sokak oyunlarını da ekrana taşıdığı 

söylenebilir. Rafadan Tayfa’nın bölümlerinin kaynağının 80'lerde sokaklarda 

geçmiş çocukluklardan ve kaybolan değerlerden aldığını Fidan ile yapılan 

görüşme neticesinde ifade edebiliriz. Rafadan Tayfa ile görsel doku, karakterler, 

canlandırma ve senaryoda da bu 80’li yıllar ekranlara aktarılmaya çalışılmaktadır. 

Rafadan Tayfa’nın, TRT Çocuk ekranlarında her gün yayımlandığı ve çocuklar 

arasında oldukça popüler bir çizgi film olduğu söylenebilir.  Hayri,  Mert, Kamil 

ve Akın’ın mahallede başından geçenleri anlatırken, karakter eğitimine destek 

niteliğinde her bir bölümünde arkadaşlık, mahallede yaşayan insanlarla sosyal 

ilişkiler, dürüstlük, doğa sevgisi gibi değerler de işlenmektedir (Sancak, 2018: 

40). 

Rafadan Tayfa çizgi filmlerinin başlangıcında, tanıtım şarkısı yer 

almaktadır. Şarkı sözlerinde “İstanbul’un bir yakasında/oynar mahalle 

ortasında” sözlerinden çizgi filmin İstanbul’da geçtiğini ve çocukların mahalle 

ortasında oynadıklarını, mahalle kültürünün olduğu bilgisine ulaşılabilmektedir. 

“Hepsi burada bir arada” derken birlik ve beraberliğin ifade edildiğini, “yardımı 

da sever, çevresine faydalı” sözlerinin ise yardımseverliğe değindiği söylenebilir. 

“İyilikten vazgeçmezler” ve “saymakla bitmez, birçok iyi yanları” ile iyiliğe, 

“herkes sever onları” sözünden de sevgi değerine ulaşılabilir. Bu açıklamalardan 

hareketle şarkı sözlerinde de değerlere yer verildiği söylenebilir. 

Değer eğitiminde günümüzde önemli bir yere sahip olan medya 

ürünlerinden biri çizgi filmdir. Bu çalışmanın amacı TRT Çocuk kanalında en 

fazla izlenme oranına sahip olan ve 2018’de ilk kez yayımlanan Rafadan 

Tayfa’nın bölümlerini incelemek; Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki (MEB, 

2018) adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, 

vatanseverlik ve yardımseverlik kök değerleri açısından durumunu ortaya 

koymaktır.  

 

YÖNTEM 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması 

kullanılmıştır. Durum çalışmalarının amacı belirli bir duruma ilişkin sonuçlar 

ortaya koymaktır. Şimşek ve Yıldırım’a göre nitel durum çalışmasının en temel 

özelliği bir ya da birkaç durumun derinliğine araştırılmasıdır. Bu da bir duruma 

ilişkin etkenlerin bütüncül bir yaklaşımla araştırılması ve ilgili durumu nasıl 
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etkiledikleri ve ilgili durumdan nasıl etkilendikleri üzerine odaklanılması 

anlamına gelmektedir (Şimşek ve Yıldırım, 2011). 

Araştırmada durum çalışması desenlerinden iç içe geçmiş tek durum deseni 

kullanılmıştır. İç içe geçmiş tek durum deseni, tek bir durum içinde birden fazla 

alt tabaka veya birim olabilir. Örneğin, bir okulu araştıran bir araştırmacının 

okulun tüm katmanlarını odaklanması gibi. Bu durumda tüm katmanlardan veri 

toplaması, örüntülerin belirlenmesi ve araştırma probleminin de bu doğrultuda 

oluşturulması gereklidir (Paker, 2015: 123). Tek bir durum olan Rafadan 

Tayfa’nın içinde birden fazla kök değer araştırması yapılacağından çalışma 

deseni olarak iç içe geçmiş tek durum deseni ele alınmıştır.  

TRT Çocuk kanalında 2018 yılında ilk kez yayımlanan Rafadan Tayfa 

çizgi filminin on bölümü, bu araştırmanın inceleme nesnesini oluşturmaktadır. 

Araştırmada kullanılan çizgi film bölümleri ve dakikaları aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir: 

 

Tablo 1  

Rafadan Tayfa’nın İncelenen Bölümleri 

Bölüm İsimleri Bölüm Uzunluğu 

1. Eskiciler 15 dakika 41 sn 

2. Karınca Dünyası 14 dakika 07 sn 

3. Kendini Onun Yerine Koy 14 dakika 17 sn 

4. Köşe Kapmaca 14 dakika 40 sn 

5. Odadaki Arı 14 dakika 29 sn 

6. Rafadan Telefon 14 dakika 44 sn 

7. Robot Kamil 14 dakika 34 sn 

8. Tarihin Taşlı Yolları 15 dakika 13 sn 

9. Bayrak Kapmaca 16 dakika 21 sn 

10. Yıldız Karması 14 dakika 37 sn 

Toplam 10 bölüm Toplam 148 dakika 43 sn 

 

Araştırma kapsamında veri toplamak için alan uzmanlarının görüşüne ve 

onlardan gelen dönütlere göre hazırlanan Çizgi Film İnceleme Formu 

kullanılmıştır. Doküman toplamak yazılı ya da yazılı olmayan her tür kayıtlı 

bilgiyi içerebilmektedir. Araştırmacıya diğer yöntemlerle topladığı verileri daha 

verimli şekilde yorumlama olasılığı sunmaktadır (Seggie ve Bayyurt, 2015). Veri 

toplama aracı olarak nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi 

kullanılmıştır.  
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Doküman analizi modeli yazılı görsel malzemenin toplanıp incelenmesi 

olarak tanımlanabilir. Yazılı kaynaklar kitaplar, dergiler, fermanlar, anılar, 

makaleler, layihalar, romanlar, öyküler, şiirler, yazıtlar vb.; görsel malzemeler ise 

resimler, slaytlar, filmler, anıtlar, giyim-kuşam, araç gereçler, pullar, flamalar vb. 

olabilir. Burada önemli olan, araştırmacının neyi, neden, niçin, nasıl ve nerede 

arayacağını bilmesi gerektiğidir (Alacapınar ve Sönmez, 2013: 84). 

Araştırmanın inceleme nesnesini oluşturan çizgi film bölümleri önce 

araştırmacılar tarafından ayrı ayrı incelenmiş ve Çizgi Film İzleme Formu’na 

bireysel olarak kodlanmıştır. Sonrasında bölümler araştırmacılar tarafından 

birlikte izlenmiş ve kodlayıcılar arasındaki tutarlılık ve güvenilirlik için yapılan 

kodlamalar karşılaştırılmıştır. Araştırmacılar arasında fikir birliğine varıldıktan 

sonra kodlamaların son hali verilmiştir. 

Verilerin analizinde betimsel analiz tekniği kullanılmıştır. Bu 

çözümlemede kahramanların söyledikleri sözler, sergiledikleri davranışlar, 

oynadıkları oyunlar, arkadaşlık ve komşuluk ilişkileri, gelenek görenekleri 

uygulayış biçimleri, kendilerini ifade etme şekilleri Türkçe Dersi Öğretim 

Programı’nda (MEB, 2018) yer alan adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, 

saygı, sevgi, sorumluluk, yardımseverlik ve vatanseverlik kök değerleri ile 

ilişkilendirilmiştir. Hangi verinin hangi kök değerin kapsamına girdiği analiz 

edilmiştir. Elde edilen bulgular bölüm bölüm başlıklar altında yazılmış ve genel 

bir sonuç tablosu oluşturulmuştur. Her bölümde ön plana çıkan görsel değerlerin 

de incelemesi yapılmış, ekran görüntüsü alınarak bulgular kısmında ilgili 

görsellere yer verilmiştir.  

 

BULGULAR VE YORUM 

 Bu başlık altında incelenen Rafadan Tayfa’nın bölümleri analiz 

sonucundan elde edilen bulgular tablolar halinde ayrı ayrı sunulmuş ve 

yorumlanmıştır. Her bir bölüm için kodlanan değerler, sözlü ve görsel nitelikleri 

açısından sıklıkları ile beraber tablolaştırılmıştır. Ayrıca bölümlerde dikkat çeken 

ilgili iletilerden örnek ifade ve görseller geçtiği dakika-saniye bilgileriyle birlikte 

verilmiştir.  

 Tablo 2’de görüldüğü gibi “Eskiciler” bölümünde değerlere ilişkin 

iletilerin büyük bir kısmı sözeldir. Bu bölümde en sık temas edilen değer 

sorumluluk olup bunu sevgi ve saygı değerleri izlemektedir. Görsel ileti olarak 

en fazla yer verilen değer yardımseverliktir. Bu değere işaret eden davranış 

Hale’nin 02.02 saniye aralığında Fatma Nine çamaşır asarken ona yardım 

etmesidir. Buna ilişkin görsel aşağıda Resim 1’de verilmiştir. 
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Tablo 2 

Eskiciler Bölümündeki Değerlerin Sıklıkları 

Değerler Görsel Sözlü Sıklık 

Adalet - 1 1 

Sevgi 3 16 19 

Saygı 1 9 10 

Sabır 1 4 5 

Öz denetim - 18 18 

Sorumluluk 2 24 26 

Dostluk - 3 3 

Dürüstlük - 4 4 

Vatanseverlik - - - 

Yardımseverlik 9 7 16 

Toplam 16 86 102 

   

Resim 1. 

Hale’nin Fatma Nine’ye Yardım Etmesi 
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Tablo 3 

Karınca Dünyası Bölümündeki Değerlerin Sıklıkları 

Değerler Görsel Sözlü Sıklık 

Adalet 1 5 6 

Sevgi 2 2 4 

Saygı 1 13 14 

Sabır - 5 5 

Öz denetim - 17 17 

Sorumluluk 1 7 8 

Dostluk 1 - 1 

Dürüstlük - 12 12 

Vatanseverlik - - - 

Yardımseverlik - 3 3 

Toplam 6 64 70 

 Bu bölümde en fazla sözlü tespit edilen değer öz denetim olmuştur. 

Bölümde yer alan 06.27-06.31 Aralığında Akın’ın karıncalar hakkında “Bizim 

yüzümüzden kim bilir ne zorluklar çekiyorlar?” ifadesini öz denetim değerinin 

bir örneği olarak ifade edebiliriz. 

Tablo 4  

Kendini Onun Yerine Koy Bölümündeki Değerlerin Sıklıkları 

Değerler Görsel Sözlü Sıklık 

Adalet - 3 3 

Sevgi 1 6 7 

Saygı 2 13 15 

Sabır 1 1 2 

Öz denetim 1 11 12 

Sorumluluk - 4 4 

Dostluk - - - 

Dürüstlük - 3 3 

Vatanseverlik - 5 5 

Yardımseverlik - 3 3 

Toplam 5 49 54 

 Bu bölümde en fazla değinilen değer saygı ve öz denetim olup dostlu 

değerine ilişkin hiçbir ifade ve davranış bulunmamaktadır. Bölüm analizinde 

görülen bir başka husus da değerlere ilişkin iletilerin tamamına yakını sözlüdür.  

Bölümün adıyla başkasına saygı duymanın da önemli bir örtüşme olduğu ifade 

edilebilir. 03.50-03.57 saniye aralığında Akın’ın Hayri’ye “Kendini onun yerine 

koy Hayri Abi.” diye seslenmesi saygı değerine örnek verilebilir. 
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Tablo 5 

Köşe Kapmaca Bölümündeki Değerlerin Sıklıkları 

Değerler Görsel Sözlü Sıklık 

Adalet 1 6 7 

Sevgi - 6 6 

Saygı 1 1 2 

Sabır - 5 5 

Öz denetim - 16 16 

Sorumluluk - 12 12 

Dostluk - 3 3 

Dürüstlük - 12 12 

Vatanseverlik - - - 

Yardımseverlik - 5 5 

Toplam 2 66 68 

 Tablo 5’e göre “Köşe Kapmaca”da değerlere ilişkin iletilerin ikisi hariç 

tamamı sözlüdür. Bu bölümde öne çıkan değerler sıklıkları açısından öz denetim, 

sorumluluk ve dürüstlüktür. Vatanseverlik değerine hiçbir atıf bulunmamaktadır. 

Bu bölümde adalet değerine yönelik eyleme ilişkin görsel ileti örneği Resim 2’de 

verilmiştir. Bu görsel, bölümün 01.17 saniyesinin çocukların sayışmaca yaparak 

ebe seçmelerine ilişkindir. 

Resim 2  
Ebe Seçimi 

 

Tablo 6  
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Odadaki Arı Bölümündeki Değerlerin Sıklıkları 

Değerler Görsel Sözlü Sıklık 

Adalet - 2 2 

Sevgi - 6 6 

Saygı - 14 14 

Sabır 2 11 13 

Öz denetim - 8 8 

Sorumluluk - 9 9 

Dostluk - 2 2 

Dürüstlük - 2 2 

Vatanseverlik - - - 

Yardımseverlik - 3 3 

Toplam 2 57 59 

 Yukarıdaki tablo incelendiğinde bu bölümde de değerlere ilişkin iletilerin 

hemen hemen tamamı sözlü olup sadece iki ileti görsel olarak yer aldığı 

görülmektedir. Bu bölümde en çok işaret edilen değerler saygı ve sabır 

değerleridir.  Hayri’nin 12.27-12.30 saniye aralığında arkadaşlarına “Bak, 

kıpırdamadan duruyorum ürkütmemek için.” diyerek arının yaşantısına saygı 

duyduğunu dile getirmektedir. 

 

Tablo 7 

Rafadan Telefon Bölümündeki Değerlerin Sıklıkları 

Değerler Görsel Sözlü Sıklık 

Adalet - - - 

Sevgi 1 5 6 

Saygı - 10 10 

Sabır - 3 3 

Öz denetim - 14 14 

Sorumluluk 2 23 25 

Dostluk - - - 

Dürüstlük - 4 4 

Vatanseverlik - 2 2 

Yardımseverlik 2 6 8 

Toplam 5 67 72 

 Tablo 7’ye göre “Rafadan Telefon”da değerlere yönelik iletilerin üçte 

birinden fazlası sorumluluk değerine yöneliktir. Bu bölümde adalet ve dostluk 

değerine ilişkin ne görsel ne de sözlü ileti bulunmaktadır.  Bölümün temel değeri 
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olan sorumluluk değerine ilişkin iletiye Resim 3’te yer alan Mert’in bölümün 

10.01 saniyesinde ödev yapmasını gösteren görsel örnek olarak verilebilir:  

Resim 3 

Mert Ödev Yapıyor 

 

 

Tablo 8  

Robot Kamil Bölümündeki Değerlerin Sıklıkları 

Değerler Görsel Sözlü Sıklık 

Adalet - 1 1 

Sevgi 1 5 6 

Saygı 1 7 8 

Sabır - - - 

Öz denetim - 20 20 

Sorumluluk - 5 5 

Dostluk 1 5 6 

Dürüstlük - 16 16 

Vatanseverlik - - - 

Yardımseverlik - - - 

Toplam 3 59 62 

 “Robot Kamil” isimli bölüme ilişkin bulguların yer aldığı yukarıdaki 

tablodan çıkarılacak en önemli bulgu 20 sıklıkla öz denetim değerine en çok 

temas edilmesidir. Bu değere Kamil’in 12.30-12.36 saniye aralığında “Bu sene 

ilk kez katılacağım için çok heyecanlıyım. İyice çalışıp size öyle gösterecektim.” 

ifadesinin öz denetim değerine yönelik olarak düşünülebilir. Bu bölümde ayrıca 
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dürüstlük değerine önemli ölçüde yer verilirken yardımseverlik, vatanseverlik ve 

sabır değerlerine yönelik hiçbir ileti bulunmamaktadır. 

Tablo 9 

Tarihin Taşlı Yolları Bölümündeki Değerlerin Sıklıkları 

Değerler Görsel Sözlü Sıklık 

Adalet - 8 8 

Sevgi 1 3 4 

Saygı - 10 10 

Sabır - 5 5 

Öz denetim - 18 18 

Sorumluluk 1 11 12 

Dostluk 1 3 4 

Dürüstlük - 6 6 

Vatanseverlik - 1 1 

Yardımseverlik 3 4 7 

Toplam 6 69 75 

 Tablo 9’da “Tarihin Taşlı Yolları” bölümünde tespit edilen değerlere 

ilişkin veriler sunulmuştur. Bu bölümde tekrar edilme sırasına göre en çok öz 

denetim, sorumluluk ve saygı değerlerine yönelik iletiler bulunmaktadır.  

Yardımseverlik değerini örneklendirmesi açısından Kamil’in 14.30 saniyede 

başkalarının taşa takılıp düşmesini önlemek için yerden taşı kaldırmasını gösteren 

görsel Resim 4’te verilmiştir:  

Resim 4 

Kamil’in Yerden Taşı Alması 

-  
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Tablo 10 

Bayrak Kapmaca Bölümündeki Değerlerin Sıklıkları 

Değerler Görsel Sözlü Sıklık 

Adalet - 4 4 

Sevgi 5 11 16 

Saygı - 4 4 

Sabır 5 - 5 

Öz denetim 2 23 25 

Sorumluluk 1 26 27 

Dostluk - - - 

Dürüstlük - 5 5 

Vatanseverlik - - - 

Yardımseverlik 1 - 1 

Toplam 14 73 87 

 “Bayrak Kapmaca” bölümüne ilişkin veriler Tablo 10’da verilmiştir. Tablo 

incelendiğinde bu bölümde en fazla tespit edilen değer görsel ileti olarak sevgi 

ve sabır iken toplam sıklık olarak öz denetim ve sorumluluk değerleridir. İlgili 

bölümde vatanseverlik ve dostluk değerlerine ilişkin bir ileti tespit edilememiştir. 

Sevim’in 06.46 saniyede bankta oturup arkadaşlarının onu oyun için kurtarmaya 

gelmelerini beklemesi sabır değeriyle ilgilidir ve bu davranışa ilişkin görsel 

Resim 5’te verilmiştir: 

Resim 5 

Sevim’in Arkadaşlarını Beklemesi 
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Tablo 11  

Yıldız Karması Bölümündeki Değerlerin Sıklıkları 

Değerler Görsel Sözlü Sıklık 

Adalet 2 17 19 

Sevgi 4 6 10 

Saygı - 14 14 

Sabır 1 - 1 

Öz denetim - 21 21 

Sorumluluk 1 11 12 

Dostluk 1 1 2 

Dürüstlük - 13 13 

Vatanseverlik - - - 

Yardımseverlik - 1 1 

Toplam 9 84 93 

 

 Yukarıdaki tabloya göre “Yıldız Karması” isimli bölümde en fazla temas 

edilen değerler sırası ile öz denetim, adalet, saygı, dürüstlük, sorumluluk ve 

sevgidir. Görsel iletiler açısından en fazla sevgi değerine yer verilmiştir. Bu 

değere örnek olarak 11.dakikada Kamil’in, Akın’ın başını okşaması davranışına 

ilişkin aşağıdaki görsel örnek olarak verilebilir: 

Resim 6 

Kamil’in Akın’ın Başını Okşaması 
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SONUÇ  

Bu çalışma kapsamında Rafadan Tayfa çizgi filmi, Türkçe Dersi Öğretim 

Programı’nda (MEB, 2018) yer alan kök değerler (adalet, dostluk, dürüstlük, öz 

denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, yardımseverlik ve vatanseverlik) 

açısından incelenmiş ve elde edilen bulgular aşağıdaki tabloda özet olarak 

sunulmuştur:   

 

Tablo 12  

Rafadan Tayfa’daki Değerlere İlişkin Genel Sıklıklar 

Değer Adı Bölümlerde Geçen Değerlerin Tekrar Etme Sıklığı 

Sözlü Görsel Toplam Yüzdelik değer 

Adalet 47 4 51 % 6,87 

Sevgi 66 18 84 % 11,32 

Saygı 95 6 101 % 13,61 

Sabır 34 10 44 % 5,93 

Öz denetim 166 3 169 % 22,78 

Sorumluluk 132 8 140 % 18,87 

Dostluk 17 4 21 % 2,83 

Dürüstlük 77 - 77 % 10,38 

Vatanseverlik 8 - 8 % 1,08 

Yardımseverlik 32 15 47 % 6,33 

Genel Toplam 674 68 742 %100 

Rafadan Tayfa çizgi filminde en çok işlenen değer öz denetimdir. Öz 

denetim değeri izlenen tüm bölümlerde belirgin bir şekildeele alınarak 

işlenmiştir. Karakterlerin hepsi “kendi öz değerlendirmelerini yapabilen, yanlış 

olduğunu bildikleri davranışlardan kaçınabilen ve yanlış olduğunu farkettikleri 

davranışları da bir daha tekrar etmeyen özelliklere sahiptir. Öz denetim değerinin 

ardından işlenme sıklığı en yüksek olan değerler sırasıyla sorumluluk ve saygıdır. 

Kahramanlar, düzgün bir eğitim almış, dürüst, çevresine saygılı, sorumluluklarını 

yerine getiren,  adil, arkadaşlarıyla dostluk bağları kuvvetli, etrafındaki 

hayvanları ya da insanları seven, sabırlı ve yardımsever özelliklere sahiptir. 

Karakterlerin bu özellikleri dikkate alındığında öz denetim ile beraber 

sorumluluk ve saygı değerlerinin somut olarak Rafadan Tayfa çizgi filmine 

yansıdığı ifade edilebilir. Vatanseverlik en az işlenen değerdir. Deveci Dikmen 

vd, (2018) de Rafadan Tayfa’da en az temas edilen değerlerden birinin 

vatanseverlik olduğunu ifade etmektedir. 
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Direkçi (2019) incelemiş olduğu eserde, bu çalışma ile benzer olarak en 

fazla yer verilen değer olarak öz denetimi en az yer verilen değer olarak da 

vatanseverliği tespit etmiştir. Şahin (2019)’in çalışması da Rafadan Tayfa üzerine 

olmasına rağmen farklı tespitler içermektedir. Bunun sebebi bu çalışmada esas 

alınan değerlerin Şahin (2019)’den farklı olarak Türkçe Dersi Öğretim 

Programındaki kök değerlerden seçilmiş olmasıdır. Bölük (2018) Çizgi Filmlerde 

Yer Alan Değerlerin İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programında Yer Alan 

Değerler Çerçevesinde İncelenmesi isimli tezinde bu çalışmayla benzer olarak 

filmleri analiz ederken görsel iletiler açısından da değerleri tespit etmiştir. İlgili 

araştırma, görsellere yer vermesi açısından bu çalışma ile benzerlik 

göstermektedir. 

Çalışmanın temel sonucu olan Rafadan Tayfa gibi çizgi filmler aracılığı ile 

değerler eğiminin yapılabileceğine ilişkin yargıyı destekleyen alan yazında 

benzer çalışmalar (Sevim, 2013; Gülden, 2015; Özer, 2015; Çetin, 2018; Bölük, 

2018) bulunmaktadır. Akıncı (2013) hem sözlü hem de davranışsal olarak 

incelemiş olduğu çizgi filmlere yönelik araştırmasında davranışsal ifadelerden 

çok sözel ifade biçiminde değerlerin aktarıldığı sonucuna ulaşmıştır. Mezkûr 

çalışma tespit edilen değerlere ilişkin sözel iletilerin görsel iletilerden fazla 

olması yönüyle bu çalışmayla benzerlik göstermektedir. Hofstede’in (2001) 

çalışması, kültürün farklı derinlik seviyelerindeki göstergelerinin merkezinde 

değerleri ele alması ve kahramanlar katmanıyla çizgi filmde yer alan 

kahramanların benzer olması sebebiyle bu çalışma ile uyumlu olduğu 

söylenebilir.  

Tüm bu sonuçlardan hareketle Rafadan Tayfa’nın Türkçe Dersi Öğretim 

Programında (MEB, 2018) yer alan kök değerlerin öğretiminde kullanılabileceği 

açıktır. Bu durum sözlü ya da görsel olarak incelenen bölümlerde tespit 

edilmiştir. Bu bağlamda şu öneriler sunulabilir: 

Ortaokul seviyesindeki öğrencilerin sahip olması gereken değerler 

bağlamında zengin bir hayal dünyası sunan, görsel ve işitsel ögelerin yoğun bir 

şekilde ön planda olduğu Rafadan Tayfa, ders kitaplarında dinleme/izleme metni 

olarak düzenlenebilir. 

Rafadan Tayfa, değerlere ilişkin görsel ve sözel iletilerin sıklıklarına da 

bakılarak ilgili değerlerin doğrudan ya da dolaylı olarak öğretiminde 

kullanılabilir.  

Okullarda işlenen değerlere uygun olan bir bölüm öğrencilere izlettirilip 

öğrencilerden izlediklerini eleştirmesi istenebilir. 
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Bundan sonra yapılacak farklı araştırmalarda TRT’de yayımlanan fakat 

araştırma konusu yapılmayan çizgi filmler gerek Türkçe Dersi Öğretim 

Programı’nda (MEB, 2018) yer alan kök değerler açısından gerekse farklı 

araştırmacıların değer sınıflandırmalarından hareketle sınıf seviyelerine göre 

incelenebilir.  
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TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DİNLEME ÜSTBİLİŞ 

STRATEJİLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME: RECEP 

TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ1 

Yasemin BAKİ2 

Öz  

Bu araştırmada, Türkçe öğretiminde temel dil becerilerinden biri olan dinleme becerisine 

ilişkin üstbilişsel stratejilerin kullanımlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Betimsel 

tarama modeliyle gerçekleştirilen araştırmanın çalışma grubu seçkisiz örnekleme 

yöntemlerinden basit seçkisiz örnekleme yoluyla belirlenmiştir. Katılımcılar; 2017-2018 

akademik yılında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümünde 

1., 2., 3. ve 4. sınıfta öğrenim gören toplam 223 öğretmen adayından oluşmaktadır. 

Araştırma verileri Dinleme Üstbiliş Stratejileri Ölçeği aracılığıyla toplanmıştır. Dikkat, 

planlama-değerlendirme ve problem çözme olmak üzere üç boyuttan oluşan bu ölçme 

aracıyla Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme üstbilişsel stratejilerinin; cinsiyet, sınıf 

düzeyi, anne-baba eğitimi düzeyi, haftalık okunan sayfa sayısı ve yıl içerisinde okunan 

kitap sayısı değişkenleri açısından manidar düzeyde farklılık gösterip göstermediği 

incelenmiştir. Verilerin analizinde iki değişken arasındaki anlamlılığı test etmek için t 

testi, ikiden fazla değişken arasındaki anlamlılığı test etmek için de tek yönlü varyans 

analizi (One Way Anova) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda Türkçe öğretmeni 

adaylarının dinleme üstbilişsel stratejilerinin kullanımının dikkat boyutunda erkek 

öğretmen adayları lehine manidar düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Sınıf 

                                                 
1Bu araştırma II. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresinde (ITEAC 2018) 

sunulan sözlü bildirinin genişletilmiş şeklidir. 
2Doç. Dr., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi 

Bölümü, Türkçe Öğretmenliği Anabilim Dalı, ysmnbaki@gmail.com, Orcid: 0000-0003-4064-

3724. 
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düzeyi değişkenine göre ölçeğin toplamı ve dikkat boyutunda 1.sınıf ile 4. sınıf düzeyinde 

1. sınıf lehine manidar farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Baba eğitim düzeyine göre 

öğretmen adaylarının üstbilişsel stratejileri benzer niteliklere sahipken anne eğitim düzeyi 

değişkeni açısından ölçeğin toplamı, problem çözme ve dikkat boyutunda anne eğitim 

düzeyleri ilkokul olan öğretmen adayları lehine manidar düzeyde farklılık gösterdiği 

tespit edilmiştir. Yıl içerisinde okunan kitap sayısı değişkeni açısından ise problem çözme 

boyutunda yıl içerisinde 10 ve üzeri kitap okuyanların lehine manidar düzeyde farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir. Buna karşın haftalık okunan sayfa sayısı değişkeni açısından 

ise öğretmen adaylarının dinleme üstbilişsel stratejilerini kullanımlarının benzer olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe Öğretmeni Adayları, Dinleme, Üstbiliş Stratejisi. 

 

An Evaluation of Listening Metacognitive Strategies of Prospective 

Turkish Teachers: The Case of Recep Tayyip Erdogan University 

Abstract  

This study aimed to examine the use of metacognitive strategies related to listening skill 

which is one of the basic language skills in teaching Turkish. The study group of the 

research which was conducted with descriptive survey model was determined by simple 

random sampling that is one of the random sampling methods. Participants consisted of 

223 prospective teachers who were studying in their 1st, 2nd, 3rd and 4th years in Turkish 

Language Teaching Department at Recep Tayyip Erdoğan University in the 2017-2018 

academic year. The study data were collected through the Listening Metacognitive 

Strategies Scale. Whether the listening metacognitive strategies of prospective Turkish 

teachers differed significantly in terms of the variables of gender, grade level, parental 

education level, number of pages read weekly and number of books read during the year 

was analyzed using this scale which consisted of three dimensions: attention, planning-

evaluation and problem solving. In the analysis of the data, t-test was used to test the 

significance between two variables, and one-way analysis of variance (One Way Anova) 

was used to test the significance of more than two variables. As a result of the research, 

it was found that the use of listening metacognitive strategies of prospective Turkish 

teachers showed a significant difference in the dimension of attention in favour of male 

prospective teachers. On the other hand, in terms of grade level variable, it was 

determined that there was a significant difference in the total of the scale and in the 

dimension of attention in favour of 1st year students. While the metacognitive strategies 

of prospective teachers according to father education level had similar characteristics, it 

was found that the total of the scale differed significantly in terms of the mothers 

education level variable in the dimensions of problem solving and attention in favour of 

the prospective teachers whose mother education levels were primary school. In terms of 

the number of books read during the year, it has been found a significant difference in the 

dimension of problem solving in favour of the participants who read 10 or more books 

during the year. On the other hand, it was concluded that prospective teachers’ use of 
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listening metacognitive strategies was similar in terms of the number of pages read 

weekly variable. 

Keywords: Prospective Turkish Teachers, Listening, Metacognitive Strategy. 

 

GİRİŞ  

Anadilde iletişim becerisi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenmiş 

temel yetkinliklerden biridir. Bireyin dış dünyayı sözlü ve yazılı olarak 

algılayışında kullandığı temel beceriler dinleme, okuma, konuşma, yazma, görsel 

okuma ve sunu olarak değerlendirilmektedir. Bireyin eğitim yolculuğunda bu 

dünyayı beraberinde kendini yorumlayış ve algılayışına katkı sağlayan 

becerilerinden biri de dinleme becerisidir. Bu beceri, bireyin dünyaya gelişiyle 

birlikte dış dünyaya açılan pencerede ilk ve en önemli duyusal güçlerinden 

biridir. Bu güç doğumdan önce başlayıp aile ve ardından okul ve hayatla 

gelişimini sürdüren iletişim ve öğrenmenin temeli olarak kabul edilmektedir 

(Deniz ve Keray, 2015; Emiroğlu, 2013). Bu beceriyle fiziksel bir bağla başlayıp 

düşüncelere doğru bir akışın geliştiği karmaşık bir süreçten oluşur. 

Kulaklarla kelimeleri okuyarak işitilenleri anlama olarak da tabir edilen bir 

beceri olan dinleme, dikkati sesler üzerine odaklayarak söylenen sözdeki manayı 

anlamak için kulağın işitme işlevini bilinçli olarak kullanmasıdır (Alperen, 2001). 

Dinleme sürecinde sesli mesajların sözlü ve sözsüz yönlerinin bütün olarak 

anlaşılması, değerlendirilmesi ve organize edilmesi sürecinde gerekenler seçilip 

ayırılarak bellekte depolanmaktadır (Taşer, 2012). İşitilenlerin zihinde 

anlamlandırılmasıyla gerçekleşen dinleme/izleme sürecinde işitme ve 

beraberinde anlama süreci devreye girer. Başka bir söylemle dış dünyadan alınan 

veriler bireyin düşünce dünyasında anlamlandırılır. 

Alıcı becerilerden biri olarak da değerlendirilen dinleme diğer beceriler 

gibi eğitilebilir bir beceridir (Özdemir, 1987). Dinleme becerisinin sistemli bir 

şekilde gelişebilmesi için dinleme sürecinin öncesi, sonrası ve sırasında çeşitli 

stratejiler uygulanmaktadır (Güneş, 2007; Kuşçu, 2010). Dinleyici, dinleme 

sürecinde birçok uyarıcıyla karşı karşıya kalır ve bu süreçte zihin açık ve aktif bir 

şekilde olup ciddi bir performans sergiler. Dinleme sürecinde anlama, kavrama, 

analiz ve sentez yapma, yorumlama ve değerlendirme yeteneklerini ve bu 

yeteneklere ilişkin çeşitli stratejiler kullanılmaktadır. Birey dinleme sürecinde 

kullandığı bu bilişsel stratejilerilerle süreci yürütür. Bu stratejiler alan yazında 

üstbiliş stratejileri ya da “izleyici”, “düzenleyici”, “yönetici” stratejiler olarak 

tanımlanmaktadır (Flavell, 1976; Hacker, 1998).  
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Üstbiliş, bilgi ve düzenleme (beceri) olmak üzere iki boyuttan oluşmakla 

birlikte üstbilişsel bilgi bireyin ne yapabileceğine ilişkin farkındalığıdır. Üstbiliş 

düzenleme ise tahmin, planlama, izleme ve değerlendirme süreçlerinden 

oluşmaktadır. Bu süreçte bireyin bilişsel süreçleri üzerinde aktif bir denetim 

yapması sağlanmaktadır. Üstbilişsel stratejilerin kullanımı aslında dinlemenin 

öğrenimi ve dinleme sürecinin aktif olarak yönetimi demektir. Böylelikle birey 

kendi öğrenme-öğretme sürecini ve bulunduğu durumu değerlendirebilir 

(Pintrich, Wolters ve Baxter, 2000). Bu da öğrenme-öğretme sürecinde başarıyı 

getiren bir faktördür.  Bu sebeple üstbilişsel stratejiler başarılı bireylerin yedinci 

hissi olarak da adlandırılmaktadır (Birjandi, Mirhassani ve Abbasian, 2006’den 

aktaran Öztürk, 2017). 

Dinleme üstbilişsel stratejileri, dinleme sürecinde bilişsel süreçleri yöneten 

ve kontrol eden içsel süreçler olarak tanımlanmakta olup bireyin bilişsel 

süreçlerinin farkında olması ve kendini değerlendirmesidir (Çakıroğlu, 2007; 

Melanlıoğlu, 2012). Bu stratejilerin kullanımı temelde bireyin dinlemeyi 

öğrenmesi ve dinleme sürecinin farkına vararak bu süreci bizzat kendisinin 

yönetmesidir. Yapılan araştırmalarda dinlemeyi öğretmenin hem dinlenileni 

anlamaya hem dinlemeye karşı olumlu tutum gelişimini sağladığı (Çelikbaş, 

2010; Field, 2003; Goh, 2000) ve üstbiliş stratejileri öğretiminin öğrencilerin 

dinleme becerileri üzerindeki olumlu bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir 

(Katrancı ve Yangın, 2013). Üstbiliş strateji eğitimi, öğrencilerin dinleme 

sürecine ilişkin temel unsurları fark etmelerine, dinleme stratejileri ve dinleme 

becerilerinin gelişmesine de katkı sağlamaktadır (Goh ve Taib, 2006; Katrancı ve 

Yangın, 2013). Çünkü dinleme sırasında kendini izleyebilen yani dinleme 

üstbilişsel stratejilerini kullanan birey, dinlemeye hazırlandığı gibi dinleme 

sırasında öğrendiklerini de değerlendirir (Arnold ve Coran, 2011). Üstbilişsel 

strateji öğretimiyle anlama arasındaki yüksek ilişkinin varlığı (Garner ve Kraus, 

1980’den aktaran Dinner, 2009) ve üstbilişsel stratejileri eğitiminin dinlediğini 

anlama becerilerini geliştirdiğine ilişkin bilgiler de bu durumu doğrulamaktadır 

(Altunkaya, 2018; Katrancı ve Yangın, 2013; Melanlıoğlu, 2011; Memiş ve 

Erdem, 2013; Stein, 1999). Çünkü üstbiliş dinleme stratejilerinin kullanımı 

dinleme sürecindeki temel unsurların fark edilmesine (Goh ve Taib, 2006), 

öğrenilenlerin değerlendirmesine ve anlaşılmasına katkı sağlayarak (Arnold ve 

Coran, 2011) öğrenme sürecinde belirleyici bir rol üstlenir (Wang, Haertel ve 

Walbergi, 1990). Bu yönüyle öğretilebilir ve geliştirilebilir bir beceri olan 

dinleme becerisine ilişkin farkındalığın kazanılması diğer dil becerilerinin 

gelişimine de katkı sağlamaktadır (Melanlıoğlu, 2012).  

Oysaki dinleme becerisi Türkçe öğretim programlarında diğer dil 

becerilerine nazaran ihmal edilen bir beceridir (Melanlıoğlu, 2012; Çifçi, 2001). 
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Bu becerinin gelişememe sebepleri arasında doğuştan getirilen yani edinilmiş ve 

geliştirilemeyen bir beceri olduğuna ilişkin yanlış kanılar (Emiroğlu, 2013; Kara 

ve Gün, 2014; Mackay, 1997; Melanlıoğlu, 2012; Yalçın, 2006) işitme ve 

dinlemenin aynı kavram olarak sanılması önemli sebepler arasında sayılabilir 

(Akçataş, 200; Sever, 2011). Ayrıca dinleme bir zihinsel faaliyet olmasına karşın 

bu becerinin gelişiminde daha çok dinlemenin fiziksel boyutu üzerinde 

durulmaktadır. Sınıf içerisinde kontrolünün zor oluşu da (Yalçın, 2002), 

dinlemeye yönelik olumsuz tutum geliştirilmesine sebep olmaktadır (Katrancı ve 

Yangın, 2013). Dinleme becerisinin gelişimine ilişkin etkinliklerin uygulanması 

aşamasında yaşanan sorunlar (Doğan, 2008), dinleme becerisinin ölçülmesinde 

eksiklikleri de beraberinde getirmektedir (Epeçaçan, 2013). İlköğretim çağında 

verilen eğitimde bu süreçte etkili bir faktör olarak değerlendirilmektedir (Calp, 

2005). Öğrenme-öğretme evresinin dinleme sürecinde öğrenci pasif kaldığı için 

bu süreçte kullanabilecekleri farklı yöntem, teknik ve stratejilerin öğretmenler 

tarafından uygulamalı olarak öğretilmeli böylelikle öğrencilerin kendi düşünce 

süreçlerini planlı bir şekilde düzenleyebilmeleri ve yönetebilmelerine rehber 

olunmalıdır (Pucheu, 2008). Oysaki öğretmenler tarafından dinleme becerisi çok 

basit bir beceri olarak da değerlendirilmektedir (Strother, 1987). Türkçe 

öğretmenleri ise en çok zorlandıkları beceri olarak tanımlamaktadırlar (Er, 2011). 

Türkçe öğretmeni adayları ise dinleme becerisine ilişkin öğretimdeki 

yaklaşımlar, duyuşsal değişkenler ve üniversitede verilen dinleme eğitimi 

dersinin içeriğinden kaynaklanan sorunlar yaşamaktadırlar (Emiroğlu, 2013). Bu 

sorunların yanı sıra öğrencilere nasıl dinlemeleri gerektiğine ilişkin bir eğitimde 

verilmemektedir (Mendelsohn, 1994). Bu sorunların çözümüne katkı sağlamak 

için Türkçe öğretmenlerinin, öğrencilere dinleme sürecinde bilişsel ve üstbilişsel 

stratejilerin kullanımı hakkında uygulamalı bilgiler vererek bu konuda 

farkındalık kazanmaları sağlamalıdır. Bu nedenle öğretmenlerin üstbiliş dinleme 

stratejilerini ve bunların uygulanmasını, bu stratejilerin dinleme eğitimiyle 

ilişkilendirilmesini iyi bilmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte öğrencilerini de 

bu stratejileri aktif olarak kullanan, dinleme ve dinlediğini anlayabilen bağımsız 

bir seviyeye ulaşabilmelidirler (Field, 2003; Öztürk, 2017; Melanlıoğlu, 2011). 

Dinleme daha çok içsel süreçlerden oluşması sebebiyle bireyin bu süreçte kendini 

değerlendirmesi daha etkili bir yöntem olarak düşünülmektedir (Melanlıoğlu, 

2011). Üstbilişin de öğretilebilir bir beceri olmasının yanı sıra (Kumar, 1998) 

dinleme öğretiminde strateji temelli bir sürecin takip edilmesi de dinleme 

performansının geliştirilmesine katkı sağlamaktadır (Cross, 2010; Graham ve 

Makaro, 2008; İmhof, 2000; Öztürk, 2017).  

Dinleme becerisinin gelişiminde etkin bir rol üstlenen dinleme üstbilişsel 

stratejilerinin bu önemine karşın alan yazında bu konuda sınırlı sayıda araştırma 
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olduğu ve bunların daha çok yabancı dil öğretiminde yoğunlaştığı söylenebilir 

(Arnold ve Coran, 2011; Birjandi, 2012; Bozorgian, 2012; Cross, 2010; Goh ve 

Taib, 2006; Ghapanchi ve Taheryan, 2012; El-Hindi, 1996; Özbilgin, 1993; 

Imhof, 2000; Vandergrift, 2003; Vandergrift ve diğ., 2006; Kurita, 2012). Yurt 

içinde yapılan araştırmalarda da dinleme becerisiyle ilgili sınırlı sayıda çalışma 

olmakla birlikte (Altunkaya, 2018; Katrancı ve Yangın, 2013; Melanlıoğlu, 2011; 

Memiş ve Erdem, 2013; Okur ve Azizoğlu, 2016; Öztürk, 2017) Türkçe 

öğretmeni adaylarının dinleme üstbilişsel stratejilerinin değerlendirilmesine 

ilişkin herhangi bir araştırmaya erişilmemiştir. Türkçe öğretmeni adaylarının 

dinleme üstbilişsel stratejilerine ilişkin yapılacak araştırmalarla hem eğitim 

fakültelerinde bu becerinin gelişimine ilişkin referanslar sunularak dinleme 

eğitiminin kalitesinin artışının sağlanması hem de öğretmen adaylarının meslek 

yaşantılarında bu birikimlerini aktif bir şekilde kullanmalarına katkı 

sağlanacaktır. Bu sebeple bu araştırmanın dinleme becerisinin gelişimi açısından 

alan yazında bu konuda bir farkındalık kazandırılacağı düşünülmektedir.  

Bu araştırmayla Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme üstbiliş 

stratejilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, anne-baba eğitim düzeyi, haftalık okunan 

sayfa sayısı, yıl içerisinde okunan kitap sayısı değişkenleri açısından manidar 

düzeyde farklılık gösterip göstermediğine dair probleme cevap aranmaktadır. Bu 

çerçevede araştırmada şu alt problemlere cevap aranmaktadır: 

1. Türkçe öğretmen adaylarının dinleme üstbiliş stratejilerini kullanma 

düzeyleri nedir? 

2. Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme üstbiliş stratejileri cinsiyete göre 

manidar düzeyde farklılık göstermekte midir?  

3.Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme üstbiliş stratejileri sınıf düzeyine 

göre manidar düzeyde farklılık göstermekte midir?  

4.Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme üstbiliş stratejileri anne eğitim 

düzeyi değişkeni açısından manidar düzeyde farklılık göstermekte midir? 

5.Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme üstbiliş stratejileri baba eğitim 

düzeyi değişkeni açısından manidar düzeyde farklılık göstermekte midir? 

6.Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme üstbiliş stratejileri haftalık okunan 

sayfa sayısı değişkeni açısından manidar düzeyde farklılık göstermekte midir? 

7. Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme üstbiliş stratejileri yıl içerisinde 

okunan kitap sayısı değişkeni açısından manidar düzeyde farklılık göstermekte 

midir? 
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YÖNTEM  

Araştırmanın modeli 

Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme üstbiliş stratejilerinin çeşitli 

değişkenler açısından incelenmesini amaçlandığı bu araştırma, betimsel tarama 

modelinde gerçekleştirilmiştir. Bu modelde iki ya da daha fazla sayıdaki değişken 

arasındaki birlikte değişimin varlığının ve/veya derecesinin belirlemesi amaçlanır 

(Karasar, 2011).    

Çalışma Grubu  

Araştırmanın çalışma grubu, basit seçkisiz örnekleme yoluyla 

belirlenmiştir. Çalışma grubu; 2017-2018 akademik yılında Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi, Türkçe Öğretmenliği Bölümünde 1., 2., 3. ve 4. sınıfta 

öğrenim gören toplam 223 öğretmen adayından oluşmaktadır. Katılımcıların 

demografik özellikleri incelendiğinde; 74’ü (%33.2) erkek, 149’u kadın (%66.7) 

olmakla birlikte; 92’si (%41.3) 1. sınıfta, 63’ü (%28.3) 2. sınıfta, 43’ü (19.3) 3. 

sınıfta, 25’i (%11.2) 4. sınıfta öğrenim görmektedir. 

Verilerin Toplanması 

Verilerinin toplanması için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Dekanlığından gerekli izin alınmış ardından uygulama yapılacak güne 

ilişkin ders programı incelenmiştir. Yapılan planlama sonucunda ölçekler tüm 

sınıf düzeylerinde aynı günde uygulanmış ve bu süre ortalama 15 dakika 

sürmüştür. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırma verileri, Dinleme Üstbiliş Stratejileri Ölçeği aracılığıyla 

toplanmıştır. Bu ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmalarına ilişkin sonuçlar 

aşağıda sunulmuştur. 

Dinleme Üstbiliş Stratejileri Ölçeği 

Bu ölçme aracının orijinal şekli Janusik ve Keaton (2011) tarafından 

geliştirilen Janusik-Keaton Metacognitive Listening Strategies Instrument 

(MLSI)’dır. MLSI ana dilinde dinleme üstbilişsel stratejileri ölçmeye yönelik 

olarak hazırlanmış olup ölçeğin orijinal hali 11 madde ve 3 boyuttan 

oluşmaktadır. Dikkat alt boyutunda 4 madde, problem çözme alt boyutunda 3 

madde ve planlama değerlendirme alt boyutunda 4 madde yer almaktadır.  

Okur ve Azizoğlu (2016) tarafından öğretmen adaylarının üstbiliş 

stratejilerini ölçmek için kullanılan bu ölçme aracının yapı geçerliğini belirlemek 
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için açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi 

sonucunda ölçeğin 11 madde ve “dikkat”, “planlama-değerlendirme” ve 

“problem çözme” olmak üzere üç faktörden oluştuğu tespit edilmiştir. Ölçeğin 

Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,83 bulunurken dikkat, planlama-

değerlendirme, problem çözme alt boyutları için sırasıyla 0,75; 0,70; 0,79 olarak 

hesaplanmıştır. Araştırmacı tarafından ölçeğe ilişkin yapılan doğrulayıcı faktör 

analizi sonucunda yapısal modelin uyum indekslerinin kabul edilebilir düzeyde 

olduğu söylenebilir (χ2/sd=1,71, RMSEA=.07, GFI=.92, CFI=.98, NFI=.95, 

AGFI=.87). Bu araştırma için Dinleme Üstbiliş Stratejileri Ölçeğinin güvenirlik 

ve geçerlik çalışması yapılmış olup bu analizler aşağıda verilmiştir. 

Doğrulayıcı faktör analizi: Dinleme Üstbiliş Stratejileri Ölçeğinin 

orijinal şeklinde yer alan faktör yapılarının, bu araştırma çerçevesinde doğrulanıp 

doğrulanmadığını tespit etmek amacıyla yapılan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) 

sonuçları Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 

Şekil 1. Dinleme üstbiliş stratejileri ölçeğine ilişkin doğrulayıcı faktör analizi 

Dinleme Üstbiliş Stratejileri Ölçeğine ilişkin yapılan doğrulayıcı faktör 

analizi sonucunda elde edilen uyum iyiliği değerleri (χ²/sd=3.31 (p<.01), 
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GFI=.91, CFI=.88, IFI=.91, RMSEA=.10, SRMR=.05) hesaplanmıştır. Dinleme 

Üstbiliş Stratejileri Ölçeğinin geçerliğine ilişkin doğrulayıcı faktör analizi (DFA) 

sonuçlarına göre ölçeğin üç faktörden oluşan yapısıyla oluşturulan modelin uyum 

iyiliği indekslerinin değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu söylenebilir (Hu 

ve Bentler, 1999; Jöreskog ve Sörbom, 1993; Kline, 2011; Sümer, 2000). Yapılan 

bu analizler neticesinde ölçeğin orijinal formundaki faktör yapılarının bu 

araştırma için de doğrulandığı ve yeterli düzeyde geçerliğe sahip olduğu 

söylenebilir. 

 

BULGULAR ve YORUM  

 Araştırmanın bu bölümünde Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme üstbiliş 

stratejilerinin cinsiyet, sınıf düzeyi, yaş, anne-baba eğitim düzeyi, haftalık 

okunan sayfa sayısı, okumaya engel olan etken değişkenleri açısından manidar 

düzeyde farklılık gösterip göstermediğine ilişkin bulgulara yer verilmiştir.  

 Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme üst bilişel stratejilerine ilişkin 

betimsel istatistik sonuçlarının araştırıldığı 1. alt probleme ilişkin bulgular Tablo 

1’de sunulmuştur. 

Tablo 1 

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Üstbiliş Stratejilerine İlişkin Betimsel 

İstatistik Sonuçları 

Dinleme Üstbiliş Stratejileri n X̅ SS 

Dikkat 223 3.65 .69 

Planlama-değerlendirme 223 3.79 .59 

Problem çözme 223 3.59 .65 

Dinleme üstbiliş stratejileri toplam puanı  223 3.69 .55 

 Tablo 1’e göre Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme üstbiliş stratejileri 

ölçeği ve alt boyutlarına ilişkin aldıkları puanlar büyükten küçüğe; planlama-

değerlendirme, dikkat, ölçeğin toplamı ve problem çözme olarak sıralanmaktadır. 

Öğretmen adaylarının dinleme üstbiliş stratejilerinin kullanımında en yüksek 

ortalamanın planlama-değerlendirme en düşük düzeyde ise problem çözme 

boyutu yer almaktadır. Ayrıca öğretmen adaylarının ölçeğin toplamı ve alt 

boyutlarına ilişkin ortalamalarının hepsi 3’ten büyüktür. Bu durumda öğretmen 

adaylarının bu becerilerini ortalamanın üzerinde kullandıkları şeklinde 

değerlendirilebilir.  
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 Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme üstbiliş stratejilerinin cinsiyet 

değişkeni açısından farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amaçlandığı 2. 

alt probleme ilişkin yapılan t-Testine ait bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. 

Tablo 2 

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Üstbiliş Stratejilerinin Cinsiyet 

Değişkeni Açısından t-Testi Sonuçları 

Dinleme Üstbiliş 

Stratejileri 
Cinsiyet 

n,  X̅ ve SS 

Değerleri 

Levene Testi t-Testi 

n X̅ SS F p t SD p 

Dikkat 
Kadın 149 7.42 1.37 

.33 .56 -1.75 221 .38 
Erkek 74 7.07 1.43 

Planlama-

Değerlendirme 

Kadın 149 14.50 2.63 
.01 .89 -1.03 221 .08 

Erkek 74 14.11 2.60 

Problem Çözme 
Kadın 149 19.10 2.87 

.15 .69 -.87 221 .30 Erkek 74 18.73 3.02 

Toplam 
Kadın  149 41.01 6.28 

.05 .81 -1.27 221 .20 
Erkek 74 39.92 5.55 

 Tablo 2’ye göre ölçeğin toplamı ile dikkat, planlama-değerlendirme ve 

problem çözme boyutlarında varyanslar homojendir. Türkçe öğretmeni 

adaylarının dinleme üstbiliş stratejileri cinsiyet değişkeni açısından ölçeğin 

toplamıyla [t(221)=-1.27; p>.05], dikkat [t(221)=-.1.75; p>.05] ve problem çözme 

[t(221)=-.87; p>.05] boyutunda manidar farklılık göstermezken planlama-

değerlendirme [t(221)=-1.03; p>.05] boyutunda istatiksel açıdan manidar düzeyde 

farklılık göstermektedir. 

 Ölçeğin toplamı ve alt faktörlerinin sınıf düzeyine ilişkin betimsel istatistik 

sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur. 

 Tablo 3’e göre dinleme üstbiliş stratejilerine ilişkin puan ortalamalarının 

ölçeğin toplamı ve alt boyutlarında sınıf düzeyine göre farklılık gösterdiği 

gözlenmektedir. Bu farklılıkların sınıf düzeyi değişkeni açısından manidar 

düzeyde olup olmadığını belirlemek amacıyla öncelikle ölçeğin toplamı ve alt 

boyutlarına ilişkin varyansların homojenliği varsayımı Levene testiyle 

incelenmiştir. Bu analiz sonucunda ölçeğin toplamı (Levene=.61, p=.60>.05) ile 

dikkat (Levene=1.37, p=.25>.05), planlama-değerlendirme (Levene=.368 

p=.76>.05) ve problem çözme (Levene=.85, p=.60>.05) alt boyutlarında 

varyansların homojen olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 3 

Sınıf Düzeyine İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları 

Dinleme Üstbiliş Stratejileri Sınıf n X̅ SS 

Dikkat 

 

1 92 7.66 1.10 

2 63 7.10 1.59 

3 43 7.19 1.45 

4 25 6.72 1.51 

Planlama-Değerlendirme 

1 92 14.63 2.49 

2 63 14.44 2.81 

3 43 14.44 2.72 

4 25 13.08 2.15 

Problem Çözme 

1 92 19.25 2.60 

2 63 18.98 3.40 

3 43 19.05 2.95 

4 25 17.84 3.02 

Toplam 

1 92 41.54 5.42 

2 63 40.53 7.17 

3 43 40.67 5.57 

4 25 37.64 5.33 

 Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme üstbiliş stratejilerinin sınıf düzeyi 

değişkeni açısından manidar düzeyde farklılık gösterip göstermediğinin 

belirlenmesinin amaçlandığı 3. alt probleme ilişkin ölçeğin toplamı ve alt 

boyutları için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları Tablo 4’te 

sunulmuştur. 

 Tablo 4’e göre dinleme üstbiliş stratejilerinin sınıf düzeyi değişkenine göre 

ölçeğin toplamı [F(219)=2.79; p<.05] ile dikkat boyutunda [F(219)=4.09; p<.05] 

istatiksel açıdan manidar düzeyde farklılık göstermektedir. Planlama-

değerlendirme [F(219)=2.39; p>.05] ve problem çözme [F(219)=1.49; p>.05] 

boyutunda ise sınıf düzeyi değişkenine göre manidar düzeyde farklılık 

göstermemektedir. Manidar farklılıklar incelendiğinde ölçeğin toplamında 4. 

sınıftaki öğretmen adaylarının dinleme üstbiliş stratejileri ortalamaları 

[ X̅=37.64], 1. sınıftaki [ X̅=41.54], 2. sınıftaki [X̅=40.53] ve 3. sınıftaki [X̅=40.67] 

öğretmen adaylarının ortalamalarından daha düşüktür. Dikkat boyutunda ise 1. 

sınıftaki öğretmen adaylarının ortalamaları [X̅=7.66], 2. sınıftakilerin [X̅=7.10] ve 

4. sınıftakilerin ortalamalarından [X̅=7.10] daha yüksektir. 
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Tablo 4 

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Üstbiliş Stratejilerinin Sınıf Düzeyi 

Değişkeni Açısından Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

  Ölçeğin toplamı ve alt faktörlerinin anne eğitim düzeyine ilişkin betimsel 

istatistik sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5 

Anne Eğitim Düzeyine İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları 

Dinleme Üstbiliş Stratejileri                                Anne Eğitim Düzeyi  n X̅ SS 

Dikkat 

İlk (1) 160 7.40 1.43 

Orta (2) 40 7.16 1.29 

Lise (3) 19 6.79 1.35 

Üniv. (4) 4 7.25 .95 

Planlama-Değerlendirme 

İlk (1) 160 14.44 2.77 

Orta (2) 40 14.68 2.12 

Lise (3) 19 13.26 2.07 

Üniv. (4) 4 13.50 2.38 

Problem Çözme 

İlk (1) 160 19.00 3.01 

Orta (2) 40 19.22 2.52 

Lise (3) 19 18.05 3.39 

Üniv. (4) 4 20.00 3.36 

Toplam 

İlk (1) 160 40.85 6.27 

Orta (2) 40 41.07 5.27 

Lise (3) 19 38.11 5.99 

Üniv. (4) 4 40.75 3.20 

Tek Yönlü Varyans Analizi 

Dinleme 

Üstbiliş 

Stratejileri                                

Varyansın  

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
SD 

Kareler 
Ortalaması 

F p LSD 

Dikkat 

Gruplar arası 23.06 3 7.68 

4.09 .00 
1>2 

1>4 
Gruplar içi 411.63 219 1.88 

Toplam 434.70 222  

Planlama-

Değerlendirme 

Gruplar arası 48.51 3 16.17 

2.39 .06 - Gruplar içi 1478.85 219 6.75 
Toplam 1527.36 222  

 

Problem Çözme 

Gruplar arası 39.37 3 13.12 

1.49 .21 - Gruplar içi 1923.14 219 8.78 
Toplam 1962.52 222  

Toplam 

Gruplar arası 300.75 3 100.25 

  2.79 .04 

1>4 

2>4 

3>4 

Gruplar içi 7854.06 219 35.86 

Toplam 8154.81 222  
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 Tablo 5’e göre dinleme üstbiliş stratejileri puan ortalamaların ölçeğin 

toplamı ve alt boyutlarında anne eğitim düzeyine göre farklılık göstermektedir. 

Bu farklılığın manidar düzeyde olup olmadığını belirlemek için ölçeğin toplamı 

ve alt boyutlarına ilişkin varyansların homojenliği varsayımı Levene testiyle 

incelenmiştir. Bu analiz sonucunda ölçeğin toplamı (Levene=.98, p=.40>.05) ile 

dikkat (Levene=.55, p=.64>.05), planlama-değerlendirme (Levene=1.60, 

p=.18>.05) ve problem çözme (Levene=1.00, p=.39>.05) alt boyutlarında 

varyansların homojen olduğu belirlenmiştir.  

 Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme üstbiliş stratejilerinin anne eğitim 

düzeyi değişkeni açısından manidar düzeyde farklılık gösterip göstermediğinin 

belirlemesinin amaçlandığı 4. alt probleme ilişkin ölçeğin toplamı ve alt boyutları 

için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları Tablo 6’da sunulmuştur. 

 

Tablo 6 

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Üstbiliş Stratejilerinin Anne Eğitim 

Düzeyi Değişkeni Açısından Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 

Tablo 6’ya göre öğretmen adaylarının dinleme üstbiliş stratejilerinin anne 

eğitim düzeyi değişkeni açısından ölçeğin toplamı [F(219)=1.24; p>.05] ile dikkat 

[F(2019)=1.27; p>.05], planlama-değerlendirme [F(219)=1.51; p>.05], problem 

çözme [F(219)=.86; p>.05] boyutlarında istatiksel açıdan manidar düzeyde farklılık 

göstermediği belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre öğretmen adaylarının dinleme 

Dinleme 

Üstbiliş 

Stratejileri                                

Varyansın  

Kaynağı 

Kareler  

Toplamı 
SD 

Kareler 

Ortalaması 
F p LSD 

Dikkat 

Gruplar arası 7.45 3 2.48    

Gruplar içi 427.24 219 1.95 1.27 .28 - 

Toplam 434.70 222     

Planlama-
Değerlendir

me 

Gruplar arası 31.01 3 10.33    
Gruplar içi 1496.35 219 6.83 1.51 .21 - 
Toplam 1527.36 222     

Problem 
Çözme 

Gruplar arası 22.94 3 7.64    
Gruplar içi 1939.57 219 8.85 .86 .46 - 
Toplam 1962.52 222     

Toplam 

Gruplar arası 136.31 3 45.43    
Gruplar içi 8018.50 219 36.61 1.24 .29 - 
Toplam 8154.81 222     
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üstbiliş stratejilerinin anne eğitim düzeyi değişkeni açısından benzer olduğu 

söylenebilir. 

Ölçeğin toplamı ve alt faktörlerinin baba eğitim düzeyine ilişkin betimsel 

istatistik sonuçları Tablo 7’de sunulmuştur. 

 

Tablo 7 

Baba Eğitim Düzeyine İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Tablo 7’ye göre dinleme üstbiliş stratejilerine ilişkin puan ortalamaları 

ölçeğin toplamı ve alt boyutlarında baba eğitim düzeyine göre farklılık 

göstermektedir. Bu farklılığın manidar düzeyde olup olmadığını incelemek 

amacıyla ölçeğin toplamı ve alt boyutlarına ilişkin varyansların homojenliği 

Levene testiyle incelenmiştir. Bu analiz sonucunda ölçeğin toplamı (Levene=.57, 

p=.63>.05) ile dikkat (Levene=1.32, p=.26>.05), planlama-değerlendirme 

(Levene=.42, p=.73>.05) ve problem çözme (Levene=1.01, p=.38>.05) alt 

boyutlarında varyansların homojen olduğu belirlenmiştir.  

 Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme üstbiliş stratejilerinin baba eğitim 

düzeyi değişkeni açısından manidar düzeyde farklılık gösterip göstermediğinin 

Dinleme Üstbiliş 

Stratejileri                                
Baba Eğitim Düzeyi  n X̅ SS 

Dikkat 

İlk (1) 92 7.66 1.10 

Orta (2) 63 7.10 1.59 

Lise (3) 42 7.21 1.45 

Üniv. (4) 26 6.69 1.49 

Planlama-

Değerlendirme 

İlk (1) 92 14.63 2.49 

Orta (2) 63 14.44 2.81 

Lise (3) 42 14.50 2.73 

Üniv. (4) 26 13.04 2.12 

Problem Çözme 

İlk (1) 92 19.25 2.60 

Orta (2) 63 18.98 3.40 

Lise (3) 42 18.90 2.83 

Üniv. (4) 26 18.12 3.27 

Toplam 

İlk (1) 92 41.54 5.42 

Orta (2) 63 40.53 7.17 

Lise (3) 42 40.62 5.63 

Üniv. (4) 26 37.85 5.33 
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belirlemesi amacıyla 5. alt probleme ilişkin ölçeğin toplamı ve alt boyutları için 

yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları Tablo 8’de sunulmuştur. 

 

Tablo 8 

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Üstbiliş Stratejilerinin Baba Eğitim 

Düzeyi Değişkeni Açısından Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 

Tablo 8’e göre dinleme üstbiliş stratejileri baba eğitim düzeyi değişkeni 

açısından ölçeğin toplamı [F(219)=2.58; p>.05] ile planlama-değerlendirme 

[F(219)=2.65; p>.05] ve problem çözme [F(219)=.99; p>.05] boyutlarında istatiksel 

açıdan manidar düzeyde farklılık göstermezken sadece dikkat boyutunda 

[F(219)=4.26; p>.05] manidar farklılık göstermektedir. Manidar farklılıklar 

incelendiğinde baba eğitim düzeyi ilkokul olanların ortalamaları [ X̅=7.66] 

ortaokul [ X̅=7.10] ve üniversite [ X̅=6.69] düzeyindekilerin ortalamalarına göre 

daha yüksektir.  

Ölçeğin toplamı ve alt faktörlerinin haftalık okunan sayfa sayısı 

açısından betimsel istatistik sonuçları Tablo 9’da sunulmuştur. 

Tablo 9’a göre dinleme üstbiliş stratejilerine ilişkin puan ortalamalarının 

ölçeğin toplamı ve alt boyutlarında haftalık okunan sayfa sayısı değişkeni 

açısından farklılık gösterdiği gözlenmektedir. Bu farklılığın manidar düzeyde 

olup olmadığını incelemek için varyansların homojenliği Levene testiyle 

incelenmiştir. Bu analiz sonucunda ölçeğin toplamı (Levene=.41, p=.80>.05) ile 

dikkat (Levene=.78, p=.53>.05), planlama-değerlendirme (Levene=.48, 

Dinleme 

Üstbiliş 
Stratejileri                                

Varyansın  

Kaynağı 

Kareler  

Toplamı 
SD 

Kareler 

Ortalaması 
F p LSD 

Dikkat 

Gruplar arası 24.00 3 8.00    

Gruplar içi 410.69 219 1.87 4.26 .00 1>2,1>4 

Toplam 434.70 222     

Planlama-
Değerlendirme 

Gruplar arası 53.49 3 17.83    

Gruplar içi 1473.87 219 6.73 2.65 .05 - 

Toplam 1527.36 222     

Problem Çözme 

Gruplar arası 26.36 3 8.78    

Gruplar içi 1936.15 219 8.84 .99 .39 - 

Toplam 1962.52 222     

Toplam 

Gruplar arası 278.66 3 92.88    

Gruplar içi 7876.14 219 35.96 2.58 .05 - 

Toplam 8154.81 222     
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p=.74>.05) ve problem çözme (Levene=.84, p=.49>.05) boyutlarında 

varyansların homojen olduğu belirlenmiştir.  

 

Tablo 9 

Haftalık Okunan Sayfa Sayısına İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları 

Dinleme Üstbiliş 

Stratejileri                                
Haftalık Okunan Sayfa Sayısı n X̅ SS 

Dikkat 0-25 (1) 30 7.10 1.24 

26-50(2) 45 7.27 1.52 

51-100 (3) 54 756 1.23 

100 üzeri (4) 91 7.22 1.48 

Hiç (5) 3 7.67 1.15 

Planlama-

Değerlendirme 

0-25 (1) 30 13.83 2.58 

26-50(2) 45 14.11 2.77 

51-100 (3) 54 14.87 2.44 

100 üzeri (4) 91 14.33 2.67 

Hiç (5) 3 15.67 1.52 

Problem Çözme 0-25 (1) 30 18.63 2.56 

26-50(2) 45 18.58 3.36 

51-100 (3) 54 18.94 3.09 

100 üzeri (4) 91 19.26 2.86 

Hiç (5) 3 20.33 .57 

Toplam 0-25 (1) 30 39.57 5.11 

26-50(2) 45 39.96 7.01 

51-100 (3) 54 41.37 5.93 

100 üzeri (4) 91 40.82 5.99 

Hiç (5) 3 43.67 3.05 

 

Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme üstbiliş stratejilerinin haftalık 

okunan sayfa sayısı değişkeni açısından manidar düzeyde farklılık gösterip 

göstermediğinin belirlemesinin amaçlandığı 6. alt probleme dair ölçeğin toplamı 

ve alt boyutları için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları Tablo 10’da 

sunulmuştur. 

Tablo 10’a göre dinleme üstbiliş stratejileri haftalık okunan sayfa sayısı 

değişkeni açısından ölçeğin toplamı [F(218)=.78; p>.05] ile dikkat [F(218)=.75; 

p>.05], planlama-değerlendirme [F(218)=1.10; p>.05] ve problem çözme 

[F(218)=.66; p>.05] boyutlarında istatiksel açıdan manidar düzeyde farklılık 
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göstermediği belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre öğretmen adaylarının dinleme 

üstbiliş stratejilerinin haftalık okunan sayfa sayısı değişkeni açısından benzerdir. 

Tablo 10 

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Üstbiliş Stratejilerinin Haftalık Okunan 

Sayfa Sayısı Değişkeni Açısından Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 

Ölçeğin toplamı ve alt faktörlerinin ilişkin yıllık okunan kitap sayısı 

değişkeni açısından betimsel istatistik sonuçları Tablo 11’de sunulmuştur. 

 

Tablo 11’e göre dinleme üstbiliş stratejilerine ilişkin puan ortalamalarının 

ölçeğin toplamı ve alt boyutlarında yıllık okunan kitap sayısı değişkeni açısından 

farklılık gösterdiği gözlenmektedir. Puan ortalamaları arasında görülen bu 

farklılıkların okunan kitap sayısı değişkeni açısından manidar düzeyde farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla öncelikle varyansların homojenliği 

Levene testiyle incelenmiştir. Bu analiz sonucunda ölçeğin toplamı (Levene=.21, 

p=.88>.05) ile dikkat (Levene=.15, p=.92>.05), planlama-değerlendirme 

(Levene=.81, p=.48>.05) ve problem çözme (Levene=.56, p=.63>.05) 

boyutlarında varyansların homojen olduğu belirlenmiştir. 

 

 

 

 

   Tek Yönlü Varyans Analizi 

Dinleme 

Üstbiliş 

Stratejileri                                

Varyansın  

Kaynağı 

Kareler  

Toplamı 
SD 

Kareler 

Ortalama

sı 
F p LSD 

Dikkat 

Gruplar arası 5.93 4 1.48    

Gruplar içi 428.77 218 1.96 .75 .55      - 

Toplam 434.70 222     

Planlama-

Değerlendirme 

Gruplar arası 30.35 4 7.58    

Gruplar içi 
1497.01 218 6.86 1.1

0 
.35 - 

Toplam 1527.36 222     

Problem Çözme 

Gruplar arası 23.77 4 5.94    

Gruplar içi 1938.74 218 8.89 .66 .61 - 

Toplam 1962.52 222     

Toplam 

Gruplar arası 115.27 4 28.81    

Gruplar içi 8039.54 218 36.87 .78 .53 - 

Toplam 8154.81 222     
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Tablo 11 

Yıllık Okunan Kitap Sayısına İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları 

Dinleme Üstbiliş 

Stratejileri                                

Yıllık Okunan  

Kitap Sayısı 
n X̅ SS 

Dikkat 1 kitap (1) 3 6.67 1.15 

2-5 kitap (2) 43 7.14 1.47 

5-10 kitap (3) 69 7.32 1.26 

10 ve üzeri (4) 108 7.37 1.46 

Planlama-

Değerlendirme 

1 kitap (1) 3 15.00 1.00 

2-5 kitap (2) 43 18.47 3.01 

5-10 kitap (3) 69 18.58 2.68 

10 ve üzeri (4) 108 19.55 3.03 

Problem Çözme 1 kitap (1) 3 12.67 1.15 

2-5 kitap (2) 43 14.21 2.83 

5-10 kitap (3) 69 14.17 2.30 

10 ve üzeri (4) 108 14.60 2.74 

Toplam 1 kitap (1) 3 34.33 3.21 

2-5 kitap (2) 43 39.81 6.00 

5-10 kitap (3) 69 40.08 5.52 

10 ve üzeri (4) 108 41.53 6.33 

  Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme üstbiliş stratejilerinin yıllık okunan 

kitap sayısı değişkeni açısından manidar düzeyde farklılık gösterip 

göstermediğinin belirlemesinin amaçlandığı 7. alt probleme dair ölçeğin toplamı 

ve alt boyutları için yapılan Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçları Tablo 12’de 

sunulmuştur. 

Tablo 12’ye göre dinleme üstbiliş stratejilerinin yıllık okunan kitap sayısı 

değişkeni açısından ölçeğin toplamı [F(219)=2.36; p>.05] ile planlama-

değerlendirme [F(219)=.88; p>.05] ve dikkat boyutunda [F(219)=.68; p>.05] 

istatiksel açıdan manidar düzeyde farklılık göstermezken sadece problem çözme 

boyutunda [F(219)=4.11; p>.05] manidar farklılık gösterdiği belirlenmiştir. 

Manidar farklılıklar incelendiğinde öğretmen adaylarının dinleme üstbiliş 

stratejilerinin yıllık okunan kitap sayısı değişkeni açısından 10 ve üzeri kitap 

okuyanların ortalamalarının [ X̅=14.60], 5-10 kitap okuyanlar [ X̅=14.17], 2-5 

kitap okuyanlar [ X̅=6.69] ve 1 kitap okuyanların [ X̅=6.69] ortalamalarından daha 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Başka bir söylemle öğretmen adaylarının 

problem çözme becerileri, okunan kitap sayısı arttıkça artmaktadır. 
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Tablo 12 

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Dinleme Üstbiliş Stratejilerinin Yıllık Okunan 

Kitap Sayısı Değişkeni Açısından Tek Yönlü Varyans Analizi Sonuçları 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER  

Bu araştırmada Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme üstbiliş stratejileri 

çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara 

göre Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme üstbiliş stratejileri ölçeği ve alt 

boyutlarına ilişkin aldıkları puanlar büyükten küçüğe; planlama-değerlendirme, 

dikkat, ölçeğin toplamı ve problem çözme olarak sıralanmaktadır. Öğretmen 

adaylarının dinleme üstbiliş stratejilerinin kullanımında en yüksek ortalama 

planlama-değerlendirme, en düşük ortalama ise problem çözme boyutunda yer 

almaktadır. Bu bulgulardan hareketle Türkçe öğretmeni adaylarının ölçeğin 

toplamı ve alt boyutlarında üstbiliş stratejilerini ortalamanın üzerinde 

kullandığını göstermektedir. Alan yazında öğretmen adaylarının dinleme 

üstbilişsel stratejilerinin değerlendirilmesine ilişkin herhangi bir araştırmaya 

erişilememiş olmakla birlikte öğretmen adaylarının dinleme öz yeterlilik 

algılarının yüksek olduğu tespit edilmiştir (Kurudayıoğulu ve Kana, 2013; Şahin, 

2011). Algılarının yüksek oluş sebepleri arasında öğretmen adaylarının aldıkları 

Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi dersinin etkili olduğu düşünülmektedir 

(Kurudayıoğulu ve Kana, 2013). Bununla birlikte Karadüz (2010)’ün Türkçe ve 

sınıf öğretmeni adaylarının dinleme stratejilerini değerlendirdiği araştırma 

sonuçlarına göre birçok duyuşsal unsurun etkilerinin yanı sıra öğretimdeki 

yaklaşımlar, öğretmen adaylarının dinleme becerilerini sınırlamakta, Türkçe ve 

Dinleme 
Üstbiliş 

Stratejileri                                

Varyansın  

Kaynağı 

Kareler  

Toplamı 
SD 

Kareler 

Ortalaması 
F p LSD 

Dikkat 

Gruplar arası 2.92 3 .97    

Gruplar içi 431.77 219 1.97 .49 .68 - 

Toplam 434.70 222     

Planlama-
Değerlendirme 

Gruplar arası 18.36 3 6.12    

Gruplar içi 1509.00 219 6.89 .88 .44 - 

Toplam 1527.36 222     

Problem Çözme 

Gruplar arası 104.74 3 34.91    

Gruplar içi 1857.77 219 8.48 4.11 .00 4>3, 
4>2,4>1 Toplam 1962.52 222    

Toplam 

Gruplar arası 255.57 3 85.19    

Gruplar içi 7899.24 219 36.07 2.36 .07 - 

Toplam 8154.81 222     
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sınıf öğretmeni adayları öğrenme ortamlarında çoklu ve zengin dinleme 

stratejilerini kullanamamaktadırlar. Bu sebeplerden dolayı fakültelerde verilen 

Dinleme Eğitimi dersinde, dinleme sürecinde kullanılan stratejilerin yanı sıra 

dinleme sürecini yöneten dinleme üstbilişsel stratejilerinin ders içeriğine 

eklenmesi ve uygulamalı olarak kullanılması gerektiği söylenebilir. Bunun için 

de çağdaş strateji ve teknikleri kullanılmasını sağlayacak öğrenme-öğretme 

ortamları hem yüksek öğretimde hem de kademeli olarak ilkokula kadar 

sağlanmalıdır.  

Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme üstbiliş stratejilerinin cinsiyet 

değişkeni açısından ölçeğin toplamı ve alt boyutlarında benzer özelliklere sahip 

olduğu tespit edilmiştir. Alan yazında dinleme üstbilişsel stratejileri üzerinde 

cinsiyetin etkisine ilişkin bir araştırmaya erişilmemekle birlikte dinleme 

stratejileri öğretiminin cinsiyet açısından dinlediğini anlamada ve dinleme 

başarısında anlamlı bir farklılık oluşturmadığı tespit edilmiştir (Çelikbaş, 2010; 

Fidan, 2012; Yıldız ve Kılınç, 2015). Öğretmen adaylarının dinleme üstbilişsel 

stratejilerini benzer şekilde algılamaları bu stratejilerin öğretimi ve kullanımında 

kolaylaştırıcı bir etken olarak düşünülebilir.   

Türkçe öğretmeni adaylarının dinleme üstbiliş stratejileri, sınıf düzeyi 

değişkenine göre planlama-değerlendirme ve problem çözme boyutunda benzer 

özelliklere sahipken ölçeğin toplamıyla dikkat boyutunda manidar düzeyde 

farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 1. ve 2. sınıftaki öğretmen adaylarının, 4. 

sınıftakilere göre dikkate ilişkin dinleme üstbilişsel stratejilerini daha etkin 

kullandıkları ve son sınıfta dikkat stratejilerini kullanımının azaldığı söylenebilir. 

Ölçeğin toplamında Türkçe öğretmen adaylarının dinleme üstbilişsel stratejileri 

1., 2. ve 3. sınıfta; 4. sınıflara göre manidar düzeyde farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir. Bu sonuçlardan hareketle gerek dikkat boyutunda gerekse bütün 

olarak dinleme üstbilişsel stratejilerinin kullanımının son sınıfta artması 

beklenirken bu stratejilerin kullanımında düşüş yaşandığı söylenebilir. Bunun 

aksine Kurudayıoğulu ve Kana (2013)’nın araştırmasında da öğretmen 

adaylarının Anlama Teknikleri II: Dinleme Eğitimi dersini aldıktan sonra 

dinleme eğitimi ve dinleme becerisi özyeterlik algılarının sınıf düzeyine bağlı 

olarak arttığı gözlenmiştir. Oysaki 4. sınıf seviyesinde dinleme üstbilişsel 

stratejilerinin kullanımın artması beklenmektedir. Bu durumunun açığa çıkışında 

verilen eğitiminden kaynaklanabilceği gibi KPSS’ye hazırlanışında de etkili 

olabileceği düşünülebilir. 4. sınıfa ilişkin tespit edilen bu durumun gerekçeleri 

özellikle nitel araştırmalarla incelenerek bu sonuç derinlemesine irdelenebilir.  

Öğretmen adaylarının dinleme üstbiliş stratejileri anne eğitim düzeyi 

değişkeni açısından ise benzer özelliklere sahiptir. Dinlemenin ilk kazanılan 
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beceri olduğu ve çocuğun ilk muhatap olduğu kişinin annesi olması sebebiyle 

dinlemeye ilişkin bu nitelikte annenin mevcut niteliklerinin etkili olması 

beklenirken bu araştırmada bu etkinin manidar bir farklılık oluşturmadığı tespit 

edilmiştir. Sonuçlar baba eğitim düzeyi değişkeni açısından ise Türkçe öğretmeni 

adaylarının dinleme üst bilişsel stratejilerinin dikkat boyutunda eğitim düzeyi 

ilkokul olanların ortalamaları, ortaokul ve üniversite düzeyindekilerin 

ortalamalarına göre daha yüksektir. Başka bir söylemle dikkat stratejilerinin 

kullanımında eğitime bağlı olarak azalma gerçekleştiği belirlenmiştir. Eğitim 

seviyesinin artışına bağlı olarak dikkatin artması beklenirken ilkokul seviyesinde 

daha etkili oluşu da manidar bir sonuç olarak değerlendirilebilir ve bu sonuç 

özellikle nitel araştırmalarla derinlemesine incelenebilir.  

Öğretmen adaylarının dinleme üstbiliş stratejilerinin haftalık okunan 

sayfa sayısı değişkeni açısından benzer olduğu söylenebilir. Yıllık okunan kitap 

sayısı değişkeni açısından ise öğretmen adaylarının dinleme üstbiliş stratejilerinin 

sadece problem çözme boyutunda manidar farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu 

farklılıklar incelendiğinde öğretmen adaylarının dinleme üstbiliş stratejilerinin 

yıllık okunan kitap sayısı değişkeni açısından 10 ve üzeri kitap okuyanların 

ortalamalarının, 5-10 kitap okuyanlar ile 2-5 kitap okuyanlar ve 1 kitap 

okuyanların ortalamalarından daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Başka bir 

söylemle öğretmen adaylarının problem çözme becerileri, yıl içerisinde okunulan 

kitap sayısı arttıkça artmaktadır. Öğretmen adaylarının dinleme üstbiliş 

stratejileri haftalık okunan sayfa sayısına göre manidar bir farklılık göstermezken 

yıllık okunan kitap sayısının artışına bağlı olarak problem çözme becerisinin 

gelişmesi okunulanların yıl içerisinde özümsenmesinin yani okunulanların 

anlaşılması ve hayata geçirilmesinin etkisi olarak da değerlendirilebilir. Ayrıca 

okunulan eserlerin asıl gayesi estetik zevk yoluyla mananın açığa çıkarak her 

bilginin insanın yaşamını aydınlatacak bir ışığa dönüşmesiyle problemlere 

bireylerin kendi çözüm yollarını bulması amaçlanmaktadır (Uysal, 2010). Benzer 

şekilde Özsoy (2007) tarafından yapılan araştırmada da üstbilişsel strateji 

eğitiminin problem çözme becerileri üzerinde manidar düzeyde bir etki 

oluşturduğu belirlenmiştir. Üstbilişsel dinleme stratejilerinin, düzenleme boyutu; 

tahmin, planlama, izleme ve değerlendirme süreçlerinden oluşmaktadır. 

Üstbilişsel dinleme sürecinde problem çözme boyutu bu stratejilerin 

değerlendirme boyutuyla örtüştürülebilir. Bu bağlamda üstbilişsel dinleme 

stratejilerinin son aşaması olan değerlendirme aşamasında okuma etkisini 

göstermektedir. Okuma ve dinleme becerileri anlama ya da alıcı beceriler olarak 

tanımlanmakta olup bu iki becerinin de temel gayesi okunulan ya da 

dinlenilenlerin anlaşılmasıdır. Benzer şekilde Katrancı ve Yangın (2013)’ın 

deneysel araştırmasında üstbiliş stratejileri öğretiminin, deney ve kontrol 
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grubundaki öğrencilerin dinlediğini anlama, üstbilişsel dinlediğini anlama 

farkındalığı ve dinlemeye yönelik tutum erişileri arasında deney grubu lehine 

anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Melanlıoğlu (2011)’nun yaptığı 

araştırmada üstbilişsel strateji eğitimi sonucunda dinlediğini anlama becerilerinin 

deney grubu lehine manidar düzeyde farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Yıldız 

ve Kılınç (2015)’ın araştırmasında ise dinleme stratejileri öğretiminin, dinlediğini 

anlama becerilerine etkisinin son test puanları lehine manidar düzeyde farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir. Bu çerçevede bireyin anlama becerilerinin 

gelişiminde de üstbilişsel dinleme stratejilerinin ve dinleme stratejilerinin 

gelişiminin sağlanması ve bu konudaki farkındalığın arttırılması gerektiği 

söylenebilir. Dinleme üstbilişsel stratejileri ve bu stratejilerin kullanımına ilişkin 

farklı kademelerde verilecek eğitimlerle bu sürece katkı sağlanabilir. Dinleme 

becerisinin gelişimi için dinleme üstbilişsel stratejileri ve bunların nasıl 

kullanılması gerektiğine ilişkin uygulamalı eğitimler verilerek bu becerinin 

kullanımına ilişkin farkındalık arttırılabilir (Doğan, 2010; Tabak ve Göçer, 2014). 

Böylelikle bireyin dinleme sürecini bilinçli bir şekilde sürdürmesi sağlanarak her 

geçen gün daha iyi bir dinleyici olması sağlanabilir. Bu becerinin sarmal olarak 

diğer becerilerle de ilişkisi olması sebebiyle bütünsel bir gelişime katkı 

sağlanacağı düşünülmektedir. Araştırma sonucunda ise şu önerilerde 

bulunulabilir: 

1. Türkçe öğretmeni adaylarının 4. sınıf seviyesinde dinleme üstbilişsel 

stratejilerinde ve bu stratejilerin dikkat boyutunda yaşanan düşüşün sebepleri 

irdelenebilir.  

2. Okunan kitap sayısına bağlı olarak dinleme üstbilişsel stratejileriyle 

yaşanan etkileşimin sebepleri ve bu sebepleri açığa çıkaran faktörler dikkate 

alınarak bu stratejilerin gelişimine ivme kazandırılabilir.  

3. Türkçe öğretmen adaylarının yanı sıra Türkçe öğretmenlerinin de 

dinleme üstbiliş stratejileri hakkındaki kuramsal bilgileri ve bu stratejileri ders 

içerisinde aktif kullanabilecek seviyeye gelebilmeleri için yapılacak uygulamalı 

çalışmaların bu stratejilerin kullanımında farkındalık yaratacağı 

düşünülmektedir.  

4. Dinleme üstbilişsel stratejilerinin kullanımın ortaöğretim düzeyindeki 

etkilerini incelemek için deneysel, betimsel ve nitel araştırmalarla dinleme 

üstbilişsel stratejilerinin kullanımı ve bu değişkenlere etki eden faktörler ve bu 

süreçte yaşanan sorunlarla ilgili çeşitli araştırmalar yapılabilir.  

5. Bu araştırma cinsiyet, sınıf düzeyi, anne ve baba eğitim düzeyi ile yıllık 

okunan kitap sayısı ve haftalık okunan sayfa sayısı değişkenleriyle sınırlıdır. 
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Dinleme becerisinin soyut bir beceri oluşu ve üstbilişsel stratejilerin, bilişsel 

stratejilerin yönetimi olmasından hareketle dinleme üstbilişsel stratejileriyle 

dinleme bilişsel stratejileri arasındaki ilişkinin ve bu ilişkiyi etkileyen 

değişkenlerin incelenmesinin alan yazına olumlu katkılar sağlayacağı 

düşünülmektedir. Bu bağlamda kendi yeteneklerinin farkında olan bireyin kendi 

stratejik bilgisine nasıl başvuracağı ve bu stratejiyi nasıl verimli bir biçimde 

kullanacağı hakkında doğru çıkarımlarda bulunma becerisiyle bütünleşmesine 

olanak sağlanmış olunacaktır. Ayrıca dil becerilerinin tümleşiklik özelliğinden 

hareketle bu etkinin diğer becerilere de yayılması sağlanabilir.  
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YAHYA KEMAL’İN ESERLERİNDE VATAN VE VATANSEVERLİK 

Tevfik SÜTÇÜ1 

Öz 

Vatan, farklı siyasi görüşlere sahip olsalar bile hemen her zaman “bu topraklar, bu 

coğrafya, bu memleket, bu yurt ve benzeri” ifadelerinde olduğu gibi, genellikle insanların 

vicdanlarında olumlu sıfatlara bürünerek yer alan bir kavramdır. Osmanlı Devleti’nin 

XVIII. yüzyıldan sonra Batı dünyasındaki devletler karşısında geri kalması sonucunda 

düştüğü durum ve özellikle Batıdaki siyasi gelişmelerin ardından bütün dünyaya yayılan 

hürriyet, eşitlik, adalet, meşrutiyet, milliyet gibi bazı fikirler, XIX. yüzyıl Osmanlı 

aydınının da bu farklı fikirlere karşı daha dikkatli bir hassasiyet göstermesine sebep olur. 

İşte vatana karşı duyulan bu hassasiyet, böyle olayların yoğun olarak yaşandığı bir devrin 

şairi olan Yahya Kemal’in eserlerinde de akis bulmuştur. Türk edebiyatının en önemli 

şairlerinden biri olan Yahya Kemal’de “vatan” kavramı çok geniş ve derin karşılıkları 

bulunan bir birikim, aziz bir varlık, bir “anne” ve bazen de “sevgili” olarak karşımıza 

çıkar. Yahya Kemal, Türk kültürünün yaşandığı her yeri vatan olarak kabul etmiştir. Buna 

göre bir toprağın vatan olması, bir milletin o topraklar üzerinde yaşadığı maceralara ve 

özellikle tarihin tanığı olan şehitlere bağlıdır. Yahya Kemal’in küçük yaşta dolaylı da olsa 

savaş sebebiyle ayrılmak zorunda kaldığı Üsküp, onun hayatında hazin izler ve derin bir 

özlem duygusu bırakmıştır. Vatanından ayrı kaldığı süre içinde vatan hasretinin etkisiyle, 

vatanının ve vatanda yaşamanın önemini iyice anlar. “Vatan eğer üzerinde hür yaşanan 

yerse vatandır” diyen Yahya Kemal’e göre, Anadolu köy köy verdiği mücadele ile 

hürriyeti hak etmiştir. Vatan topraklarını al kanları ile sulayan bu millet, vatan 

savunmasını “namus borcu” olarak telakki etmiştir. Yahya Kemal’de büyük bir İstanbul 

hayranlığı ve sevgisi de vardır. İstanbul sembolünün arkasında bütün vatanı dikkatlere 
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verir. Yahya Kemal edebi sahada pek çok yenilik getirmekle, eski dönem ile kopan 

bağları yeniden kopmayacak biçimde korumakla beraber, Namık Kemal’den beri 

edebiyatımızda hasreti çekilen vatan aşkını ve bu aşkı haykıran o gür sesi bize en ihtiyaç 

duyulan bir dönemde tekrar duyuran ve yaşatan bir şair olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yahya Kemal, Çağdaş Türk Edebiyatı, Şiir, Vatan, Vatan Sevgisi.  

 

Country and Patriotizm in the Works of Yahya Kemal 

Abstract 

Country is a notion usually taking the form of positive adjectives in people’s hearts as in 

the statements “this land, this geography, this homeland, this motherland and etc.” even 

though these statements may imply different political views. The situation Ottoman got 

into after falling behind against the states in the West after XVIII. Century and especially 

the developments in politics in West, opinions such as freedom, equality, justice, 

constitutional monarchy, nationality that became worldwide caused the XIX. Century 

Ottoman intellectuals to become more sensitive to these different ideas. This sensitiveness 

towards country found its place in the works of Yahya Kemal who was a poet of an era 

in which such situations took place intensively. The notion “country” makes its 

appearance as an accumulation, a saintly existence, a mother and sometimes a lover which 

have very intensive and deep meanings in Yahya Kemal, one who was one of the biggest 

poets of Turkish literature. Yahya Kemal accepts everywhere where Turkish Literature 

exists as country. Thus for a land to be country, it’s connected to the adventure that the 

nation saw through on that land and especially to the martyrs who witnessed the history. 

Üsküp where Yahya Kemal had to abandon due to war when he was little left painful 

scars and a deep feeling of longing in his life. He deeply understands the meaning of 

longing, the importance of country in the time he was separated from his country. 

According to Yahya Kemal who says “country is a country if one can live freely on it,” 

Anatolia deserved independence with the struggles it put up village to village. This nation 

who colored the homeland with its red bloods regards defending the country as his debt 

of honor. Yahya Kemal also has a big love and admiration towards İstanbul. He presents 

the whole country into attention under the symbol of İstanbul. Yahya Kemal has been a 

poet who made us hear this love of country and that tick voice screaming this love, which 

our literature longs, once more in a time we needed most since Namık Kemal, along with 

bringing lots of innovations in the field of literature and preserving the bonds in an 

unbreakable way with our predecessors which broke. 

Keywords: Yahya Kemal, Contemporary Turkish Literature, Poem, Homeland, 

Patriotism.   
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GİRİŞ 

Her insan, dünya üzerinde mutlaka bir yer işgal eder. Farklı dillerde adına 

ne denilirse denilsin, işgal edilen bu toprak veya coğrafî mekân, insanda vatan 

fikir ve duygusunu uyandırır. Farklı dünya görüşlerine sahip olsalar da hemen her 

zaman genellikle insanların vicdanlarında olumlu sıfatlara bürünerek yer alan bir 

kavramdır vatan. İnsan biraz abartılı bir söyleyişle üzerinde doğup yetiştiği 

coğrafyanın ve üzerinde yaşadığı iklim şartlarının çocuğudur ve çok zaman 

“anavatan” insanoğlunun gerçekten annesi mevkiinde bulunmaktadır (Kaplan, 

1978:58). 

Birey halindeki insanın önce içinde bulunduğu, üzerinde ihtiyaçlarını 

giderdiği küçük mekân ile olan alakası, o bir tek insanın başka insanlarla birleşip 

daha büyük insan grupları meydana getirerek aile, kabile, aşiret, kavim veya 

millet haline gelmesiyle daha büyük bir mekân veya muhit etrafında teşkil edilir. 

“Millet” kavramı da sosyologlar tarafından soy, kültür, dil, din, tabiiyet, ülkü, 

tarih, menfaat, gelenek, örf, fikir, his, ümit, ahlâk, hatıra birliği gibi vasıfların biri 

veya birkaçı etrafında teşekkül etmiş bir insan kitlesi olarak tanımlanır. Bu millet 

ailesi için âdeta bir yuva olan vatan (Seferoğlu & Başbuğ, 1985: 1), millî 

kıymetlerin de hareket noktası ve aynı zamanda temelidir (Ülken, 1948: 210). 

Vatan bir insan için her yerde, yanında, başının üstünde, ama en doğrusu 

kişinin vicdanındadır. Vatan bazen millet kavramının tamamlayıcısıdır. Bu 

kavramlardan biri diğeri ile tamamlanmış olmaktadır. Büyük komutanlar, meşhur 

devlet adamları, ülke sınırlarının dışında devleti, milleti temsil eden sanat ve 

bilim adamları, spor takımları ile şehirleri süsleyen âbideler, milletin dili, tarihi, 

o milletin dünkü ve bugünkü, şan ve şerefini meydana getiren her şey bazen vatan 

olur. 

Vatan 

Vatan, bir insan için kuşaklar öncesindeki tarihte başlamış bir birikimin 

mirası olarak kabul edilegelmiştir. Vatan telakkisine sahip olan bir milletin 

“toprak” sevgisinin tezahür ettiği bu mekân, gerektiği zaman dâhili ve harici 

düşmanlara karşı beraberce savunulacak ve o topraklarda yaşayanların kolektif 

hayat sürmelerini gerektirerek ortak tarihî hatıralara sahip olan bu millete bir 

vatan olacaktır (Göze, 1959: 5). 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında insanlığın uzay çalışmalarını arttırması 

sonucunda, Dünya&Sistem’i, Dünya-Gaia’yı, biyosferi, kozmik parçacık 

Dünya’yı, Dünya&Vatan’ı keşfetmesiyle” bütün insanlık için dünya bir vatan 

olarak kabul edilir (Morin&Kern, 2001: 207). Globalleşen dünya ile birlikte, bu 

dünya gezegeninin bir mekândan biraz daha farklı bir anlam kazanmasıyla bütün 
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insanlık için ortak bir ev, yuva (Bachelard, 1996: 124) anavatan ve hatta dünya-

vatan olmasından da söz edilmiştir. Bütün bu teorik değerlendirmelere rağmen 

insanlar için klâsik bir vatan telakkisi, insanlığın tarih şuuru kazanmasıyla birlikte 

var olmuşken milletler için bu telakkinin tarih boyunca mevcut olduğu görülür. 

Milletlerin, hayatiyetlerini sürdürebilmeleri için, üzerinde yaşadıkları toprakları 

korumaları gerekir. Kelimenin gerçek anlamıyla bu yolda “her şey vatan içindir.” 

İnsan hayatı boyunca, vatan için mücadele edilir, kan dökülerek can verilir; 

toprak, dökülen bu kanlarla sulanır, yoğrulur ve vatan olur. Vatan için can 

verenlerin destanları, ağızdan ağza yayılıp asırlarca söylenir. Onların hatıralarını 

anmak üzere dikilen âbideler, vatanın dört bir yanını süslerken, edebiyat tarihine 

kaydedilmiş vatan savunmasını dile getirilen eserler de yıllarca söylenir, okunur, 

dinlenir. Milletlerin yüzyıllarca süren tarihî maceraları, vatan kavramına yeni 

zenginlikler ve özellikler kazandırır. İnsan topluluklarının daha ilkel 

dönemlerinde, ölmüş olan “ataların kemikleri bulunan ve ruhlarına mesken olan 

toprağın” (Danişmend, 1983: 196) ve ecdadın mukaddes kabul edilmesi, saygı ile 

anılması, vatan ve tarih şuurunun ilk belirtisidir (Bakırcıoğlu, 2000: 17). Bu 

belirti aynı zamanda insanî ve millî hislerin de başlangıcı olarak kabul edilir 

(Turan, 1997:1). 

İnsan, üzerinde yaşadığı toprağa ilk önce bedeniyle dokunur, ayaklarıyla 

basar, ilk soluğu orada teneffüs ederek bebekliğinde ağlar, çocukluğunda oynar 

ve insanlığını da orada bulur. Yine orada gözleri gökyüzünü, bulutları ve ovaları 

tanır, dünyanın başka bir parçasında olmasını beklemenin nafile olduğu sayısız 

zevk anlarını, akraba, arkadaş ve dostlarıyla yıllar yılı orada yaşar (Viroli, 1997: 

58). İşte vatan olarak adlandırılan bu toprak, onu tehlikelerden korur, doğal 

zenginlikleriyle doyurur, besler, giydirir, çoğaltır ve onun nesillerinin 

devamlılığını sağlar. Bütün bu ihtiyaçların giderilmesi, milletin fertlerini “vatan” 

ismi verilen bu toprağa sevgiyle bağlar. Her bir köşesine ve her zerre toprak 

parçasına bir mühür gibi işlemiş olan hatıralarının sindiği bu coğrafyada bütün 

fertlerin alın teri ve göz nuru vardır. İnsanlığın daha çok tarih şuuru kazanmasının 

bir neticesi olarak meydana gelen millet kavramı ile birlikte, o milleti meydana 

getiren insanlar için bir vatan telakkisi de ortaya çıkar. Üzerinde yaşanan 

coğrafyadaki bütün tasavvurlar vatan kavramına karşılık bir değer olduğu için, 

ataların mezarları ile gelecekte doğacak çocukların beşiğinde, insan kulağının ilk 

defa aşina olduğu anadilinin seslerinde, ağaçların dallarının çiçeklerinde, esen 

rüzgârında, akan suyunda vatanın sesi, kokusu ve birliği sezilmektedir. 
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Vatanseverlik 

Vatanseverlik, kendi kendini besleyen ve sağlam bir cemiyet hayatı 

kurmada rolü olan bir aşk olarak kabul edilegelmektedir. Vatan sevgisinin çeşitli 

sadakat türlerinin bir birleşimi olduğu da ileri sürülmüştür. Vatan sevgisi, aşina 

insanlara, fikirlere ve geleneklere duyulan insanî bir sadakati içermektedir. Bu 

sadakat bir insanın, milletinin veya memleketinin tamamı olan Fransızca “patrié” 

kelimesiyle ifade edilen büyük vatanı ile yine o insanın o andaki anavatanı olan 

ve Fransızcada “pays” kelimesiyle ifade edilen küçük vatanına karşılık 

gösterilebilir (Hayes 1995: 24). Fransızların “la tere”, Almanların “das Land” 

dedikleri “yer”, ikinci anlam olarak “arazi, toprak, bölge, diyar, memleket, kara 

parçası” anlamlarında da kullanılmıştır (Ögel, 2001: 147). 

Batı ülkelerinde vatan fikri, duygusu ve sevgisinin dile getirildiği ilk 

örneklere, Eski Yunan ve Roma İmparatorluğu dönemlerinde rastlanırken, 

modern vatanseverlik anlayışı da o antik devirlerin mirası olan anlayış üzerine 

kurulmuştur (Viroli, 1997: 29). 

Türkçede ilk anlamıyla “bir insanın doğduğu yer” olarak bilinen “yurt” 

kelimesinin de “vatan” kavramını gösterdiği anlaşılır (Donuk, 1985: 370). Eski 

Türklerde bazen “yurt, il ve vatan” için “yer” kelimesi de kullanılmaktadır. 

Vatan, her millet için sınırları çizilmiş bir toprak parçasından meydana gelmekte 

ve o millet fertleri için mukaddes sayılmaktadır. 

Türk edebiyatında “vatan” kavramı, Tanzimat’a kadar olan dönemdeki 

eserlerde pek az olarak, o da “bir insanın doğduğu yer”, “sıla” veya “sevgilinin 

bulunduğu muhit” anlamındaki basit ve dar telakkiye göre ele alınır. Özellikle 

klâsik edebiyatımızda daha çok vatandan ayrı bulunmanın verdiği gurbet 

duygusu yönüyle bazı Divan şairlerinin şiirlerine konu olabilmiştir. Yine Türk 

Halk edebiyatında vatan kavramı, şairleri daha çok gurbet duygusunun harekete 

geçirmesiyle konu edilirken, bu adı geçen şairlerden bazılarının şiirlerinde bazı 

vatan parçalarının elden çıkması sebebiyle de dile getirildiği görülecektir. 

Tanzimat sonrasının Türk edebiyatındaki edebî eserlerde fikir ve duygu 

olarak varlığı kabul edilmesi gereken “vatan” kavramı, bazen korunması gereken 

namuslu bir genç kız, anne veya nine imajıyla dikkatlere sunulur. Bazen insanı 

besleyerek büyüten ve bu yönüyle vücut hamurunun mayasının onun toprağından 

olması sebebiyle sevilen ve sevilmesi zorunlu olduğu vurgulanan bir toprak 

parçasıdır. Bazen ayrı ve uzakta kalındığı için özlemi çekilen bir ev, köy, mahalle; 

bazen tehdit altında olup iç ve dış düşmanlara karşı savunulması gereken coğrafya 

veya arazi parçası olarak dile getirilmiştir. 
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Osmanlılar için, XVIII. ve bilhassa XIX. yüzyıldan itibaren artık 

fethedilecek ve vatanlaşacak yeni coğrafya parçaları değil, varlığı korunacak ve 

sınırları beklenecek bir vatan söz konusu olmaya başlar. 1829 ile 1856 yılları 

arasında Navarin, Sivastopol, Kars, Silistre vb. cephelerde Ruslarla yapılan Kırım 

Savaşı; 1897 yılında Türklerin galibiyetiyle sonuçlanmasıyla edebiyatımızda 

büyük bir akis bulmuş Türk-Yunan Savaşı, güzel vatan coğrafyamız olan 

Rumeli’deki vatandaşlarımıza ve aydın yazar ve şairlerimize büyük acılar 

yaşatmıştır. 1911-1912 tarihlerinde yapılan Birinci ve İkinci Balkan Savaşları, 

1912 yılında yine güneydeki güzel Osmanlı vatan parçası olan Trablusgarp’ın 

savunulması için verilen mücadeleler, Birinci Dünya Savaşı’nın çeşitli 

cephelerinde vatan topraklarının savunulması için yapılan savaşlar, devrin 

edebiyat eserlerinde vatan konusunun işlenmesinde önemli bir faktör olarak 

görülecektir. 

Bu tesirlerin dışında bazen de vatan konusunu eserlerinde işleyen şair ve 

yazarların hayatlarında yaşadıkları farklı olaylar onların vatan kavramını ele 

almasında etken olabilmektedir. Memleketlerinden ayrı bir yerde görevli 

bulunma, uzak diyarlara sürgüne gönderilme, savaşta/cephede asker olma veya 

böyle halleri yaşayan birinin tesirinde kalma gibi farklı durumlar, onların vatan 

konusunu seçmesinde belirleyici bir rol oynayabilmektedir (Sütçü, 2004: 12,72). 

Osmanlı Devleti’nin XVIII. yüzyıldan sonra Batı dünyasındaki devletler 

karşısında geri kalması sonucunda düştüğü durum ve özellikle Batıdaki siyasi 

gelişmeler farklı bir atmosfer ortaya çıkarmıştır. Bu siyasi atmosfer ile dünyaya 

yayılan hürriyet, eşitlik, adalet, meşrutiyet, milliyet gibi bazı fikirler, XIX. yüzyıl 

Osmanlı aydınının da bu farklı fikirlere karşı daha dikkatli bir hassasiyet 

göstermesine sebep olur. Vatan kavramına karşı duyulan hassasiyet, böyle 

fikirlerin tesiriyle vatanında netameli olayların yoğun olarak yaşandığı bir devrin 

şairi olan Yahya Kemal’in eserlerinde de akis bulmuştur. 

Yahya Kemal, edebiyatımızda gelenekle kopma noktasına gelmiş olan 

zincirin halkalarını Batıdan aldığı fikirlerin ilhamıyla birleştiren ve devrinde, hem 

çağdaşlarını hem de yeni yetişen genç nesilleri tesiri altına alan büyük 

şairlerimizden biridir. En büyük şairimizden biri olan Yahya Kemal, eserlerinde 

“vatan” konusuna geniş bir biçimde yer vermiştir. Biz bu yazımızda “Yahya 

Kemal’in Eserlerinde Vatan ve Vatan Sevgisi” çerçevesi içinde konuyu, “Yahya 

Kemal’in Eserlerinde Vatan Anlayışı”, “Yahya Kemal’in Eserlerinde Vatan ve 

Hürriyet Münasebeti”, “Yahya Kemal’in Eserlerinde Vatan & Kültür & Coğrafya 

Bütünlüğü”, “Yahya Kemal’in Eserlerinde Vatan ve İstanbul Özdeşleştirmesi” ve 

“Yahya Kemal’in Eserlerinde Vatan Sevgisi” alt başlıklarında ele aldık. 
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Yahya Kemal’in Eserlerinde Vatan Anlayışı 

Yahya Kemal’in vatan anlayışında, 1071 tarihindeki Malazgirt Savaşı 

sonrası açılan topraklar yani “Anadolu” asıl vatanı teşkil eder. O her ne kadar 

Türkçenin konuşulduğu yerleri vatan olarak kabul etse de anavatan olan 

Anadolu’nun, onun vatan anlayışındaki yeri ve önemi farklıdır. 

Tarih boyunca çok uzak iklimlere uzanmış olan kollar bir gün geri 

çekildiğinde millet anavatanına sarılmış ve onu muhafaza için canını dişine 

takmıştır:“İttifak-ı murabba mağlup olduğu zaman Türk milleti mağlubiyetinin 

neticesini tevekkülle kabul eden yegâne millet oldu, kazaya boyun eğdi, harpten 

doğmuş, galibiyetin zevki gibi mağlubiyetin acısını tatmış eski bir millet olduğu 

için samimi bir teslimiyet gösterdi, cihan değer kıtaları gözden çıkardı, kendini 

mağlûbâne sulha önceden hazırladı, ancak kendinin öz vatanı olan ülkeye baştan 

kanaat etti” (Yahya Kemal, 1985: 147). Bu sözler bize Kurtuluş Savaşı 

günlerinin en çok tekrar edilen “Türklerin Anadolu’da düşmana terk 

edebilecekleri bir karış bile toprağı yoktur” fikrini vermektedir. Birinci Dünya 

Savaşı mağlubiyetinden sonra imzalanmış olan Sevr Antlaşması’na göre 

Yunanlılar Batı Anadolu’dan toprak talebinde bulunduklarında yukarıdaki fikri 

göz ardı etmiş ve bununla da kalmayarak İzmir ve Edirne’yi ellerinde tutmaya 

devam etmişlerdir. Yunanlılar, Türk topraklarına ancak sağ kalan en son Türk’ün 

kanını akıttıktan sonra sahip olabilirler. Bu yalnız Yunanlılar için değil, Türk 

topraklarına göz diken herkes için değişmeyen bir kural olarak bilinir. 

Vatan toprakları kutsaldır ve kimseyle paylaşılamaz. Bir kâğıt parçasına 

bağlı kalarak kolayca vazgeçilemez. Nitekim Göktürk Devleti zamanında benzer 

bir olay yaşanmıştır. Çin hükümdarı elçi göndererek Türk Kağan’ından atını ister, 

Kağan atını gönderir. Ardından karısını ister, karısını gönderir. Türk yurdunda 

kurak bir dağ vardır. Çin hükümdarı elçi göndererek burayı da ister. Kağan çok 

kızar ve bu isteği reddeder, Çinlilerle savaşır. Türklerde at, kadın ve vatan 

kutsaldır. Kağan atından ve karısından vazgeçtiği halde kuru bir toprak da olsa 

vatandan vazgeçmez (Ögel, 1991: 433). 

Türk Milleti aynı duyarlılıkla İstiklâl Harbi’nden de yüzünün akıyla 

çıkmayı başarmıştır. Yukarıdaki fikir yanında ve belki bundan daha önemli bir 

sebep daha vardır ki o da “evlâd-ı fatihân”ın yaşadığı, nice emekler verilerek, 

nice kanlar dökülerek elde edilen ve her köşesinde buhurdan gibi Türk kültürünün 

tüttüğüne inanış etrafındaki duygulardır. Her şehrindeki mimarisiyle, 

medresesiyle ve diğer tarihi eserleriyle bizim damgamızı taşıyan bu topraklar, 

bizim vatanımız olmuştur. Bizden, bizim milletimizin hayatından birer parça 

olmuş ve benliğimizin birer tezahürü bulunmaktadır. Artık siyasi coğrafyamız 
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dışında kalan bu yerler, Yahya Kemal’e göre kültür coğrafyası içinde bizimdir ve 

daima da öyle kalacaklardır. 

Yahya Kemal’in vatan anlayışını, daha doğrusu cihangirâne bir vatan 

mefkûresini şu mısralar çok etkili olarak vermektedir: 

“Böyle bir dersi alan ruha vatan dar görünür. 

Daima başka sefer, başka ufuklar görünür. 

O nesil duymuş akın zevkini bile; 

Bu duyuş varmış akınlardaki atlarda bile” (Yahya Kemal, 2005: 31) 

Türklerin vatan konusundaki hassasiyetleri, Türk tarihinde sadece yaşanan 

tarihi hadiseler etrafında gündeme gelen bir konu değildir. Yahya Kemal’in 

yukarıdaki mısralarda ortaya koyduğu cihangir olma anlayışı, Oğuz Kağan’ın, 

hakan olduğu zaman halkına hitaben söylediği, daha çok bir savaş şarkısı özelliği 

taşıyan ve Türk edebiyatının vatan konusu etrafında yazılmış ilk eser olarak kabul 

edilen şiirindeki: 

“Ben sizlere oldum kağan 

Alalım yay dahi kalkan 

Nişan olsun bize buyan 

Bozkurt olsun (bize) uran 

Demir mızrak olsun orman 

Av yerinde yürüsün kulan 

Daha deniz daha muran 

Güneş bayrak gök kurıkan” (Birinci, 1990: 3). 

Dizelerinde görülen cihangirlik anlayışına ve dünyaya hâkim olma idealine çok 

benzemektedir. Yahya Kemal’e göre böyle bir dersi almış olan insanlarda vatanın 

sınırı olamaz. Sürekli yeni diyarlar fethetmek, yeni fetihlerle yeni vatan toprakları 

açmak ister. İşte bu düşünce ile Türkler üç kıtaya yayılabilmiştir. Cihangirlik 

idealini Osmanlı Devleti, zamanında bir açıdan gerçekleştirmiştir. Dünyanın 

hiçbir milletinde, hiçbir dönem böyle bir azim ve kararlılık görülmemiştir. Böyle 

cihangirâne bir devlet kurmak, zaferden zafere koşmak dünyanın hiçbir milletine 

nasip olmamıştır. Yahya Kemal’in, 

“Bad hükmün sürüp enfâs-ı Mesîhâ’ya kadar 

Bâdbân açtı zafer sahil-i a’dâya kadar 

Çıktı Otranto’ya pür-velvele Ahmed Paşa 

Tuğlar varsa gerektir Kızılelma’ya kadar” (Yahya Kemal, 1983: 71) 

Mısralarında bu cihangirâne duyguların ifadesini buluruz. Hazret-i İsa’nın ölüleri 

dirilttiği söylenir. Onun nefesinin gücüne benzeyen bir güçle zafer rüzgârı esip 
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Türkleri, yabancı sahillere kadar ulaştırır. Gedik Ahmet Paşa donanmayla İtalya 

üzerine sefere gider. Büyük bir ihtişamla Otranto’ya çıkar. Kızılelma, savaş 

ordularının başında bulunan altın renkli topuz, Hıristiyanların ve Avrupa’nın 

merkezi sayılan Vatikan’daki büyük kilisenin yuvarlak kubbesi, Türk cihan 

hâkimiyeti mefkûresi anlamlarındadır. Ezan sesi kâfir diyarlarındaki kiliselere 

kadar gitmelidir, o diyarlar da fethedilmelidir. Cihan hâkimiyeti mefkûresi pek 

çok Türk boyunda olduğu gibi Osmanlı Devleti’nde de mevcuttur. Dünya 

cihangir bir devletin adeta vatanı gibi olmuştur. Yahya Kemal, 

“Cihan vatandan ibarettir itikadımca” (Yahya Kemal, 2005: 56). 

Dizesi ile bunu kastetmiyorsa da Gedik Ahmet Paşa’ya isimli gazelde ele aldığı 

hâkim duygu ve cihan hâkimiyeti mefkûresi, bizi şairin böyle bir vatan anlayışına 

sahip olduğu düşüncesine götürmektedir. 

Esas itibariyle vatan önce topraktır. Ancak toprağın vatan olabilmesi için 

bazı özellikleri taşıması gerekmektedir. Bu özelliklerin başında, o milletin o 

topraklarda yaşadığı maceranın, mazinin yani tarihin, o mazide yaşanan olayların 

şahidi olan, o toprakta yatan atalar, onların yattığı yerde dolaşan ruhları 

gelmektedir. 

“Hayat-ı rayiha sihriyle sindiren toprak 

Bugün ne semtine baksam, çiçek, çimen, yaprak! 

İçinde rahata varmış yatan aziz ölüler 

Demek ki böyle bahar örtüsüyle örtülüler” (Yahya Kemal, 2005: 68). 

Yukarıdaki mısralarda Yahya Kemal, Barrés’in 1870-1871 Alsas-Loren 

Savaşları esnasında rejyonalist bir fikir olarak söylemiş olduğu “Vatan ölülerin 

yattığı topraktır” sözünden hareketle (Tanpınar, 1982: 47) anne toprağa kendini 

teslim etmiş insanları rahata ulaşmış olarak nitelendirmektedir. Çünkü anne 

toprak, yani vatan, en rahat yerdir. Bütün tarih boyunca yaşamış ataların sinesinde 

uyuduğu bir yere uzanan insanlar ve onların ruhları da tabii ki aziz olmalıdır. 

Ziya Gökalp’in, Yahya Kemal ile sohbet ederken maziye karşı daüssılasını 

dile getirdiğinde, tenkit mahiyetinde olmak üzere yarı şaka yarı ciddi olarak 

Yahya Kemal’e söylemiş olduğu, “Harâbîsin harâbâtî değilsin/Gözün mâzidedir 

âtî değilsin.” Mısralarına Yahya Kemal’in söylediği şu iki mısra yine bizi ondaki 

tarihe bağlı olma anlayışına götürmektedir: 

“Ne harâbî ne harâbâtîyim 

Kökü mâzîde olan âtîyim.” (Yahya Kemal, 2007: 113). 
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Geçmişten günümüze bilinen ve inanılan bir kabul vardır ki, tarih en açık 

ve somut biçimiyle bir ülkenin mezarlıklarında görülebilir. İnsanı içinde 

bulunduğu, var olduğu topluma bağlayan kendisinden önce yaşayan atalarıdır. 

Ataların bedenlerinin defnedildiği yer de mezarlıklardır. Ruhları ise vatan 

üzerinde yaşayanların hatıralarını zikretmeleri ile hatırlanacak ve onları 

anlatanların geleceğini şekillendirmelerine güç verecektir. Yahya Kemal, kökü 

mazide olan âtîyim demek suretiyle bu anlayışını ortaya koymaktadır. 

Yahya Kemal, Eğil Dağlar isimli kitabındaki Düşüncelerimiz başlıklı 

yazısından aldığımız şu satırlarda da Türk askerinin ağzından 

seslenmektedir:“...Biz bu muharebenin askerleri, al bayrağın al kanını oluktan 

akıttık, daha da akıtacağız, al bayrağın al kanı toprak üzerinde akan bütün 

sulardan daha boldur. Bu namerd düşmanı top dumanlarıyla boğamadık, fakat 

kanla boğacağız. Biz bu muharebenin askerleri, Allah’ın şehitlere vaat ettiği 

cennetine kavuşacağız, siz yeryüzünde böyle binlerce Ramazan, binlerce bayram, 

binlerce kandil göreceksiniz” (Yahya Kemal, 1985: 260). Devletimizi, 

vatanımızı temsil eden bayrağımıza rengini, şehit olan binlerce askerimizin 

kanları vermiştir. Nitekim Millî Mücadele’de silah ve cephane yönünden zayıf 

olsa da Türk askeri düşmanı kanıyla boğmuştur. Bu kanlar, onların hayatının sonu 

olacak ancak bu millet, kanının son damlası kalıncaya kadar mücadelesine devam 

edecektir. 

Bir milletin mimarisine baktığımızda o milletin karakteri ve dünya görüşü 

hakkında çok şey öğrenilir. Ayrıca mimari bize o milletin geometri ve matematik 

ilminde, sanat ve estetikte vardığı zirveyi gösterir. Aşağıdaki satırlarda Yahya 

Kemal’in vatan tablosu gözlerimizin önünde belirmektedir: 

“...Bir iklimin manzarası, mimarisi ve halkı arasında halis ve tam bir 

ahenk varsa, orada, gözlere bir vatan tablosu görülür..” (Yahya Kemal, 2007: 

3). 

“…Vatan toprağı bizde de ecnebi memleketlerinde de her hissedende bu 

vehmi veren topraktır.” (Yahya Kemal, 2007: 3). 

Yahya Kemal yazılarında zaman zaman din ve vatan duygusunun giderek 

zayıflamasından yakınır. Ondaki bu fikrin “savaşan insan” ile “yazan insan”ı 

karşılaştırarak verildiğini görürüz. Savaşan insan o an içinde bulunduğu 

duygularla coşar ve tam anlamıyla millî duyguları yansıtır. 

Türklerin yaşantısında vatan ve hürriyet için mücadele önemli bir yer teşkil 

eder. Türklerin tarih boyunca esarete hiç tahammül edemediği ve her esaretin 

sonunda mutlaka yeni bir devlet kurduğu görülmektedir. Nitekim yakın zamanda 

da bunun örneğine tarih şahitlik etmiştir. Şair, Eğil Dağlar isimli eserindeki 
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Yuvaya Dönüş başlıklı yazısının başlarına koyduğu bir cümlesinde bunu veciz bir 

biçimde ifade etmiştir: 

“...Bu millet, o cihangirâne devletten bugün bir Türk vatanı çıkaracak 

güçtedir...” (Yahya Kemal, 1985: 48). Diyen Yahya Kemal aslında geniş manada 

da şunu kastetmektedir: Ülkemiz yıkıntı, virâne halinde olsa bile, bu cihangirâne 

devletin kalıntılarından Türk Milleti bir Türk vatanı çıkarabilecek, elde kalan 

topraklar üzerinde yeni genç bir devlet ve yeni bir medeniyet yükseltebilecektir. 

Zaman onun haklı olduğunu ortaya koymuş ve Millî Mücadele’nin ardından 

imparatorluğun külleri arasından bugünkü genç Türkiye Cumhuriyeti doğmuştur. 

 

Yahya Kemal’in Eserlerinde Vatan–Hürriyet Münasebeti 

Yahya Kemal’e göre Anadolu, köy köy, mahalle mahalle verdiği mücadele 

ile hürriyeti hak etmiştir. Vatan eğer üzerinde hür yaşanabilen bir yerse vatandır. 

Tarihi sonraki nesiller daha iyi değerlendirecekler. Tarih ileride bu köylerin Altor 

şehrinden aşağı kalmadığını, Türk çocuklarının da hürriyetin yaşandığı bu 

toprakları yeniden kuranlar olduğunu teslim edecektir. 

“...Artık Anadolu’da her köy bir Altor şehridir. Biz bu büyük vak’aya pek 

yakınız da inanamıyoruz; yarın bu vak’a kutsi bir efsane olunca herkes Mustafa 

Kemal’i ve arkadaşlarını bir reis ve bir mücahit olmaktan farklı görecek; çünkü 

yalnız efsanelerde iman tılsımı vardır; bizim nesil hürriyeti bir mevhume gibi 

özlüyordu. Yarının Türk çocukları hürriyetin toprağında doğup, büyüyecek!” 

Ah anne Anadolu! Ne kanlı ve ne büyük nasibin varmış! (Yahya Kemal, 

1985: 11). 

Yine yukarıdakilere benzer bir düşünceyi ve vatanın hürriyetinin 

duygularını onun şu sözlerinde de görmemiz mümkündür: 

“...sonra düşündüm ki yarının Türk çocukları hürriyeti benim gibi ya 

Pyrénées yahut da İsviçre dağlarında aramayacak; geçen kış Kafkas karları 

arasından Kâzım Karabekir’le Kars’a yürüyen genç zabitler ve genç köylüler, bu 

baharda İsmet ve Re’fet’le İnönü’nden Dumlupınar’a koşan genç zabitler ve genç 

köylüler, Anadolu’yu ulvî ruhlarının, mukaddes kanlarının râyihalarıyla 

doldurdular...” (Yahya Kemal, 1985: 11). 

Bir millete mahsus kahramanlık özelliklerini kendisinde toplamış olan bir 

şahsiyet veya sembolik bir kahraman yeni fethedilen topraklarda, o toprakların 

fethinden önce de milletin ortak şuuru altında daima yaşamıştır. Bu gerçeği 
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Yahya Kemal Bitmemiş Şiirler kitabındaki tamamlanmamış şu mısraları ile 

ortaya ortaya koymaktadır:  

“Senden evvel bu vatan vardı, bu millet vardı 

Yine bâkî kalacaklar ölümünden sonra. 

………………… 

Sen bu engin vatanın toprağına 

Gelişinden evvel 

Yine vardın 

Gidişinden sonra 

Yine vâr olacaksın” (Yahya Kemal, 1976: 4). 

Vatan, Türklerin bu savaşlarından önce de var olmuştur, sonra da var 

olacaktır. Milletin vatan toprağı tehlikeye düştüğü zamanlarda sinesinde yatan bu 

şaheseri uyandıracak, kurtuluşu gerçekleştirecek ve fetihlere uzanacaktır. Burada 

coğrafya ile milletin ve bu milletin tarih birikiminin el ele verdiği görülmektedir. 

Aşağıda yer alan mısralarda da Yahya Kemal’in vatan ve hürriyet anlayışı 

göz önüne gelmektedir: 

“Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik, 

Bin atlı, o gün dev gibi bir orduyu yendik!” (Yahya Kemal, 2005: 21). 

Yahya Kemal bu mısralarında vatanın özgürlüğü için canını hiçe sayarak 

kahramanca savaşan bir avuç askerin, kendilerinden sayıca çok fazla olan 

düşmanı yenmesini kendi ağızlarından hikâyeleştirerek dikkatlere sunmaktadır. 

Bu bin atlının verdiği mücadele, şairin vatan ve hürriyet uğrunda mücadele etme 

anlayışını göstermektedir. Yukarıdaki mısralarda vatanın mukaddes bir toprak 

olması ve bu sebeple Türk vatanı olarak kalması uğruna akıncıların şehit olmayı 

göze alması, vatana duydukları sevgi ve bağlılığı dile getirilmektedir. 

Vatana bağlılığı, vatan uğrunda fedakârlığı ve bunların yanında şehit olma 

özlemini Mohaç Türküsü’ndeki mısralarda da bulabiliriz. Aşağıdaki mısralarda 

da vatan uğruna savaşarak şehit olan kahramanların ağzından konuşulmaktadır: 

“Dünyaya veda ettik, atıldık dolu dizgin; 

En son koşumuzdur bu! Asırlarca bilinsin!” (Yahya Kemal, 2005: 22). 

Bu şehitler vatan için ölmüştür ve asırlarca vatan uğrunda can veren 

kahramanlar olarak hatırlanacaklardır. Bu şekilde ölmek ve kahraman olarak 

hatırlanmak gıpta edilecek bir şeydir. Yine, 

“Sen ölürsen vatan arkanda asırlarca kalır 

Sen ölürsen koca Türk milleti arkanda kalır.” (Yahya Kemal, 1976: 14). 
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Mısralarında da şair, insanlar ölse bile vatanlarının ve milletlerinin var olacağını 

vurgulayarak unutulmaz olacaklarına vurgu yamaktadır. Şehitlerimiz savaşarak, 

hür olduktan sonra yaşamak için değil, kendileri yaşamasa bile arkalarında 

kalanların, gelecek nesillerin gönüllerince yaşamaları için ölümü göze 

almışlardır. Böyle bir nesle sahip oldukça o vatanın yarınları da endişe 

doğurmayacak, geleceği parlak ve ümit dolu olacaktır. İstiklal Mücadelesi’nde 

vatanın evlatları anası olan vatanlarını layıkıyla müdafaa etmişlerdir. 

Türkler vatan bilincine varmış nadir milletlerdendir. Vatan topraklarını al 

kanları ile boyayan Türkler, vatan savunmasını namus borcu olarak telakki 

etmişlerdir. Aşağıdaki mısralarda vatan topraklarının işgâlinin ıstırabını en güzel 

şekilde terennüm eden Yahya Kemal’in yine de hürriyetten ümidini kesmediği 

görülmektedir. Çünkü vatanın, onu daima müdafaa edecek evlatları vardır. 

“Bu halk o gün kavuşur annemiz güzel vatana 

Çocuklarıyla nasıl sarmaşırsa yaslı ana, 

O sarmaşışla yaşar hür ve bahtiyar ancak 

Bu gamlı günleri hiçbir zaman unutmayarak.” (Yahya Kemal, 1976: 15). 

Yahya Kemal yukarıdaki mısralarında işgal altındaki vatan toprakları ile 

anneyi özdeşleştirmiştir. Bir anne çocuklarına kavuştuğunda nasıl mutlu olur, 

gözü hiçbir şeyi görmezse, vatan da evlatlarına kavuştuğunda öyle mutlu 

olacaktır. Çünkü evlatları olan Türk halkı, üzerinde barınacak ve yaşayacaktır. 

Fakat ne kadar mutlu olsa da o ayrılıkla geçen, işgal altındaki günleri hep 

hatırında kalacaktır. 

Yahya Kemal yine bu işgal günlerine ait duygularını 16 Mart 1920 ismini 

taşıyan şiirindeki şu mısralarda dile getirmektedir: 

“Dil var mı kahr-ı dehr ile vîrân edilmedik 

Beytü’l-hazen mi kaldı perîşân edilmedik 

Dûr olmasıyle rahmeti Hakkın bu ülkeden 

Yoktur sirişk katresi rîzân edilmedik 

Gurbet yolunda bir eve uğrar mı bir garîb 

Gam sofrasında şâm-ı garîbân edilmedik.” (Yahya Kemal, 1983: 49). 16 

Mart 1920 tarihi İstanbul’un işgal günüdür. Yahya Kemal, vatan topraklarının 

düşman çizmeleri altında ezilmesinden fazlasıyla müteessir olur. Bütün 

ordularımız dağılmıştır, cephanelerimize el konulmuştur. Elimiz kolumuz 

bağlanmış durumdadır. 

Bu olaylar üzerine Yahya Kemal hislerini ve derin üzüntüsünü yukarıdaki 

manzumesinde dile getirmektedir. Gönlü bu dertten dolayı hüzünle dolmuş ve 
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viraneye dönmüştür. Bu işgal bu ülkeden Hakk’ın rahmetinin uzaklaştığını 

gösterir, artık bütün sofralar, bütün evler “beytü’l-hazen”dir, hüzünlüdür. Artık 

güneş bile perişan olmadık, mahvedilmedik bir yer göremez ve gösteremez. Bu 

hüzün Tanrı’nın rahmetinin tecellisi ile bütün evlere yayılır. 

Yahya Kemal’in esaret günlerinde ve işgal edilen öz vatanında yaşadığı 

yabancılık hissini 1918 isimli şiirinin aşağıdaki, 

“Ölenler öldü, kalanlarla muztarip kaldık. 

Vatanda hor görülen bir cemaatiz artık. 

Ölenler en sonu kurtuldular, bu dağdağadan 

Ve gözkapaklarının arkasında eski vatan 

Bizim diyâr olarak kaldı tâ kıyâmete dek.” (Yahya Kemal, 2005: 52). 

Mısralarında buluruz. Şair, vatan uğrunda ölenlere imrenir. Vatanı candan aziz 

bilmenin, onun uğrunda can vermenin büyük bir değer ve fazilet olduğunu ifade 

eder. Onlar öldüklerinde vatanı hâlâ o eski haliyle hatırlayacaklardır. 

“Kalanlar ortada genç, ihtiyar, kadın, erkek 

Harap olup yaşıyor, tâli’in azâbıyle; 

Vatanda düşmanı seyretmek ıstırâbıyle.” (Yahya Kemal, 2005: 52). Geride 

kalanlar ise vatanda düşmanı seyretmek zilletine katlanacaklardır. Burada büyük 

bir acı yaşanacak. Ancak bu acı, şairin gelecek hakkında ümit beklemesine engel 

olamayacaktır. Vatanın kurtarıcısı ve koruyucusu olan ordumuz bu lekeyi kanla 

silecektir: 

“Vatanda korkulu rü’yâ içindeyiz, gerçek. 

Fakat bu çok süremez, mutlakâ şafak sökecek. 

Ateş ve kanla siler, bir gün, ordumuz lekeyi, 

Bu, insan oğluna bir şeyn olan, Mütârekeyi” (Yahya Kemal, 2005: 52). 

Tarihin akışındaki olaylar gösterir ki Türkler savaşçı bir millettir ve vatan, 

Türkler için kutsaldır. Bu uğurda her şeyi göze alırlar, tüm varlıklarını, canlarını, 

mallarını gerektiğinde feda etmekten geri durmazlar. Vatanın bir karış toprağını 

bile başkasına vermez, onu feda etmezler. Her karış toprağı ataların şehit kanları 

ile sulanmış bu kutsal topraklar üzerinde başka bir millet yaşayamaz, bu 

topraklara ancak ve ancak Türk milleti hâkim olabilir. Türk vatanına göz dikenler, 

bunu canları ile öderler. Nitekim İstiklâl Savaşı’nda da bu vatanda gözü olanlar 

aynı akıbete uğramıştır. İşgal altındaki vatanın kıymeti ve tehlikeye düşmüş olan 

hürriyetin değeri Yahya Kemal tarafından şu satırlarda dile getirilir: 
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“...Vatan vardı, fakat dardı. Vatan ıztırâbını hissedenler o dar vatanda 

teneffüs edilecek havadan başka bir hedef gözetemiyorlardı.” (Yahya Kemal, 

1985: 313). Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı yenilgisinin ardından 

imzalanan Sevr Antlaşması’na göre Türklere Anadolu’da bırakılan topraklar çok 

azdır. Türkler adeta bir kıskaca alınmış ve dar bir coğrafya parçasına sıkıştırılmak 

istenmiştir. 

Galip devletler bu toprakları bile fazla görürken Türklerin az olsa bile 

vatan topraklarını müdafaa gayretine giriştiği görülecektir. O savaş yıllarında 

Türk milleti kendi öz vatanında garip kalmıştır. Vatansız kalmanın ıstırâbını çok 

iyi idrak etmiş olan bu millet için bir hedef vardır: Elde kalan toprakların 

bağımsızlığını elde etmek. Belirlenmiş bu hedef doğrultusunda başlayan bu 

amansız mücadeleden Türk Milleti yüzünün akıyla çıkacaktır. Sonunda hem 

özgürce yaşayabileceğimiz bir Türk vatanı, hem de rahatça havasını iliklerimize 

dek teneffüs edebileceğimiz sonsuz bir gökyüzü olacaktır. 

Birinci Dünya Savaşı sırasında Yunanlılar, Anadolu toprağını işgal ederek, 

asırların Türk yurdunu sahipleneceklerini sanmışlar, Anadolu’dan Türklüğü 

silmeye uğraşmışlardır. Yunanlılar, İzmir’i ilk işgal ettikleri zaman Anadolu’yu 

kolayca ele geçireceklerini düşünmüşlerdir. Çünkü Osmanlı “Hasta Adam”dır. 

Güçsüz olduğu düşünülen Türklerin evlatları Millî Mücadele ile bu düşüncenin 

yanlış olduğunu göstermişlerdir. Yunanlıların kan dökerek, eziyet ederek alt 

edeceğini zannettiği bu millet, bu işgâl karşısında adeta yeniden dirilerek bir 

silkiniş ve gayret ile vatanına sahip olur. Aynı durumu Yahya Kemal’in 

Eskişehir’in düşmesi hadisesi karşısında yazılmış satırlarında da şu ifadelerle 

görebiliriz; 

“...Eskişehir’in düştüğünü yazdıkları gün ufuklarımız daraldı idi, 

İstanbul’un o melûl gününü soğuk bir ürperme ile daima hatırlayacağız...” 

(Yahya Kemal, 1985:78). Vatan topraklarının tehlikede olması üzücüdür. İnsanın 

kendi öz vatanında bir yabancı gibi, başkalarının tahakkümü altında eziklik 

duyarak yaşaması ölmekten daha kötüdür. Çocuklarının, gençlerinin kendi 

toprakları üzerinde istedikleri gibi hareket edememesinden, vatan havasını 

“benim vatanım” diyerek doya doya teneffüs edememesinden daha üzücü bir olay 

olamaz. Böyle bir durumda bütün milletin evlatları anavatanlarını korumak için 

canla başla mücadele ederler ki vatanları Türk vatanı olarak kalsın, Türk milleti 

vatanında bir yabancı durumunda olmasın. Türklerin özgürlüğüne düşkün bir 

millet olduğu yukarıda belirtilmişti. 

Aşağıda yer alan satırlarda Yahya Kemal bunu bir kez daha vurgular: 
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“...Türklerin kalbinde istiklâl hissi asırlardan beri mukaddes bir ateş gibi 

küller altında duruyormuş; söndürüleceğini hissedeceği an bütün şiddetiyle 

parladı. Türkler, Lehler gibi boyunduruk altına düşmüş bütün milletler gibi uzun 

beklemediler; istiklâlsizlik acısını, İzmir haftasında etlerine sokulan kızgın bir 

demirle, ancak birkaç gün hissettiler.” (Yahya Kemal, 1985: 256). Tarihin hiçbir 

döneminde Türk Milleti devamlı esaret altında kalmamıştır. Her zaman mutlaka 

özgür olmayı başarmıştır. Birinci Dünya Savaşı yıllarında da esarete çok fazla 

dayanamamış, verilen şehitler karşılığı vatanını özgürlüğüne kavuşturmuştur. 

İzmir’in işgali ona özgürlüğün değerini hatırlatmış, hakkını muhafaza için 

kahramanca savaşmıştır. 

Türk milleti vatanın değerini, ancak onu kaybetme tehlikesi ile yüz yüze 

geldiğinde anlamıştır. Bu yıllarda vatan acısını hissedenlerin yanında bu tür 

duygulardan uzak olanlar da vardır. Bu durum Yahya Kemal tarafından şu satırlar 

ile ifade edilmektedir: 

“...Geniş vatanda yurtlarını hiç kaybetmemiş olanlar, kaybedenlerin 

acılarını hissedemiyorlardı.” (Yahya Kemal, 1985: 312). Osmanlı Devleti en 

güçlü olduğu döneminde fetihlerle çok geniş bir coğrafyaya yayılmıştı. Gerileme 

döneminde özellikle Avrupa kıtasındaki vatan toprakları yavaş yavaş 

kaybedilmeye başlar. Buralarda bulunan halk bu durumdan üzüntü duyar. Onlar 

artık yuvasız kuşlar gibidir. Kendi yurtlarında yabancıdırlar. Hâlâ imparatorluk 

bünyesinde olanlar ise onların acılarını fark etmemişlerdir. Çünkü vatansızlığı 

henüz tatmamışlardır. Vatanlarını kaybettikten sonra Anadolu’ya gelen Rumeli 

Türkleri, vatanlarını kaybetmenin acısını bizden daha iyi tanımışlardır. “Zira 

onlar vatanlarını bizden daha önce kaybetmişlerdir” diyen Yahya Kemal 

Türkiye’de yaşayan Türklerin vatan sevgisini onlardan öğrenmiş olduğunu 

söyler. 

“Bize vatan sevdâsını, elli seneden beri Rumeli’den, Adalar’dan kaafile 

kaafile muttasıl gelen muhâcirler öğrettiler.” (Yahya Kemal, 1985: 312). 

Bugünkü Türkiye yoktan var olan bir Millî Mücadele’nin bilinci ile kurtulmuştur. 

Yeni Türkiye’yi bize miras bırakan dedelerimizin türlü zorluklarla 

direnerek, göğüs gererek inşa ettiklerini düşünürsek bu durumun 

olağanüstülüğünü bir kez daha anlarız. Onlar ki vatanın her karış toprağını 

emperyalist ülkelerin burunlarından fitil fitil getirerek kurtarmışlar, gelecekte var 

olacak ve yarınlar için çalışacak bizler için savaşmışlardır. 

Yahya Kemal Ankara’ya geçmeden önce İstanbul’da Millî Mücadele’yi 

yazıları ile destekler. Bu yazılarındaki anadüşünce, düşman çizmesi altında 

çiğnenmiş olan vatan topraklarını kurtaracak olanların yine Türk ordusu olacağı 
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vaadidir. Ordunun muzafferiyeti için samimi bir duygu besleyen Yahya Kemal, 

onun galibiyetini 26 Ağustos 1922 isimli şiirindeki şu mısralar ile niyaz eder: 

“Şu kopan fırtına Türk ordusudur yâ Rabbî 

Senin uğrunda ölen ordu budur yâ Rabbî 

Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın 

Gaalib et çünkü bu son ordusudur İslâm’ın.” (Yahya Kemal, 1983: 140). 

 

Yahya Kemal’in Eserlerinde Vatan–Coğrafya–Kültür Münasebeti 

Bir milletin toplumsal hayatında vatan-coğrafya-kültür münasebetinin çok 

önemli bir yeri vardır. Çünkü bir milletin yaşadığı, var olduğu coğrafya onun 

vatanı, o vatan üzerinde yüzyılların birikimi ile meydana getirdiği millî değerleri 

de kültürü olur. 

Türkler, dünya hâkimiyeti düşüncesi ile Orta Asya’dan yola çıkmış, 

Anadolu içlerine kadar gelerek Rumeli’ye uzanmış ve az zamanda üç kıtaya 

yayılan bir imparatorluk kurmuşlardır. 

Yahya Kemal, vatan coğrafyasını kültür coğrafyası olarak nitelendiren bir 

anlayışa sahiptir. Türkler Avrupa’da fethedilen topraklara, fetih sonrasında hızla 

Türk kültürünü taşımaya çalışırlar, bu çalışmaları da İstanbul’un fethinden sonra 

daha kolay hale gelir. Bizans engeli ile uğraşmadan Avrupa içlerine ilerlemek 

mümkün olur. Yahya Kemal’in nazarında Türk tarihi Anadolu öncesi ve Anadolu 

sonrası diye ikiye ayrılır. Tarihimizi Anadolu’ya yerleşmeden önce Türk tarihi ve 

1071’den sonraki Türkiye tarihi olarak niteler. Onda, belirli bir coğrafya 

üzerinde, belirli bir tarih sürecinde doğan bir millet anlayışı vardır. Vatan, yalnız 

coğrafya ile değil, o coğrafyada yaşayan tarih ile vatan olmuştur. Malazgirt 

Savaşı Anadolu’nun fethini gerçekleştiren büyük bir olay ve bu savaşın 

kahramanı Alparslan da Türkler’in ikinci vatanı olacak olan Anadolu’nun 

kapılarını açan büyük bir şahsiyettir. Bu olayın önemini Yahya Kemal, 

Alparslan’ın Ruhuna Gazel adlı şiirinde şöyle dile getirmiştir: 

“İklîm-i Rûm’u tuttu cihangîr savleti 

Târîh o işde gördü nedir şîr savleti 

Titretti arş ü ferşi Malazgird önündeki 

Cûş u hurûş-ı rahş ile şemşîr savleti” (Yahya Kemal, 1983: 45). 

Anadolu’nun Türk iklimi/vatanı haline gelmesi ve burada kurulacak olan 

medeniyet ve devletler varlıklarını Alparslan ve onun kazandığı zafere borçludur. 

Bu zaferle kazanılan toprak, üzerinde yaşanan tarihle ve altında yatan şehitlerle 
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vatan haline gelmiştir. Yahya Kemal vatan anlayışında böyle önemli bir yere 

sahip olan Alparslan için yaztığı bu gazel ile ona adeta milleti adına bir minnet 

borcu ödemiş olur. 

Türk orduları kısa zamanda Malazgirt’ten Konstantiniyye sahillerine 

varmıştır. Bu adeta sihirli bir gücün göstergesidir. Her gittiği yeri kendine 

bağlama ve sevgisini kazanma özelliği, bir hükümdar ve komutan için üstün bir 

meziyettir. Şair bu düşünceleri şu mısraları ile ifade eder: 

“On yılda vardı sâhil-i Konstantiniyye’ye 

Yer yer vatan diyârını teshîr savleti” (Yahya Kemal, 1983: 45). 

Anadolu’nun bu fetihler sonrasında yaşadığı tarihi olaylarla vatanlaşması 

tek yönlü olmamıştır. Heybetiyle, kılıcının gücüyle, etkileyici karakteriyle 

Anadolu’yu fethederek vatanlaştıran Alparslan bu fetihlerini, kılıcın bilim 

hayatındaki karşılığı olan kalem ve gönül sahiplerinin çalışma ve gayretleriyle 

tamamlamış, Anadolu’yu aydınlatmıştır. 

Malazgirt Savaşı’na kadar Anadolu Bizans toprağıdır. Savaş sonrasında 

Bizans Devleti, uğradığı mağlubiyetle ağır bir darbe almıştır. Türkler açısından 

ise bu galibiyet, nesilden nesle gurur duyularak anlatılacak bir olay, Anadolu’nun 

fethiyle asırlarca ortalığı kasıp kavuracak Türk rüyasının başlangıcı olmuştur. 

Malazgirt galibiyeti sonrası Türklerin Anadolu’da ve Rumeli’de geniş topraklara 

yayılışını Yahya Kemal Mâverâda Söyleniş şiirinde şu mısralarla anlatır: 

“Geldikti bir zaman Sarı Saltık’la Asya’dan 

Bin bir Diyâr-ı Rûm’a dağıldık Sakarya’dan.” (Yahya Kemal, 2005: 78).  

Gerçekten de Türkler küçük bir oymakla Anadolu’ya gelirler ve önce 

Anadolu’yu vatanlaştırırlar. Oradan Rumeli’ye, ardından İstanbul’a, daha sonra 

Avrupa içlerine, Yemen’e, Hicaz’a kısacası üç kıtaya yayılırlar. Ayrıca 

Anadolu’nun fethiyle Bizans rüyası son bulmuştur. Avrupa’nın Asya’ya karşı 

hâkimiyeti sona ermiş ve İskender’in Şark’ı kasıp kavuran fetihlerini Alparslan 

unutturmuştur. Batı medeniyeti perdesini kapatarak yerini Doğu medeniyetine 

bırakır. Böylece Türkler Doğu kökenli bir millet olduklarından kendi kültürlerini 

bu coğrafyada kabul ettirirler. 

Türkler’in Osmanlı Devleti’nin son zamanlarına kadar çizdiği tablo 

böyledir. Fakat gerileme devrinde durum günden güne kötüye gitmeye başlar, 

hızla toprak parçaları kaybedilir. Yahya Kemal, daha sonra ortaya çıkan bu üzücü 

durumu da vatanî şiirlerinde şöyle dile getirecektir: 
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“Kopmuşuz bizler o öz varlık olan manzaradan. 

Bahseder gerçi duyanlar bir onulmaz yaradan; 

Derler: İnsanda derin bir yaradır köksüzlük; 

Budur âlemde hudutsuz ve hazîn öksüzlük. 

Sızlatır bâzı saatler dayanılmaz bir acı, 

Kökü toprakta kalıp kendi kesilmiş ağacı. 

Rûh arar başka tesellî her esen rüzgârda. 

Ne yazık! Doğmuyoruz şimdi o topraklarda” (Yahya Kemal, 2005: 37). 

Yukarıdaki mısralarda eskiden bizim vatanımız olduğu halde şimdi artık 

elimizde olmayan topraklar için duyulan üzüntü anlatılmaktadır. Bu durum 

onulmaz bir yaraya, dünyada eşi benzeri olmayan bir öksüzlüğe benzetilmelidir. 

Şairde o eski günlere ve eski vatan topraklarına duyulan özlem vardır. Dünyadaki 

en kötü duygu, vatan topraklarının kaybedilmesiyle ortaya çıkan üzüntü 

duygusudur. Şairin Kaybolan Şehir şiirindeki, 

“Kalbimde bir hayâli kalıp kaybolan şehir! 

Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir!” (Yahya Kemal, 2005: 51). 

Mısralarında yine kaybedilen topraklar için duyulan üzüntü bulunmaktadır. 

Kaybedilen şehir Üsküp, Yıldırım Beyazıd’ın, Fatih’in hatıralarıyla, firuze 

kubbeleriyle bizimdi, Bursa’nın Şar Dağı’ndaki devamıydı. İsa Bey’in fetihte 

açılan mezarlığı bu toprakların bizim olmasını sağlamıştır. 

Yahya Kemal, Üsküp’te doğmuştur. Savaş yıllarında Üsküp 

Yugoslavya’ya verilir ve burada yaşayanların bir kısmı Türkiye’ye gelir, şair de 

bunlar arasındadır. Üsküp’ün anavatandan ayrılmasını bir türlü kabul edemez ve 

hep Üsküp hatıralarını düşünür. Bu durum onu fazlası ile üzer. Doğduğu yerden 

ayrı olsa bile onu hep içinde yaşatır. Çocukluğunu geçirdiği yerleri gidip bir daha 

görememenin, atalarının mezarlarını ziyaret edememenin ezikliğini daima duyar. 

Bu duygusunu da şair, 

“Vaktiyle öz vatanda bizimken, bugün niçin 

Üsküp bizim değil? Bunu duydum, için için. 

…………… 

Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene, 

Biz senden olmasak bile, sen bizdensin gene.” (Yahya Kemal, 2005: 51). 

Dizeleriyle dile getirir. Üsküp’ün şairin üzerindeki etkisinin sürekli devam ettiği 

şiirin pek çok yerinde dile getirilmesinden anlamaktayız. Şair, Üsküp’ü 

savaşlarda dökülen kanların bahçesi ve Bursa’nın devamı olarak görmektedir. 

Üsküp ve çevresindeki toprak parçalarının vatandan kopması onu derinden 

etkiler: 
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“Üsküp ki Şar Dağı’nda devâmıydı Bursa’nın. 

Bir lâle bahçesiydi dökülmüş temiz kanın.” (Yahya Kemal, 2005: 51).  

Vatan yalnızca askeri güçle elde edilmiş bir toprak parçası değildir. 

Müslüman Türk kültürüyle vatanlaştırılarak elde edilen bir diyardır, bir kıymettir. 

Balkanlara giderken önce Bursa, sonra Edirne, daha sonra Üsküp gelir. Aynı hat 

üzerinden gidilir. Üsküp Balkanlardaki üçüncü merhaledir. Türklük önce 

Bursa’da, daha sonra Edirne’de birer kültür dairesi kurar. İlk başşehir Bursa, 

ikincisi Edirne’dir. Buralardaki gelenek görenek, örf ve adetler, kısacası millî 

Türk kültürü devamla Üsküp’e ulaşmıştır. Bu yüzden Üsküp, adeta Bursa’daki 

Türklüğün Balkanlarda Şar Dağı’ndaki devamıdır. 

Yahya Kemal, doğup büyüdüğü yerleri özler. Bu sebeple de bu özlemini 

Üsküp’te tanıdığı bir kişi olan Hasan Rıza’ya, Hasan Rızâ’ya Sesleniş şiirinde 

yönelttiği sorularla dile getirir: 

“Ey Rûmeli’nin Hasan Rızâ’sı 

Yâdında mı Üsküb’ün fezâsı 

Yâhut Kalkandelen kazâsı 

Vardar ve uzakta karlı dağlar.” (Yahya Kemal, 1983: 127).  

 

Yahya Kemal’in asker ile evliyayı bağdaştırdığı da görülmektedir. Şair, 

Süleymaniye’de Bayram Sabahı şiirinde yer verdiği aşağıdaki mısralarında Türk 

askerine bir ulviyet ve maneviyat kimliği kazandırmak istemiştir: 

“Vatanın hem yaşayan vârisi hem sâhibi o, 

Görünür halka bu günlerde tesellî gibi o, 

Hem bu toprakta bugün, bizde kalan her yerde, 

Hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde.” (Yahya Kemal, 2005: 13). 

Bizler eski topraklarımızı kaybetmiş olsak bile şehitlerimiz hâlâ orada 

yatmaktadır. Şair, vatan coğrafyasını kültür coğrafyası olarak görmektedir. Türk 

vatanını geçmişte koruyan ve gelecekte koruyacak olan kahraman 

askerlerimizdir. Onlar, bu vatan uğruna canlarını hiçe saymıştır. Vatanın işgal 

zamanlarında halkın tek güvendiği onlardır. Türk’ün yaşadığı ve görüldüğü 

yerlerde, onlardan da bir iz görmek mümkündür. Türk adının ulaştığı her toprakta 

onlardan bir parça vardır. Fethedilen topraklarda birçok kişi şehit olmuştur. 

Bugün o topraklar, 

“Bu gezintilerde öğrendim ki Türk ruhu bizden ziyade bu topraklardadır. 

Evet, bu topraklardadır. Doğduğum günden beri yalnız kitap sahifelerinde, 

Frenkçe yeni bir kelime gibi gördüğüm vatan mefhumunu İstanbul’un 
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toprağında, tabiata karışmış bir mahiyette görünce sevindim” (Yahya Kemal, 

2007: 139-140).   

Şairin yukarıdaki satırlarda soyut olarak kullanılan “vatan” kavramını 

somutlaştırarak yeniden anlamlandırmaya gittiğini görüyoruz. 

İnsanların zihinlerinde daha çok soyut olarak yer alan “vatan” kavramını 

şair, hayalî olmaktan, düşsellikten çıkararak somut olarak gözler önüne sermeye 

çalışır. Vatana sinmiş olan ruhların geçmişten kalan izleri ile bu topraklara her 

zerresiyle sinmiş hisleri ve görüntüleri algılayan şair, bu algılama anının heyecanı 

ile sevinir. Bu vatan topraklarında inşa edilmiş olan her şaheserde asırların 

birikimi vardır. 

Yahya Kemal’e göre vatan toprağı, herkes ve her millet için var olmanın, 

dünya üzerinde yer bulmanın ve kendi milletine ait değerlerinin göstergesi olarak 

kabul edilmelidir. Milletler var olma bilinçlerini “vatan” kavramı üzerinde 

yoğunlaştırırlar. Her milletin kendine ait bir vatanda özgürce yaşama arzusu 

vardır. Şair, Büyü Şiir ismini taşıyan şiirinde yer alan aşağıdaki mısralarda da 

millî duygulara bağlı her insanın vatanına bağlılığını ortaya koymaktadır: 

“Bir gün vedâ edip o diyârın hayâtına, 

Döndüm bütün bütün vatanın kâinâtına.” (Yahya Kemal, 2005: 105).  

Yukarıdaki mısralardan hareketle şunlar söylenebilir: Vatan bir 

coğrafyadan ibaret olmayıp maddî varlığın ötesinde bir âlemdir. Yahya Kemal, 

Fransa dönüşü bu konuda böyle hisseder. Oradaki yaşam tarzı bize uymaz. Bu 

dizelerde yabancı memleketlerden kendi memleketine geliş ve yabancı bir 

kültürden kendi kültürüne dönüş vardır. Yahya Kemal, Fransa’dan döndükten 

sonra duygularını böyle yaşamıştır. Fransa’daki yaşama tarzı bizim kültürümüze 

ve yaşama tarzımıza ters düşmektedir. 

Vatanı kuran unsurlardan biri de kültürdür. Musiki de bir kültür unsurudur. 

Yahya Kemal, Eski Musiki isimli şiirinde vatan coğrafyası ile musiki arasında 

münasebet kurmuştur: 

“Bu neslin ortada dâhîcedir başardığı iş, 

Vatan nasıl karışır mûsikiyle, göstermiş.” (Yahya Kemal, 2005: 30). 

Aynı duygu: 

“Bu sazların duyulan her telinde sâde vatan, 

Sihirli rüzgâr eser dâimâ bu topraktan.” (Yahya Kemal, 2005: 30). 

Mısralarında da verilmektedir. Burada sözü edilen “sihirli rüzgâr”  ifadesiyle 

“Türk musikisi” anlatılmak istenmiştir. Yine aynı duygu Yahya Kemal’in Kar 

Musikileri isimli şiirindeki şu mısralarında da dile getirilir: 
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“Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta, 

Tanbûri Cemil Bey çalıyor eski plâkta. 

Birdenbire mes’ûdum işitmek hevesiyle, 

Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesiyle.” (Yahya Kemal, 2005: 33).  

Yahya Kemal’in Varşova’da büyükelçi olarak bulunduğu 1927 tarihinde 

hissettiği duyguların dile geldiği bu şiirde şair, Slav geleneklerinden, Slav 

müziğinden bir şeyler anlamadığını ortaya koymaktadır. 

Her yönden olduğu gibi edebiyat eserleri bakımından da Türk tarihi ve 

Türk kültürü benzersiz bir kaynaktır. Bugün bu haldeyken bile tarihçilerimiz ve 

edebiyatçılarımız bu kaynaktan yararlanma yoluna gitmezler. 

Kültürümüzden ve tarihimizden ilham alınarak eserler yazsalar da bunlar 

fazla göze batmayan sönük kalmış sanat mahsulleri olmuşlardır. Bu türdeki 

eserleri meydana getirirken sanki kültüründen haberi olmayan bir yabancıymış 

gibi duygusuz eserler ortaya çıkar. 

Bizim kültürümüz kendi edebiyatçılarımızdan ziyade Batılı edebiyatçılara 

konu olmuştur. Bir Fransız şairi olan Henry De Régnier’in Eyüp’ü coşkulu ve 

içten bir eda ile verdiğini görmekteyiz. Böyle bir durumun kendi şairlerimizde 

görülmemesi bizim için üzücü bir olaydır. Ayrıca bu gibi güzelliklerimiz, Batılı 

yazar ve şairleri böylesine coşkulu ve içten gelen bir söyleyişe sürüklerken bize 

yabancı kalır. Bunun nedeni şairlerimizin iç kaynaklardan çok dış kaynaklara 

yönelmesidir. Yahya Kemal’in bu durumdan yakındığını şu satırlarda 

görmekteyiz: 

“Hiçbir Türk şâiri Eyüb’ü Henry De Régnier’in sonnet’lerinde 

gördüğümüz gibi teganni edemedi. Frenklerin müphem bir his aldıkları 

güzelliklerimizi biz, anlamaya bile meyletmedik.” (Yahya Kemal, 2007: 141).  

“Vatan” kelimesi bizim için çok zaman sadece siyasî konuları çağrıştırır. 

Vatan, üzerinde yaşanılan, devletin var olduğu, Türk’e ait bir toprak olarak 

anlaşılmış, fakat şimdiye kadar neyi ifade ettiği idrak edilmemiştir: 

“Şimdiye kadar vatan mefhumu kafamızda siyasî bir fikirdi. O fikirden 

çıkan eserler meydandadır. Abdülhak Hâmid, vatan mefhumunu mevzu olarak 

intihap etmiş ve o mevzuda Endülüs’e, İran’a, Hindistan’a dair eserler 

yazıyordu, vatan fikrini neşrediyor fakat Türk toprağını görmüyordu. Türk 

toprağı Eski Edebiyat’ta yoktur, Yeni Edebiyat’ta ise o kadar soluk bir hâldedir 

ki bahse değmez.” (Yahya Kemal, 2007: 140-141).  

Edebiyatçılarımız eserlerine konu olarak Anadolu dışındaki toprakları 

seçmişlerdir. Halbûki bütün geçmişte biriktirdikleri ve sahip olduğu 
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güzellikleriyle Anadolu’yu görmezler. Anadolu’daki birikimden çok kıymetli 

eserlerin meydana gelmesi ve dilden dile dolaşması mümkündür. Bir toprak, dili, 

dini, edebiyatı, gelenekleriyle birlikte bütünleşir. Bizim edebiyatımızda ise kendi 

toprağımızın bahsi bile geçmez. Eski edebiyatta hemen hiç rastlanmaz, yeni 

edebiyatta da tam anlamıyla ifade edilemez. Bu topraklar için canlarını, mallarını 

ve bütün inançlarını feda eden ecdadımızın ruhlarına ithaf edilen büyük ve değerli 

bir eserin meydana getirilmemiş olması edebiyatımız için çok önemli bir 

eksikliktir. 

“...İktisâdî varlığımızın tehlikede olduğunu çarçabuk anlayıp da aklımızı 

başımıza devşirmezsek İstanbul da tıpkı İspanya’da câmî ve kasırları ziyâret 

edilen bir Gırnata şehri olacak!... Gözümüz önünde olan bu hâl bu defâ 

gafletimizden, cehâletimizden, vukufsuzluğumuzdan değil, sırf hissizlikten 

kayıtsızlıktan, hodgâmlıktandır.” (Yahya Kemal, 1985: 179-180). 

İspanya’da kurulmuş olan Endülüs Emevî Devleti dağılınca burada 

İslamiyet’in ihtişamlı yapıları konumunda olan şaheserler yalnızca bir müze 

olarak kalmıştır. Halbûki bunların her biri dönemin sayılı eserlerindendir. Daha 

önce ibadet edenlerle dolup taşan camiler artık yalnızca turistlerin hizmetine 

girmiştir. İstanbul işgal edildiği ve gayrimüslimlerin yurdu olduğu takdirde doğal 

olarak camilerimiz de yalnızca turistlere hizmet edecektir. Yahya Kemal’e göre, 

bu durum Emevîlerin bir anlık gafleti sonucunda olmuştur. Biz ise göz göre göre 

İstanbul’un elden çıkmasına imkân vermiş olacağız. Bunu da bilgisizlikten veya 

gafletimizden değil, vatana olan sevgimizin azlığından, duygusuzluğumuzdan ve 

insanların artık sadece kendi rahatını düşünmesinden yapacağız. Elimizde olmasa 

dahi Türklükten bir parça oralarda mevcuttur. Türk kültürünün olduğu her yer 

vatandır. 

Yahya Kemal’in Eserlerinde Vatan-İstanbul Özdeşleştirmesi 

Yahya Kemal, eserlerinde ele aldığı pek çok konunun yanında İstanbul’u 

ve İstanbul sevgisini de ele almış bir şairimizdir. 

İstanbul, sadece Yahya Kemal için değil, şairden önce Türk edebiyatında 

şiirleri ile şöhret bulmuş pek çok şair için de ilham kaynağı olmuş bir şehirdir 

(Doğan, 2008:166). Şair, eserlerinde İstanbul’a o kadar ayrı bir yer vermiştir ki, 

kendisinden önceki şairler onun İstanbul’un sesi olma özelliğine 

yaklaşamamışlardır (Doğan, 2008: 166-167). 

Yahya Kemal’de çok güçlü bir İstanbul sevgisi vardır. Bu itibarla İstanbul, 

onun hayatında ve eserlerinde önemli bir yere sahiptir. 
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Yahya Kemal’in kendi döneminde ve kendisinden sonraki dönemde de 

eserlerinde İstanbul konusuna yer veren şair ve yazarlar vardır. Ancak hiçbir 

yazar ve şair, eserlerinde İstanbul konusuna onun kadar yoğunlaşamamıştır. 

Yahya Kemal’in pek çok şiirinde İstanbul sembolünün arkasında bütün 

vatanı temsil etme özelliğinin olduğunu görebiliriz. Şairin Siste Söyleniş 

şiirindeki, 

“Hüznün, ferahlığın bizim olsun kışın, yazın, 

Hiç bir zaman kader bizi senden ayırmasın.” (Yahya Kemal, 2005: 23). 

Dizeleri vatanın bu özelliğini yansıtan ve ona duyulan düşkünlüğü ortaya koyan 

ifadeler olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İnsanın iyi ve kötü günlerinde yaşayacağı, mutlu olacağı, huzur dolacağı 

tek yer vatandır. Çünkü bütün dostları, sevdikleri oradadır. Orada kendisi gibi 

düşünen, aynı değerlere sahip vatandaşları vardır. 

İnsan bu şartlarda kötü ve iyi günlerinde de vatanında olmak ve orada son 

nefesini vermek ister. Bu sebeple insanların en çok rahat edeceği mekân kendi 

vatanlarıdır. 

Şairin aşağıdaki mısralarında da İstanbul’un şahsında bütün vatanı 

birleştirdiğini görmekteyiz: 

“Daldım engin vatanın seyrine ıssız kayadan 

Ordular çıktı şafak vakti uzun rü’yâdan 

Cedlerin şanlı akınlar dolu dört yüz senesi, 

Tâ Kızılelma’ya gitmek denilen an’anesi.” (Yahya Kemal, 1976: 11).  

 

Şair, bir şafak vakti ıssız bir kaya üzerinde İstanbul’u, dolayısıyla vatanı 

seyrederken hayal dünyasında, parlak zaferler kazanan Türk ordularını 

canlandırır. Atalarının akınlarla dolu dört yüz senesini ve Kızıl Elma’ya gitmek 

denilen geleneği hayal etmektedir. Yahya Kemal, her zaman geçmişteki günlere 

ve geçmişte yaşanılan olaylara özlem duyar. Yahya Kemal’in bu ruh haline 

benzeyen duygularını en güzel bir biçimde ortaya koyan Bir Başka Tepeden 

isimli şiirindeki: 

“Rü’yâ gibi bir akşamı seyretmeğe geldin 

Çok benzediğin memleketin her tepesinde. 

Baktım: Konuşurken daha bir kerre güzeldin, 

İstanbul’u duydum daha bir kerre sesinde.” (Yahya Kemal, 2005: 19). 
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 Mısralarında da İstanbul’u çok güzel bir kadına benzettiğini görürüz. Şair 

onun sesinde İstanbul’u duyar. İstanbul onda vatanın bir özüdür, vatanın adeta bir 

küçültülmüş modelidir. Yahya Kemal, İstanbul’da bütün vatanı görür. Çünkü 

geniş vatan coğrafyası, hem kültürel hem de siyasî merkez olan İstanbul’da bir 

araya gelmiştir. 

Yahya Kemal, Bir Başka Tepeden şiirinde de İstanbul’a hitaben bütün 

vatana seslenmektedir: 

“Nice revnaklı şehirler görülür dünyâda, 

Lâkin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. 

Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rü’yâda 

Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan.”(Yahya Kemal, 2005: 20).  

 

 Bu mısralarda da İstanbul’un şahsında ifade edilmek istenen vatandır. 

Dünya coğrafyasında hiçbir yer, İstanbul’a ve onun temsil ettiği vatana 

benzeyemez. Çünkü İstanbul’un dünyada bir benzeri bulunamaz. Vatanımız 

gerek tabiat güzellikleri gerekse mimari özellikleriyle dünyanın en güzel 

yerlerindendir. Şair burada İstanbul’u ve vatanını yüceltmiştir. 

Yahya Kemal için ölüm de kendi toprağında güzeldir. Şair, yabancı 

ülkelerde bulunmuş ve o diyarlarda çok şey öğrenmiştir. Bu öğrendiklerini tatbik 

edeceği yer de doğal olarak kendi toprağı, vatanı olacaktır. Şair, bulunup gördüğü 

ülkelerde çok şey yaşayarak güzel günler geçirmiş ve sonunda döndüğü yer yine 

vatan toprağı olmuştur. Vatanda geçirdiği günler oralarda geçirdiği günlerden 

daha güzeldir. Bu duygusunu da Ric’at isimli şiirindeki mısralarla dikkatlere 

sunmuştur: 

“Yine sevdâya kanatlansam azîz İstanbul! 

Sende birçok geceler geçse tükenmez hazla... 

Kapasam böylece ömrün bu güzel yaprağını.” (Yahya Kemal, 2005: 99).  

 

İstanbul’un fethinden önce Osmanlı Devleti’nin hem Anadolu’da hem de 

Rûmeli’de toprağı vardır. Bizans Devleti bu topraklar için hem bir engel hem de 

bir tehlike unsuruydu. Bu sebeple İstanbul fethedilmeli ve Bizans Devleti’nin 

kalıntıları da ortadan kaldırılmalıydı. İstanbul’un fethi ile vatan, Anadolu ve 

Rûmeli’den oluşan bir bütün haline gelmiş olur. Türkler İstanbul’u Bizans 

Devleti’nden harabe halinde fethettiler. Bu dönem Bizans Devleti’nin hem 

ekonomik hem de idari bakımdan iyice zayıflamış olduğu dönemdir. Bu sebeple 

her yönden oldukça güçlenmiş olan Türklere karşı duramamış ve yıkılıp 

gitmişlerdir. Fetihten sonra İstanbul Türk zevki ile yeniden imar edilmiş ve 

ihtişamlı, oldukça bakımlı bir şehir haline getirilmiştir.  
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İstanbul’un fethinden sonra bütün vatan sathında birlik ve beraberlik 

sağlanmıştır. Anadolu ve Rûmeli birleşmiş ve İstanbul da bu birliğin merkezi 

olmuştur. Saltanat merkezi olan İstanbul’da vatanın geleceği ile ilgili kararlar 

alınmıştır. Türk kültürüne ait değerler, İstanbul’un şahsında bir bütün haline 

gelmiştir. Türklere asırlarca başşehirlik yapan bu şehir mimarî ve kültür 

yönünden en güzel eserlere mekân olmuştur. (Yahya Kemal, 2007: 66). 

Eski neslin insanları millî değerlerine sıkı sıkıya bağlıdır. İçlerinde dinî ve 

millî bağlılık vardır. Yeni nesil ise alafranga tipler olup, yaşadıkları muhit de son 

derece alafranga yerlerdir. Bunlar müziği, eğlenceyi severken, eski nesil mevlit 

dinlemeyi, meddah seyretmeyi severler. Eski neslin muhiti son derece temiz, 

ilişkilerin sıcak olduğu, millî değerler taşıyan küçük Türk mahalleleridir. Yeni 

nesil apartman dairelerinde yaşar, ilişkiler kopuk ve yüzeyseldir. İstanbul artık o 

eski İstanbul değildir. Her şey zamanla değişir. Türklük kokan İstanbul, artık 

ecnebi zevki taşıyan, ecnebi kültürü ile yoğrulmuş bir şehirdir. Buna paralel 

olarak eski İstanbul insanı da kalmamıştır. O küçücük, sıcak ilişkilerin olduğu 

mahalleler yerini büyük ve çok katlı binalara bırakır. Köşkler, yalılar tarihe karışır 

ve müze haline getirilir. Bu dönemlerden geriye kalan yalnızca Rûmeli ve 

Anadolu hisarlarıdır. Bu iki yapı o ihtişamlı günlerden kalan iki yâdigâr olarak 

yükselmektedir. (Yahya Kemal, 2007: 116-119). 

“Öyle sinmiş bu vatan semtine milliyetimiz, 

Ki biziz hem görülen, hem duyulan, yalnız biz.” (Yahya Kemal, 2005: 34). 

 Mısraları da Yahya Kemal’in bazen bir şehrin bazen de bir semtin 

arkasında gördüğü bütün bir vatan ufkunu görme alışkanlığını bize vermektedir. 

Her yerde mutlaka Türklük ile ilgili bir iz görülür. Türkler, her fethettikleri yere 

kendi kültürünü götürmüş ve oraya adeta bir nakış gibi işlemişlerdir. Buradaki 

insanları eğiterek Türkler gibi düşünmelerini, Türkler gibi davranmalarını 

kısacası Türkler gibi hissetmelerini sağlamışlardır. Bütün bunları da adaletle, 

adaletli davranmalarına özendirme ile başarmışlardır. Gerileme döneminde bu 

yapılanlar, Türkler’in ileri medeniyetleri örnek almasıyla terk edilmişlerdir. Her 

şeyin Batı zevkine göre yeniden düzenlendiği görülmektedir. 

Birinci dünya Savaşı sırasında ise asırlardır Türk şehri olan İstanbul 

elimizden çıkar. Bu kayıp Türk milleti için büyük bir yıkımdır. Altı asır 

payitahtlık yapan İstanbul’un elden çıkması, halkı büyük bir hüsrana uğratır. 

Vatan topraklarının işgali üzerine Millî Mücadele hareketi başlatılır. Kadın, erkek 

herkes İstanbul’un ve vatan topraklarının kurtarılması için seferber olur. 

Onbinlerce insanın kanı dökülür fakat sonuçta İstanbul ve Anadolu yeniden 

fethedilir. Bu fetih, Türk topraklarının Türk’ten başkasına yâr olmayacağını bir 
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kez daha ortaya koymuştur. Millî Mücadele sonrasında Türklük yeniden doğar. 

Şair, İstanbul’un işgali sebebiyle yaşadığı üzüntüsünü Eğil Dağlar kitabında yer 

alan Bu Gündü isimli yazısında şöyle dile getirmiştir: 

“İstanbul’un benzi yalnız bir defâ, birkaç gün, uğradığımız felâketle 

mütenâsip bir heybette göründü: İzmir’e Yunanlıların çıktığı günlerde, o ne âni 

elem ne derûnî ye’is ne vefâlı bir ıztıraptı, İslâm tevekkülünün derin sükûtiyle 

sokaklardan akan o halk, eski şan ve şeref meydanlarında o muazzam topluluk, o 

mâtem hatipleri, o siyah bayrak, o ulvî ıztırabın timsâli gibi tecelli eden Hâlide 

Edib. O tekbîrler, o duâlar o gözyaşları...” (Yahya Kemal, 1985: 129).  

Vatan topraklarının kısmen dahi işgali bütün millette ve bilhassa vatanın 

bir muhassalası mevkiinde olan İstanbul’un halkında derin bir üzüntüye sebep 

olmuştur. Osmanlı’nın geniş coğrafyası payitahtta bir arada bulunmaktadır. 

Vatana vurulan her darbe, vatanın adeta canevi demek olan İstanbul’da daha 

şiddetli bir hüzne sebep olmuştur. Bu yüzden Yahya Kemal İstanbul’un 

çehresinde bütün vatanı seyreder. Yahya Kemal’in, 

“.....bir kıt’ada askerle değil, milletle durulur. Bizim Rûmeli’de 

duruşumuz, burada kendi milletimizin bulunmasındandır.” (Yahya Kemal, 

2007:18). Cümleleri bize, fethedilen toprakların sonrasında, orada yaşayan 

insanların o toprakları vatanlaştırdıklarını, vatanlaştırmanın askerle, silahla değil, 

insanla, milletle, o toprağa adanmışlıkla olduğunu söylerken; Mithat Cemal 

Kuntay’ın: 

“Yoksun kuru topraktan ibâret vatanınla, 

Târîhini yazmazsan eğer sen de kanınla! (Kuntay, 1971: 24). 

………….. 

“Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. 

Vatan, eğer uğrunda ölen varsa vatandır.” (Kuntay, 1971:XII). 

Mısralarındaki söyleyiş biçimini ve duygularını hatırlatır. Bir coğrafya 

birçok millet tarafından fethedilmiş olabilir, fakat asıl olan fetheden milletin 

kalıcı olmasıdır. Toprakları fetheden ordulardır, ama orada bir vatan meydana 

gelmesini sağlayan ve orada o milleti var eden; kültürünü, medeniyetini idame 

ettiren küçükten büyüğe kadar üzerinde yaşayan insanlardır. Elde edilen 

toprakların her köşesi fetheden milletin kültürü ile yoğrulmuş olmalıdır. Türkler, 

Rûmeli’yi fethettikten sonra buraya yerleştirdikleri Türk aileleri, Türk 

geleneklerinin yerleşmesini sağlamışlardır. Zamanla burada yaşayan yabancı 

unsurlar Türkleşerek, Türk’e ait değerleri kabullenmiştir. 
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Yahya Kemal’in Eserlerinde Vatanseverlik 

Yahya Kemal’de kuvvetli bir vatan ve vatandaş sevgisi vardır. Şair, bu 

duygularını şiirlerinde ve nesirlerinde en coşkulu şekliyle terennüm eder. Ondaki 

vatan ve millet sevgisinin dile getirilişi dikkat çekicidir. 

“Sizlersiniz bu ânı ışıklarla Türk eden! 

Eksilmesin şu mutlu şafaklar bu ülkeden! 

Gönlüm, dilim, kanım ve mizâcımla sizdenim, 

Dünyâ ve âhirette vatandaşlarım benim.” (Yahya Kemal, 2005: 28). 

Vatandaşları için sevgisini dile getirdiği bu mısralardan şairin vatan 

sevgisine varabiliriz. Burada Yahya Kemal’in vatan ve vatandaşlık duygularının 

tarifini de bulmaktayız. Vatanı Türk eden, üzerinde yaşayan Türk milletidir. 

Mutlu şafakların devam etmesi için bu ülkede her zaman yaşayacak millet var 

olmalıdır. Şair kullandığı dili ile damarlarındaki kanı ve mizacı ile tam bir Türk 

olduğunu belirterek, Türk vatandaşlarına seslenmiştir. 

Yahya Kemal zaman zaman vatandan ayrılmak korkusu ile bu korkudan 

doğan bir ızdırapla da endişe yaşamaktadır. Onun bu duygularını da şu 

mısralarında görmek mümkündür: 

“Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor; 

Lâkin vatandan ayrılışın ıztırâbı zor.” (Yahya Kemal, 2005: 41). Her 

insanın hayatının nihayetinde yaşayacağı bir gerçek de ölümdür. Yahya Kemal’e 

göre asıl acı ve dayanılmaz olan vatandan ayrılmak, bir daha görememek, 

havasını teneffüs edememektir. Bu vatandan ayrı olma durumu ise ölümden daha 

acıdır. Şair, vatandan ayrı kalmanın insana vereceği bu acı ile ilgili duygu ve 

düşüncelerini zaman zaman şiirlerinde ortaya koymaktan geri kalmaz: 

“Eğer mezarda, şafak sökmiyen o zindanda, 

Cesed çürür ve tahayyül kalırsa insanda, 

-Cihan vatandan ibârettir, itikadımca-” (Yahya Kemal, 2005: 56). 

Şair, insan hayatının sonunda tecelli eden ölümü, adeta hayalinde yaşattığı 

vatan ülkesine bir göç olarak nitelendirir. Ölümün korku verici yüzü, onun 

gözlerine akseden vatan hayali karşısında yumuşar ve sevimli hale gelir. 

Yahya Kemal’in mısralarından anlıyoruz ki o, vatan toprağında 

yaşamaktan mutluluk duyan biridir. Ona göre insan kendi vatanından başka bir 

yerde rahat edemez. Yabancı diyarlarda her zaman bir yabancılık çeker, o yerlere 

tamamen uyum sağlayamaz. Halbûki insan vatanında çok rahat ve huzurlu 

yaşayabilir. Etrafındaki insanlar kendisiyle ortak değerlere sahiptirler, inançları 
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aynıdır, benzer hareketler sergilerler, aynı davranırlar ve yaşama tarzı birbirlerine 

çok benzer. 

Yahya Kemal mısralarında bazen vatanı bir anne ile özdeşleştirmiştir. Şaire 

göre, vatan kucağında rahat edilen bir anne gibidir. 

“Bu halk o gün kavuşur annemiz güzel vatana 

Çocuklarıyla nasıl sarmaşırsa yaslı ana, 

O sarmaşışla yaşar hür ve bahtiyar ancak 

Bu gamlı günleri hiçbir zaman unutmayarak” (Yahya Kemal, 1976: 15). 

Yukarıdaki mısralarda vatan toprağı bir anneye benzetilerek, bağrına 

aldığını ebediyete nakleder. Çünkü vatan için şehit olan, daha sonra üzerinde 

yaşayanlar tarafından âbideleştirilecektir. Şairin verdiği anne ile toprak 

özdeşleştirmesi insanın topraktan yaratılması düşüncesini; toprağın da anne gibi 

verimli ve doğurgan olduğu, yeni nesilleri yetiştireceği fikrini düşündürmektedir 

ki bu düşünce bizi Tanzimat Dönemi büyük edibi Namık Kemal’in vatan kavramı 

ile ilgili fikirlerine götürmektedir. Vatan toprağında ölmek, aynı zamanda insanın 

aslına dönmesi ve bir bahar iklimine girmesi gibidir. Çünkü kuşaktan kuşağa 

kahramanlıkları anlatılan, destanlaşan, tarihte büyük şan ve şerefler kazanan 

atalarımız hep orada yatmaktadır. Bu yüzden bu inanışla ölüm ve yok olma 

korkusu da ortadan kalkmıştır. Vatan toprağına girmek yok olmak değil, aksine 

büyük bir varlığa karışmaktır: 

“Ölüm âsûde bir bahâr ülkesidir bir rinde” (Yahya Kemal, 2005: 62). 

Yahya Kemal, vatanda yabancı olma ve işgal korkusunu duymuş bir 

şairimizdir ve bu duygusunu da şu mısralarında dile getirmiştir: 

“Uzun zaman hazırım ıztırâba pervâsız 

Vatan yabancı bir âlem görünmesin yalnız.” (Yahya Kemal, 1976: 16). 

 

Bu mısralarda da vatansızlığın acısı bir kez daha vurgulanmaktadır. Şair, 

vatanın Türk vatanı olması kaydıyla uzun zaman ıztırap çekmeyi bile kabul eder 

etmektedir. İnsan kendi vatanında acı çekse bile bu acının ayrı bir tadı vardır. 

İnsan hiç olmazsa vatanının havasını solur, vatanının toprağına basar. Fakat kendi 

vatanı herhangi bir vesile ile el vatanı olursa hayatındaki her şeyin anlamı 

değişecektir. Kendini öz yurdunda yabancı bulacak ve oradan oraya 

savrulacaktır. Önceden kendi vatanı olan toprakların düşman eline geçmesi de 

onu kahredecektir. Bizim kültürümüzün, yerini yabancı bir kültüre bırakması, 

yabancı insanlar, yabancı yüzler bizi öz vatanımızda perişan edecektir. 

“Ben yolcuyum bugün 

Nis karnavalda eğlene dursun  
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Ben yolcuyum bugün. Yolun ufkunda Çamlıca 

Hâlâ görünmüyor; 

Hâlâ görünmüyor diyerekten sabırsızım. 

Yıllarca sevdiğim Adalar, sevdiğim Deniz 

Artık görünseler... 

Dönsem vatan semâsına artık bu ülkeden.” (Yahya Kemal, 2005: 46). 

Yahya Kemal’in Karnaval ve Dönüş şiirinden alınan yukarıdaki mısralar 

da şairin yabancı bir ülkede çektiği vatan özleminin şiir dili ile ifadesi olmaktadır. 

Yahya Kemal, Nis’te bir karnaval seyretmiştir. Karnaval seyreden herkes çok 

eğlendiği halde o eğlenemez, bir süre sonra etrafında gördükleri ona sıkıntı verir. 

Şair, memleketine dönmek, bir an evvel sevdiği denizi, Adalar’ı, yabancı ülkenin 

gökyüzünü değil kendi vatanının göklerini görmek ister. Çünkü Nis’in karnavalı, 

zevkleri, eğlence tarzları kendisine yabancıdır. Yahya Kemal, vatanını özlemiş, 

gurbet onu huzursuz etmiştir. Yıllarca ayrı kaldığı vatanına dönme arzusu, ona 

vatan semasını hayal ettirmiştir. 

Yahya Kemal, vatan sevgisini yazılan ve söylenenlerde değil, onun canlı 

örneklerinde bulduğunu zaman zaman bazı yazılarında ifade etmiştir. Bu canlı 

örnekler onun gerçek ve görünen ruhu olmaktadır: 

“Vatana dair hiçbir yazıdan, hiçbir sözden bu taş karşısında duyduğum 

vatan zevkini duyamadım; böyle birçok sahneler daha gösterebilirim ki Türk ruhu 

ayan beyan görünür.” (Yahya Kemal, 2007:140). Şehitlerin mezar taşı Yahya 

Kemal’de kahramanlığı, Türklüğü, bütünüyle bize ait olan kıymetleri yansıtır. 

Çünkü Türk’ün genel bir özelliği, din ve vatan uğruna gözünü kırpmadan canını 

feda etmekten kaçınmamasıdır. Yazılan ve söylenen millî duygular, insanları 

bizzat yaşanılan ve hissedilen olaylar kadar heyecanlandıramaz. Kahramanlık 

şiirleri, yazıları ile etkilenmek farklı ölçüde olabilir. Ancak bizzat o olayı görerek 

ve yaşayarak etkilenmek daha farklı ölçülerde olacaktır. Elbette ikinci durum 

üzerimizde çok büyük bir tesir ve heyecan bırakacaktır. İşte şairin anlatmak 

istediği de budur. 

 

SONUÇ 

Vatan kavramı her millette, her kültürde edebiyatta karşılığı çeşitli 

sevilerde bulunan bir kavramdır. Her milletin edebiyatında vatan konusunda 

dikkat çekecek seviyede eserler bulunur. Türk edebiyatının en büyük şairlerinden 

biri olan Yahya Kemal’de “vatan” kavramı çok geniş ve derin karşılıkları bulunan 

bir birikim, aziz bir varlık, bir anne ve bazen de sevgili olarak karşımıza çıkar. O 
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vatan coğrafyasını kültür coğrafyası olarak kabul etmiştir. Ona göre vatan, belirli 

sınırlar içinde kalan bir toprak parçasından çok başka bir değere sahiptir. Yahya 

Kemal, Türk kültürünün yaşandığı her yeri vatan olarak kabul eder. Ayrıca 

vatanın vatan olabilmesi için bazı değerlere sahip olması gerekir. Buna göre bir 

toprağın vatan olabilmesi, bir milletin o topraklar üzerinde yaşadığı maceraya ve 

özellikle tarihin şâhidi olan şehitlere bağlıdır. 

Yahya Kemal’in küçük yaşta savaş nedeniyle ayrılmak zorunda kaldığı 

Üsküp, onun hayatında acı izler ve derin bir özlem duygusu bırakmıştır. Şair, 

anne ile vatanı özdeşleştirmiştir. Vatan toprağı bir ana kadar mukaddes ve 

vazgeçilmezdir. 

Yahya Kemal’in vatan anlayışında 1071 sonrası fethedilen toprakların, 

yani “Anadolu”nun önemi büyüktür. Yahya Kemal, Türkçe’nin konuşulduğu her 

yerin vatan olduğunu belirtmekle birlikte Anadolu onda daha farklı bir yere 

sahiptir. Orta Asya’dan boy boy, kafile kafile kopup gelenlere ilk kucağını açan 

yerler Anadolu topraklarıdır. Anadolu, yüzyıllar boyunca bir ana sıcaklığıyla, bir 

ana şefkatiyle göç ile gelenleri bağrına basmıştır. Evlatları da savaş yıllarında bu 

topraklar için canını dişine takmış, kanının son damlasına kadar onu korumuştur. 

Şair her an vatandan ayrılma korkusu ve bu korkudan doğan bir ıstırapla iç 

içedir. Bazen ölümü bile vatandan ayrılmaya tercih eder. Zira ölüm onun için 

hayalinde yaşattığı vatan ülkesine bir göçtür. Ölümün korkunçluğu bile, Yahya 

Kemal’deki vatan hayali karşısında yumuşar. Onun için ölmek, yani vatan 

toprağına girmek yok olmak değil, büyük bir varlığa karışmaktır. Vatan 

toprağında ölmek bir bahar ülkesine girmek gibidir. Çünkü tarih boyunca şan ve 

şeref kazanan atalar orada yatmakta ve ruhları orada dolaşmaktadır. Bu yüzden 

ölüm ve yok olma korkusu ortadan kalkar. 

Yahya Kemal, hem küçük yaşta memleketinden ayrılmak zorunda kalmış, 

hem de uzun yıllar çeşitli vesilelerle ülkesinden ayrılmıştır. Vatanından ayrı 

kaldığı bu süre içinde vatan hasretinin ne olduğunu ve vatanın önemini iyice 

anlar. Oradaki hayat ona yabancı gelir. Vatanını özler, gurbet onu huzursuz eder. 

Yıllarca vatana dönme arzusu ona vatan semalarını hayal ettirir. 

Yahya Kemal, vatan sevgisini yalnızca yazılan ve söylenilen şeylerde 

değil, onun canlı örneklerinde de bulur. Bu canlı örnek vatanın gerçek ve görünen 

ruhudur. Yazılan ve söylenen millî duygular bizzat yaşanılan ve hissedilen 

olaylar kadar heyecanlandırmaz. 

“Vatan eğer üzerinde hür yaşanan yerse vatandır” diyen Yahya Kemal’e 

göre Anadolu köy köy verdiği mücadele ile hürriyeti hak etmiştir. Vatan 
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topraklarını al kanları ile sulayan bu millet, vatan savunmasını “namus borcu” 

olarak telakki etmiştir. Bugünkü Türkiye daima yaşayan bir millî mücadele ruh 

ve şuuruyla yoktan var edilmiştir. 

Yahya Kemal’de büyük bir İstanbul hayranlığı ve sevgisi de vardır. Şair 

İstanbul ile vatanı özdeşleştirir. O İstanbul’un şahsında bütün bir vatan semasını 

hayal eder. İstanbul sembolünün arkasında bütün bir vatanı verir. Çok güzel bir 

kadına benzettiği İstanbul, âdeta vatanın küçük bir modeli, muhassalasıdır. Geniş 

vatan coğrafyası hem kültürel, hem siyasî merkez olan İstanbul’da bir araya 

gelmiştir. Bir yer, pek çok devlet tarafından fethedilmiş olabilir. Fakat mühim 

olan fetheden milletin kalıcı olmasıdır. Toprakları fetheden ordulardır, o 

toprakları o millete vatan olarak idame ettiren küçükten büyüğe üzerinde yaşayan 

insanlardır. Elde edilen toprakların her köşesi fetheden milletin kültürü ile 

yoğrulmalı tıpkı İstanbul gibi buram buram Türklük kokmalıdır. 

Sonuç olarak, Yahya Kemal edebi sahada pek çok yenilik getirmekle, 

eskiyle kopan bağları yeniden ve bir daha kopmayacak biçimde korumakla 

beraber, Namık Kemal’den beri edebiyatımızda hasreti çekilen vatan aşkını ve bu 

aşkı haykıran o gür sesi, bize en ihtiyaç duyulan bir dönemde tekrar duyuran ve 

yaşatan bir şair olmuştur. Bu yönüyle de Yahya Kemal, bizim XX. yüzyılda 

yetiştirdiğimiz en büyük vatan şairimizdir. 
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ANADİLİ TÜRKÇE ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE FİLLERİN 

EŞDİZİMİ HATALARI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA1 

Ali BIÇKI2 

Öz 

Dillerin doğası gereği belli kelimelerin sıklıkla bir arada kullanılmasına dilbilimde 

eşdizim adı verilir. Eşdizimli kelimelerin hangileri olduğu dil derlemi içerisinde doğal dil 

işleme programlarıyla Mutual Information, Log Likelihood ve t-score gibi istatistiklerle 

belirlenir. Dil öğrenen insanların bu eşdizimlerin doğru kullanması hem yanlış anlamaları 

engellemek hem de iletişimin sağlıklı olması için önemlidir. Bu araştırmanın amacı 

anadili Türkçe olan öğrencilerin İngilizce ediniminde sıklıkla yaptıkları fiillerin isimlerle 

olan eşdizimlerinde yaptıkları hataları incelemektir. Bu çalışmada uygulamalı dilbilimde 

yaygın olarak kabul gören Hata Analizi (Error Analysis) ve Öğrenici Derlemi (ICLE) 

kullanılarak derlem işleme yöntemiyle veriler toplamış ve sunulmuştur. ICLE 

Derleminde yer alan Çukurova Üniversitesi ICLE-TR derleminden seçilmiş 177 

metindeki öğrenci kullanım hataları elle ve WordSmith 5.0 doğal dil işleme programıyla 

öğrencilerin kullanımı taranarak tespit edilmiştir. Kullanım hataları yapısal (fiil+ad, 

ad+sıfat vb.), anlamsal (semantic categories: Occurence/olgu, Action, İş v.b.) ve benzeri 

kategorilere ayrılmış ve eşdizim hatalarının sağlaması COCA  (Corpus of Contemporary 

American English) ve BNC (British National Corpus) ve eşdizim sözlükleri kullanılarak 

yapılmıştır. Yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrencilerin eşdizim hataları 

incelendiğinde öğrencilerin özellikle Eylem+Ad eşdizimlerinde sorun yaşadıkları ve son 

derece basit görülebilecek hatalar yaptıkları gözlemlenmiştir.  Her ne kadar bu hatalar 

bireysel özelliklerine ya da öğrencilerin gerçek dil becerisine atfedilebilirse de bu 

çalışmada aslında; Fiiller ve İsimlerin anlam örüntüsünün edinilmesi dikkate alındığında 

                                                 
1 Mustafa Kemal Universitesi Sosyal Bilimler Etik Kurulu 10/06/2020 E-25109 sayı ve tarihli izni 

ile yürütülmüştür. Bu makalede kullanılan veriler yazarın doktora tezinden derlenmiştir. 
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bu hataların tamamen doğal, beklendik olabileceği önerilmektedir. Analizin sonucunda 

öğrencilerin dil edinimlerinin doğası gereği özellikle Occurence (Oluşum) ve Existence 

(Varlık) anlam alanlarında fiillerin sıklıkla yanlış kavramsallaştırıldığı ve bu nedenle 

kullanımda hatalara yol açtığı sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Derlem Analizi, İngilizce Öğrenici Hataları, Eşdizim Hataları, 

Fiillerin Edinimi. 

 

A Study of Turkish L1 Students English Verb Collocations and 

Collocational Errors 

Abstract 

By their very nature, words in any given language have particular preferences of co-use 

a.k.a collocations. These collocations are identified with specialised natural language 

processing programs often with Mutual Information, Log Likelihood and t-score 

statistics. It is crucial that language learners use these collocations appropriately in order 

avoid misunderstanding and effective communication. Thus, the focus of this paper is to 

analyse the errors commonly committed by English language learner with Turkish L1 

background. This study employs Error Analysis and Learner corpus analysis 

methodology commonly accepted in applied linguistics and the data is presented 

accordingly.  Learner errors in 177 selected texts incorporated in ICLE which have been 

collected from Çukurova University, ICLE – TR were analysed and pinpointed trough 

both with corpus analysis program Wordsmith 5.0 and by hand. These errors were 

collated into structural (Verb+NP, NP+Adj. etc.) semantic (Occurrence, Action, 

Existence etc.) and other categories beyond the scope of this study. The errors then were 

crosschecked trough COCA (Corpus of Contemporary American English) and BNC 

(British National Corpus) and collocation dictionaries. The most prevalent group of errors 

were that of Verb+NP combinations and they were quite simplistic errors. While arguably 

those errors may attributed to personal differences or the proficiency level of the students 

this paper argues that those errors might perfectly natural given the difference in acquiring 

the “conceptual” structure of the Verb versus the Noun. The study finds that by the nature 

of their acquisition and semantic domains Occurrence and Existence Verbs are often mis-

conceptualized and therefore prone to misuse and collocational errors. 

Keywords: Learner Corpus Analysis, Learner Error Analysis, Acquisition of Verbs, 

Collocational Errors.  
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INTRODUCTION 

Verbs in Learner English 

Any professional teaching English to Turkish L1 students would notice the 

problems Turkish students have in framing the English verbs and collocations. In 

a study of collocational errors of Turkish students (Bıçkı, 2012) the most 

prevalent group of errors were that of VERB+NP (noun phrase) combinations 

and the by nature the errors committed were quite simplistic given that the 

students making those errors were enrolled in English language teaching 

departments. While arguably those errors may attributed to personal differences 

or the proficiency level of the students, this paper argues that those errors might 

perfectly natural given the difference in acquiring the “conceptual” structure of 

the VERB versus the NOUN. More strikingly, these VERB+NP errors seem to 

persist across proficiency levels while slowly diminishing towards C1 

proficiency. Even among ELT students, they are by far the most common 

“simple” errors ELLs commit. 

In this paper, the argument is that ELLs may, would and should be 

expected to have some significant problems in acquiring English collocations. It 

is vitally important for any language teacher to be able to distinguish between 

natural/interlingual errors and personal mistakes and false learning. Only then, 

they would be correctly treat errors and let that knowledge guide their teaching 

and instruction in the classroom. A false understanding of ELL errors invariably 

leads to over-correction and maybe worse mis-correction. 

Acquiring Verbs and their Collocations 

In order to answer the ‘simple’ question of why language learners keep 

making the same mistakes the first answer was the notorious Contrastive Analysis 

studies, which were mainly fuelled by the understating that language is just 

‘verbal behaviour’ and a habit and thus old habits would be naturally transferred. 

In late 1960s Error Analysis was established by Pit Corder (1967) and his 

colleagues, and followed by Larry Selinker’s seminal paper Interlanguage (1972) 

our understanding of the nature of ELLs errors significantly shifted from a 

contrastive/transfer perspective to a systematic view language acquisition. With 

the introduction of corpus linguistics, which offers large amounts machine-

readable annotated language data (i.e. BNC-British National Corpus; COCA-

Corpus of Contemporary American English and ICLE-International Corpus of 

Learner English) studying learner errors in much greater scale has become more 

practical and feasible. Especially ICLE enabled ELL errors from different L1 

backgrounds to be compared and contrasted.  
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The focus of this paper are the VERB+NOUN ‘natural’ collocations. As 

Baker (2004) notes “the first thing we learn about language is the last thing we 

understand.” Perhaps, every person receiving some formal instruction in 

grammar would learn parts of speech, and define verbs as words that signify “an 

activity or process performed or undergone” whereas nouns are names of 

“concrete or abstract entities.” This reference, he claims, extends back to 2nd 

century BC to Dionysus Thrax who noted that some words are inflected for case 

and others for tense and aspect. Strikingly, though there is a consensus about such 

a distinction exists there is not much research on the difference or a plausible 

explanation in general syntactic theory. Seemingly, these distinctions are taken 

for granted in linguistic theory.  

Another agreement linguists seem to have is that nouns and verbs are the 

universal categories perhaps common to all languages. In their Natural 

Partitioning Hypothesis Gentner and Boroditsky (2001) propose that in respect to 

meaning; basic concrete nouns tend to follow perceptually salient natural 

partitions in human environment; in other words, have similar categories of 

conceptualization across languages whereas verbs to a grander extent are specific 

to languages and exhibit more variation pertaining to meaning across languages. 

This feature might explain why children for most languages tend to acquire early 

nouns before early verbs (see K. Hirsh-Pasek, & R. Golinkoff, (Eds.), 2006 for 

an extensive review). Evidently, the verb is central to the clause and has a 

concerted meaning, relating to one or more participants (or arguments) to an event 

encoded in the sentence. As well, given their abstract nature verbs are more 

complex than nouns in terms of cognitive processing and retention. Also 

characteristically prototypical verbs remarkably involve perpetual change in 

time, whereas concrete nouns are generally stable across time (Viberg, 2006). 

On the side note, the arguments pointed above are about the acquisition of 

verbs in the first language not particularly the second one. However, similar 

principles might apply to the acquisition of second language verbs particularly 

when the conceptualization of verbs in L1 and L2 are significantly different. In 

our case, the relative languages are TURKISH (L1) and ENGLISH (L2). Kuntay 

and Slobin (1999) note that Turkish has a relative lower number of verbs of 

manner, whereas verbs of path are abundant. Slobin (1999) labels Turkish as 

verb-framed language since most of the information is encoded in the verb. 

English, on the other hand, is a satellite-framed language in which some 

information is expressed via satellites such as PPs in the sentence. This might 

explain some omission errors in the English narratives of Turkish students. 
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As Tomasello (1992:6) puts it verbs are linguistic symbol that are used to 

designate events that are highly complex in which one or more entities undergo 

one or more changes of state. Even for very ‘simple’ verbs like GIVE there are at 

least three entities involved: the GIVER, the GIVEN and the RECEIVER, and 

each of these go under a relative change of state. Moreover, this conceptual 

system can be viewed as providing some kind of schemata or “frames” for 

structuring larger linguistic units such as sentences. The meaning structure of the 

verb then contains information about the possibilities and impossibilities of the 

phrasal structure it could be used in. This information have been called 

“grammatical valences” and often verbs are considered to be responsible for 

much of the grammatical structure of language.   

There is almost a consensus in first language acquisition that children 

acquire nouns prior to and faster than verbs (i.e. Gentner, 1982; Huttenlocher and 

Smiley, 1987; Nelson, 1973). The logical outcome derived from the pattern of 

acquisition is that verbs require the conceptualisation of a more sophisticated 

semantic and syntactic structure. To explain this phenomenon two standpoints 

have been put forward: first is based on syntactic bootstrapping hypothesis 

(Gleitman, 1990; Gleitman and Gleitman 1992; Landau and Gleitman, 1985). It 

suggests that verb learning and noun learning has essentially different linguistic 

requirements. The second is based on a natural partitions account of the 

differences between nouns and verbs and is grounded upon perceptual and 

conceptual differences in the concepts labelled by nouns and verbs (Gentner, 

1981, 1982 2006; Gentner and Boroditsky, 2001; 2004). 

The bootstrapping account (Gleitman, 1990; Gleitman and Gleitman 1992; 

Landau and Gleitman, 1985) relates frequency of more early nouns to syntactic 

complexity of verbs. As nouns (thought abstract nouns may not) can be directly 

observed in the real world contexts they are heard, children may acquire them 

relatively easily. On the other hand, acquisition of the verbs not only does require 

direct observation but also knowledge of the argument structure in which the verb 

is used. In other words, children need to develop an understanding of how the 

verbs are situated in the syntactic and semantic structure of the sentences. Such 

information may not available to children until they have acquired the necessary 

background knowledge and ability to discern the connections between the 

sentence structure and verb meaning in the specific language they are currently 

acquiring. 

Natural partitions and relational relativity hypotheses (Gentner, 1981, 1982 

2006; Gentner and Boroditsky, 2001; 2004) are attempts to explain the 

prominence of nouns in early vocabularies of children. Briefly, natural partitions 
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hypothesis stipulates that since nouns mostly refer to real world objects or at the 

very least some delimitable target, verbs and prepositions refer to relational 

components of the real world. In other words, nouns have real life 

correspondences that are naturally individuated. Especially cross-linguistically 

the variations are minimal and just matters of choice (a bird is a bird whatever 

you call it!). In contrast, verbs relate to relativistic information of the world and 

even observable MOTION verbs have to create a relational connection. For 

example, just for RUN you could have many referents/hyponyms such as 

SPRINT, JOG, TREAD, TRAMPLE etc. each of which encode a different aspect 

of relativistic information). As well, information encoded in verbs, such as 

MANNER and PATH, varies significantly across languages (Talmy, 1985; 

Slobin, 1996). This phenomenon is what Gentner (1982) calls relational 

relativity. Gentner (2006) further argues that verbs have more sophisticated 

syntactic relations within the predicate and argument structure and thus note “… 

for verbs and other relational terms, children must discover how their language 

combines and lexicalizes the elements of the perceptual field.” (p. 544-545).  

That is to say, verbs are linguistically shaped and the child has to develop 

an understanding how a single word or utterance operates in real life. The child 

exploits some cues to map the word into its reference. Eventually the lexical item 

acquired will have to be more concrete and contextually bound first, then the child 

would gradually develop an understanding of other relativistic connections in 

time. Of course, the same weights cannot be attested to adults and SL learners, as 

they already have developed conceptual cues to their disposal. It is still a debate 

if these cues help or hinder SLA; nevertheless, they are effective in language 

learning and may explain why SL learners develop their collocational 

competence slowly and almost regardless of grammatical proficiency. Maguire 

et al. (2009) has further developed this idea and proposed the following SICI 

model, which stands for shape, ındividuation, concreteness and imageability. 

Indeed, their main purpose is to explain early dominance of nouns in children’s 

early vocabularies, but the continuum might well be applied to SL vocabulary 

acquisition or at least the development of collocational use. 

The figure is self-explanatory, yet there is some need for clarification. 

Shape does not only refer to visual contours of an object but also to the overall 

configuration of the action (Golinkoff et al. 1995). For instance, RUN would have 

a definite, persistent flowing image, THINK however would not lend itself for 

such an observation. Indıvıduation means the palpability of a lexical item 

(Gentner and Boroditsky, 2001; Gentner, 2006; Gentner; 2009). The best 

examples would be the proper nouns which refer to one object and they are 
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independent of other linguistic items. AND on the other hand cannot be 

individuated since there is no real life referent. 

 

Figure 1. The S.I.C.I Continuum (Maguire et.al, 2006:374 in Hirch Pasek and 
Glinkoff, 2006) 

Then most verbs would be so easily individuated because of the argument 

structures they would observe. Though nouns may seem to be individuated easier, 

relational nouns may be harder to pinpoint (e.g. LIBERTY, FREEDOM). 

Concreteness, as the name suggests, refers to the ability to sensually locate 

something. Whereas Imageability means to be able to create a mental image of a 

word. Given this difference, TOUCH is a concrete word, whereas JOY, HATE, 

LOVE are imaginable. Eventually, the ease of acquisition for a particular lexical 

item would be defined trough this continuum from left to right. 

Considering the differences between nouns and verbs is not enough per se. 

Although noun advantage is well established for English some researchers (e.g. 

Tardif, 1996, 2009; Gopnik and Choi, 1995) claim that in some verb-friendly 

languages nouns may not be so dominant. As well, socio-cultural factors have 

been found to have an impact on verb or noun dominance.  

Overall, both children and adult learn verbs slower than nouns. The basic 

reason noted by Gentner (2009) it is not that the learner does not know the 

semantic components or not able observe them, but they are not able to map the 

verbs onto real events and relation in the world. In other words, though the learner 

has enough information about the semantic and grammatical structure of the verb 
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she is acquiring, actual use of that verb requires grasping the relations of the verbs 

to the real world. This might perhaps act as a cradle for explaining the nature of 

collocational errors of adult Turkish EFL learners.  

 

METHODOLOGY 

Researching second language errors and collocational behaviour of 

students is methodologically problematic. In a sense scientific research relies on 

generalisations and quantification of data; however, learner errors and especially 

collocational errors do not lend themselves easily to statistical methods. Given 

their nature almost every single error and/or deviation is unique and has to be 

defined in its own territory: the language and discourse around it. The basic 

methodology in this paper is widely accepted is Error Analysis paired Learner 

Corpus Analysis. The database used for the analysis is derived from ICLE V2 

and developed for the doctoral thesis of the writer and therefore not subject to 

ethical conduct requirements by 2020 code.  

 

MATERIALS, PARTICIPANTS AND PROCEDURE 

International Corpus of Learner English was used for the analysis and 

collection of the error database. ICLE data was collected from Mustafa Kemal 

University, Mersin University and Cukurova University and meta-tagged for 

grammatical features and metadata. The version utilised does not include the 

Learner Error Tags later added to the corpus. V2 contains 3.7 million words of 

EFL writing from learners representing 16 mother tongue backgrounds 

(Bulgarian, Chinese, Czech, Dutch, Finnish, French, German, Italian, Japanese, 

Norwegian, Polish, Russian, Spanish, Swedish, Turkish and Tswana).  V3 is still 

under development including 5.5 Million words plus 25 mother tongue 

backgrounds and is being maintained by Granger et. al. (2009 v2) . The main 

body of this study relies on 177 ICLE-TRCU (International Corpus of Learner 

English, Turkey Cukurova University section) argumentative essays discussed in 

detail below. The main instrument of this study is ICLE-TRCU, argumentative 

essays compiled at Çukurova University in 2004. The following table briefly 

summarizes the specifications of the selected corpus and sample population 

utilised in the ICLE-TRCU corpus. 
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Table 1  
Cukurova University ICLE Sub-Corpus Specifications 

 Texts Words 

Selected Corpus : 177 128297 

Native language Texts % 

Turkish 173 97.7 % 

Other 4 2.3 % 

Age Texts % 

From 17 to 25 175 98.9 % 

From 26 to 45 2 1.1 % 

Months in English-speaking country Texts % 

None 173 97.7 % 

3 months <   <= 6 months 2 1.1 % 

6 months <   <= 1 year 1 0.6 % 

Above 10 years 1 0.6 % 

Years of English at school Texts % 

2 years <   <= 4 years 6 3.4 % 

4 years <   <= 8 years 155 87.6 % 

8 years <   <= 12 years 14 7.9 % 

Above 12 years 2 1.1 % 

Years of English at university Texts % 

2 years <   <= 3 years 46 26.0 % 

3 years <   <= 4 years 63 35.6 % 

4 years <   <= 6 years 68 38.4 % 

Type Texts % 

Argumentative 177 100.0 % 

Conditions Texts % 

No Timing 177 100.0 % 

Reference tools Texts % 

No 102 57.6 % 

Yes 75 42.4 % 

Text length in words Texts % 

200 <   <= 500 1 0.6 % 

500 <   <= 1000 171 96.6 % 

1000 <   <= 1500 5 2.8 % 

The corpus was collected from ELT students enrolled at Çukurova 

University English Language Teaching Department. There is no solid indicative 

data about the English level of the participant students; yet, given the university 

placement system in Turkey, the relative outstanding position of Çukurova 

University, and time spent on studying English it is would be safe to assume that 

all of the students are upper intermediate and advanced learners. On the other 

hand, an overwhelming majority, 97.7% of the students did not have extended 

native English contact. Namely, ICLE-TRCU corpus is literally EFL. The corpus 

was scanned both digitally and by manually for learner errors. The errors 
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pinpointed were then collated into an Excel Database. (For an extended 

discussion for the preparation of the database, see Bıçkı, 2012). 

Table 2 

Abridged EXCEL Database Format 
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Trcu1023 
understood by 

human beings 
understand discovered/ Quest Vpo Oex Activity 

Forced 

passive?? 

Trcu1023 

individual users' 

number increased 

to very high 

numbers 

increase 

personal 

users 

increased 

in very 

high 

numbers 

Quest Vpo Syn Ex/rel 

 

Trcu1023 

you can 

communicate with 

all the big 

libraries 

communicate 

get access 

to / access 

/connect to  

Inc Vpo Oex Activity 

 

Trcu1023 

Also you can 

reach to daily 

newspapers 

reach 
access/get 

to 
Dev Vpo Strans Activity 

 

Trcu1023 

you can reach 

every kind of 

information 

reach 
access/get 

to 
Dev Vpo Strans Activity 

REACH means 

"erişmek" here 

Trcu1023 
You can reach all 

publishes 
reach 

access/get 

to 
Dev Vpo Strans Activity 

 

The JUDGE column refers to the level of deviance from the native speaker 

norm (INC-incomprehensible, DEV-deviant but comprehensible, QUEST-

questionable, ACCPT-acceptable as foreigner talk, ACCPT+ acceptable), and 

TYPE column notes the colligation (VERB+Prep.+Obj etc.). The ERROR 

GROUP column represents the nature of the error committed as summarized in 

the following table. 
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Table 3 
Error Groupings 
Type of Error Brief definition 

NA Not Applicable 

OEX Over-extension of highly generalizable words like light verbs or core 

vocabulary 

OVGEN Overgeneralisation  

STRANS Semantic Transfer. 

DISTRANS Transfer of discourse elements 

SYN Syntactic-grammatical error 

REDUN Redundancy. Addition of redundant lexical or grammatical items or 

stretched word combinations 

OMSS Omission of a necessary grammatical or lexical item 

 

For practical reasons the SEMANTIC CATEGORY column is confined to 

a more commonplace and broader classification as noted by Biber et. al. (2004). 

There are three major classes of verbs: lexical verbs, which function as the main 

verbs; primary verbs (BE, HAVE and DO), which could function as both 

auxiliaries and main verbs, and modal verbs, which function as auxiliaries only. 

Lexical verbs are the most common verbs in registers and the main point of this 

study. Biber et. al. (2004) further classifies lexical verbs into semantic domains 

as: 

 

Table 4 
Major semantic domains of verbs (Biber et. al. 2004) 
Major semantic domains Examples 

ACTIVITY verbs bring, move, buy, carry, go, leave etc. 

COMMUNICATION verbs ask, announce, discuss, explain, say, etc. 

MENTAL verbs love, want, hear, think, know, read etc. 

CAUSATIVE verbs 
allow, cause, enable, force, help, let, require, permit 

etc. 

Verbs of simple OCCURRENCE 
become, change, develop, grow, happen, increase, 

and occur 

Verbs of EXISTENCE or relationship 
be, seem, appear; exist, live, stay, contain represent, 

include etc. 

ASPECTUAL verbs begin, continue, finish, keep, start, and stop 
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Here it is important to note that many verbs have multiple meaning and 

may act in different semantic domains in different utterances. For instance, 

START, STOP, and KEEP may refer to ACTIVITY or may have ASPECTUAL 

meanings as in the following examples:  

 

We stopped at the market on the way back. 

I’ll keep the coins. 

The driver started the car. 
 

Overall these verbs are used to refer to aspectuality, “…concerned with the 

progress of some other action.” (Biber et. al. 2004): 

 

She stopped staring at the picture. 

He kept smoking all night. 
 

Plainly speaking, ACTIVITY verbs refer to actual actions or event and they 

take a subject as the DOER/AGENT. COMMUNICATION verbs are about 

communication of ideas, opinions etc., whereas MENTAL verbs denote human 

states and action of human cognition and they need not have volition, and their 

subject is categorically RECIPIENT. They cover cognitive, perceptual and 

emotional meanings. CAUSATIVE verbs refer to facilitation or causation 

brought about by some entity. They often are use with a nominal direct object or 

complement following the verb phrase, which reports the action that was 

facilitated. OCCURRENCE verbs commonly denote physical events that occur 

apart from any volitional activity. Their subject often has the semantic 

AFFECTED role. EXISTENCE verbs have two types. Copular EXISTENCE 

verbs (BE, SEEM, APPEAR) indicate a state that exists between two or more 

entities. Non-copular ones (e.g. CONTAIN, INCLUDE, REPRESENT) report a 

particular state or state of affairs between entities. The last group ASPECTUAL 

verbs, as noted above, refer to the progress of some other event or activity, 

commonly reported in a complement clause following the verbs phrase. (Biber 

et. al. 2004). 

Of course, there are many other classes and types of verbs such as PATH 

and MANNER, however they are not of immediate concern for this study. Given 

the relational meaning and grammatical load we have briefly noted above 

learning verbs perhaps is the most important part of language acquisition. More 

to that, research on language acquisition both in L1 and L2 pointed out to 
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significant differences in learning verbs and nouns, which will be the point of the 

next section. 

 

FINDINGS 

Are Verbs Harder to Learn? 

To the author’s knowledge, there are not any studies contrasting early noun 

and verb acquisition in Turkish. However,  Aksu-Koç and Slobin (1985) report 

that the inflectional system appears early, and the entire set of noun inflections 

and much of the verbal paradigm is mastered by 24 months of age or earlier. By 

this age, Turkish children inflect nouns for case (accusative, dative, ablative, 

possessive, and instrumental case) and number (plural), and verbs for tense-

aspect (past result, on-going process, and intention), person, negation, and 

interrogation. Both noun and verb inflections were present in the one-word stage, 

and there is some evidence for productive use as young as 15 months. 

In the same line of research, Ertekin (2003) studied the bilingual 

acquisition of Turkish and English together and found out that bilingual children 

started picking up Turkish verbs earlier than English and that they haven’t 

produced any English verbs throughout the observation. Turkish monolingual 

children produced relatively lower number of verbs than nouns but compared to 

English the difference is not that subtle. 

In a comprehensive study Bıçkı (2012) reports that most of the erroneous 

or deviant collocations produced are by Turkish students are problematic in the 

choice of VERB. Overextension and Overgeneralisation are the most observed 

deviations, particularly for simple/light verbs. As well, the level of abstraction 

was observed to have a significant effect on inappropriate collocations. 

OCCURRENCE, EXISTENCE/ RELATIONSHIP, MENTAL/EMOTIONAL, 

and ASPECTUAL verbs accounted for 319 of 749 totally deviant (INC) and 

deviant (DEV) cases reported in the study. Some semantic (e g. OCCURRENCE 

and ASPECTUAL) categories seemed to be more prone to deviance and 

particularly deviant semantic transfer. 

For our purposes and limits of this paper the discussion will be limited to 

Overgeneralisation which is a productive developmental error commonly 

expected in learner interlanguage. As for collocational errors, overgeneralisations 

mainly occur with the verb rather than the nominal constituent in our data. In 

contrast to overextensions, overgeneralisations also include some form of 

structural deviance such as treating a verb as a noun or vice versa. Naturally, 

OVGEN cases are common in ICLE-TRCU totalling into 137 cases with wide 
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range of verbs. The top-ten verbs involved in OVGEN cases are displayed in the 

chart below: 

 

 

Figure 2. Top ten overgeneralised verbs 

OCCURRENCE verbs [OCCUR, TAKE PLACE] as a group seem to be 

prone to overgeneralisation, followed by EXISTENCE/RELATIONSHIP verbs 

[LACK/LACK OF, MATURE, BORN], MENTAL/EMOTIONAL verbs 

[RELIEVE, SATISFY], ASPECTUAL verb [BEGIN] and COPULAR 

[BECOME]. Two light verbs GIVE and TAKE are also noted among the cases.  

Interestingly, ACTIVITY verbs are not present in the top-ten list. It is not 

that ACTIVITY verbs are not overgeneralised but OVGEN cases are random and 

diverse in this group. Second, most activity verbs are relatively concrete and 

imageable which makes them easier to process and retain. Last, they have clearer 

semantic and syntactic frames with less random alternations.  

There is one special outstanding case; LACK was observed in 13 cases 

within 10 essays as follows: 
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Table 5  
Deviant cases of the verb LACK ICLE TRCU Sub-corpus 

ESSAY 

CODE 
DEVIATIONS 

VERBAL 

ITEM 

NOMINAL 

ITEM 

SUGGESTED 

CORRECTION 

TRCU1062 
As a result, we are lack of 

cultural awareness 
lack awareness we lack 

TRCU1063 
Many engineering students are 
lack of practice.  

lack practice are lacking 

TRCU1067 
but mean that if students are lack 

of practice 
lack practice are lacking 

TRCU1085 they are lack of love lack of love are lacking 

TRCU1088 
man is very handsome but lack 

of education 
lack education be lacking education 

TRCU1100 
If the baby is born, it will be 
lack of a real family  

lack a real family won't have 

TRCU1107 
I belive that rich people are lack 
of important values 

lack values lack 

TRCU1107 
these are again because of being 

lack of money 
lack money lack 

TRCU1107 
Especially rich people are lack 
of all the nice emotions 

lack emotions lack 

TRCU1124 they have lack of experience  lack experience they lack experience 

TRCU1143 
He thinks these things because 

he is lack of money. 
lack money 

does not have enough / 

lacks money 

TRCU1167 

she will be in a very hard 

situation, she can be lack of 

money 

lack money 

she can be left 

penniless, in a 

destitute situation 

TRCU1167 

While all the children are 

healthy, their baby will be lack 
of an important organ or 

mentally ill 

lack smt will lack 

 

These learners inadvertently insert OF after the verb LACK perhaps 

processing it as a noun. Indeed, this is a common error in ESL. Yet more 

interestingly out 59 occurrences of LACK in ICLE-TRCU only one learner uses 

it as verb. In 55 of the cases it is followed by OF and the alternative form 

LACKING IN is totally absent.  

The cases of BECOME, BEGIN and TAKE PLACE are quite predictable, 

since BECOME is often used to replace BE and other change of state verbs. 

BEGIN replaces START and TAKE PLACE is used as replacement for OCCUR.  

BORN is not used in passive frame and GIVE and TAKE are replacing other light 

verbs. BEHAVE is used in impersonal passives in these 3 cases noted, but when 

it is used in the sense of TREAT it is flagged OEX. SATISFY and RELIEVE are 

used unaccusatively only by one, and two learners respectively, which renders 

them useless for a conclusion. Evidently, overgeneralisations in ICLE-TRCU are 



A Study of Turkish L1 Students English Verb Collocations and Collocational Errors 

 

[2733] 

 

in-line with expectations in interlingual development and very much predictable 

(except for the case of LACK) compared to other categories. 

CONCLUSION 

The findings here are probably more arguments than factual data. 

However; clarifying the difference between the acquisition of verbs and nouns 

and how they relate to previously existing conceptual structure would be 

extremely useful for both first and second language teaching methodologies. 

Evidently, verbs might pose even greater challenges for learning than nouns, 

because the lexicalization of concepts into verbs has implications for clause 

structure (Juffs, 2009). For example, Montrul (2001) notes that Turkish L1 ELLs 

judge sentences with MAKE to be more acceptable the Spanish L1 ELLs as they 

might be transferring the causative to the ‘the wind made the glass break’ 

structure, even though the Turkish morpheme is a bound suffix rather than a free 

morpheme. In other words, Turkish verbs compositional features are 

“transferred” into English. 

All of the research and arguments above are more of questions rather than 

answers for it would be impossible to pack the necessary arguments for a 

definitive answer within the limits of this paper. However, it is clear that Turkish 

L1 students of English L2 have a tendency to misconceptualise OCCURRENCE 

and EXISTENCE/RELATIONSHIP verbs. The source of that 

misconceptualisation might very well be cultural differences rather than isolated 

interlingual development. 

In terms of cultural effect on the dominance of nouns versus verbs Lavin, 

Hall and Waxman (2009) note that Western individualistic cultures may be more 

focused sources of information that makes it easier for acquiring NOUNS due to 

a more analytical thinking culture. In contrast, since Eastern/Oriental persons 

tend to favour holistic reasoning style they may be more attuned to verb-relevant 

sources of information. On the other hand, in terms of categorisation tasks Eastern 

persons exhibited a preference for relational categories while Westerners 

preferred more taxonomic categories  In memory tasks, Easterners look like to 

pay more attention to relationships between objects, while Westerners are focus 

more on the objects themselves, especially if the objects are salient focal objects 

(Ji, Zhang, & Nisbett, 2004). 

This variance in focus might be applicable to the acquisition of nouns and 

verbs. While NOUNS name individual objects and taxonomic categories while 

(syntactic-semantic) thematic relations are generally denoted by verbs. 

Conversely, the data collected from Turkish students suggests that they may be 
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conceptualising OCCURRENCE and EXISTENCE RELATIONSHIP verbs not 

as actual actions or themes but rather as nominal categories of being and therefore 

processing them as NOUNs not as VERBs. For NOUNs all of the required 

semantic (and perhaps syntactic) information is observable and static, but verbs 

have to be mapped into real-life, fluid and relative events (Gentner, 2009). In 

other words, the learner though explicitly has all the information (both syntactic 

and semantic) about the verb they are acquiring the actual use of the verb requires 

reconceptualising the relations of that particular verb to the real world. This might 

perhaps act as a cradle for explaining the nature of collocational errors of adult 

Turkish EFL learners. 

Implications for Language Teachers 

In the light of what we presented above, frequent collocational errors 

would be quite expected in the narratives of EFL learners. However, the nature, 

composition and perhaps their realization in the interlanguage of adult Turkish 

EFL learners may shed some light upon our language teaching practices, and help 

us dearly in optimizing and tailoring our teaching for the needs our students. 

All thing considered there are but a few bits of information particularly 

useful for language learners and teachers. (A) Concrete nouns may be learned in 

isolation (though not very optimal and better avoided) and perhaps Turkish 

translations might help. Their concrete nature and real life references makes it 

possible to conceptualize their lexemes regardless of the language.  

(B) Since verbs are by nature abstract and more language specific, they as 

rule of thumb must be taught in their respective habitat; with their common 

collocations and everyday use. Even very basic verbs might have very subtle 

differences in terms of semantics and use, which are definitely reflected in their 

collocations and colligations (i.e running a business, işleri [business+PL+ACC] 

yürütmek [Walk+INF]). Since there is not a short cut to teach such collocations 

trough some formula, the best workaround should be teaching them with their 

respective collocations.  

(C) Isolating a verb when teaching it would create a decontextualized and 

misconceptualised verb, which in turn might be the most defining feature of 

Foreigner talk. (D) Last but not least, ELLs who pick up VERBs in isolation 

would most probably try to fill in the missing metalinguistic data from their first 

language and that would probably create less than stellar results. 

Given the scope and limitations of this study, it is not possible to come up 

with very definitive arguments and facts. However, it is more than obvious that 
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Turkish ELLs have a significant problem in acquiring the natural semantics and 

use of English verbs and thus, more often than not commit errors at almost every 

stage of their proficiency. Perhaps, a more Lexical method based vocabulary 

instruction and/or integrating more collocations into the syllabuses might help.  
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DISCOURSIVE CONSTRAINTS OF TRANSLATING FANTASTIC 

LITERATURE 

Sevcan YILMAZ KUTLAY1 

Abstract 

In Translation Studies, discourse has generally been discussed as a part of the binary 

opposition of “form versus content” or “structure versus meaning” and at the end of this 

discussion, challenging discourse elements of some genres (especially poetic discourse) 

have been often considered untranslatable. With the goal of arousing uncanny, fantastic 

literature as a literary genre needs hesitation and a familiar kind of strangeness. While 

discoursive elements such as idiolects, sociolects, fictional constructed languages 

(conLang) and specifically designed proper names, special terminology of fantastic can 

help construct this strangeness, they evoke some challenges for translators. Although 

discoursive elements can be constraints or challenges for translators; as Anthony Pym 

(1992) offers translation is a potential tool, “a discovery procedure of intercultural 

Discourse Analysis” (p.235).  This article aims to question the discoursive constraints and 

Discourse Analysis in translation of fantastic literature after discussing the scope and 

nature of fantastic literature. 

Keywords: Translation, Discourse, Fantastic Literature, Sociolect, Idiolect. 
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Fantastik Edebiyat Çevirilerinde Söylem Kısıtları 

Öz 

Çeviribilimde söylem genellikle “biçem-içerik” ya da “yapı-anlam” ikili zıtlığının bir 

parçası olarak tartışılmış ve bu tartışmanın sonunda bazı edebi türlerin zorlu söylem 

öğeleri (özellikle şiirsel söylem) çevrilemez olarak kabul edilmiştir. Tekinsizlik 

uyandırma amacı taşıyan fantastik edebiyat tedirginliğe ve “tanıdık bir biçimde yabancı” 

olacak öğelere ihtiyaç duymaktadır. İdyolekt (bireydil), sosyolekt (özel-grup dil), 

kurmaca diller, özel bir amaçla seçilmiş özel isimler ve fantastiğin terminolojisi bir 

yandan bu yabancılığı kurmaya yararken diğer yandan çevirmenlere bazı zorluklar teşkil 

eder. Her ne kadar söylemsel öğeler çevirmenler için kısıtlayıcı ya da zorlayıcı olsa da 

çeviri Anthony Pym’in de (1992) önerdiği gibi “kültürlerarası söylem çözümlemesinin 

bir keşif yordamı” olarak olası bir araç görevi üstlenebilir (s. 235). Bu makale fantastik 

edebiyatın doğası ve sınırlarını tartıştıktan sonra çeviride söylemsel kısıtlar ve söylem 

çözümlemesinin yerini sorgulamayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Çeviri, Söylem, Fantastik Edebiyat, Sosyolekt, İdyolekt. 

 

INTRODUCTION 

The main functions of literary genres are classifying literary texts and by 

doing so determining the norms of reading and interpreting them (Ayar, 2018:  

17). Because these reading habits affect the expectations from prospective literary 

texts, genre is also a determining factor in the construction of a literary text. It 

should be noted that above mentioned norms, habits and expectations are 

generally culture-specific. Accordingly, Basil Hatim and Ian Mason claim “the 

interrelationship between genre and discourse is also culturally determined and 

there are constraints on which discourses go with which genres and vice versa” 

(1990: 71). It can be deduced that there are some cultural patterns of discourse 

for each genre.  

Another significant point about genres is their originality or interrelation. 

As Tzvetan Todorov claims, new literary genres derive from the transformation 

of the characters of the previous genres (2004:  197). Thus, genre is not only a 

determining factor but also it is determined by previous genres. About this 

interrelation of genres, Jacques Derrida’s approach is –not surprisingly- 

deconstructive as follows: “every text participates in one or several genres, there 

is no genreless text; there is always a genre and genres, yet such participation 

never amounts to belonging” (as cited in Ryan Vu, 2017:  275). Combined with 

Todorov’s claim above, it can be said that there is an intertextuality of genres 

which may be subjective and manipulative in some cases. As another critical 

approach to the term of genre, Fredric Jameson claims literary genres can also be 
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seen as the covert signs of ideologies, so they can be analyzed in their historical 

context (2008:  173-5). It is clear that genres are both determining and determined 

culturally and ideologically. 

If we leave the critical, deconstructive approaches to genres for practical 

reasons and try to define fantastic as a literary genre, fantastic literature comes 

from fantasticum in Latin and phantasein in Greek, which means “to appear or 

make something visible” (Steinmetz, 2006:  7). In Japan, the term used for fantasy 

is genso, which means the story of the ghost (Steinmetz, 2006: 10). There are 

different conceptualizations of fantastic literature such as “the literature 

of subversion,” or “the liberation of the imagination” (Rayment, 2014:  1). Also, 

the distinction between the fantastic element in a work and fantastic as a genre 

can be confused because the limits are not clearly set. Even though there is no 

agreement on the definition of fantasy and the scope of fantastic literature, literary 

critics reach a consensus about the role of “uncanny” as a differentiating element 

in fantastic literature. One thing in common in various definitions is twisting the 

daily reality by using imagination. 

Todorov’s work named The Fantastic: A Structural Approach to a Literary 

Genre (1970) is the starting point of the interest in fantastic as a literary genre. 

According to him, fantastic is “a liminal state of the supernatural” which “leaves 

the reader with a sense of confusion about the work, and whether or not the 

phenomenon was real or imagined” and includes “an unresolved hesitation” 

(Fantastic, n.d.). His term hesitation is closely related to uncanny and 

ambivalence (Fantastic, n.d.). As a structuralist theoretician, Todorov classifies 

three conditions for the storyline of the fantastic:  

 “the text must oblige the reader to consider the world of the characters as 

a world of living persons and to hesitate between a natural or supernatural 

explanation of the events described” 

 “this hesitation may also be experienced by a character; thus […] the 

actual reader identifies himself  with the character”, 

 “the reader […] will reject allegorical as well as "poetic" interpretations” 

(as cited in Üstün, 2012: 27)”. 

Sigmund Freud, who thinks the basic feature of fantastic narrative is 

arousing uncanny, claims that fairy tales start when we agree to leave this real 

world in the very beginning (1999: 356). Fantastic can no longer fulfill its purpose 

if readers start explaining the events which create this hesitation 

(Borghart&Madelein, 2003:  1). Freud also divides the experiences which create 

uncanny into two: “those generated by events in everyday life (most of the 
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examples in the essay are taken from this group), and those generated while 

reading (literary) texts (this could be expanded to the experience of art in 

general)” (Borghart&Madelein, 2003:  1). Thus, he gives a special place for 

hesitation created in literature. 

Apart from the uncanny and hesitation fantastic creates, the feeling of 

escaping from the real world is another effect attached to fantastic literature 

(sometimes as a reason for not considering it as high literature but as a part of 

children’s literature). According to John R. R. Tolkien, fantastic is “a narration 

based on producing second worlds and belief systems to escape from the reality 

through amazing the reader”, by doing so it overcomes “the superiority of the 

observable truth” (as cited in Ayar, 2018:  26-27). Fantastic literature makes 

alternative worlds more attractive compared to our ordinary world by the feelings 

of excitement fear and curiosity (Rabkin, 1979: 3-5). Moreover, censored topics 

and cultural taboos can be expressed under the guise of fantastic. Also, in our 

postmodernist, capitalist world the need of fantastic can be considered “as the 

story of the individual who is chasing the impossible even though s/he knows that 

it is impossible and destroys herself/himself at the end of this process” (Ayar, 

2018: 53). These are the potential functions of fantastic for readers. 

To define what fantastic is, reading about what it is not can be helpful. 

Fantastic is generally compared to science fiction due to being labeled as low 

literature standing in the periphery with unrealistic elements. As Pierre Jourde 

and Paolo Tortorese (2003) claims, even though they have in common, science 

fiction does not represent impossible but a prospection about a better future and 

it uses scientific elements which have the possibility to happen/be invented (as 

cited in Ayar, 2018: 32). Science fiction has its roots in Hugo Gernsback’s 

magazines namely Modern Electrics, Wonder Stories, The Magazine of Prophetic 

Fiction and Scientifiction (Baudou, 2005: 7-8). In science fiction, science is at the 

center whereas in fantastic literature supernatural elements have the main focus. 

Jacques Baudou suggests that whereas fantastic chases magic and encourages 

irrational, science fiction questions the world via scientific discoveries and it does 

not leave its relation to the reality (Baudou, 2005: 126). However, it should be 

noted that there are controversies about this distinction. For instance, Mario Paul 

Martínez Fabre and Fran Mateu consider fantasy, science fiction and horror as 

subgenres of the fantastic genre (Martínez Fabre and Mateu, 2019:  8). They 

question using the term “fantasy” as a synonym of “fantastic” because “although 

if a content belongs to the subgenre of fantasy, it will inevitably be part of the 

fantastic field” (Martínez Fabre and Mateu, 2019:  8). According to Fabre and 

Mateu, fantasy has a connection with mythology and folklore unlike horror or 

science fiction and it is in a “stranger field” in-between as a literary genre 
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(Martínez Fabre and Mateu, 2019:  8). In addition to horror and science fiction, 

fantastic literature has a connection with history as above mentioned. John Clute 

and John Grant (1997) argue that referring fantastic elements from the past such 

as dragons, goblins, and elves is a common technique in fantastic literature (as 

cited in Martínez Fabre & Mateu, 2019:  10-11). Fantastic literature with 

historical, mythological elements can be considered as subgenres. For instance, 

Tolkien can be considered in the subgenre of epic fantasy or medieval fantasy (as 

cited in Martínez Fabre & Mateu, 2019:  10-11)”. 

Last but not the least, roleplaying games and power of the discourse of the 

fans should not be ignored. In addition to social media platforms, these games 

encourage a paratextual discourse. Beyond being a simulation of alternative 

world experience, the paratextual discourse of roleplaying games construct the 

reality sense through “in-character dialogue, argument over rules, and discussion 

of the finer points of the setting” (Vu, 2017:  283-284). To conclude, even though 

there are controversies about the boundaries, categories/subgenres of fantastic, 

one thing is for sure that its discourse elements can be an indispensable part of 

the ultimate goal of its genre, namely hesitation and uncanny.  

 

Discoursive Constraints of Translating Fantastic Literature 

Defining the term “discourse” is as challenging as defining “fantastic”. 

Definitions of discourse vary from ‘anything beyond the sentence” to ‘language 

use’ (from sociolinguistics) and “a broad range of social practices that construct 

power, ideology, etc.” (as cited in Munday and Zhang, 2017: 1). Different fields 

and paradigms can have different conceptualizations of discourse due to their 

focus of study. Hatim and Mason define discourses as “modes of speaking which 

involve the participants in adopting a particular stance on certain areas of socio-

cultural activity: racial discourse, scientific discourse, domestic discourse etc.” 

(1990: 141). This perspective of Hatim and Mason covering socio-cultural 

elements is generally accepted despite some criticisms. Discourse Analysis 

studies the relationship between language patterns and these elements of “socio-

cultural context”. It also focuses on the traces of social identity and ideology in 

the use of language by analyzing relationships and power relations between 

participants. By doing so, Discourse Analysis shows “how views of the world 

and identities are constructed through the use of discourse” (Munday and Zhang, 

2017: 1-2). 

Having its roots in applied linguistics, the application of Discourse 

Analysis in Translation Studies became significant in the 1990s (Munday, 2012: 
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137). Discourse has generally been discussed as a part of binary opposition of 

“form versus content” or “structure versus meaning” and at the end of this 

discussion, poetic discourse has been often considered untranslatable. However, 

Pym questions whether there is one discourse to which both source and target 

texts belong in a translation process (1992:  227). He claims that “most theories 

cannot describe the limits of any particular discourse within or across different 

tongues” (Pym, 1992:  227). Pym also finds Hatim and Mason’s approach 

“normative” because of listing terms from linguistics such as “discourse, genre, 

and speech act and text type” (1992:  228). He accuses Hatim’s description of 

discourses of saying “nothing about the limits and remains unclear as to the 

discoursive status of the translator’s thinking and talking” (Pym, 1992:  233). 

Hatim and Mason’s seminal work is one of the first steps combining Discourse 

Analysis with Translation Studies; however, it is overwhelmingly linguistic and 

does not give any space for subjective, individualistic feature of translators’ role, 

which makes Pym’s criticism right. Thus, there are two points of discussion: if 

translation process contains one or two discourses and what the limits of these 

discourses are (Pym, 1992:  232). Pym’s solution is recognizing translation “as a 

possible index of intercultural discoursive constraints” (1992: 227). He offers 

“regarding translation as the active movement by which discourse may be 

extended from one cultural setting to another”, by doing so “translation could 

become a discovery procedure of some importance to intercultural Discourse 

Analysis” (Pym, 1992: 235). However, it should not be ignored that translation is 

more than a procedure/technique of Discourse Analysis. Indeed, Discourse 

Analysis can be both a part of translation process and also descriptive studies on 

translation. 

 

Translation of Proper Names and Terms 

After defining fantastic and discourse, the article aims to focus on parts of 

fantastic discourse making translation problematic. Translating proper names and 

terms in fantastic literature is one of them. Analyzing names (may be with the 

help of onomastics-the science of studying names) can be helpful for translating 

fantastic literature “where names have a fundamental role in creating comic 

effects and portraying characters’ personality traits" (Fernandes, 2006:  44). 

Proper names can be consciously selected in fantastic narrative. Fernandes even 

suggests that sometimes the differentiation of common and proper names 

becomes disfunctional (Fernandes, 2006:  45). In addition to semantic meanings, 

“names in many cultures act as signs, generating ancient or more recent historical 

associations, indicating gender, class, nationality, religious identity, 
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intertextuality, mythology and so on” (Fernandes, 2006: 46). The strategies about 

translating names he has observed so far are techniques such as rendition, copy, 

transcription, substitution, recreation, deletion, addition, transposition, 

phonological replacement and conventionality (Fernandes, 2006: 50-55). Ayşe Ş. 

Okyayuz and Volkan Dalkılıç classify the fantastic terms generally used in 

fantastic literature into fourteen subcategories: 

 creatures (mindflayer) and other forms of being (water elemental),  

 social (Lord Mayor) and titles and appellations (jordain)  

 spells (fire permutation spell), magical tools, arms and arm equipment (teeter 

boards),  

 natural disasters and geographical places (Elemental Plane of Fire, Water),  

 clothes (robe of invisibility), ornaments and facings (wizards’ amulet),  

 shelters (floating tower) and structures (houses of coral),  

 food (rothe) and beverages (firewine),  

 transportation vehicles (skyships),  

 religious items (Temple of Azuth),  

 terms (Dragon at the gate, May Mystra smile upon thee),  

 behaviours (warding off evil),  

 social (Jordain College, Council of Elders) and commercial (skie coins, falcon) 

culture” (2002: 82, translation is mine) 

The nuances between them can be significant because if a translator 

translates “sprite” as “cin” into Turkish, s/he will have difficulty in finding 

another term for “genie” (Okyayuz & Dalkılıç, 2002: 82). Okyayuz and Dalkılıç 

claim that using “sihirşah” instead of “büyücüler başı” or “meczup büyücü” 

instead of “deli büyücü” and “derdest zinciri” instead of “bağlayıcı zincir” can 

create a strangely-familiar effect (2002: 82). This helps create uncanny and 

hesitation in readers’ minds, which is a necessity of fantastic literature as 

discussed before. They also suggest getting help from fans and using relatively 

old words for creating strangely-familiar nuances, which is quite acceptable 

(Okyayuz & Dalkılıç, 2002: 82). 

In addition to the proper names and terms, authors themselves can create a 

special terminology for their own fantastic universe as George Saunders does in 

his work named Escape from Spiderhead. It is categorized as a dystopian short 

story which narrates “a controlled pharmacological environment in which 

scientists experimentally manipulate the desires and emotions of human subjects” 

(Goldberg, n.d.). The story focuses on what makes us human and questions 

humanity and questions “the emotional, moral and physical limits of human 

beings” (Reeder, n.d.). The author discusses that humans are “innately empathetic 

and are against inflicting pain and discomfort on another innocent human” 



Sevcan YILMAZ KUTLAY 

[2746] 

 

(Reeder, n.d.). There is an alternative prison in the story and a convict named Jeff 

narrates the story from this prison. The goal of scientific experiments conducted 

there is proving “the effects of various serums with mind altering capabilities” 

(Reeder, n.d.). The author does not give the details of time and place in the story 

but only implies that it happens in the future (Reeder, n.d.). Saunders creates his 

own terminology for his dystopian universe. Below are some examples and their 

Turkish translations:  

NatuGlide: DoğaSüz 

ErthAdmire: ToprakSev  

Verbaluce: DilÇöz  

Vivistif: TamSert  

Darkenfloxx: Dark Influx –KaraAkın 

VeriTalk : Very Talk – ÇokKonuş/BolKonuş 

Peace4All: HepB4rış 

LuvInclyned: AşkaMeil 

ChatEase: At ease word play – RahatOl 

Docilryde: UsluEder 

TemperBest: KıpKızgın 

InstaRaje: AniHiddet 

LifeRooner: KayanHayat 

Bonviv: İyiYaşa 

BlissTyme : KeyifZmanı 

SpeedErUp : GazlaBeni (Kulaksız, 2019: 67) 

As seen above, names and terminology can be neologisms in fantastic 

literature, so translators analyze the role of these in the discourse of the text and 

search for their common usage in target culture if there is any (by reading 

translations from this author or genre or asking fans and game players). If not, 

they need transcreation for their translation process, which helps the prospective 

translations in the same field. However, except Okyayuz’s works there are few 

academic works and discussions about translation of fantastic literature in 

Turkey, which makes depicting the norms and scene in our country difficult. 

 

Imaginary Sociolects, Idiolects, ConLangs in Fantastic Literature 

In addition to proper names and terms, imaginary sociolects and idiolects 

in fantastic literature can pose difficulties for translators. Firstly, defining 

sociolect and idiolect can be useful. In a narrative or discourse, sociolects can be 

observed in relation with socio-economic, geographical or gender position of a 

character. John R. Firth (1951) categorizes a number of levels of meaning which 

translator faces with: “phonological, grammatical, collocational and situational” 
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(Hatim & Mason, 1990:  37). These levels of meaning derive from social 

positioning of a character. As Hatim and Mason propose, not only the 

geographical and temporal dimensions but also social differentiation can be 

projected in language use and social dialects are parts of social stratification 

(1990:  42). Translator takes the role of a mediator in this “dynamic process of 

communication” and acts “between different cultures, each of which has its own 

visions of reality, ideologies, and myths and so on” (Hatim and Mason: 236). 

These differences make the process of communication and translation a dynamic 

one, which needs mediation. 

As another related term, Saussurean concept grapholect means the dialects 

from a social context (particular time, place and social group) (as cited in Üstün: 

2012: 25). Eric S. Rabkin claims that “the fantastic fiction, […] proposes a 

universe which only claims coherence in its own ground rules, in its own 

grapholect yet decipherable by all the lenses, as one would make sense of a 

dissimilar dialect than their owns” (as cited in Üstün: 2012: 25). It is like another 

language in the same language and readers even in the same speech community 

have to decipher it. In this sense, fantastic narrative is both strange and still 

meaningful for readers. It is both impossible/imaginary and somehow realistic 

due to having elements from our daily lives. 

As an example of imaginary sociolects, in Tolkien’s The Lord of the Rings, 

the language of the hobbits has some discoursive constraints for the translators. 

Hobbits (also referred as halflings) are “a fictional human-like race in the novels 

of Tolkien (Hobbit, n.d.). Tolkien portrays them “fond of an unadventurous, 

bucolic and simple life of farming, eating, and socializing, although capable of 

defending their homes courageously if the need arises” (Hobbit, n.d.). Hobbits of 

Tolkien have Cockney accents which is “a pejorative term for the accent or 

dialect of English traditionally spoken by working-class Londoners” (Cockney, 

n.d.). Additionally, Tolkien chooses hard consonants, guttural vowels and 

alliterations, which aid their pejorative position. Thus, translators can have a 

dilemma (also a binary opposition) about whether to keep the sound or the 

meaning (Broadway, 2013). 

Example 1 

Source text: 

“Bilbo Baggins, a bur a hobbit, said poor Bilbo, shaking all over, and wondering 

how to make owl-noises before they throttled him. A burrahobbit? said they a bit 

startled. Trolls are slow in the uptake, and mighty suspicious about anything new 

to them. Whats a burrahobbit got to do with my pocket, anyways? said William. 

And can yer cook em? said Tom. Yer can try, said Bert, picking up a skewer. He 

wouldnt make above a mouthful, said William, who had already had a fine supper, 
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not when he was skinned and boned. Praps there are more like him round about, 

and we might make a pie, said Bert.” (Tolkien, 2012: 30) 

 

Target text 1 (translated by Emel İzmirli): 

«Bilbo Baggins, bir hırsı-şey-hobbit,» dedi zavalı Bilbo tümüyle titreyerek ve 

onlar kendisini boğazlamadan önce baykuş seslerini nasıl çıkartabileceğini merak 

etti. 

«Bil hıysı-şey-hobbit mi?» diye sordular bir an şaşkın. 

«Onları pişirebilir miyiz?» dedi Tom. 

«Deneliz,» dedi bert eline bir şiş alıp. 

«Bil lokmadan fasla etmes!» dedi William. 

«Belki etyafta onun kibileri vardıy ve pide, böyek falan yapabiliyiz!» (Tolkien, 

1996. p. 30) 

 

Target text 2 (translated by Gamze Sarı): 

“Bilbo Baggins, bir hırs-hobbitim,” dedi tepeden tırnağa titremekte vet roller 

boğazını sıkmadan once nasıl baykuş sesi çıkarabileceğini merak etmekte olan 

zavallı Bilbo. 

“Hırshobbit mi?” dediler biraz şaşırarak. Troller biraz durgun zekalı ve yeni 

şeylere karşı hayli kuşkucudur. 

“Hem bi hırshobbitin cebimde ni şi ola?” dedi William. 

“Ya onları pişirebilir misin?” 

“Deneyebilirsin” dedi Bert eline bir şiş alarak. 

“Adamın dişinin kovu’una gitmez,” dedi zaten iyi bir yemek yemiş olan William, 

“derisiynen gemiglerini ayıkladıktan sona.” 

“Belki etrafta onun gibi başkaları da vardır da dırta yaparız,” dedi Bert. (Tolkien, 

2017: 72) 

 

Example 2 

Source Text: 

“Shut up! said they, or well never have done. And yer can fetch the water yerself, 

if yer say any more. Shut up yerself! said Tom, who thought it was Williams voice. 

Whos arguing but you. Id like to know. Youre a booby, said William. Booby 

yerself! said Tom.” (Tolkien, 2012: 30) 

 

Target text 1 (translated by Emel İzmirli): 

«Kes sesini’» dediler, «Yoksa bu işi hiç bitilemelecegiz. Ve eğer bil sös daha 

edelsen suyu gidip kendin alabililsin.» 

«Sen kes sesini’» dedi sesin William’ın olduğunu sanan Tom «Senden başka kim 

tartışıyo ki, bilmek isterim» 

«Sen biy mankafasın.» dedi William 

«Mankafa sensin’» dedi Tom. 

«Gapa ağzını!" dediler.(Tolkien, 1996: 30) 
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Target text 2 (translated by Gamze Sarı): 

“Kapa çeneni!” dediler, “yoksa işi hic bitiremeyiz. Tek laf daha edersen de suyu 

gendin getirirsin.” 

“Asıl sen ceneni gapa!” dedi konuşanın William olduğunu sanan Tom. “Senden 

başga kim gavga ediyor, acaba.” 

“Dangalak,” dedi William. 

“Sensin dangalak!” dedi Tom. (Tolkien, 2017: 78) 

 

Generally, translators feel the urge to mark the differentiation between the 

specific discourses of the characters. However, it is really challenging to find 

specifically wrong usages in Turkish. As in the examples above, creating a 

strangely familiar effect, domestication can be an effective strategy for sociolects 

despite the harsh criticism sometimes coming from the readers.  

Apart from sociolects, there can be some constructed languages, namely 

conLangs or artLangs, in a fantastic novel or story. ConLang or artLang means a 

created, imaginative language such as Esperanto or Dothraki from HBO's Game 

of Thrones (www.conlang.org). According to the reason of construction, there 

are some types of constructed languages such as “engineered languages, auxiliary 

languages and artistic languages” and fictional constructed language is a category 

of among them (Mäkelä, 2015:  25). Fictional constructed languages or artLangs 

can be also categorized into three types in itself: fictional constructed languages 

spoken by imagined races/nations, idiolects and religious or mystical languages 

(Rhiemeier, 2012). No matter which category it belongs to, conLang is not just a 

linguistic tool, but it needs a metalinguistic observation (Tan, 2018). The 

challenge for translators is that the fictional language they are translating “exists 

only within the context of that specific written work […] as a product of the 

author’s imagination” (Mäkelä, 2015:  25). Butnaru criticizes academicians about 

“overseeing the ever-growing popularity conlangs have experienced over the past 

few decades” and ignoring the relationship between Discourse Analysis and 

Translation Studies in terms of conLangs (Butnaru, 2016:  91). Translators of 

fantastic literature can face with the task of translating a conLang (which is also 

considered a translation) and they end up with constructing another language 

in/from the target language. At this point, metalinguistic observation of a critical 

discourse analysis gains utmost significance.  

In addition to the imaginary sociolects and constructed languages, “the 

individuality of a text user” namely idiolect can create challenges for translators. 

Idiolects can be defined as “‘idiosyncratic’ ways of using language-favourite 

expressions, different pronunciations of particular words as well as tendency to 

over-use specific syntactic structures” (Hatim and Mason, 1990: 43-44). As an 
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example, in his series named Discworld, Terry Pratchett creates a character called 

“Death”, who has an idiolect. Discworld takes place in “a world shaped like a flat 

disc balanced on the backs of four enormous elephants who ride on the shell of 

an even larger sea-turtle as it travels through space” (Britton, 2018:  2). In the 

series, Pratchett combines social criticism, via satire and laughter surprisingly as 

a self-reflection process for his readers. As Kirk Boyle (2017) puts it, his narrative 

voice or tone is generally “Horatian satire”, which includes “lighthearted 

mockery” (as cited in Britton, 2018:  5). The character named “Death” in the 

series is quite sarcastic and his speaking is presented by writing his speech in all 

small caps. “Death’s lines are also not enclosed by quotation marks”, which 

shows Death has no vocal chords but his voice is inside characters’ heads 

(Britton, 2018: 9). As Sarah Britton observes, “the lack of enclosure and size of 

the lettering visually reinforces the power and lack of boundaries surrounding 

Death” (Britton, 2018: 9). In Turkish translation of the book Mort by Pratchett, 

translator Niran Elçi translates and writes Death’s speeches in capital letters like 

in the source text as it can be seen in the example: 

Mort, Ölüm’ün elini tutu ve soğukluğunu duymazdan gelerek sıktı. 

“Bakın” dedi. “Ne zaman birkaç gün dinlenmek isterseniz, bilirsiniz, tatil falan 

yapmak için…” 

TEKLİFİN İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM, dedi Ölüm zarifçe. CİDDİ BİR 

ŞEKİLDE DÜŞÜNÜRÜM. ŞİMDİ… 

“Elveda,” dedi Mort ve boğazına bir yumru oturmuş olduğunu fark edince şaşırdı. 

“Ne tatsız bir ifade, değil mi?” 

KESİNLİKLE. Ölüm sırıttı, çünkü sık sık işaret edildiği gibi, başka seçeneği yoktu. 

Ama muhtemelen içtendi. 

BEN GÖRÜŞÜRÜZ DEMEYİ TERCİH EDİYORUM, dedi. (Pratchett, 2015: 280) 

As seen in the extracts above, translators are generally aware of discoursive 

characteristics of both the genre and the source text. Accordingly, they search for 

solutions and each translator can choose a different stance in terms of visibility 

and target-orientedness, which is more complicated than choosing one side of the 

binary opposition of form and content. In fantastic literature, not only the genre 

and the discourse but also the discourse and the function of characters can be 

intertwined, which deconstructs the binary opposition of form and content. Thus, 

translators need a detailed discourse analysis process before their translation 

process to overcome challenges of translation no matter which techniques, 

methods or approaches they choose (especially if they have to translate a 

constructed language). Last but not the least, it should be reminded that 

translators of fantastic literature have an extraordinary community of readers who 

may be also game players (LARP: live action role-playing community) and these 

are critics whose comments cannot be ignored by translators. Thus, their 
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reactions, expectations and preferences are parts of this discourse analysis 

process inevitably.  

 

CONCLUSION 

Discourses reflect both idiosyncrasies and the differences related to socio-

economic, gender and other positioning of a person in daily communication or a 

character in a literary narrative.  Discourse has been generally discussed as an 

obstacle/challenge preventing translation from being possible in the binary 

opposition of “form vs. content”. In fact, translation process can be seen as a test 

for intercultural Discourse Analysis because translators confront with different 

discourses not only in the source text but also in the prospective discourse of the 

text in the target culture. 

The definition of the fantastic as a literary genre is as unclear as the one of 

discourse. However, fantastic literature, as an indispensable part of its genre, 

carries discoursive varieties in itself. Fantastic as a text/discourse/context, which 

is strangely familiar, deconstructs the opposition of strange and familiar. Whereas 

it uses some elements of real daily life, fantastic twists them through supernatural 

and magical components. Actually, some authors of fantastic create their own 

universes with constructed nations, creatures, places and language. An 

extraordinary use of language aids creating a stranger reality and hesitation. Even 

in one source text there can be various examples of constructed sociolects and 

idiolects. ConLangs are the ultimate examples of these specific discourses. In 

addition to them, terminology and proper names can pose an obstacle. With this 

perspective, the translation of fantastic literature involves a critical comparative 

process of Discourse Analysis. The aim of this analysis is not to show that the 

translation is impossible but it is possible with various ways and strategies which 

are not restricted to binary oppositions of source vs. target orientedness or 

domestication versus foreignization. So far, translation of fantastic literature is 

just an accumulation of individual efforts of translators and there has been not 

much discussion on its challenges and solutions or descriptive studies about 

current norms in Turkey (except the ones in popular films). The secondary 

position of fantastic literature as a genre in literary polysystem can be one of the 

reasons and also the secondary position of translation aggravates the situation. 

However, new advances such as conLang/artLang technologies can attract 

attention of readers, game players or cinema audience and may offer prospective, 

innovative solutions. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ 

EPISTEMOLOGICAL AND FOREIGN LANGUAGE LEARNING 

BELIEFS1 

 

Mehmet Emin MUNİS2 

Abstract 

This study aimed to investigate the relationship between university students’ 

epistemological and foreign language learning beliefs. In this regard, the study was 

conducted with the participation of 157 male and 145 female first-grade students studying 

at a university. The Epistemological Beliefs Questionnaire (EBQ) and the Beliefs about 

Language Learning Inventory (BALLI) were used to collect data. Frequencies, means, t-

tests and Pearson correlations were used to analyse the data. The results revealed that 

university students had sophisticated epistemological beliefs in terms of learning depends 

on effort and learning depends on ability sub-dimensions of the EBQ, while they were 

indecisive about one single truth sub-dimension. The study also revealed that the 

participants held various beliefs related to foreign language learning. There was a slight 

correlation between the students’ epistemological and foreign language learning beliefs. 

The results also showed that the female students had slightly more sophisticated 

epistemological beliefs compared to males regarding learning depends on ability sub-

dimension of the EBQ, while they did not differ in terms of their FLL beliefs. 

 

                                                 
1 This study was produced from the author's master's thesis supervised by Prof.Dr. Jülide İNÖZÜ 

from Çukurova University. 
2 Çağ University, Institute of Social Science, English Language Education, MA Student. 

memunis@hotmail.com, Orcid: 0000-0002-9928-0043 
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Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik ve Yabancı Dil Öğrenmeye İlişkin 

İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Öz 

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları ile yabancı dil öğrenimine 

ilişkin inançları arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçlamıştır. Bu bağlamda, çalışma, bir 

devlet üniversitesinde okuyan 157 kız 145 erkek birinci sınıf öğrencisinin katılımıyla 

gerçekleştirilmiştir. Nicel veri toplama araçları olarak Dil Öğrenme İnançları Envanteri 

ve Epistemolojik İnanç Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzdelikler, 

ortalamalar, t-testi ve Pearson r. Korelasyon testi kullanılmıştır. Çalışmada, üniversite 

öğrencilerinin öğrenme çabaya bağlıdır ve öğrenme yeteneğe bağlıdır alt boyutlarında 

gelişmiş inançlara sahip oldukları, tek bir doğrunun var olduğuna inanç alt boyutunda ise 

kararsız oldukları tespit edilmiştir. Öğrencilerin yabancı dil öğrenimine ilişkin ise çeşitli 

inançlara sahip oldukları gösterilmiştir. Öğrencilerin epistemolojik ve yabancı dil 

inançları arasında zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca, çalışmada, kız öğrencilerin 

öğrenme yeteneğe bağlıdır alt-boyutunda erkek öğrencilere göre hafif düzeyde daha 

gelişmiş epistemolojik inançlara sahip oldukları, yabancı dil öğrenimine ilişkin 

inançlarında ise kız ve erkek öğrencilerin benzer inançlara sahip oldukları bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: İnançlar, Epistemolojik İnançlar, Yabancı Dil Öğrenimine İlişkin 

İnançlar, Öğrenme, Yabancı Dil Öğrenimi. 

 

 

INTRODUCTION 

With the tendency towards a learner-centred approach in education, factors 

affecting learners have started to take much interest. Foreign language learning 

(FLL) and teaching have gone through a similar paradigm shift (Moeller & 

Catalano, 2015). Thus, what learners think about their learning attracted more 

attention. Many factors affect language learners and one of them is learner’s 

belief. In a foreign language setting, learners surely hold a range of beliefs about 

FLL. These beliefs may be about lots of components of learning such as beliefs 

about general learning, FLL, teachers, themselves, their and their teachers’ roles, 

and feedback given by teachers (Cotterall, 1995). In fact, language learners’ 

surely have beliefs about learning in general called epistemological beliefs (EB) 

defined by Jehng, Johnson, and Anderson (1993) as intuitions shared socially 

associated with learning and the nature of knowledge. In this sense, language 

learners’ beliefs about FLL may also be associated with and stem from their 

beliefs associated with general learning, namely their EBs.  



Mehmet Emin MUNİS 

[2758] 

 

FLL settings are complicated areas of learning, in this regard, they are much more 

than applying reasonable and regular theories and principle since they are 

localized, situated-specific, and diverse (Hall, 2011). In the diversity of language 

classrooms, second or foreign language learners may form strong beliefs in regard 

to the language they want to learn; that is, the nature of the language, the 

difficulty, methods, achievement expectations, learning process, whether 

learning strategies are of use, and whether learning a language is a matter of talent 

(Bernat & Gvozdenko, 2005). Learners come into a FLL environment with these 

existing beliefs; therefore, FLL beliefs can be defined as the predetermined ideas 

or opinions that individuals bring into their learning setting with the aim of 

learning a language other than their first one.  

It is essential to understand learners’ beliefs about FLL so as to understand 

learners’ strategies and provide them with appropriate language teaching 

(Horwitz, 1999) as beliefs may ease and help or prevent learning (Schommer & 

Walker, 1995). Examining learners’ beliefs may help instructors understand 

learners’ behaviours and classroom life better and more clearly (Hall, 2011). 

Learners’ beliefs and motivation in FLL are interrelated and their beliefs about 

themselves, the target language and language learning may affect their 

behaviours (Hall, 2011).  

For effective FLL to take place, learners’ beliefs about general learning 

and those of about FLL need to be clearly understood and need to be explored. 

On the other hand, examining whether there exists a relation between learners’ 

epistemological and FLL beliefs may widen language instructors’ and researchers 

viewpoints for more effective language teaching. The lack of research regarding 

the possible existence of relationship between epistemic and FLL beliefs of 

language learners makes this present study different from other relevant studies 

as it attempts to expand on them by revealing both epistemic and FLL beliefs of 

language learners and whether a link between them exists. Therefore, we heed 

any attempts to elicit epistemological FLL beliefs of learners. Examining the 

relationship between these two kinds of beliefs will be valuable and contribute to 

FLL studies. The study has 4 research questions: 

           1. What are the EBs of university students? 

           2. What are the FLL beliefs of university students? 

           3. Is there a statistically significant relationship between the 

epistemological and FLL beliefs of university students? 

           4. Is there any significant difference in the epistemological and FLL 

beliefs of university students in terms of gender? 
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LITERARY REVIEW 

1. Epistemological Beliefs 

Learners bring along their individual and educational experiences and 

backgrounds, namely, their personal epistemological belief system, which 

reflects their opinions about learning consisting of their own beliefs, the beliefs 

of their parents, those of their teachers and others. These beliefs play an important 

role during learners’ education process. For instance, a learner thinking that 

learning is innate may also feel suspicious about his/her talent in learning a 

subject. As Kardesh and Scholes (1996) put forward the role of learners’ EBs in 

general strategic learning and problem solving in particular can be regarded as 

critical. In this regard, looking “insight into EBs may advance our understanding 

of human learning” (Schommer, 1990:503), and the knowledge of 

epistemological belief system of students and teachers is of high significance.  

EBs refer to individuals’ ideas about knowledge and the way they and other 

people come to know (Hofer & Bendixen, 2012). EBs were evaluated as 

developmental stages until Schommer (1990), who then considered them as a 

multi-dimensional system. In this sense, developmental and multidimensional 

views are two ways, in which the evaluation of personal epistemology was carried 

out. The models and systems display that individuals’ development with regard 

to the aspects of knowledge follow the road from immature beliefs to more 

sophisticated ones or from those of subjective to those of objective through 

number of stages and levels over time. Putting forward EBs as a system composed 

of unconnected multi-dimensional beliefs, Schommer (1990, 1993) proposed four 

belief dimensions as following: 1. Knowledge is described best as unconnected 

facts (simple knowledge), 2. Knowledge is unchanging (certain knowledge), 3. 

Learning ability is fixed at birth (innate ability), 4. Learning occurs quick or not-

at-all (quick learning). 

2. Epistemological Beliefs Studies 

From the late 20th century to date, a growing focus has been on 

epistemological studies that go back to the studies by Perry (1968, 1970) who 

studied the EBs of university undergraduates and gave direction to many 

researchers to step in the investigation of the structure of EBs (Chan & Elliott, 

2004a). Research has focused on diverse aspects of EBs in the last decades and 

they were analysed from varied perspectives. Following the studies by Schommer 

(1990, 1993), a good deal of research has been done so far. The relation between 

learners’ EBs and their comprehension of Maths text (Schommer, Crouse, & 

Rhodes, 1992), the effects of individuals’ EBs in problem solving, in-depth 
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thinking and general strategic learning (Kardash & Scholes, 1996), EBs and 

student motivation (Hofer, 1999), EBs and prediction of academic achievement 

(Cano, 2005), the effect of EBs on self-esteem (Özşeker, Canpolat & Yıldız, 

2011) and the connection between epistemic beliefs and critical thinking (Chan, 

Hu & Ku, 2011) were some topics that were handled by researchers. 

Considering epistemic beliefs, Kardash and Scholes (1996) revealed that 

in a problem solving, in-depth thinking and general strategic learning, 

individuals’ EBs are critical and the degree of believing in certain knowledge 

determines one’s level of abstracting changeable or certain conclusions from a 

text; the more one believes in accurate knowledge, the more he or she tends to 

abstract absolute consequences. Schommer (1993) carried out a study with high 

school students showing that epistemological progress was changeable and 

academic achievement could be forecasted by the belief in quick learning. Jehng 

et al., (1993) reported that learners’ beliefs about learning may change when one 

gets further education. Deryakulu & Büyüköztürk (2005) detected that the 

candidate teachers of classroom and social studies had more sophisticated beliefs 

than candidate computer-teachers.  

Studies also concerned EBs in terms of gender difference. Schommer’s 

(1993) study carried out a survey with high school learners showed that 

concerning the simple knowledge and certain knowledge dimensions, males and 

females had similar beliefs, but they were slightly unlike in their EBs related to 

the quick learning and fixed ability dimensions. Eren (2007) and Nayebi and 

Tahriri (2014) investigated EBs and they did not find a gender difference 

considering the participants’ EBs. However, exploring first-year university 

students’ EBs, Walker, Brownlee, Lennox, Exley, Howells and Cocker (2009) 

found significant gender difference regarding the beliefs about acquisition of 

truth.  

In the past couple of years, studies concerning EBs examined the 

connection of EBs with varied aspects. Investigating the relation between teacher 

candidates’ EBs and their academic attainment, Arslantaş (2016) found no 

difference in terms of gender based on the three factors of Epistemological Belief 

Scale. However, teacher candidates’ epistemic beliefs were diverse depended 

upon their domains. Sevgi and Armağan (2017) investigated teacher candidates’ 

EBs whether they differ considering of grade level, gender, and department. 

Findings also revealed that there wasn’t significant difference between the 

teacher candidates’ EBs of simple knowledge considering gender, department and 

grade level. The difference between their EBs of quick learning was not 

significant concerned gender and grade, but significant in terms of department. 
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The participants’ beliefs about innate ability did not show significant difference 

in terms of department; however, there was significant relationship concerning 

gender and grade level. Ekinci (2017) conducted a study to indentify the 

connection between education teachers’ EBs and their teaching and learning 

conceptions. The outcomes showed that the teachers had high level of beliefs 

regarding Authority/Expert Knowledge and Learning Effort/Process dimensions. 

Their level of beliefs concerning Innate/Fixed Ability dimensions was revealed 

to be moderate, while it was low about Certainty of Knowledge. They also had a 

high level of belief about the significance of and the requirement for questioning 

the learning process and dependency of learning on the effort by learners. It was 

indicated in the study that the teachers’ EBs substantially is a predictor of their 

choices of teaching and learning conceptions. In another study, Pouratashia, Zhu 

and Zamani (2018) investigated the impacts of EBs on the agriculture students’ 

motivation for achievement and academic attainment and they found that the 

students generally held developed EBs.   

3. Studies on Foreign Language Learning Beliefs 

The research concerning FLL beliefs is diverse and different aspects of 

FLL beliefs were handled. As the research suggests FLL beliefs have diverse 

characteristics. When the research is reviewed, it is seen that many characteristics 

of FLL beliefs are defined in the research. They displayed to be “context-specific” 

(Barcelos, 2000:319); “preconceived” (Horwitz, 1988:292); “dynamic and 

situated” (Pan&Block, 2011:401) and different across culture (Truitt, 1995). On 

the other hand, they were found to be influenced by social and political context 

(Pan and Block, 2011; Naghdipour, 2014) and by previous learning experiences 

(Naghdipour, 2014). This diversity necessitates the investigation of language 

learners’ FLL beliefs for better learning outcomes. 

Many researchers naturally put much emphasis on FLL beliefs of learners 

as they are the most important figures of FLL medium (Matsuura, Chiba & 

Hilderbrandt, 2001; Al-Zubaidi & Sazalli, 2012; Naghdipour, 2014). Beliefs 

about FLL have been examined since the 1980s (Cısdık, 2014). Horwitz (1985, 

1988) seems to be one of the prominent researchers concerning FLL beliefs by 

developing the BALLI, which has been utilized in a good many of studies so far 

to reveal both teachers and students’ FLL beliefs in second and FLL contexts. 

Since Horwitz (1985, 1988), many studies have been realized aiming to explore 

and reveal learners’ beliefs about FLL. Afterwards, the studies related to FLL 

beliefs have dealt with various features of FLL beliefs and a great number of 

studies have been realized (Horwitz, 1985, 1988, 1999; Cotteral, 1995; Kern 

1995; Matsuura et al., 2001; Barcelos, 2010; Pan & Block, 2011; Al-Zubaidi & 
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Sazalli, 2012; Naghdipour, 2014). For instance, Peacock (1999) concerned 

whether language beliefs affect proficiency, while Matsuura et al., (2001) 

examined undergraduate students’ beliefs about communicative English in 

learning and teaching.  

Regarding learners’ beliefs concerning FLL, Fujiwara (2011) found that a 

great number of the respondents believed that learning English would make them 

have a brighter future associated with their career. Most of the participants were 

willing to have native speaker friends. In Bahadır’s (2011) study the findings 

demonstrated that the participants valued intense repetition and practice in 

English. Examining Arab undergraduate learners of English, Al-Zubaidi and 

Sazalli (2012) demonstrated that the participants did not think English is difficult 

to learn and majority of them thought that everyone could learn a foreign 

language. A great number of the students were willing to practice English with 

someone speaking it.  

Investigated middle-school students’ language learning beliefs in Korea, 

Jennifer & Park (2015) revealed that Korean middle-school students were willing 

to learn English and cultures. They were also eager to use and learn 

communicative strategies while learning English. However, they had negative 

beliefs about their ability in learning a language. Dincer (2017), through a 

metaphor analysis investigated learners’ beliefs concerning speaking English and 

being good speaking in English. Results showed that learners believed that 

speaking in English was enjoyable and that effort was needed for speaking skill. 

However, most of the learners regarded speaking as a very difficult task. On the 

other hand, according to the participants, speaking well in English means 

speaking fluently and those who speak well are intelligent, privileged and 

hardworking.  Investigating FLL beliefs of university vocational school students, 

the results of the research done by Şevik, Yalçın and Bostancıoğlu (2018) showed 

that the participants recognized the role and significance of English as an 

international language and a good knowledge of English would provide them 

with useful opportunities. An interesting and contradictory finding was that, 

although the participants generally believed that they didn’t have a language 

aptitude, they also believed that a foreign language could be learned by everyone.  

Research also concerned gender difference in terms of FLL beliefs. Bernat and 

Lloyd (2007) demonstrated that males and females shared common beliefs, but 

females agreed more that multi-linguals are very intelligent. Rad (2010) found 

gender difference and revealed that the male participants seemed to be more 

concerned about difficulty of FLL and communication strategy than females, but 

males were in a higher position for the rest of the factors. Daif-Allah (2012) found 
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males and females had similar FLL beliefs concerning the difficulty and the 

nature of FLL dimensions but significant gender differences related to other 

dimensions of the BALLI, while Yazıcı (2014) found that males and females 

shared similar beliefs. Considering gender difference, Zhou (2018) demonstrated 

that females were more motivated in learning English than males, while males 

considered English an easier language comparatively and they were more positive 

about their aptitude in target language learning. 

4. Epistemological Beliefs and Foreign Language Learning Beliefs 

An overall literature review on FLL demonstrates that the relationship 

between learners’ FLL beliefs and EBs is rarely investigated. One of the studies 

concerning this relationship was carried out by Mori (1999) who investigated EBs 

and FLL beliefs of college students learning Japanese. The study revealed that 

individuals' belief in certain knowledge were transferred in FLL process, that is, 

those who believed in certain knowledge looked for coherency between mother 

tongue and target language. Learners' beliefs in quick learning and fixed ability 

demonstrated to be linked to their attitudes about taking risks while trying to use 

the foreign language for communication.  

Another study in this area by Ziegler (2015) looked for the relation between 

EBs and vocabulary knowledge in FLL. The study revealed that good deal of 

students internalized sophisticated EBs related to vocabulary knowledge. The 

participants’ beliefs about certainty and simplicity of knowledge dimensions were 

quite sophisticated. 

A recently conducted study based on a descriptive and exploratory method 

by Nikitina and Furuoka (2018) aimed to determine the dimensions in language 

learners’ personal epistemology of Russian language learning studying at a public 

university in Malaysia. An instrument named “Language Learners’ Epistemic 

Beliefs” (LLEB) questionnaire was developed to conduct the study. The results 

showed that Russian language learners’ EBs could be classified in five 

dimensions as Authority to knowledge, Nature of knowledge, Concentration, 

Hard work and Effort.  

 

METHOD 

Context of the Study  

This study was carried out at a public university in the southeastern part of 

Turkey. General English is taught at the first year of the undergraduate and 
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associate degree programs and departments for two terms as a compulsory course. 

The learners take English for two hours a week and four skills are intended to be 

taught during the class time.  

Research Design 

The study relied on a quantitative approach. Thus, quantitative data 

gathering tools were benefited from to investigate the epistemological and FLL 

beliefs of university students and the relationship between the two.  

Participants 

Totally 506 freshmen enrolled at a public university in the eastern of 

Turkey from varied faculties and vocational schools in 2016-2017 academic year 

were targeted to participate and respond the questionnaires. From this point of 

view, the first-grade students represented the population of the research and it 

was aimed to reach the entire population to conduct the questionnaires. There 

were 506 students (313 males and 193 females) enrolled in the programmes in 

the 2016-2017 academic year. Out of 506 first-grade students, 312 (162 females, 

150 males) students were reached to fill in the questionnaires. However, 302 

appropriately filled questionnaire forms for each scale were assessed.  

Instruments / Data Collection 

The gathered data through two scales, which were the Beliefs about 

Language Learning Inventory (the BALLI) and the Epistemological Beliefs 

Questionnaire (the EBQ). To reveal the EBs, the Turkish version of Schommer’s 

(1990) EBQ, which was adapted by Deryakulu and Büyüköztürk (2005), and for 

FLL beliefs, Horwitz’s (1988) BALLI were implemented. These scales are 

introduced in details in the following section.  

1. Epistemological Belief Questionnaire (EBQ) 

Schommer’s (1990) EBQ consists of 63 items and four dimensions. 

Learners are expected to rate their agreement level by pointing for each item on 

the scale ranging from 1 strongly disagree to 5 strongly agree (Schommer, 1990, 

1993; Hofer & Pintrich, 1997; Deryakulu & Büyüköztürk, 2005). The high scores 

obtained on the dimensions show one’s naive beliefs; while the low score 

indicates sophisticated beliefs of the participants. However, in this study, the 

Turkish Version of Schommer’s questionnaire adapted by Deryakulu and 

Büyüköztürk (2002) was implemented. The Turkish version of the scale consists 

of three dimensions with 34 items. The factors were named in accordance with 

Turkish culture as learning depends on effort (17 items with negative code), 

learning depends on ability (eight items), and there is only one truth (nine items). 



The Relationship between University Students’ Epistemological and Foreign Language 

Learning Beliefs 

 

[2765] 

 

The Cronbach Alpha was found to be .84 for the first dimension, .69 for the 

second, .64 for the third dimension and .81 in total. The items are assessed based 

upon each factor, not generally based on a total score of the EBQ (Deryakulu & 

Büyüköztürk, 2002, 2005). 

2. The Beliefs about Language Learning Inventory (BALLI) 

The BALLI has 34 items and it was developed by Horwitz (1988) to 

assess student’ views about language learning. Difficulty of Language Learning, 

Foreign Language Aptitude, The Nature of Language Learning, Learning and 

Communication Strategies and Motivations and Expectations are the five main 

areas of the BALLI. 

Thirty-two items out of 34 are in a traditional five-point Likert scale 

arranging from 1 (Strongly Disagree) to 5 (Strongly Agree). However, two items 

(4, 14) of it aiming to reveal learners’ ratings about the difficulty level of the 

target language they desire to learn, and the amount of time they think is 

necessary to learn a foreign language fluently, have different response scale. The 

BALLI is not evaluated on the basis of a total score; students’ opinions for each 

item are assessed separately. The questionnaires were given to the respondents in 

Turkish because of their inadequate English language proficiency. Some studies 

including Başaran (2010), Cısdık (2014), and Geyimci (2015) used the Turkish 

version of the BALLI in Turkey.  

Procedure of the Study 

The questionnaire forms were copied and distributed to each student and 

they were asked to choose best option identifying their opinion best for each item. 

The researcher informed the respondents about how they were going to fill the 

questionnaires and their questions were answered. They were warned that they 

were required to rate for all the items of the questionnaires and not to leave any 

parts of the questionnaires unfilled.  

Data Analysis 

The SPSS 20.0 program was utilized in analyzing the data gathered by the 

scales. To analyze the findings, descriptive statistics, correlations, independent 

sample t-tests and Pearson correlation analysis were used. The mean scores, 

frequencies and independent sample t-test, which is made use of comparing the 

mean scores of two distinct and independent groups, were put to use to for 

analysis. Likewise, Pearson correlation analysis was benefited to reveal the 

correlation between the participants’ epistemological and FLL beliefs. The EBQ 
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was assessed based upon the total mean score for each factor. The BALLI, was 

not assessed on the base of a total score; each item was evaluated separately. 

Reliability 

The Cronbach Alpha scores for each scale were determined. The Cronbach 

Alpha Coefficient of correlation score for EBQ was 0.75. As the EBQ was 

analysed as dimensions the Cronbach Alpha scores for each dimension were 

determined, as well. For the first dimension the Cronbach Alpha score was .76, 

.72 for the second and.67 for the third dimension. On the other hand, Cronbach 

Alpha Coefficient of correlation for the BALLI was determined as 0.81. The 

BALLI was not analysed based on its dimension as it doesn’t present a single 

score. 

 

FINDINGS AND RESULTS 

This study aimed to reveal epistemological and FLL beliefs of university 

students and whether there exist a relationship between the two kinds of beliefs. 

This part indicates the results gathered by the BALLI and the EBQ.   

1. Findings about the First Research Question: What are the EBs of 

University Students? 

The findings of each dimension of the EBQ were presented separately, the 

mean scores, standard deviations for each dimension was shown in tables. The 

results were assessed based upon the dimensions. The high total mean scores of 

the dimensions show unsophisticated beliefs, whereas, the low total mean scores 

indicate sophisticated epistemic beliefs of the participants. 

The EBs of the Learners in terms of Learning Depends on Effort Dimension 

Table 1  
Learners’ Beliefs about Effort in Learning 

 

(*): Negative items reverse coded: 1=Strongly Agree (SA), 2=Agree (A), 3= No 

Idea (NI), 4= Disagree (D) 5= Strongly Disagree (SD) 

The total mean score (M=2,16) for the factor 1 of the EBQ shows that the 

students generally agreed on the dimension. Namely, this shows that the 

participants believed that learning depends on effort. According to the EBQ, high 

mean scores signifies naïve beliefs, while low mean scores mean developed 

Items*  N    Sd. Level of Agreement 

Total   302 2,16 1,18 Agree 

X
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epistemic beliefs. In that respect, the finding shows that the students had 

sophisticated beliefs and they believed that learning is based upon effort. 

The EBs of the Learners in terms of Learning Depends on Ability Dimension 

Table 2 
Learners’ Beliefs about Ability in Learning 

Items* N    Sd Level of   Agreement 

Total 302 2,39  1. 22 Disagree 

(*): Positive items: 1= SD 2= D 3= NI 4= A 5 = SA 

The total mean score for the factor 2 is 2, 39, which corresponds to 

Disagree level. This mean score indicates that the participants generally 

disagreed with learning depends on ability and they had sophisticated beliefs as 

low mean scores signify developed EBs.  

The EBs of the Learners in terms of Only One Truth Dimension 

Table 3  

Learners’ Beliefs about Singularity of Truth 

Items* N    Sd Level of Agreement 

Total Mean Score 302   3,18 1.26 No Idea 

(*): Positive items: 1= SD 2= D 3= NI 4= A 5 = SA 

The analyses for the factor 3 of the EBQ showed that the learners were 

undecided about most of the items. The total mean score (M= 3,18) shows this 

irresolution. We can state that the students held neither sophisticated nor naïve 

beliefs in terms of singularity of truth. 

 

2. Findings about the Second Research Question: What are the FLL Beliefs 

of University Students? 

Learners’ FLL beliefs collected by Horwitz’s (1988) BALLI are presented 

below. The findings of each area of the BALLI were presented separately, and 

the percentage, mean scores, standard deviations for each items were presented 

in tables. The total percentages of disagreement (Strongly Disagree, Disagree) 

and agreement (Strongly Agree, Agree) were shown in the tables. The BALLI 

items were assessed individually not on the basis of a total score, as the BALLI 

does not provide a total score; rather individual items yields FLL conceptions of 

discrete students (Horwitz, 1988). Therefore, the full items were presented in the 

tables below.  

X

X
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Learners’ Beliefs about Difficulty of FLL 

 The university students’ beliefs about the difficulty of FLL were presented 

in table two separate tables (table 4 and 5). The results for the item 4, which 

measures the learners’ difficulty perception of English and item 14, which asks 

for learners’ opinions about the time needed for fluency in English were presented 

in a separate section as they had different response scales.  

Table 4 

Learners’ Beliefs about Difficulty of FLL 

Items* N X  Sd (%) 

SD/D 

(1,2) 

(%) 

NI 

(3) 

(%) 

A/SA 

(4,5) 

Level of 

Agreement 

3. Some languages are easier 

to learn than the others. 
302 3,86 1.09 12,3 13,9 73,8 Agree 

6. I believe that I will 

ultimately learn to speak this 

language very well. 

302 3,51 1.16 21,2 20,5 58,03 Agree 

24. It is easier to speak than 

understand a foreign 

language. 

302 3,06 1.13 32,1 29,8 38,0 NI 

28. It is easier to read and 

write this language than to 

speak and understand it. 

302 3,19 1.21 28,8 27,8 43,4 
NI 

 

(*) 1=Strongly Disagree (SD), 2=Disagree (D), 3=No Idea (NI), 4=Agree (A),  

5=Strongly Agree (SA) 

 

As the results suggest, most of the students (73, 8 %) supported the idea 

that some languages can be learned easier than the others (item 3). That is, the 

participants believed that the difficulty of FLL differs depending on the language 

being learned. Likewise, the result for the item 6 (58, 03 %) showed that the 

students generally believed that they would finally speak English quite good. That 

is, they were self-confident enough that they could learn English in the long view. 

About the difficulty of English, 46 % of the participants rated that the language 

they tried to learn (English) was of medium difficulty. The percentage of those 

who viewed English as a difficult language was 23, 5 %. As for duration of 

learning a foreign language, the mean score (M=2,68) pointed out a middle length 

of time. For this item, 30, 8 % reported that 3-5 years were needed to be fluent in 
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the language. As an approximate finding to that, 29, 5 % thought that “1-2 years” 

would be enough for fluency. The scores for the 24th item (M=3,06) and the 28th 

item (M=3,19) revealed that the learners mostly were undecided.  

Table 5  

Beliefs about Difficulty of English and Duration for Fluency 

Items N X  Sd. 1 2 3 4 5 

4. The language I am trying to 

learn is: (1)very difficult, 

(2)difficult,(3)medium 

difficulty,(4)easy, (5) very easy 

302 2,79 .97 10,6 23,5 46,0 15,6 4,3 

14. If someone spends one 

hour a day learning a language, 

how long would it take him/her 

to become fluent? (1) less than 

a year, (2) 1-2 years, (3) 3-5 

years, (4) 5-10 years, (5) you 

cannot learn a language in 1 

hour a day 

302 2,68 1.22 17,9 29,5 30,8 9,6 12,3 

 

Learners’ Beliefs about FLL Aptitude 

Table 5 shows the university students’ beliefs about the FLL Aptitude 

dimension of the BALLI. This factor includes nine items.  

It is obviously seen that the participants were generally undecided about 

majority of the statements of FLL Aptitude dimension. That is, they were 

generally indecisive about the role of aptitude in FLL. The students agreed on the 

item 1 (77, 8 %), namely, the superiority of children over adults and the item 34 

(83, 1 %), which proposes that everyone has the potential to speak a target 

language. The learners’ agreement on the item 1 indicates that they believed in 

importance of early exposure and encounter to foreign language. Their agreement 

on the item 34 reveals that the students did not associate FLL with aptitude. The 

only item that the participants disagreed was the 29th item (M=2,54), which moots 

the idea that people, who have a good grasp of maths and science are also good 

in FLL. More than half (55, 3 %) rated they are talented in learning a foreign 

language. However, as the mean (M=3,34) for this statement (item 15) implies 

many learners disagreed (25, 2 %) or were neutral (19, 5%). Likewise, there 

wasn't a consensus on the idea that some individuals has a natural gift given to 
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them in FLL (M=2,95) and speaking more than one language is an indicator of 

intelligence as item 2 and 32 respectively suggest.  

Table 6 

Learners’ Beliefs about FLL Aptitude 

Items N X  Sd 

(%) 

SD/D 

(1,2) 

(%) 

NI 

(3) 

(%) 

A/SA 

(4,5) 

Level of 

Agreement 

1. It is easier for children than 

adults to learn a foreign 

language. 

302 4,03 1.22 14,6 7,6 77,8 Agree 

2. Some people are born with 

a special ability which helps 

them learn a foreign 

language. 

302 2,95 1.18 39,7 23,8 36,5 NI 

10. It is easier for someone 

who already speaks a foreign 

language to learn another 

one. 

302 3,27 1.15 27,8 25,8 46,4 NI 

15. I have a foreign language 

aptitude. 
302 3,34 1.18 25,2 19,5 55,3 NI 

22. Women are better than 

men at learning foreign 

languages. 

302 2,83 1.11 34,1 43,1 22,8 NI 

29. People who are good at 

math and science are good at 

learning foreign languages. 

302 2,54 1.05 44,4 41,4 14,2 Disagree 

32. People who speak more 

than one language well are 

very intelligent. 

302 3,21 1.23 32,8 19,9 47,4 NI 

33. Turkish people are good 

at learning foreign languages. 
302 2,85 1.11 34,8 39,1 26,1 NI 

34. Everyone can learn to 

speak a foreign language. 
302 4,07 1.14 11,6 5,3 83,1 Agree 

 

Learners’ Beliefs about the Nature of FLL 

The university students’ beliefs about the Nature of FLL dimension of the BALLI 

were displayed in table 7 below. The factor consists of seven items. 
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Table 7  

Learners’ Beliefs about the Nature of FLL 

Items N X  Sd 

(%) 

SD/D 

(1,2) 

(%) 

NI 

(3) 

(%) 

A/SA 

(4,5) 

Level of 

Agreement 

5. The language I am 

trying to learn is 

structured in the 

same way as 

Turkish. 

302 2,50 1.29 59,6 12,9 27,5 Disagree 

8. It is necessary to 

know the foreign 

culture in order to 

speak the foreign 

language. 

302 2,95 1.28 43,7 16,9 39,4 NI 

11. It is better to 

learn a foreign 

language in the 

foreign country. 

302 3,80 1.30 20,5 8,6 70,9 Agree 

16. Learning a 

foreign language is 

mostly a matter of 

learning many new 

vocabulary words. 

302 3,94 1.08 11,6 9,3 79,1 Agree 

20. Learning a 

foreign language is 

mostly a matter of 

learning many 

grammar rules. 

302 3,40 1.19 22,8 23,2 54 Agree 

25. Learning a 

foreign language is 

different from 

learning other 

school subjects. 

302 3,62 1.12 16,6 17,2 66,2 Agree 

26. Learning a 

foreign language is 

mostly a matter of 

translating from 

English. 

302 3,70 1.07 16,2 13,6 70,2 Agree 

 

The remarkable results about this dimension of language learning were that 

the participants viewed learning English as a matter of learning many new words 
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(the 16th item: 79, 1 %), grammar rules (the 20th item: 54 %), and translating from 

English (the 26th item: 70, 2%). These findings indicate that the students minded 

these aspects in their FLL process. Not surprisingly, most of the participants (70, 

9) reported that learning the language in a foreign country as a better way of 

learning (item 11). However, about the necessity of getting familiar with the 

foreign culture so as to speak the language, the participants seemed to be 

uncertain (M=2,95; item 8).  

 

Learners’ Beliefs about Learning and Communication Strategies 

This dimension has eight items. The Learning Strategies section consists 

of the item 17 and 21, whereas the Communication Strategies section has item 7, 

9, 12, 13, 18, and 19. The outcomes of this factor are presented below in table 

4.8. 

The students were willing to communicate by means of the target 

language. For example, the result for the item 12th (70, 2 %) displayed they sensed 

the importance using the language and that their eagerness to speak the language. 

Likewise, the proportion of disagreement (58, 9 %) for the 18th item demonstrated 

that many participants had self-confidence in speaking English, though 28 % 

reported they would feel timid. Similarly, one of the statement (item 9) that the 

learners disagreed (69, 5%) was that one shouldn’t speak in the target language 

until he/she can utter the language items correctly can be regarded as they 

attached importance to practice rather than accuracy. However, the result of the 

7th item (62, 6 %) shows they attach importance to speaking a foreign language 

properly with a perfect accent. Although the mean score for the 13th item 

(M=3,20) pointed out to an indecision about guessing unknown vocabulary, the 

percentage of agreement (48 %) demonstrated that many learners were in favour 

of predicting unknown vocabulary. The findings regarding learning strategies, the 

17th item (86, 7%) and 21st item (60, 6 %) displayed that the learners valued the 

usage and practice of the language as they agreed on the both statements. 
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Table 8  

Learners’ Beliefs about Learning and Communication Strategies 

Items N X  Sd 

(%) 

SD/D 

(1,2) 

(%) 

N(3) 

(%) 

A/SA 

(4,5) 

Level of 

Agreement 

Learning Strategies 

17. It is important to repeat 

and practise often. 

302 4,25 1.08 9,3 4,0 86,7 
Strongly       

Agree 

21. It is important to practise 

in the language laboratory. 
302 3,59 1.10 15,2 24,2 60,6 Agree 

Communication Strategies 

7. It is important to speak a 

foreign language with an 

excellent accent. 

302 3,53 1.23 25,8 11,6 62,6 Agree 

9. You should say nothing in 

the foreign language until you 

say it correctly. 

302 2,23 1.19 69,5 11,9 18,6 Disagree 

12. If I heard someone 

speaking the language I am 

trying to learn, I would go up 

to them so that I could practise 

speaking the language. 

302 3,63 1.12 16,9 12,9 70,2 Agree 

13. It is ok to guess if you do 

not know a word in the foreign 

language. 

302 3,20 1.19 29,5 22,5 48,0 NI 

18. I feel self-conscious 

speaking the foreign language 

in front of other people. 

302 2,60 1.26 58,9 12,6 28,5 NI 

19. If you are allowed to make 

mistakes in the beginning, it 

will be hard to get rid of them 

later on. 

302 2,99 1.29 40,1 19,9 40,0 NI 

 

Learners’ Beliefs about Motivations and Expectations 

The participants’ beliefs regarding this dimension of the BALLI were introduced 

in table 9. The factor consists of four items. 
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Table 9  

Learners’ Beliefs about Motivations and Expectations 

Items N X  Sd 

(%) 

SD/D 

(1,2) 

(%) 

NI 

(3) 

(%) 

A/SA 

(4,5) 

Level of 

Agreement 

23. If I speak this language 

very well, I will have many 

opportunities to use it. 

302 3,96 1.13 12,3 11,6 76,1 Agree 

27. If I learn to speak this 

language very well, it will help 

me get a good job. 

302 4,11 1.04 8,6 10,6 80,8 Agree 

30. Turkish people think that it 

is important to speak a foreign 

language. 

302 3,58 1.03 13,9 26,5 59,6 Agree 

31. I would like to learn this 

language so that I can get to 

know the speakers better. 

302 3,33 1.16 28,1 19,9 52,0 NI 

 

The overall outcomes of the dimension revealed that the students were 

generally motivated and had positive expectations about learning and speaking 

English. The table indicates that 76, 1 % of the students believed that they will 

encounter a lot of opportunities if they speak English well (the item 23) and it 

will be helpful for them get a good job (the item 27th: 80, 8 %). According to the 

finding of the 30th item, 59, 6 % thought Turkish people believe that speaking a 

foreign language other than their native language is significant. The only item 

that the participants seemed to be neutral according to the mean score (M=3,33) 

was the 31st item. However, 52 % of the participants agreed on that they desired 

to learn English in order to get the speakers of it better. 

 

3. Findings about the Fourth Research Question: Is There a Difference in 

Epistemological and FLL Beliefs of University Students in terms of Gender? 

In order to reveal whether males and females vary in their epistemological 

and FLL beliefs, independent sample t-test was used. P- Value was considered 

whether the difference was significant or not. 
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Table 10 

Learners’ EBs in terms of Gender (t-Test) 

Scale Dimension Gender N X   Sd  t p 

E
p

is
te

m
o

lo
g

ic
al

 B
el

ie
fs

 Learning depends 

on effort 

F 157 36,32 9,40 
1,142 ,255 

M 145 37,64 10,65 

Learning depends 

on ability 

F 157 18,49 5,63 
2,201 ,029* 

M 145 19,92 5,68 

There is only one 

truth 

F 157 28,61 5,46 
0,290 ,772 

M 145 28,80 5,45 

Total 
F 157 83,43 13,35 

1,891 ,600 
M 145 86,36 13,58 

*p< .05 

 

Table 11 reveals that university students’ EBs do not significantly vary in 

terms of gender regarding the subdimensions that learning depends on effort and 

that only one truth (p>.05). It can be stated that both males and females 

participated in this study had similar EBs in terms of the mentioned dimensions 

of EBs scale. However, the p-value for learning depends on ability factor was p< 

.05. This finding shows a significant difference between males and females. The 

mean scores of the males (M=19,92) and females (M=18,49) of this subcategory 

show that females’ mean score is smaller a bit. According to the EBQ, smaller 

mean scores indicate more sophisticated epistemic beliefs. Therefore, we can 

deduce that the female participating in this study had slightly more sophisticated 

beliefs in terms of the effect of ability in learning. That is, the females were less 

inclined to evaluate learning as a matter of ability.  
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Table 11  

Learners’ FLL in terms of Gender (t - Test) 

Scale Dimension Gender N X  Sd t p 

F
o

re
ig

n
 l

an
g
u

ag
e 

le
ar

n
in

g
 b

el
ie

fs
 

Difficulty of 

language learning 

F 157 19,29 2,46 
1,124 ,262 

M 145 18,92 3,30 

Foreign language 

aptitude 

F 157 29,55 4,63 
-1,507 ,133 

M 145 28,70 5,17 

The nature of 

language learning 

F 157 24,05 ,359 
-,454 ,650 

M 145 23,83 ,316 

Learning 

& communication 

strategies 

F 157 26,38 4,09 

-,1023 ,307 
M 145 25,85 4,94 

Motivations and 

expectations 

F 157 15,16 2,78 
-1,030 ,304 

M 145 14,82 3,02 

Total 
F 157 114,45 12,80 

-1,384 ,167 
M 145 112,13 16,28 

* p>.05  

Table 11 indicates the findings in relation to the learners’ FLL beliefs in 

terms of gender. The students’ FLL beliefs did not differ significantly in terms of 

gender; they had similar language beliefs in general and based on the sub-

categories (p>.05). 

 

4. Findings about the third Research Question: Is There a Significant 

Relationship between the EBs and FLL Beliefs of University Students? 

The correlation between the students’ epistemological and FLL beliefs was 

determined by Pearson correlation coefficient. According to the results, there was 

a slight correlation between epistemological and FLL beliefs of the students (r= 

-0.181, p<.005).  

 

CONCLUSION AND DISCUSSION 

This study aimed to reveal the epistemological and FLL beliefs of 

university students and whether a correlation between them exists or not. The 

findings demonstrated that the university students held a range of epistemic and 

FLL beliefs. The result also revealed that the correlation between epistemological 

and FLL beliefs of the participants was negative and slight. According to the 

EBQ, low scores show more developed epistemic beliefs while high scores show 
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less developed beliefs. We can state that as learners’ EBs about acquiring 

knowledge become more sophisticated, they become more concerned and 

positive about their beliefs of FLL. 

The university students held sophisticated EBs regarding their beliefs 

about the function of effort and ability in learning. Namely, the participants 

believed that one can learn anything if sufficient amount of effort is shown since 

learning is not a matter of ability. EBs have a significant role in learning as they 

may ease learning or hinder it (Schommer & Walker, 1995). Students considering 

learning a matter of ability would probably not spend much time for studying. 

When students hold more sophisticated beliefs, they perform better in tasks and 

text comprehension; they get better scores and are more successful regarding 

academic achievement (Ryan, 1984; Schommer, 1990, 1992, 1993; Schommer et 

al., 1997; Cano, 2005). In this sense, believing that learning is associated with 

effort is significant in FLL learning, too. Learners who regard learning as a matter 

of effort will normally study harder for learning the target language. When we 

take into consideration that FLL is a long process, students will need studying 

hard, insistence and perseverance in order to proceed in FLL. Those who found 

out the importance of effort in learning, can show perseverance better and cope 

with the difficulties arising during the process of FLL more successfully.  

The participants’ uncertainty about multiplicity of truths means that 

although they held the belief that some truths might change, they also believed 

that there might be absolute truths. Some studies put forth similar findings parallel 

to our study, as well (Eren, 2007; Özdemir, 2013; Kazu & Erten, 2015). The 

reasons behind the uncertainty of the participants about one singularity of truth is 

probably associated with various factors such as previous education, gender, 

teachers, family, environment and age (Walker et al., 2009). The students 

probably were more dependent on teachers and course books in acquiring 

knowledge and started to believe the knowledge they attained from books and 

teachers were unquestionable. When the belief in fixed knowledge is weaker, 

learners tend to have better cognitive abilities; they are more open-minded and 

more tolerant to opposite opinions (Chan et al., 2011). Therefore, it is significant 

to enlighten students about EBs. Considering language learners who are unsure 

about multiplicity of knowledge will probably be confused about making the right 

decisions related to FLL or deciding on the right strategies in FLL process as a 

learner’s decision making and strategy selection may be affected by his/her Ebs. 

In other word, Ebs affect learners’ decisions in FLL and the strategies they pursue 

during their learning process. The uncertainty of the participants about 

multiplicity of truths may also be an indicator of intolerance of ambiguity, which 
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is a disadvantage in FLL and may interfere with FLL process. Individuals who 

are intolerant of ambiguity tended to be stricter and they look for certainty 

(Kimura, 2016). The students participating in this study probably may have 

difficulties when they find out that some pieces of the language are complex or 

not structured the same as their native language since they were not decided about 

the changeability of knowledge.  

The study showed that university students held numerous beliefs about 

FLL. This confirms the approval that “learners and teachers bring with them to 

class a set of beliefs and expectations” (Hall, 2011: 17). Nearly half of the 

participants considered English a language of medium difficulty and around one-

third in total thought it is a difficult or a very difficult language. Studies conducted 

in different contexts also yielded similar results (Bernat and Lloyd, 2007; 

Başaran, 2010; Geyimci, 2015). For the needed time to speak English fluently, 

about one-third of the participants reported that one would need 3-5 years, while 

around one-third thought 1-2 years would be needed. This finding was also 

consistent with the results of some other studies (Bernat & Lloyd, 2007). Horwitz 

(1988) points out that an inconsistency between students’ anticipations and the 

realities in FLL may cause disappointment and may end up with negative 

outcomes. In this sense, the participants’ perception of difficulty seemed to be 

consonant with their opinion about the needed time for speaking English fluently.   

The learners agreed with the idea that everyone can learn a foreign 

language also in accordance with their EBs. The finding approves Horwitz (1988) 

and Yalçın’s (2013) studies. Having a positive concept of language aptitude is 

surely important; when learners believe that they lack the capacity needed to learn 

a language, they may do poor in FLL (Horwitz, 1988). The participants 

overwhelmingly believed in the importance of repetition and practice. Altan 

(2006), Büyükyazı (2010) and Suwanarak (2012) also found similar results. The 

findings show that they appreciated rote learning. As for communication 

strategies, the students generally were willing to practise with people who speak 

English. Majority of the learners agreed with the importance of speaking 

perfectly, but they rejected the idea that someone should not say anything until it 

is expressed correctly. Apparently, they did not let accuracy be an obstacle that 

prevents them from speaking in the early phase of learning. This is important 

since having beliefs that emphasize the significance of accuracy may cause 

anxiety (Horwitz, Horwitz, and Cope 1986; Horwitz, 1988).  

The study also aimed to show the effects of gender on epistemological and 

FLL beliefs of the participants. We found out that although gender is not a 

variable for FLL beliefs, the EBs differ in terms of gender. The results revealed 



The Relationship between University Students’ Epistemological and Foreign Language 

Learning Beliefs 

 

[2779] 

 

that the males and females’ epistemic beliefs did not differ significantly in terms 

of effort and only one truth dimensions of the EBQ. However, concerning ability 

dimension, it was found that females had slightly more developed epistemic 

beliefs. That is, female students supported the belief that learning is not a matter 

of ability a little stronger than males, though it was a small difference. In terms 

of learning depends on effort and ability dimensions Deryakulu and Büyüköztürk 

(2005) Walker et al., (2009), Özdemir (2013) and Arslantaş (2016) found that 

females held more sophisticated beliefs. Therefore, it can be deduced from the 

findings that gender is a factor on epistemic beliefs, and female learners seem to 

have more developed EBs than males in terms of effort dimension. In another 

study in the field of EBs, pre-service teachers’ EBs studying at Physical 

Education program at a Turkish university were investigated by Güngör (2016). 

The study reported that teacher candidates had sophisticated EBs with regard to 

all three dimensions of the EBQ. 

 Many participants believed that English language is a language of medium 

difficulty, and they believed that they can learn it well. Considering that the 

learners believed that learning can be realized with effort, these beliefs seem to 

be reasonable and it can be stated that they can learn the language provided that 

they study hard in accordance with their EBs. Parallel to their belief in the role of 

effort in general learning, students also thought that effort is significant in 

learning a foreign language rather than aptitude. Their beliefs in practice and 

repetition (86, 7 %) and willingness to go to speak to someone speaking the 

language for practising it (70, 2 %) were consonant with their EBs as they showed 

students’ willingness to strive for learning a foreign language. Learners who 

believed that success is not associated with effort were less eager to communicate 

(Mori, 1999). In this regard, the willingness of the learners in this study for 

communicating in English can be attributed to their sophisticated epistemic 

beliefs associated with their belief that learning depends on effort. Considering 

the overall results, it can be stated that learners’ FLL may be related to their EBs. 

 Training learners to promote their EBs from the very beginning of their 

education up to university will help them realize a successful FLL process. 

University students should be encouraged share their beliefs regarding both 

epistemological and foreign language beliefs so that they can be aware of their 

positive and negative beliefs.  
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RECOMMENDATIONS FOR FURTHER STUDIES 

More studies are needed regarding FLL beliefs and students’ personal 

epistemology. More comprehensive and long-term research can be done with the 

aim of revealing the effects of language learners’ epistemic beliefs on their FLL 

beliefs and the results of these possible impacts. Likewise, varied kinds of data 

can be collected and different variables can be examined. The link between 

language learners’ academic achievement and their both epistemic and FLL 

beliefs can be investigated. 

 

REFERENCES 

Altan, M. X. (2006). Beliefs about language learning of foreign language-major 

university students. Australian Journal of Teacher Education, 31(2), 5.  

Al-Zubaidi, K. O. & Sazalli, N. A. H. (2012). The language learning beliefs of 

Arab ESL Students. In UNNES International Conference on ELTLT 

(English Language Teaching, Literature, and Translation) (pp. 32-43).  

Arslantaş, H. A. (2016). Epistemological beliefs and academic achievement. 

Journal of Education and Training Studies, 4(1), 215-220. 

Bahadır, P. (2011). The Relationship Between EFL Learners’ Beliefs and EFL 

Teachers’ Beliefs on Language Learning and the Effect of Learners’ 

Beliefs on Learner Performance: Metacognitive Awareness. Master thesis, 

Çanakkale Onsekiz Mart University.  

Barcelos, A. M. F. (2000). Understanding Teachers’ and Students’ Language 

Learning Beliefs in Experience: A Deweyan Approach. Doctoral 

Dissertation, University of Alabama.  

Başaran, S. (2010). Effects of Podcasts on Language Learning Beliefs and Self-

Efficacy Perceptions of First-Year Turkish University Students. Doctoral 

dissertation. Çukurova University.   

Bernat, E. & Gvozdenko, I. (2005). Beliefs about language learning: Current 

knowledge, pedagogical implications, and new research directions. TESL-

EJ, 9(1), 1-21.  

Bernat, E. & Lloyd, R. (2007). Exploring the gender effect on EFL learners’ 

beliefs about language learning. Australian Journal of Educational & 

Developmental Psychology, 7(1), 79-91.  



The Relationship between University Students’ Epistemological and Foreign Language 

Learning Beliefs 

 

[2781] 

 

Büyükyazı, M. (2010). The beliefs of university foreign language students and 

their teachers about language learning.  Celal Bayar Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 169-182.  

Cano, F. (2005). Epistemological beliefs and approaches to learning: Their 

change through secondary school and their influence on academic 

performance. British Journal of Educational Psychology, 75(2), 203-221.  

Chan, K. W. & Elliott, R. G. (2004). Epistemological beliefs across cultures: 

Critique and analysis of beliefs structure studies. Educational Psychology, 

24(2), 123-142.  

Chan, N. M., Ho, I. T. & Ku, K. Y. (2011). Epistemic beliefs and critical thinking 

of Chinese students. Learning and Individual Differences, 21(1), 67-77. 

Cısdık, Z.K. (2014). Exploring the Changes in Turkish University Students’ 

Language Learning Beliefs as a Result of ‘Erasmus Student Mobility for 

Studies Programme’. MA thesis, Çukurova University. 

Cotterall, S. (1995). Readiness for autonomy: Investigating learner beliefs. 

System, 23(2), 195- 205.  

Daif-Allah, A.S. (2012). Beliefs about foreign language learning and their 

relationship to gender. English Language Teaching, 5(10), 20-33.  

Deryakulu, D. & Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik inanç ölçeğinin geçerlik 

ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları, 8, 111-125.  

Deryakulu, D. & Büyüköztürk, Ş. (2005). Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör 

yapısının yeniden incelenmesi: Cinsiyet ve öğrenim görülen program 

türüne göre epistemolojik inançların karşılaştırılması. Eğitim 

Araştırmaları, 18, 57-70.  

Dinçer, A. (2017). EFL learners' beliefs about speaking English and being a good 

speaker: A metaphor analysis. Universal Journal of Educational Research, 

5(1), 104-112.  

Ekinci, N. (2017). Examining the Relationships between Epistemological Beliefs 

and Teaching and Learning Conceptions of Lower-Secondary Education 

Teachers. İnönü University Journal of the Faculty of Education, 18(1), 

344-358. http://dx.doi.org/10.17679/inuefd.307065  

Eren, A. (2007). Examining the differences among undergraduate students' 

epistemological beliefs. Eğitim ve Bilim - Educationand Science, 32(145), 

71-85.  



Mehmet Emin MUNİS 

[2782] 

 

Fujiwara, T.  (2011). Language learning beliefs of Thai EFL university students: 

Dimensional structure and cultural variations. Electronic Journal of 

Foreign Language Teaching, 8(1), 87-107  

Geyimci, G. (2015). Beliefs About Language Learning and Language Learning 

Strategy Use in an EFL Context. Master thesis, Çağ University. 

Güngör, N.B. (2016). Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik 

Inançları ile Liderlik Özellikleri Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi. Master 

thesis, Gazi Üniversitesi. 

Hall, G. (2011). Exploring English Language Teaching: Language in Action. 

Roudledge. 

Hofer, B. K. & Bendixen, L. D. (2012). Personal epistemology: Theory, research, 

and future directions. APA Educational Psychology Handbook, 1, 227-

256. 

Hofer, B. K. & Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological 

theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to 

learning. Review of Educational Research, 67(1), 88-140. 

Hofer, B.K. (1999). Instructional context in the college mathematics classroom:   

Epistemological beliefs and student motivation. J. Staff Prog. Org. 

Dev. 16(2), 73–82. 

Horwitz, E. K. (1985). Using student beliefs about language learning and 

teaching in the foreign language methods course. Foreign Language 

Annals, 18(4), 333-340.  

Horwitz, E. K. (1988). The beliefs about language learning of beginning 

university foreign language students. The Modern Language Journal, 72, 

283-294.  

Horwitz, E. K. (1999). Cultural and situational influences on foreign language 

learners' beliefs about language learning: A review of BALLI 

studies. System, 27(4), 557-576.  

Horwitz, E. K., Horwitz, M. B. & Cope, J. (1986). Foreign-Language Classroom 

Anxiety. Modern Language   Journal, 70(2), 125-132.  

Jehng, J. C. J., Johnson, S. D. & Anderson, R. C. (1993). Schooling and students’ 

epistemological belefs about learning. Contemporary Educational 

Psychology,18,23-35.  



The Relationship between University Students’ Epistemological and Foreign Language 

Learning Beliefs 

 

[2783] 

 

Jennifer, M. Y. & Park, Y. (2015). Investigating middle school students’ beliefs 

about English language learning in the Korean EFL context. International 

Journal of Teaching, Education and Language Learning, 2 (4), 88-121.  

Kardash, C. A. M. & Scholes, R. J. (1996). Effects of pre-existing beliefs, 

epistemological beliefs, and need for cognition on interpretation of 

controversial issues. Journal of Educational Psychology, 88, 260-271.  

Kazu, I.Y. & Erten, P. (2015). Ögretmen adaylarının epistemolojik inanclarının 

incelenmesi [Investigation of pre-service teachers’ epistemological 

beliefs]. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Egitim Fakultesi Dergisi, 25, 57-

75.  

Kern, R. G. (1995). Students' and teachers' beliefs about language learning. 

Foreign Language Annals, 28(1), 71-92.  

Kimura, H. (2016). L2 Intolerance of ambiguity revisited: Toward a 

comprehensive understanding. Konin Language Studies, 4(2), 197-216.  

Matsuura, H., Chiba, R. & Hilderbrandt, P. (2001). Beliefs about learning and 

teaching communicative English in Japan. JALT Journal, 23(1), 67-82.  

Moeller, A.K. & Catalano, T. (2015). Foreign Language Teaching and Learning. 

University of Nebraska.  

Naghdipour, B. (2014). Language Learner Beliefs in an English as a Lingua 

Franca (ELF) Context. Advances in Language and Literary Studies, 5(1), 

22-30.  

Nikitina, L. & Furuoka, F.(2018). Dimensionality in Language learners' personal 

epistemologies.  International Journal of Instruction, 11(1), 269-282.  

Özdemir, İ. (2013). İlköğretim Ikinci Kademe Öğretmenlerinin Epistemolojik 

Inançları ile Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Tutumları Arasındaki 

Ilişki. Doctoral dissertation, Pamukkale University.  

Özşaker, M., Canpolat, A. M. & Yıldız, L. (2011). Beden eğitimi öğretmen 

adaylarının epistemolojik inançları ve benlik saygıları arasındaki 

ilişki. Beden Egitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 5(2), 155-164. 

Pan, L. & Block, D. (2011). English as a “global language” in China: An 

investigation into learners’ and teachers’ language beliefs. System, 39(3), 

391-402.  

 



Mehmet Emin MUNİS 

[2784] 

 

Peacock, M. (1999). Beliefs about language learning and their relationship to 

proficiency. International Journal of Applied Linguistics, 9(2), 247-265.  

Perry, W. G., Jr. (1968). Patterns of Development in Thought and Values of 

Students in a Liberal Arts College: A Validation of a Scheme.  

Perry, W.G. (1970). Forms of Intellectual and Ethical Development in the 

College yeArs: A Scheme. Holt, Rinehart & Winston. 

Pouratashia, M. Zhu, C. & Zamani, A. (2018). Relationship among Students’ 

Epistemological Beliefs, Achievement Motivation, and Academic 

Achievement: A Path model. Başkent University Journal of Education 

5(1), 78-87.  

Rad, N. (2010). Evaluation of English students’ beliefs about learning english as 

foreign language: A case of Kerman Azad University. In ICT for Language 

Learning Conference Proceedings.  

Ryan, M. P. (1984a). Conceptions of prose coherence: Individual differences in 

epistemological standards. Journal of Educational Psychology, 76(6), 

1226-1238.  

Sevgi, S. & Armağan Öner, F. (2017). Turkish Elementary Pre-Service Teachers’ 

Epistemological Beliefs. International Journal of Eurasia Social Sciences, 

8(28).  

Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on 

comprehension. Journal of Educational Psychology, 82, 498–504.  

Schommer, M. (1993). Epistemological development and academic performance 

among secondary students. Journal of Educational Psychology, 85, 406-

411.  

Schommer, M. & Walker, K. (1995). Are epistemological beliefs similar across 

domains? Journal of Educational Psychology, 87, 424-432.  

Schommer, M., Crouse, A. & Rhodes, N. (1992). Epistemological beliefs and 

mathematical text comprehension: Believing it is simple does not make it 

so. Journal of educational psychology, 84(4), 435.  

Suwanarak, K. (2012). English language learning beliefs, learning strategies and 

achievement of Masters students in Thailand. TESOL in Context, 3, 1-15. 



The Relationship between University Students’ Epistemological and Foreign Language 

Learning Beliefs 

 

[2785] 

 

Şevik, M., Yalçın, A. & Bostancıoğlu, F. (2018). Vocational school students’ 

beliefs about foreign language learning. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Dergisi, 46, 325-343 

Truitt, S. N. (1995). Anxiety and Beliefs about Language Learning: A Study of 

Korean University Students Learning English. Doctoral dissertation, 

University of Texas. 

Walker, S., Brownlee, J., Lennox, S., Exley, B., Howells, K. & Cocker, F. (2009). 

Understanding first year university students: Personal epistemology and 

learning. Teaching Education, 20(3), 243-256.  

Mori. Y (1999). Epistemological beliefs and language learning beliefs: What do 

language learners believe about their learning? Language 

Learning, 49(3), 377-415.  

Yalçın, G. Ç. (2013). Exploring Preparatory School EFL Learners’ and 

Teachers’ Beliefs about Language Learning. Master Thesis, Gazi 

University. 

Yazıcı, İ. Ç. (2014). Beliefs about language learning: Gender related or not? 

Çukurova University Journal of Institute of Social Science, 23(1), 229-238.  

Zhou, Z. (2018). On the relationship of students' English learning beliefs and 

learning strategy in the university. Journal of Language Teaching and 

Research, 9(1), 175-180.  

Ziegler, N. E. (2015). English Language Learners’ Epistemic Beliefs about 

Vocabulary Knowledge. Doctoral dissertation, University of Toledo.  

 

 

 



Tarih Okulu Dergisi (TOD)  

Ağustos 2020  

Yıl 13, Sayı XLVII, ss.2786-2806. 

Journal of History School (JOHS)  

August 2020 

Year 13, Issue XLVII, pp.2786-2806. 

 

DOI No: http://dx.doi.org/10.29228/Joh.42927 

 

Makale Türü: Araştırma makalesi Article Type: Research article 

Geliş Tarihi: 16.04.2020 

Kabul Tarihi: 24.08.2020 

On-line Yayın: 31.08.2020 

Submitted: 16.04.2020 

Accepted: 24.08.2020 

Published Online: 31.08.2020 

 

Atıf Bilgisi / Reference Information  

Beltekin, E. & Kuyulu, İ. (2020). Türk Sporunun Başarı Düzeyi ile İlgili 

Değerlendirmeler. Journal of History School, 47, 2786-2806.  
 

[2786] 
 

TÜRK SPORUNUN BAŞARI DÜZEYİ İLE İLGİLİ 

DEĞERLENDİRMELER1 

Enes BELTEKİN2 & İhsan KUYULU3 

Öz  

Çalışma, üniversite öğrencilerinin Türk sporunun başarı düzeyi ile alakalı görüşlerini 

ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırma grubunu, 2018-2019 eğitim öğretim 

döneminde Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim gören 252 erkek, 

248 kadın olmak üzere toplam 500 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın amacına 

yönelik verileri elde edebilmek için Tosun-Tunç (2014) tarafından Türk sporunun başarı 

düzeyinin belirlenmesi amacıyla geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Araştırma 

sonuncunda elde edilen veriler SPSS 22 istatistik paket programında analiz edilip 

yorumlanmıştır. Araştırmanın bulgular kısmında elde edilen veriler ışığında istatistik 

paket programıyla aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde dağılımlarını 

içeren tanımlayıcı analizler sunulmuştur. Çalışmaya katılan öğrencilerin anket formuna 

verdikleri cevaplar doğrultusunda mevcut spor sisteminin yapısı ve Türkiye’deki spor 

tesislerin mevcut durumları ile yeterlilikleri konusunda öğrencilerin olumlu bir yaklaşım 

sergiledikleri, yine öğrencilerin antrenörlerin durumu hakkında, spor yöneticilerinin 

spora yaklaşımı ve nitelikleri, spor federasyonlarının yapısal durumu ve işlerliği ile son 

olarak sporcu-aile ve çevre ilişkisi konularında aynı şekilde olumlu düşünceye sahip 

oldukları ancak sporcu beslenmesi, yurt dışından sporcu transferi, sporcuların sağlıkları 

konusundaki hassasiyetleri ve sporcular için ergojenik destekleme konularında net bir 

fikir ortaya koyamadıkları tespit edilmiştir. Sonuç olarak, araştırmaya katılan öğrenciler 

                                                 
1 Makale yazımı yazar etki oranı: 1.yazar: %80, 2. yazar: %20, 
2 Dr.Öğr.Üyesi, Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği 

Bölümü, ens_bltkn@hotmail.com, Orcid: 0000-0002-1386-6458 
3 Dr.Öğr.Üyesi, Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü, 

ihsankuyulu444@hotmail.com, Orcid: 0000-0002-5863-5434 
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açısından genel anlamda Türk sporunun yönetim modelinin verimli ve etkili olduğu, spor 

kurum ve kuruluşlarının yeterli donanıma sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de Spor, Spor Yönetimi, Tesisleşme, Spor Federasyonları 

 

Evaluations Related to Success Level of Turkish Sports 

 

Abstract  

This study was carried out to reveal the views of university students about the success 

level of Turkish sports. The research group consists of totally 500 students, 252 males 

and 248 females study in the sports science faculty of Erciyes University during the 2018-

2019 academic year. In order to obtain data for the purpose of the research, a survey form 

developed by Tosun-Tunç (2014) to determine the level of success of Turkish sports was 

used. The data gathered at the end of the research were analyzed and interpreted in SPSS 

22 statistical software. Descriptive analyzes including arithmetic average, standard 

deviation, frequency and percentage distributions are presented in the light of the data 

obtained in the findings section of the research. In line with the answers given by the 

students who participated in the study to the survey form; current sports system structure 

and the sports facilities of their positive attitude of students about the qualification with 

the current situation in Turkey, however, about the status of coach the students, the 

approach to the sport of sports managers and qualifications, sports federations, the 

structural condition and operability of the last athlete-friendly and environment 

relationship issues and similarly; it was determined that they had positive thoughts, but 

they could not provide a certain idea about athlete's nutrition, transfer of athletes from 

abroad, athletes' sensitivity to health and ergogenic support for athletes. Eventually, it is 

understood that the management model of Turkish sports in general is efficient and 

effective for the students participating in the research and that the sports institutions and 

organizations have adequate equipment. 

Keywords: Sports in Turkey, Sports Management, Facility, Sports Federations 

 

GİRİŞ 

Spor, kişinin önceden belirlenmiş kurallara uygun olarak, maddî bir 

karşılık için yahut sadece zevk için, araçlı veya araçsız, tek ya da takım halinde, 

kendisiyle, doğayla veya başkalarıyla rekabet esasına dayanan mücadelelerini 

içeren, fiziksel ve zihinsel yeteneklerini kullandığı ve geliştirdiği etkinlikler ile 

bu alanla uğraşan mesleklerin ve ilgililerin faaliyetlerini içeren bir kavramdır 

(Devecioğlu, 2005). Spor insanlar ve uluslararasında birliktelik ve hoş görüyü 

perçinlemek, kişilerin mücadele ruhunu ortaya koymasının yanında belli kurallar 

ve rekabet ölçüleri içerisinde mücadele etmek, heyecan duygusunu ortaya 
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çıkarmak, yarışmak ve yarışırken de üstünlük ortaya koyma amacıyla da 

yapılmaktadır (Yetim, 2000). 

Ülkelerin uluslararası platformda imajlarını yansıtan ve bireylerin kişisel 

gelişimini etkilen sporun daha fazla yaygın hale getirilmesi ve bu kapsamda 

belirlenen hedeflere ulaşılması nitekim iyi bir teşkilatlanma ve yönetim sistemine 

bağlıdır (Sunay, 2009). Bahsi geçen etkili bir yönetim sisteminin kurulması da 

örgüt içerisinde iyi bir iletişim ve haberleşme sisteminin kurulması, demokratik 

ve adil bir çalışma ortamının sağlanması, kalifiye yetişmiş personelin temin 

edilmesi ve çalışanların psiko-sosyal özelliklerinin de göz önünde bulundurularak 

işletmelerin faaliyetlerini yerine getirmesiyle mümkün olmaktadır (Beltekin, 

2019). 

Sporun yönetimi ise; geleneksel yönetim kuramlarının, yöntem, kural ve 

ilkelerinin sportif bütün alanlarda uygulanarak, spora dair hedeflerin 

gerçekleştirilmesi ve bu bağlamda politikaların ortaya konmasına yönelik 

faaliyetlerin bilime özgü yöntemlerle yürütülmesini sağlamak ve bu yolları genel 

ilkelere dönüştürmekle ilgilidir. İnsanların kişisel ve fiziki gelişimi ile ülke 

tanıtımı açısından önemli bir reklam aracı olan sporun yaygınlaştırılması ve 

istenilen başarıların elde edilmesi sporun yönetilme başarısına bağlıdır (Sunay, 

2009). Ülkemizde spor teşkilatlanmasının nasıl olacağı konusundaki tartışmalar 

uzun yıllar devam etmiş, Türk sporunun sorunlarını çözmek amacıyla çeşitli 

arayışlar söz konusu olmuştur (Özen vd., 2012). 

Sportif anlamda desteğin sağlanmasında, merkezi hükümetin spora direkt 

etkisinin olması Türkiye’nin mevcut spor politikasından kaynaklanmaktadır. Bu 

bağlamda Türkiye’nin tarihsel süreç içerisindeki spor yönetim sistemleri 

incelendiğinde; ilk olarak Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı (TİCİ), spor ile 

devlet arasında spor idaresinin özelleştiği ilk evre ve oluşumdur ki bu hususta 

devlet, kararnameler vasıtasıyla kuruluşun politikalarına gerekli desteği vermeye 

çalışılmıştır (Fişek, 1998). Nitekim 02 Ocak 1924 tarihinde Atatürk’ün imzası ile 

onaylanıp yürürlüğe konan 170 sayılı bakanlar kurulu kararıyla ilk Türk spor 

kuruluşu olan ve 1922’de aktif olarak faaliyet gösteren “Türkiye İdman 

Cemiyetleri İttifakı”, kamu yararına faaliyet gösteren örgütlerden sayılırken, 171 

sayılı Bakanlar kurulu kararıyla da bu kuruluşa devlet tarafından yardım 

yapılması uygun görülmüştür (San, 1981). 

Özerk yapısı bulunan Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı döneminden Türk 

Spor Kurumu dönemine geçiş, spor politikaları alanında devletin iradesinin ve 

yaptırımlarının spor üzerinde etkisini daha belirgin hale getirmiştir. Türkiye’de 

sporun ulusal ve bilimsel esaslara özgü yayılımını ve gelişimini sağlamak ve Türk 

sporunun yurt için ve yurt dışında temsiliyetini amaçlayan Türk Spor Kurumu 
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(1936-1938) dönemi, Türkiye’de spor kulüplerinin federal yapıdan devlet 

yönetimine geçişin “ara rejimi” ve yarı-resmi bir spor kuruluşu olarak 

değerlendirilmektedir. Hükümet programlarına spor ilk kez 1937 yılında Türk 

Spor Kurumu (TSK) döneminde yer almış fakat II. Dünya Savaşının getirdiği 

olumsuzluklardan dolayı 1947 yılına kadar hükümet programlarında spora yer 

verilememiştir (Sümer, 1990). Sporun yönetimi tarihsel olarak 1938 yılında 3530 

sayılı kanun ile devlet iradesine girmiş ve Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 

kurulmuştur. 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu ile Türkiye’de devletin 

kanunlarda, hükümet programlarında, bütçe, kararname ve planlarında spora 

destek vermesi ve spor politikasının yer almasıyla devlet otoritesinin spor 

üzerinde etkisi görülmeye başlamıştır (Gök ve Sunay, 2010).  

Bu tarihten itibaren spor artık tam anlamıyla devlet iradesine geçmiş ve 

ilerleyen tarihi süreçlerde devlet politikalarında yer almıştır. Ancak her ne kadar 

devlet himayesine girmiş ve hükümet politikalarında spora yer verilse de bunun 

başarı düzeyi bugün bile tartışma konusu olmaya devam etmektedir. 2011 yılında 

yapılan düzenleme ile ulusal anlamda spora dair her konuda karar alma politika 

üretme konusunda sorumlu Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulmuştur. Kanun 

Hükmünde Kararname ile teşkilat yapısında değişikliğe gidilen Gençlik ve Spor 

Genel Müdürlüğü'nün 3289 sayılı kanunda yer alan "Gençlik ve Spor Genel 

Müdürlüğü" ibaresi "Spor Genel Müdürlüğü" olarak değiştirilmiştir 

(http://bimer.gsb.gov.tr, 2011). Buna göre, beden eğitimi ve spor, tüm 

vatandaşların sağlığının ve emek gücünün korunması hakkı çerçevesinde ele 

alındığında, sağlığın ve emek gücünün koruması nasıl bir bireyin toplum 

karşısındaki sorumluluğuysa aynı şekilde “yaşam-çalışma” koşullarını planlı bir 

biçimde iyileştirmek ve halkın sağlığını korumak için kapsamlı bir sosyal politika 

geliştirmek ve uygularken beden eğitimi, okul ve herkes için sporları özendirmek 

ve geliştirmek de devletin ödev ve sorumluğu olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Fişek, 1998). 

Türkiye’de spor yönetiminin başlıca problemli konularından biri spor 

kulüpleridir (Tonga, 2015). Spor kulüplerindeki ekonomik sıkıntılar, sporcu 

yetenek seçimi ve yetiştirme çalışmalarının yetersizliği, amatör spor dallarında 

sporcuların yaşadığı gelecek kaygısı Türk sporunun önündeki diğer engeller 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Spor kulüplerinde yaşanılan sıkıntıya ek olarak 

sporcu yetiştiren kurum ve kuruluşların gerekli malzeme ve donanımına sahip 

olmaması bir diğer önemli sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan 

araştırmalar okulların neredeyse önemli bir kısmının spor alanında yeterli 

donanımına sahip olmadığını, en önemlisi buna yönelik belirli bir kriter 

bulunmadığına işaret etmektedir (Yılmaz & Demir, 2008). 
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Ele alınması gereken diğer bir problem ise Türkiye’deki yerel yönetimlerin 

spora katkısının yetersizliğidir. Yerel yönetimler halkın en kolay ulaşabildiği aynı 

zamanda halka da en kolay ulaşımı sağlayan yapılar (İnci, 2011) olmasına rağmen 

yerel yönetim politikalarının spor eğitimi ve donanımı açısından yetersiz 

görüldüğü, sporun gerçek amacına uygun hizmet edilmediği ve spor tesislerinin 

niteliksel olarak yetersiz olduğu düşünülmektedir. Chien, Ping ve Hui’ye (2009) 

göre spor ve siyasetin farklı birimler olduğu inancı yaygın olmasına karşın, spor 

ve politika dünyaları arasında bir ayrım oluşturmak artık mümkün değildir. 

Sporun siyasal olarak kullanımı modern zamanlarda daha da yaygınlaşmış ve 

modern devletler bu gücü kullanmaktan geri durmamışlardır. Yani, tarih boyunca 

spor siyasetin bir aracı olarak görülmüştür (Şahin & İmamoğlu, 2011). 

Spor sisteminin sağlıklı bir biçimde şekillenmesi ve iyileştirilmesi için 

zayıf yönlerin belirlenmesi elzemdir. Türk sporunun uluslararası platformda 

başarılarının değerlendirilmesi, ülkemizde görev yapan antrenörlerin ve spor 

yöneticilerinin mesleki ve idari anlamda becerileri, sporcuların ihtiyaçlarının 

karşılanıp karşılanmama durumlarının ve sporcuya gerekli desteğin verilip 

verilmeme durumları gibi konular incelenmesi gereken ana başlıklardandır. Bu 

bağlamda bu çalışma, Türk sporunun mevcut başarı düzeyinin belirlenmesi ve 

kitlelere sporu ulaştırabilen güçlü birer demokratik spor yönetim birimi olmanın 

önünde ne çeşit engeller olduğunu ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Buradan hareketle çalışmanın amacı, Türk sporunun mevcut başarı düzeyinin 

belirlenmesi ve sorunlarını ortaya koymaktır. 

 

YÖNTEM 

Çalışma Grubu 

Tablo 1. incelendiğinde çalışmaya katılan öğrencilerin %50.4’ünün erkek, 

%49.6’sının ise kadın olduğu saptanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin 

%24.8’inin antrenörlük bölümünde, %25.4’ünün beden eğitimi ve spor 

öğretmenliği bölümünde, %25.0’ının rekreasyon bölümünde %24.8’inin ise spor 

yöneticiliği bölümünde öğrenim gördüğü saptanmıştır. Yine çalışmaya katılan 

öğrencilerin %53.0’ının bireysel sporlar yaptığı,  %57.0’ının ise takım sporları 

yaptığı tespit edilmiştir. 
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Tablo 1 

Çalışmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Değişkenlere Göre Dağılımları 
 Demografik Değişkenler N % 

Cinsiyet 
Erkek 252 50.4 

Kadın 248 49.6 

Branş 
Bireysel Sporlar 265 53.0 

Takım Sporları 235 47.0 

Bölüm 

Antrenörlük 124 24.8 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 127 25.4 

Rekreasyon 125 25.0 

Spor Yöneticiliği 124 24.8 

Yaş 

17-22 291 58.2 

22-26 192 38.4 

26-30 17 3.4 

Toplam  500 100 

 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. 

Araştırmanın birinci bölümünde katılımcıların demografik bilgilerini yansıtacak 

(cinsiyet, bölüm, vb.) dört soru bulunmaktadır. Araştırmanın ikinci bölümünde 

ise Tosun-Tunç (2014) tarafından doktora çalışmasında Türk sporunun başarı 

düzeyinin belirlenmesi amacıyla geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Anket 

formu sporcular, antrenörler, spor yöneticileri, gençlik spor il müdürlükleri, 

federasyonlar, kulüpler, medya, yetenek seçimi, spor branşı çeşitliliği ve 

popülerliği, coğrafi konum, maddi destek, ailevi destek, sporcu sağlığı ve 

beslenmesi, sponsor ve spor tesislerinin yeterliliği, yurtiçi ve yurtdışı 

organizasyona katılımı vb. konuları belirlemek amacıyla 40 sorudan 

oluşmaktadır. Tosun-Tunç (2014)’nın yaptığı çalışmada ölçeğin Cronbach alpha 

güvenirlik katsayısı .89 olarak tespit edilmiştir. Ölçekte yer alan ifadeler, 5li 

Likert şeklinde derecelendirilmiştir.  

 

Verilerin Analizi 

Türk sporunun başarı düzeyinin belirlenmesi amacıyla kullanılan anket 

formu aracılığıyla toplanan veriler istatistiksel paket programı SPSS.22 programı 

aracılığıyla analiz edilip sonuçlar yorumlanmıştır. Demografik bilgiler ve diğer 

grup sorulara ait fikir edinilmesini sağlamak amacıyla frekans ve yüzde 

dağılımları içeren tanımlayıcı istatistikler sunulmuştur. Öğrencilerin Türk 

sporunun başarı düzeyinin belirlenmesi ile ilgili fikirlerini ortaya koymak 
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amacıyla aritmetik ortalama, standart sapma, frekans ve yüzde dağılımları içeren 

istatistikler sunulmuştur.   

 

BULGULAR ve YORUM  

 Veri toplamam araçlarının uygulanması sonucu toplanan verilerin analizi 

ile aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 

Tablo 2 incelendiğinde Türkiye’deki mevcut spor sisteminin yapısını 

tespit etmek amacıyla (1,2,3,11,14,18,25,28,29,32) önermelere yer verilmiştir. 

Bu önermeler Türk spor sisteminin üretkenliği, sporcuların sayısı, niteliği ve 

yeterliliği, elit sporcu yetiştirilmesindeki mevcut yapısı, devşirme sporcu 

konusundaki görüşleri ile beden eğitimi öğretmenlerinin spor sektörü içerisindeki 

rolünü incelemektedir. Çalışmaya katılan öğrencilerin ifadelere verdikleri 

cevapların yüzdelik değerlerinden anlaşılacağı üzere Türkiye’deki mevcut spor 

sistemi hakkında genellikle olumlu düşünceye sahip oldukları ancak yurt 

dışından sporcu transferi konusunda ise kararsız kaldıkları tespit edilmiştir. Elde 

edilen ortalamaların da =3.05 ile =3.82 arasında olduğu ve bunun da sonuçları 

desteklediği görülmektedir. 
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Tablo 2 
Çalışmaya Katılan Öğrencilerin Türkiye’deki Mevcut Spor Sisteminin 

Değerlendirilmesi Hususunda Görüşlerini Yansıtan İfadelerin Dağılımları 

ÖNERMELER 

T
am

am
en
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at

ıl
ıy
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ru

m
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at
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ru

m
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ar
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m

 

± Ss 

n % n % n % n % n % 

1- Türkiye 
uluslararası spor 

alanında 

başarılıdır. 

100 20.0 231 46.2 101 20.2 56 11.2 12 2.4 3.70 ±.989 

2- Türkiye'nin 

mevcut spor 

sistemi başarılı 
sporcu sayısının 

artışında etkin rol 

oynamaktadır. 

76 15.2 201 40.2 135 27.0 63 12.6 25 5.0 3.48±1.05 

3- Ülkemiz 

uluslararası alanda 

başarılı olan 

sporculara 

toplumsal 

anlamda yeterince 
destek 

sağlamaktadır. 

109 21.8 178 35.6 102 20.4 81 16.2 30 6.0 3.51±1.17 

11- Türkiye’de 
sporcular başarılı 

olabilmek için 

yeterli bilgi, beceri 
ve kabiliyete 

sahiptir. 

89 17.8 201 40.2 136 27.2 55 11.0 19 3.8 3.57±1.025 

14- Medyanın Türk 
sporunun 

gelişmesinde ve 

başarısında olumlu 

katkısı vardır. 

96 19.2 202 40.4 106 21.2 61 12.2 35 7.0 3.52±1.14 

18- Türkiye’de her 

branşta yeterli 
sayıda sporcu 

vardır. 

67 13.4 152 30.4 121 24.2 104 20.8 56 11.2 3.14±1.21 

25- Sporcuların 
Gençlik Hizmetleri 

ve Spor İl 

Müdürlüğünden 
yeterli destek 

aldığına 

inanıyorum. 

60 12.0 165 33.0 161 32.2 82 16.4 32 6.4 3.27±1.07 
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28- Türk sporunun 

yüksek başarı 

düzeyini elde 
etmesi için çok 

sayıda elit sporcu 

yetiştirilmelidir. 

 

 

143 

 

 

28.6 

 

 

204 

 

 

40.8 

 

 

89 

 

 

17.8 

 

 

51 

 

 

10.2 

 

 

13 

 

 

2.6 

 

 

3.82±1.03 

29- Sporcunun 
spora 

yönlendirilmesinde 

ve branş seçiminde 
beden eğitimi 

öğretmenlerinin 

etkisi olmuştur. 

131 26.2 227 45.4 77 15.4 44 8.8 21 4.2 3.80±1.05 

32- Türk sporunun 

yüksek başarı 

düzeyini elde 
etmesi için 

yurtdışından 

sporcu transfer 
edilmelidir. 

65 13.0 147 29.4 103 20.6 121 24.2 64 12.8 3.05±1.25 

 

Tablo 3 incelendiğinde Türkiye’deki antrenörlerin mevcut durumunu 

tespit etmek amacıyla (4,9,16,22,31,38) önermelere yer verilmiştir. Bu önermeler 

Türkiye’deki antrenörlerin sayısı, niteliği ve yeterliliği, antrenör yetiştirilmesi ve 

yurtdışından antrenör desteği alınmasındaki mevcut yapısı, il müdürlüklerin 

antrenörlere destek olma durumunu incelemektedir. Çalışmaya katılan 

öğrencilerin ifadelere verdikleri cevapların yüzdelik değerlerinden anlaşılacağı 

üzere Türkiye’deki antrenörlerin mevcut durumları hakkında katılımcıların 

önemli bir kısmının olumlu düşünceye sahip oldukları ve diğer bir kısmının ise 

bu konu hakkında kararsız kaldıkları tespit edilmiştir. Elde edilen ortalamaların 

da =3.08 ile =3.91 arasında olduğu ve bunun da sonuçları desteklediği 

görülmektedir. 
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Tablo 3 

Çalışmaya Katılan Öğrencilerin Türkiye’deki Antrenörlerin Mevcut 

Durumlarının Değerlendirilmesi Hususunda Görüşlerini Yansıtan İfadelerin 

Dağılımları 

ÖNERMELER 

T
am
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en
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 ± Ss 

n % n % n % n % n % 

4- Türkiye'de 

alanına hakim kaliteli ve 

bilgili antrenör sayısının 
yeterli olduğuna 

inanıyorum. 

59 11.8 169 33.8 133 26.6 87 17.4 52 10.4 3.19±1.16 

9- Türkiye’deki 
antrenörler sporcu 

sağlığına ve 
beslenmesine (ergojenik 

yardım almasına) 

yeterince önem 
veriyorlar. 

54 10.8 168 33.6 142 28.4 94 18.8 42 8.4 3.19±1.12 

16- Türk  sporunun 

yüksek başarı düzeyini 
elde etmesi için kaliteli 

ve bilgili antrenörler 

yetiştirilmelidir. 

188 37.6 166 33.2 80 16.0 46 9.2 20 4.0 3.91±1.12 

22- Türk 

sporunun yüksek başarı 

düzeyini elde etmesi için 
yurtdışından antrenör 

transfer edilmelidir. 

71 14.2 136 27.2 118 23.6 114 22.8 61 12.2 3.08±1.24 

31- Antrenörlerin 
Gençlik Hizmetleri ve 

Spor İl Müdürlüğünden 

yeterli destek aldığına 
inanıyorum. 

64 12.8 184 36.8 140 28.0 73 14.6 39 7.8 3.32±1.11 

38- Federasyonlar 

antrenörlere yeterince 
destek vermektedir. 

72 14.4 203 40.6 134 26.8 63 12.6 28 5.6 3.45±1.0 

Tablo 4 incelendiğinde Türkiye’deki spor yöneticilerinin spora 

yaklaşımlarını ve niteliklerini tespit etmek amacıyla (6,10,17,23,27,36) 

önermelere yer verilmiştir. Bu önermeler Türkiye’deki spor yöneticilerinin sayısı, 

niteliği ve yeterliliği, spor yöneticisi yetiştirilmesi ve yurtdışından spor yöneticisi 

desteği alınmasındaki mevcut yapısı, spor yöneticilerinin kulüp başarısındaki 

aktif rolleri ve il müdürlüklerinin spor branşlarına destek olma durumunu 

incelemektedir.  
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Tablo 4 

Çalışmaya Katılan Öğrencilerin Türkiye’deki Spor Yöneticilerinin Spora 

Yaklaşımlarının ve Niteliklerinin Değerlendirilmesi Hususunda Görüşlerini 

Yansıtan İfadelerin Dağılımları 

ÖNERMELER 

T
am
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en
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 ± Ss 

n % n % n % n % n % 

6- Türkiye 

yeterli sayıda, alanına 
hâkim, kaliteli ve bilgili 

spor yöneticisine 

sahiptir. 

65 13.0 141 28.2 153 30.6 93 18.6 48 9.6 3.16±1.16 

10- Türkiye'deki 

spor yöneticileri 

kulüplerin başarısında 
aktif olarak rol 

oynuyor. 

81 16.2 185 37.0 133 26.6 70 14.0 31 6.2 3.43±1.10 

16- Gençlik 
Hizmetleri ve Spor İl 

Müdürlüklerinin spor 

branşlarına destek olma 
seviyesi yönetici 

durumunda olan 

kişilerin kişisel 
tercihlerinden 

etkilenmektedir. 

119 23.8 183 36.6 135 27.0 42 8.4 21 4.2 3.67±1.05 

23- Türk 
sporunun yüksek başarı 

düzeyini elde etmesi 

için kaliteli ve bilgili 
spor yöneticileri 

yetiştirilmelidir. 

177 35.4 197 39.4 81 16.2 35 7.0 10 2.0 3.99±.988 

27- Türk sporunun 
yüksek başarı düzeyini 

elde etmesi için 

yurtdışından spor 
yöneticisi transfer 

edilmelidir. 

75 15.0 157 31.4 110 22.0 101 20.2 57 11.4 3.18±1.24 

36- Türkiye'deki spor 
yöneticilerinin kalite ve 

bilgisinin yükseltilmesi 

için yılda en az iki defa 
seminere alınması 

gerektiğine 

inanıyorum. 

130 26.0 207 41.4 98 19.6 51 10.2 14 2.8 3.77±1.03 

Çalışmaya katılan öğrencilerin ifadelere verdikleri cevapların yüzdelik 

değerlerinden anlaşılacağı üzere Türkiye’deki spor yöneticilerinin spora 
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yaklaşımlarını ve nitelikleri hakkında katılımcıların önemli bir kısmının olumlu 

düşünceye sahip oldukları ve diğer bir kısmının ise bu konu hakkında kararsız 

kaldıkları tespit edilmiştir. Elde edilen ortalamaların da =3.16 ile =3.99 

arasında olduğu ve bunun da sonuçları desteklediği görülmektedir. 

Tablo 5 incelendiğinde Türkiye’deki spor federasyonlarının yapısal 

durumunu ve işlerliğini tespit etmek amacıyla (7,8,15,21,26,34,39,40) 

önermelere yer verilmiştir. Bu önermeler spor federasyonlarının sporculara, 

kulüplere ve antrenörlere maddi ve manevi olarak verdiği desteği, 

federasyonların mevcut bütçelerini, siyasi otoritenin federasyonlara etkisini, 

yetenek seçimi ve taraması konusunda federasyonların görevlerini, 

federasyonların spor organizasyonları düzenleme ve katılma durumlarını 

incelemektedir. Çalışmaya katılan öğrencilerin ifadelere verdikleri cevapların 

yüzdelik değerlerinden anlaşılacağı üzere Türkiye’deki spor federasyonlarının 

yapısal durumu ve işlerliği hakkında katılımcıların önemli bir kısmının olumlu 

düşünceye sahip oldukları ve diğer bir kısmının ise bu konu hakkında kararsız 

kaldıkları tespit edilmiştir. Elde edilen ortalamaların da =3.25 ile =3.60 

arasında olduğu ve bunun da sonuçları desteklediği görülmektedir. 
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Tablo 5 

Çalışmaya Katılan Öğrencilerin Türkiye’deki Spor Federasyonlarının Yapısal 

Durumunun ve İşlerliğinin Değerlendirilmesi Hususunda Görüşlerini Yansıtan 

İfadelerin Dağılımları 

ÖNERMELER 
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 ± Ss 

n % n % n % n % n % 

7- Türkiye’de 
sporcuların başarılı 

olmasında sponsor 

desteğinin etkisi oldukça 
fazladır. 

94 18.8 195 39.0 109 21.8 68 13.6 34 6.8 3.49±1.14 

8- Federasyonlar 

sporculara yeterince 
destek vermektedir. 

70 14.0 183 36.6 123 24.6 76 15.2 48 9.6 3.30±1.17 

15- Federasyonlar 

kulüplere yeterince 
destek vermektedir. 

64 12.8 166 33.2 145 29.0 84 16.8 41 8.2 3.25±1.13 

21- Spor 

federasyonları siyasi 

otoritenin etkisi 

altındadır. 

123 24.6 161 32.2 132 26.4 61 12.2 23 4.6 3.60±1.12 

26- Türkiye'nin 
uluslararası spor 

alanında başarılı olması 

için federasyonların 
bütçeleri yeterlidir. 

62 12.4 174 34.8 139 27.8 89 17.8 36 7.2 3.27±1.11 

34- Yetenek 

taramasında ve 
seçiminde spor 

federasyonları ve ilgili 

kurulları üzerine düşen 
görevi yerine 

getirmektedir. 

67 13.4 203 40.6 143 28.6 55 11.0 32 6.4 3.43±1.05 

39- Federasyonlar 

yurtiçinde yeterli sayıda 

spor organizasyonları 

düzenleme konusunda 
başarılıdır. 

75 15.0 217 43.4 128 25.6 65 13.0 15 3.0 3.54±.995 

40- Federasyonlar 
yurtdışında yeterli 

sayıda spor 

organizasyonlarına 
katılma konusunda 

başarılıdır. 

87 17.4 192 38.4 130 26.0 58 11.6 33 6.6 3.48±1.10 
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Tablo 6 

Çalışmaya Katılan Öğrencilerin Türkiye’deki Spor Tesislerinin Mevcut 

Durumun ve Yeterliliğinin Değerlendirilmesi Hususunda Görüşlerini Yansıtan 

İfadelerin Dağılımları 

ÖNERMELER 
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am
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 ± Ss 

n % n % n % n % n % 

13- Ülkemizde 

sporcuların başarısında 

tesis sayısı ve kalitesi 
etkin rol 

oynamaktadır. 

122 24.4 191 38.2 102 20.4 68 13.6 17 3.4 3.66±1.09 

20- Türkiye’nin 
coğrafi konumu spor 

branşlarının 
çeşitliliğini ve sporcu 

başarısını doğrudan 

etkilemektedir. 

162 32.4 178 35.6 86 17.2 55 11.0 19 3.8 3.81±1.11 

30- Spor 

federasyonları 

tesisleşmeye yeteri 
kadar önem 

vermektedir. 

67 13.4 176 35.2 155 31.0 70 14.0 32 6.4 3.35±1.07 

Tablo 6 incelendiğinde Türkiye’deki spor tesislerinin mevcut durumu ve 

yeterliliğini tespit etmek amacıyla (13,20,30) önermelere yer verilmiştir. Bu 

önermeler Türkiye’deki tesis sayısı ve kalitesinin sporcu başarısına etkisi, 

Türkiye’nin coğrafi konumunun spor branşlarına ve sporcu başarısına etkisini 

incelemektedir. Çalışmaya katılan öğrencilerin ifadelere verdikleri cevapların 

yüzdelik değerlerinden anlaşılacağı üzere Türkiye’deki spor tesislerinin mevcut 

durumu ve yeterliliği hakkında genellikle olumlu düşünceye sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Elde edilen ortalamaların da =3.35 ile =3.81 arasında olduğu ve 

bunun da sonuçları desteklediği görülmektedir. 
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Tablo 7 

Çalışmaya Katılan Öğrencilerin Türkiye’deki Sporcu-Aile ve Çevre İlişkisinin 

Değerlendirilmesi Hususunda Görüşlerini Yansıtan İfadelerin Dağılımları 

ÖNERMELER 
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 ± Ss 

n % n % n % n % n % 

5- Türkiye’de 

sporculara sağlanan 
maddi imkânlar başarılı 

olmalarında oldukça 

etkilidir. 

99 19.8 185 37.0 101 20.2 74 14.8 41 8.2 3.45±1.19 

12- Sporcuların 

başarılı olmalarında 
ailelerin spora olumlu 

yaklaşımlarının etkisi 

oldukça fazladır. 

138 27.6 184 36.8 80 16.0 81 16.2 17 3.4 3.69±1.13 

19- Aileler 

çocuklarının spor 

yapması konusunda 
maddi ve manevi 

yönden 

desteklemektedir. 

112 22.4 173 34.6 129 25.8 62 12.4 24 4.8 3.57±1.10 

24- Türkiye’deki 

sporcular sağlıklarına 

yeterince önem 
veriyorlar. 

68 13.6 185 37.0 157 31.4 67 13.4 23 4.6 3.41±1.03 

33- Uğraşmış 

olduğum spor dalı 
ülkemizde yeterince 

tanınmakta ve oldukça 

popülerdir. 

115 23.0 200 40.0 94 18.8 63 12.6 28 5.6 3.62±1.13 

35- Sporcular 

beslenmelerine 

yeterince önem 
vermektedir. 

60 12.0 204 40.8 126 25.2 79 15.8 31 6.2 3.36±1.07 

37- Uluslararası 

alanda başarılı 
olabilmek için 

sporcuların ergojenik 

yardım almalarının 
gerekliliğine 

inanıyorum. 

96 19.2 189 37.8 122 24.4 84 16.8 9 1.8 3.55±1.0 

Tablo 7 incelendiğinde Türkiye’deki sporcu-aile ve çevre ilişkisini tespit 

etmek amacıyla (5,12,19,24,33,35,37) önermelere yer verilmiştir. Bu önermeler 

Türkiye’deki sporculara ailelerin ve çevrenin verdiği maddi ve manevi desteği, 

sporcuların beslenmelerine ve sağlıklarına verdikleri önemi incelemektedir. 
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Çalışmaya katılan öğrencilerin ifadelere verdikleri cevapların yüzdelik 

değerlerinden anlaşılacağı üzere Türkiye’deki sporcu-aile ve çevre ilişkisi 

hakkında genellikle olumlu düşünceye sahip oldukları ergojenik destekleme, 

sporcuların sağlıkları konusundaki hassasiyetleri ve sporcuların beslenme 

konusundaki algıları hakkında net olarak fikir beyan edemeyip kararsız kaldıkları 

tespit edilmiştir. Elde edilen ortalamaların da =3.36 ile =3.69 arasında olduğu 

ve bunun da sonuçları desteklediği görülmektedir. 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Türk sporunun başarı düzeyinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu 

araştırmanın verilerinden elde edilen sonuçlar şu şekildedir. Araştırmaya katılan 

öğrencilerin %50.4’ünün erkek, %49.6’sının ise kadın olduğu saptanmıştır. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin %24.8’inin antrenörlük bölümünde, %25.4’ünün 

beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünde, %25.0’ının rekreasyon 

bölümünde %24.8’inin ise spor yöneticiliği bölümünde öğrenim gördüğü 

saptanmıştır. Yine çalışmaya katılan öğrencilerin %53.0’ının bireysel sporlar 

yaptığı,  %57.0’ının ise takım sporları yaptığı tespit edilmiştir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin Türk spor sisteminin üretkenliği, 

sporcuların sayısı, niteliği ve yeterliliği, elit sporcu yetiştirilmesindeki mevcut 

yapısı, devşirme sporcu konusundaki görüşleri ile beden eğitimi öğretmenlerinin 

spor sektörü içerisindeki rolü hakkında genellikle olumlu düşünceye sahip 

oldukları ancak yurt dışından sporcu transferi konusunda ise net bir fikir beyan 

edemeyip kararsız kaldıkları tespit edilmiştir. Yine aynı şekilde Türkiye’deki 

antrenörlerin sayısı, niteliği ve yeterliliği, antrenör yetiştirilmesi ve yurtdışından 

antrenör desteği alınmasındaki mevcut yapısı, il müdürlüklerin antrenörlere 

destek olma durumu ile ilgili, bunun yanında Türkiye’deki spor yöneticilerinin 

sayısı, niteliği ve yeterliliği, spor yöneticisi yetiştirilmesi ve yurtdışından spor 

yöneticisi desteği alınmasındaki mevcut yapısı, spor yöneticilerinin kulüp 

başarısındaki aktif rolleri ve il müdürlüklerinin spor branşlarına destek olma 

durumu ve spor federasyonlarının sporculara, kulüplere ve antrenörlere maddi ve 

manevi olarak verdiği desteği, federasyonların mevcut bütçelerini, siyasi 

otoritenin federasyonlara etkisini, yetenek seçimi ve taraması konusunda 

federasyonların görevlerini, federasyonların spor organizasyonları düzenleme ve 

katılma durumları hakkında katılımcıların önemli bir kısmının olumlu düşünceye 

sahip oldukları ve diğer bir kısmının ise bu konu hakkında ne bir fikir beyan 

edemedikleri ve kararsız kaldıkları tespit edilmiştir.  
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Yine aynı şekilde, Türkiye’deki tesis sayısı ve kalitesinin sporcu başarısına 

etkisi, Türkiye’nin coğrafi konumunun spor branşlarına ve sporcu başarısına 

etkisi hakkında katılımcıların olumlu düşünceye sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Son olarak, Türkiye’deki sporculara ailelerin ve çevrenin verdiği maddi ve 

manevi desteği, sporcuların beslenmelerine ve sağlıklarına verdikleri önemi 

değerlendirme noktasında katılımcıların sporcu-aile ve çevre ilişkisi hakkında 

genellikle olumlu düşünceye sahip oldukları ergojenik destekleme, sporcuların 

sağlıkları konusundaki hassasiyetleri ve sporcuların beslenme konusundaki 

algıları hakkında net olarak fikir beyan edemeyip kararsız kaldıkları tespit 

edilmiştir. 

Alan yazın incelendiğinde Tosun-Tunç (2014) tarafından 1063 spor 

elemanının katılımı ile gerçekleştirilen araştırmanın sonuçları da gerçekleştirilen 

bu çalışmanın sonuçları ile benzerlik göstermektedir.  

Ayrıca literatür incelendiğinde Türk sporunun mevcut durumuyla alakalı 

yapılmış çok sayıda çalışmanın bulunduğu ve bu çalışmalarda genellikle spor 

teşkilatlanması ve idaresiyle alakalı problemlerin bulunduğu tespit edilmiştir. 

Bunlardan bazıları şu şekildedir. Ilgar ve Cihan (2019) tarafından 5’i spor 

bilimleri fakültesi 5’i ise beden eğitimi ve spor yüksekokullarında görev yapan 

öğretim üyesinin katılımı ile gerçekleştirilen çalışmada spor yöneticileri ile ilgili 

denetimde yaşanan aksaklıklar, kulüp yöneticilerinin iletişim becerileri ve 

nitelikleri en çok değinilen problemler arasında yer aldığı ifade edilmiştir. Özen 

vd. (2012) tarafından gerçekleştirilen araştırmada katılımcıların spor genel 

müdürlüğünün spor yöneticilerinin 2004-2011 yılları arasında sportif anlamda 

gerek ulusal gerekse uluslararası politikaları tam anlamıyla gerçekçi bir şekilde 

belirleyemedikleri yönünde fikir beyan etmişlerdir. Bu kapsamda, ülkemizde 

sportif anlamda amaçların ortaya konması, politikaların oluşturulması ve bu 

politikaların tam anlamıyla hayata geçirilmesi konusunda sorunların ortaya 

çıktığı görülmektedir. Çalışmaya katılım gösteren akademisyenlerin büyük bir 

kısmının Gençlik ve Spor Bakanlığı çalışanlarının profilinin ülke sporuna hizmet 

edecek donanımsal konularda yetersiz olduğu ve idareci pozisyonunda 

bulunanların küresel değişim ve gelişimi yakalayamadıklarını belirtmişlerdir. 

Yetim ve Şenel (2000) tarafından yapılan ‘‘Türkiye’de Spor Yöneticisi 

Yetiştirme Faaliyetlerinin Görünümü” isimli çalışmada spor yöneticilerinin 

başarılarında, amaçlara yönelik etkili hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim 

programlarının önemini tartışmasız kabul etmektedirler. Tüm gelişmelere 

rağmen ülkemizde spor yöneticilerinin eğitimi ile ilgili faaliyetlerin günümüzde 

istenilen seviyede olmadığını belirtmişlerdir. 
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Mevcut spor tesislerinin yeterliliği ile ilgili problemlere değinildiğinde ise 

Ilgar ve Cihan (2019) tarafından gerçekleştirilen araştırmada katılımcılar, tesis 

problemleri ve çözüm önerilerine de değinmişlerdir. Problemler içerisinde, belirli 

bir plan ve program kapsamında yapılan tesisler ve tesislerin bakım ve 

onarımındaki yetersizliğine vurguda bulunmuşlardır. Nam (1997) tarafından 

kişilerin spor faaliyetlerine katılım engelleri daha çok finansal kaynak, ilgi ve 

tesis eksikliği olarak belirtmektedir. Özen vd. (2012) tarafından gerçekleştirilen 

araştırmada kamuya bağlı eğitim kurumlarındaki hem spor tesisi hem de malzeme 

eksiklikleri katılımcıların çoğunlukla ifade ettiği problemlerdendir. Yine sportif 

açıdan tesis yeterliliği ve malzeme konularına yönelik Yılmaz ve Demir (2008) 

tarafından gerçekleştirilen araştırmada, hemen hemen bütün okulların sportif 

anlamda öğrenci yetiştirebilecek alt yapı ve fiziksel imkânlara sahip olmadıkları 

sonucuna varmışlardır. Yine aynı araştırma çerçevesinde, eğitimden sorumlu 

bakanlığın spor ile ilgili alanları oluşturacak okulları alt yapı, fiziksel ve malzeme 

olarak herhangi bir kritere tabi tutmadığı da belirlenmiştir. Yönetimsel 

problemlerle alakalı sonuçlar da şu şekilde ifade edilmiştir. Ramazanoğlu vd. 

(2005) “Sporun Toplumsal Boyutlarının Değerlendirilmesi” isimli çalışmasında; 

sporun yaygınlaştırılmasındaki olumsuzlukların başında, genelde hizmet 

yetersizliğinden kaynaklandığını ve sporun geldiği noktanın yeterli 

olmamasından, sportif faaliyet ve organizasyonların da yetersiz olması için etkili 

nedenlerden birisi olduğundan söz etmektedir. Çolakoğlu vd. (2016) 6 

milletvekilinin katılımıyla gerçekleştiği Türk spor yönetimi ve sporun güncel 

durumuna ilişkin görüş ve önerileri başlıklı çalışmada şu anki mevcut durumdaki 

olumsuzlukların eskiye oranla daha arttığı, bağımsız olması gereken spor 

federasyonlarının tam anlamıyla bağımsız ve özgür kararlar alamadığı ayrıca 

Türkiye’de hem amatörlük ruhunun hem de profesyonelleşme konusunda ciddi 

sıkıntıların olduğu ifade edilmiştir. Şentuna ve Çelebi (2010) tarafından 

gerçekleştirilen araştırmada ülkede genç nüfus için programlar oluşturabilecek ve 

gençlerin arzu ettikleri ve problem yaşadıkları konular hakkında politikalar 

üretebilecek idari mercilerin olmadığı ve bunun da sebebinin gençler adına 

herkesi kapsayacak şekilde bir politikanın olmaması sonucuna ulaşmışlardır. 

Ayrıca Houlihan (2004) hükümetlerin sporu kendi lehine siyasi ve politik 

konularda fayda sağlamak amacıyla kullandıklarını ifade etmiştir. 

Ülkemizde sportif faaliyetlerin sunumunda ve bu faaliyetlerin farklı yaş 

kategorisindeki gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde ve yeteneklerini 

gösterebilecekleri şekilde fayda sağlamadığı düşünülmektedir (Özen vd., 2012). 

Türkiye’deki mevcut durumun finansal boyutu incelendiğinde ise Erturan 

ve Şahin’in (2017) yapmış olduğu araştırmada kulüplerdeki problemlerin 

birbirlerini yeniden ürettiği tespit edilmiş ve bu problemlerin temeli olarak 
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finansal yetersizlikler görülmüştür. Devecioğlu’nun (2005) “Türkiye’de Spor 

Sektörü Stratejilerinin Geliştirilmesi” isimli çalışmasında, Türkiye’de spora 

kamu sektörü, özel sektör, yerel yönetimler ve spor kulüplerinin yatırım 

yapmakta olduğunu belirtmiştir. Kamu sektörü yatırımlarında kaynakların 

yetersiz olduğunu mevcut kaynakların da etkin, verimli ve rasyonel 

kullanılamadığından söz etmektedir. Yine Devecioğlu (2003) tarafından 

gerçekleştirilen araştırmada amatör spor kulüplerinin başlıca sıkıntılarının, idare 

ve finansal sıkıntılar olduğu tespit edilmiştir. Kişilerin spor faaliyetlerine katılım 

engelleri daha çok finansal kaynak, ilgi ve tesis eksikliği olarak belirtilmektedir 

(Nam, 1997).  

Ilgar ve Cihan’ın (2019) gerçekleştirdikleri çalışmada öğretim üyelerinin 

görüşlerine göre elde edilen bulgularda devlet politikası ile ilgili problemler ve 

çözüm önerileri olduğu saptanmıştır. Yaygın görüş olarak Milli Eğitim Bakanlığı, 

Yüksek Öğretim Kurumu ve Gençlik Spor Bakanlığı işbirliği içerisinde yakın, 

orta ve uzak hedeflerin belirlenmesi ifade edilmiştir. Özen vd. (2012) tarafından 

yapılan çalışmada Türkiye’de sporla ilişkili çok sayıda konu incelenmiş. 

Sonuçlara bakıldığında yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim 

üyelerinin büyük bir kısmı Türkiye’de spor ile alakalı amaç ve yaptırımların süre 

bakımından etkili bir şekilde planlanması gerekliliğine değinilmiştir.  

Sonuç olarak, Türk sporunun sağlam ve bilimsel bir zemin üzerine 

oturtulamadığı, ortak bir akıl çevresinde toplanılmadığı ve etkin kararlarla 

uygulamaya geçilemediği anlaşılmaktadır. Son yıllarda çeşitli platformlarda her 

ne kadar belli başarılar elde edilse de ülke nüfusuna oranla bu başarıların az 

sayıda olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda amatör spor kulüplerine yeterli 

desteklerin verilmesi, ihtiyaca yönelik uzaman spor yöneticilerinin ve spor 

bilimcilerin yetiştirilebilmesi amacıyla etkili bir koordinasyon sağlanması ve bu 

kişilerin alanda daha aktif kullanılması, tesislerin modern ve çok amaçlı inşa 

edilerek modern kullanım esaslarına göre işletilmesi, halkın aktif olarak spora 

katılımının sağlanması amacıyla semt ve mahallelere spor alanlarının yapılması, 

sporla alakalı kısa, orta ve uzun vadede planların yapılması ve son olarak başarılı 

sporcuların korunması ve daha çok desteklenmesi ülke sporu ve imajı açısından 

elzem görünmektedir. Bilindiği üzere spor yalnızca ülke vatandaşlarının beden 

ve ruh sağlığını korumakla kalmamakla birlikte ülkelerin de uluslararası 

platformlarda reklamlarını ve imajlarını ortaya koyabilecekleri bir alandır. 
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BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN 

GİRİŞİMCİLİK ÖZELLİKLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER 

AÇISINDAN İNCELENMESİ1 

Gamze MURATHAN2,  Hande İNAN3 & Emine KARAKAPLAN ÖZER4 

 

Öz  

Girişimcilik; çağımızın ekonomik ve sosyal açıdan önemli güçlerindendir. Bu denli 

önemli bir güç haline gelmiş olması girişimci faaliyetlere olan ilginin artmasından 

kaynaklanmaktadır. Girişimci faaliyetlere olan ilginin artması ise iş alanları ve 

teknolojideki gelişme dalgalarının sürekli bir şekilde dünyayı dönüşüm üzerine 

şekillendirmesinin bir göstergesi olmasından kaynaklanmaktadır. Bu bilgiler ışığında bu 

araştırmada ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören Beden Eğitimi ve 

Spor Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik özelliklerini çeşitli değişkenlerce 

incelemek amaçlanmıştır. Araştırmaya 369 kadın 403 erkek üniversite öğrencisi gönüllü 

olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Üniversite Öğrencileri 

Girişimcilik Ölçeği” (Yılmaz ve Sünbül, 2009) kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 

22.00 Paket programında analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Beden Eğitimi ve Spor 

Yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik düzeyleri ortalamanın üzerinde olduğu tespit 

edilmiştir.  Cinsiyet değişkenine göre yapılan t testi sonucunda ölçeğin tüm alt 

boyutlarında kadın öğrenciler lehine anlamlı farklılık bulunmuştur(f=2.118, p<0,05). 

                                                 
1 Makale yazımı yazar etki oranı: 1.yazar: %50, 2. yazar: %25, 3. yazar: %25. 
2Öğr.Gör., Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü, gmurathan@adiyaman.edu.tr, Orcid: 0000-0003-3325-0252   
3Dr.Öğr.Ü., Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği Bölümü, hinan@adiyaman.edu.tr, Orcid: 0000-0002-0095-8003   
4Öğr.Gör.Dr., Adıyaman Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Yabanci Diller Bölümü, 

ekarakaplan@adiyaman.edu.tr, Orcid: 0000-0003-0710-8850   
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Araştırmada sonuç olarak, öğrencilerin girişimcilik düzeylerinde, girişimciliği belirleyen 

unsurların sosyal sınıf, ailenin ekonomik geçmişi, iş deneyimi, eğitim ve diğer çevresel 

sosyo-kültürel faktörler olduğu düşünülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Öğrenci, Girişimcilik. 

 

Investigation of Entrepreneurship Characteristics of Physical Education 

and Sports School Students in Terms of Different Variables 

Abstract  

Entrepreneurship; It is one of the important economic and social powers of our age. The 

fact that it has become such an important power is due to the increased interest in 

entrepreneurial activities. The increase in the interest in entrepreneurial activities is due 

to the fact that the waves of development in business areas and technology consistently 

shape the world on transformation. In the light of this information, in this research, it was 

aimed to examine the entrepreneurship characteristics of the School of Physical Education 

and Sports students studying in higher education institutions in our country by various 

variables. 369 female and 403 male university students voluntarily participated in the 

study. As a data collection tool, “University Students Entrepreneurship Scale” (Yılmaz 

and Sünbül, 2009) was used in the research. The data obtained were analyzed in SPSS 

22.00 package program. As a result of the research, it has been determined that the 

entrepreneurship levels of the School of Physical Education and Sports students are above 

average. As a result of the t test performed according to the gender variable, a significant 

difference was found in favor of female students in all sub-dimensions of the scale (f = 

2.118, p & lt; 0.05). As a result, it is thought that the factors determining the 

entrepreneurship levels of students are social class, family's economic history, work 

experience, education and other environmental socio-cultural factors. 

Keywords: School of Physical Education and Sports, Student, Entrepreneurship  

 

GİRİŞ  

Girişim, pazardaki ihtiyaçları sürekli karşılamak üzere, mal ve hizmetleri 

ortaya koymak ve sahibine getiri sağlamak amacını güden bir faaliyettir (Kızılgöl 

ve Eşgüden, 2008: 258). Girişimci, mal ve hizmet üretimini gerçekleştirmek için 

bazı kararlar alarak ve aldığı bu kararlar doğrultusunda mal ve hizmet üreten, bu 

üretimi yaparken kar ya da zarar riskini göz önünde bulunduran ve bunun sonucu 

olarak da kar ya da zarara katlanmak zorunda kalan kişidir (Sarıçay 2009: 93). 

Girişimcilik, girişimcinin bir değer yaratmak amacıyla bir fırsatı 

tanımlaması, değerlendirmesi, bu fırsattan faydalanmak için gerekli faaliyetlerin 

yapılmasını kapsayan bir süreç olarak ifade edilmektedir (Karcıoğlu ve Kaygın, 

2013: 3).  
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Başka bir girişimcilik tanımı ise girişimciliği; “bir birey veya birey 

grubunun; hangi kaynaklar elde bulundurulursa bulundurulsun, değer ve büyüme 

yaratmak için essiz, tek olma ve inovasyon yoluyla, gereksinimleri yerine 

getirecek fırsatları izlemek üzere düzenlenmiş güç ve imkânları kullandıkları 

süreç” olarak belirtir (Coulter ve Robbins, 2003: 42). 

Girişimci ise yenilikçi, yaratıcı, risk alan, ortaya çıkan fırsatları 

maksimum ölçüde değerlendirebilen özellikleri ile (Yetim, 2002: 80) piyasa 

başarısıyla yaratıcılığı birleştiren, şirketleri büyüten, işleri geliştiren bir aktör 

(Schaltegger ve Wagner, 2008: 30) olarak tanımlamak mümkündür. Kalkınmayı, 

zenginlik oluşturmayı ve yaşam standardını yükseltmeyi sağlayan girişimcilerin 

sayısını arttırmak için toplum bireylerinin girişimcilik eğilimlerinin artırılması ve 

bu eğilimde bulunanların girişimciliğe yönlendirmeleri gerekmektedir. Çünkü 

girişimciler güçlü bir ekonominin mimarı konumundadırlar. Bir ülkenin girişimci 

sayısı ne kadar çoksa ekonomisi de o kadar güçlüdür. Endüstriyel yapısını 

iyileştirmek, rekabet gücünü artırmak, ekonomik büyümeyi hızlandırmak, 

istihdam ve gelir düzeyini artırmak isteyen bir ülke güçlü girişimcilere sahip 

olmalıdır. 

Girişimcilik, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte daha 

büyük bir önem kazanmıştır. Yapılan araştırmalar dünya ekonomisinin % 65’ini 

temsil eden G-7 ülkelerinde yani, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, 

İngiltere ve Amerika’da girişimcilik düzeyi ve yıllık ekonomik büyüme arasında 

güçlü bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur (Salvatore, 2005: 63). 

Girişimcilik ile ilgili çalışma, araştırma ve tartışmalarda girişimciliği 

belirleyen faktör ya da faktörlerin neler olduğuna dair çeşitli görüşler ileri 

sürülmüştür. Genel olarak girişimci olmayı belirleyen faktörlerin literatürde üç 

yaklaşım olarak sınıflandırıldığı görülür (Özden vd., 2008: 230; Naktiyok, 2004: 

13). Bunlar; bireysel yaklaşım, çevresel yaklaşım ve firma yaklaşımıdır. 

Bireysel yaklaşım girişimciliği daha çok psikolojik, demografik ve kişilik 

özelliklerini açıklamaya çalışmaktadır. Ailede ilk çocuk olma, erkeklerin 

kadınlara göre daha fazla girişimci olması, yaş, medeni durum, ailenin geliri gibi 

demografik özellikleri ve girişimciliğin belirleyicisi olarak başarı ihtiyacı, 

kontrol odağı, risk alma eğilimi, belirsizliği üstlenme, kendine güven ve 

yenilikçilik girişimci kişilik özellikleri ön plana çıkmıştır. Girişimci kişilik 

özellikleri şöyle özetlenebilir (Özden vd., 2008: 230; Duran vd., 2013: 35). 

Girişimciliği belirleyen faktörleri ele alan ikinci yaklaşım olan çevresel 

yaklaşıma göre girişimciliğin temelinde bireysel özelliklerin yanında çevresel 

özellikleri de etkindir. Bu yaklaşıma göre, yasal, sosyal, politik, uluslararası çevre 
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faktörleri, ekonomik, teknolojik ve kültürel faktörler (Özden vd., 2008: 232) 

girişimciliğin ortaya çıkmasında, başarı ve başarısızlık durumlarında önemli rol 

oynamaktadır. 

Firma yaklaşımında ise var olan işletme içerisinde yapılan faaliyetler de 

girişimci olmayı belirleyen faktörler arasında yer alır. Girişimcilik yeni bir 

işletme kurmanın ötesinde işletmedeki birimleri harekete geçirmeyi de 

kapsamaktadır. Girişimci sadece bir girişimi başlatmakla kalmaz onu büyütür ve 

geliştirir. Girişimci bir birey, yeni bir işletme kurduktan sonra, değişimi esas alan 

bir girişimsel düşünce süreci içerisinde yer almaktadır. Bu süreci içerisinde 

girişimci olarak kalabilmek için; değişimi arzulama, yenilik yapma ve risk alma 

gibi özellikleri koruması ve yeniliği reddeden bürokratik kimliğe dönüşme 

tehlikelerinden uzak kalması gerekmektedir (Naktiyok, 2004: 19-21). 

Kişisel özelliklerin bireylerin girişimcilik özelliklerine etkisinin büyük 

olduğu bir gerçektir. Ancak girişimcilik ruhu kişilerde genetik olarak var 

olabileceği gibi aile, çevre, eğitim durumu v.s. gibi çeşitli unsurlar da 

girişimciliğin gelişmesinde çok önemli etkenler olduğu kabul edilmektedir 

(Arslan, 2002). Bu görüşü destekleyen Gorman vd. (1997)’nin 1985-1994 yılları 

arasını kapsayan çalışmalarında girişimcilik eğitimini şöyle raporlaştırdıkları 

görülmüştür; “…incelenen deneysel çalışmaların çoğu gösteriyor ki girişimcilik 

öğretilebilir ya da en azından girişimcilik eğitimi sayesinde teşvik edilebilir” 

(Bozkurt, 2011). İnsanların yeni fikirler üretmesini sağlayacak teknikleri ve 

davranışları öğrenebileceği öne sürülmektedir. Burada asıl sorun, bireyleri 

yaratıcılığa teşvik edecek ortamların bulunmamasıdır. Bu nedenle çalışma 

ortamlarında örgütsel yaratıcılığı geliştirecek ortam ve teknikler oluşturulmalıdır 

(Kesim, 2010). 

Başarılı girişimciler yeni fikirlerle yola çıkarlar ve bu fikirlerin hayata 

geçirilmesi yönünde çaba gösterirler. Hızlı bir değişimin yaşandığı günümüzde 

yaratıcılık ve yeniliğin kurum ve işletmelerin vazgeçilmez bir parçası hâline 

gelmesi, özellikle daha sınırlı imkânlara sahip kurum ve işletmelerin özel 

sektördeki daha büyük işletmeler karşısında başarılı olabilmesi için gereklidir. 

Üniversite mezunu bireylerin iş yaşamında başarısız olmalarının bir sebebi de 

yeterli düzeyde girişimcilik bilgi ve birikimine sahip olmamalarıdır. Nitekim 

üniversitelerde yapılmakta olan Ar-Ge çalışmaları girişimci bireyler için bir fırsat 

olarak görünmektedir. Ancak gerek bu Ar-Ge çalışmalarında görev alacak olan 

birey kontenjanındaki sınırlılık gerek yeterli alt yapı imkânlarının olmaması 

bireylerin bu fırsatlardan yararlanması önünde engel teşkil etmektedir. 

Yapılmakta olan Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının beden eğitimi ve spor 

alanında uygulanabilirliği ve öğretmen adaylarına kazandıracağı niteliklerin 
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belirlenmesi daha girişimci öğretmenlerin yetişmesine katkı sağlayacaktır. 

Farkındalık düzeyi yüksek ve girişimcilik potansiyeline sahip öğretmenler 

toplumlumun kalkınmasında büyük paya sahip olacaklardır. 

 Bu bilgiler ışığında bu araştırmada ülkemizdeki yükseköğretim 

kurumlarında öğrenim gören Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin 

girişimcilik özelliklerini çeşitli değişkenlerce incelemek amaçlanmıştır. Bu ana 

amaç doğrultusunda öğrencilerin girişimcilik düzeyleri ne yöndedir? Cinsiyet, 

yaş, bölüm, program, ailenin ekonomik durumu v.b değişkenlere göre 

girişimcilik özellikleri farklılaşmakta mıdır? Gibi alt problemlere yanıt 

aranmıştır.  

 

YÖNTEM  

Bu araştırmada, betimsel tarama yöntemlerinden genel tarama modeli 

kullanılmıştır. Genel tarama modeli, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, 

evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan 

alınacak bir grup, örnek veya örneklem üzerinde yapılan tarama düzenlemeleridir 

(Karasar, 2009: 71). 

 Araştırma evrenini ülkemizde herhangi bir Yükseköğretim kurumuna 

kayıtlı Spor Bilimleri Fakültesi ya da Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun 

farklı bölümlerinde öğrenim gören üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Bu 

araştırmada, evrenin genişliği bilindiği için belirli bir olayın yüzdesi ya da bir 

değişken üzerindeki ortalaması belirlenmiş bir hassasiyetle kestirilmesi 

amaçlanmadığı için, örneklem sayısını belirlerken evren sayısına bağlı 

örneklem hesabı yöntemleri kullanılmamıştır. Örneklem gurubu için n = 

Nt2pq/[d2(N-1)+t2pq] formülü kullanılarak en uygun örneklem grubu 

belirlenmiştir. Çalışma bulgularının evrene ve diğer popülasyonlara 

genellenebilirliğini artırabilmek amacıyla örneklem tabakalı örnekleme 

yöntemiyle seçilmiş üniversitelere ve spor bilimleri fakültelerindeki bölümlere 

göre tabakalanmıştır. Ayrıca ulaşılacak örneklem büyüklüğünün uygun 

istatistiksel analizler için gerekli minimum örneklem büyüklüğü sağlamasına 

özen gösterilmiştir(Lei ve Wu; 2007).  Örneklem grubunu ise 2019-2020 eğitim 

öğretim yılının birinci yarıyılında Adıyaman üniversitesi, İnönü Üniversitesi, 

Fırat Üniversitesi ve Munzur Üniversitesi’nde Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden 

Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında öğrenim gören 369 kadın 403 erkek, toplam 

772 üniversite öğrencisi gönüllü olarak katılmıştır. Örneklem uygun örnekleme 

yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Uygun örnekleme yöntemi, örnekleme, 

rastgele ya da sistematik olarak ulaşmanın zor olduğu durumlarda 
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araştırmacıların tercih ettiği bir örnekleme yöntemidir. Uygun örnekleme; 

çalışma için en rahat ulaşılabilecek örneklem topluluğunu seçmektir (Fraenkel ve 

Wallen, 2006). 

 

Tablo 1 

Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri (N=772) 

Öğrencilerin Özellikleri N (%) 

Cinsiyet Erkek 403 (52,20) 

Kadın 369 (47,80) 

Yaş 18 yaş ve altı 202 (26,16) 

19-23 yaş 394 (51,04) 

24 yaş ve üstü 176 (22,80) 

Üniversite A 203 (26,30) 

B 61(7,90) 

C 248(32,12) 

D 260(33,68) 

Bölüm  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 307 (39,76) 

Antrenörlük Eğitimi 179(23,18) 

Spor Yöneticiliği 208(26,94) 

Rekreasyon Bölümü 78(10,10) 

Sınıf 1 185 (23,96) 

2 206 (26,68) 

3 218 (28,23) 

4 163 (21,12) 

Yaşadığınız Yer 

(En uzun Süreli) 

İl Merkezi 318 (41,19) 

İlçe Merkezi 290 (37,56) 

Köy 164 (21,24) 

Aile Tipi Çekirdek 228 (29,53) 

Geniş 452 (58,54) 

Parçalı (Anne-baba ayrı / ölü) 92 (11,91) 

 

Araştırmada veri toplama aracı olarak iki bölümden oluşan form 

kullanılmıştır. Birinci bölümde uzman görüşü alınarak hazırlanan “kişisel bilgi 

formu” kullanılmıştır. İkinci bölümde ise Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından 

geliştirilen “Üniversite Öğrencileri Girişimcilik Ölçeği” kullanılmıştır. 

Üniversite Öğrencileri Girişimcilik ölçeği 36 maddeden oluşmaktadır. Ölçek 

beşli likert tipindedir. Ölçekten alınabilecek minimum puan 36 olup maksimum 

puan 180’dir. Ölçeğin iç tutarlılık kat sayısı (Cronbach’s Alpha) 0,88 olarak tespit 

edilmiştir.  
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Tablo 2  

Girişimcilik Ölçeği Puan Aralığı Tablosu 

Puan Aralığı Girişimcilik Seviyesi 

36-64 Çok Düşük Girişimcilik 

65-92 Düşük Girişimcilik 

93-123 Orta Düzeyde Girişimclik 

124-151 Yüksek Girişimcilik 

152-180 Çok Yüksek Düzeyde Girişimcilik 

 

Araştırmada kullanılan istatistiki yöntemler için Spss 22.00 Paket 

programı kullanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS Paket programına kaydedilerek 

hata kontrolleri, tabloları, istatistiksel analizleri bu program aracılığı ile 

yapılmıştır. Betimleyici istatistiklerden frekans (f) ve yüzde (%) kullanılmıştır. 

Bağımsız değişkenlere göre bağımlı değişkenlerde farklılık olup olmadığını 

belirlemek için iki seçenekli bağımsız değişkenlerde dağılım normal ise bağımsız 

grup t-testi, dağılım normal yüzdelerde değilse ise Mann Whitney-U testi 

kullanılmıştır. Benzer şekilde, ikiden fazla seçeneği olan bağımsız değişkene 

göre, bağımlı değişkenlerde farklılık olup olmadığını belirlemek için parametrik 

ise tek yönlü varyans analizi, non-parametrik ise Kruskal Wallis-H testi 

kullanılmıştır. Ayrıca benzer araçlar kullanılarak aynı özelliğin ölçüldüğü farklı 

katılımcılar arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için ilişkili örneklemler 

için t-testi kullanılmıştır. Normallik için Kolmogorov-Smirnov (K-S) testi 

kullanılmıştır. Bağımlı değişkenler arasındaki ilişki düzeyini ve yönünü 

belirlemek için Pearson Çarpım Momentleri Korelasyonu kullanılmıştır. 

Sonuçlar % 95'lik güven aralığında, anlamlılık p<0.05 düzeyinde 

değerlendirilmiştir. 

 

BULGULAR ve YORUM  

Bu bölümde araştırmada elde edilen verilerin istatistiki değerlendirmeleri 

sonucu elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Buna göre araştırma ana problemi 

ve alt problemlerine ilişkin bulgular aşağıda tablolar halinde verilmiştir.  

Tablo 3’de araştırmaya katılan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 

öğrencilerinin cinsiyet durumlarına göre girişimcilik ölçeğinden aldıkları puan 

ortalamaları yer almaktadır. Buna göre kadın öğrencilerin girişimcilik ölçeği 

puan ortalaması (x̄ =137,41) erkek öğrencilerin puan ortalamalarından (x̄ 

=121,10) yüksek olduğu tespit edilmiştir. 



Gamze MURATHAN,  Hande İNAN & Emine KARAKAPLAN ÖZER 

[2814] 

 

Tablo 3 

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsiyet Durumlarına Göre 

Girişimcilik Ölçeği Puanları 

 Cinsiyet N Min. Max. x̄ s t p 

Girişimcilik 

Düzeyi Puanı 

Kadın  369 98,00 180,00 137,41 14,33 -

.3540 

.03 

Erkek 403 96,00 180,00 121,10 12,28 

 *p<0.05 

Yine tablodaki istatistik sonucuna göre kadın beden eğitimi ve spor 

yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik ölçeği değerlendirilmesinde “yüksek 

düzeyde girişimcilik” seviyesine sahip oldukları, erkek beden eğitimi ve spor 

yüksekokulu öğrencilerinin ise “orta düzeyde girişimcilik” seviyesine sahip 

oldukları tespit edilmiştir.  

 

Tablo 4 

Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Üniversite ve Bölüm 

Değişkenleri Açısından Girişimcilik Ölçeği Puanlarının Dağılımı 

 Değişkenler N x̄ ss 

Öğrenim 

Gördükleri 

Üniversite 

A 203 134,10 11,28 

B 61 121,69 9,62 

C 248 137,60 8,77 

D 260 130,02 10,68 

Öğrenim 

Gördükleri 

Bölüm 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 307 126,08 11,25 

Antrenörlük Eğitimi 179 129,00 13,20 

Spor Yöneticiliği 208 132,88 12,10 

Rekreasyon 78 139,00 10,20 

 

Tablo 4’deki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin 

öğrenim gördükleri üniversite değişkenine göre en yüksek ortalamanın “C” 

üniversitesine (x̄ =137,60) ait olduğu ve bu üniversite öğrenim gören beden 

eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin “yüksek girişimcilik” seviyesine 

sahip olduğu gözlemlenmiştir. Yine en düşük ortalamanın da “B” üniversitesinde 

(x̄ =121,69) öğrenim gören öğrencilere ait olduğu tespit edilmiştir. Tabloda 

araştırmaya katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri bölüm değişkeni açısından 

girişimcilik ölçeği puan ortalamalarına bakıldığında en yüksek ortalamanın 

Rekreasyon (X=139,00) bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere ait olduğu 

saptanmıştır. Bununla beraber en düşük ortalamanın da Beden Eğitimi ve Spor 

Öğretmenliği (x̄ =126,08) bölümlerinde öğrenim gören öğrencilere ait olduğu 
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tespit edilmiştir. Farklılaşmanın yönünün belirlenmesi için gerçekleştirilen tek 

yönlü varyans analizi (Anova) sonucu da aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

Tablo 5 

Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Öğrenim Gördükleri Üniversite ve Bölüm 

Değişkenleri Açısından Girişimcilik Ölçeği Puanlarının Anova Testi Sonuçları 

 Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F p* 

Öğrenim 

Gördükleri 

Üniversite 

Gruplar arası 1628,330 3 128,60 1,694 ,000 

Gruplar içi 1374270,284 769 130,85 

Toplam 1375898,614 772  

Öğrenim 

Gördükleri 

Bölüm 

Gruplar arası 1877,419 3 129,32 1,410 ,002 

Gruplar içi 1361077,910 769 131,74 

Toplam 1362955,329 772  

*p<0,05 

 Tablo 5’de gerçekleştirilen anova testi sonucuna göre öğrencilerin 

öğrenim gördükleri üniversite değişkenine göre girişimcilik ölçeği puanları 

arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir(f=1,694, p=,000).Yapılan çoklu 

karşılaştırma testi sonucunda bu farkın A üniversitesi öğrencileri ile C 

Üniversitesi öğrencileri arasında, B üniversitesi öğrencileri ile de D Üniversitesi 

öğrencileri arasında olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum alfabetik olarak kodlanan 

üniversitelerin olanakları, kurs, eğitim, organizasyon yapıları, tesis durumları ve 

bağlı oldukları şehirlerin imkânları ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir.  

 Araştırmaya katılan beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin 

öğrenim gördükleri bölüm değişkenine göre gerçekleştirilen anova testi sonucu 

girişimcilik ölçeği puanları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (f=1,410, 

p=0,02).  Farklılığın yönünü belirlemek için gerçekleştirilen test sonucunda 

Rekreasyon bölümü ile Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencileri 

arasında Spor Yöneticiliği ile de Antrenörlük Eğitimi öğrencileri arasında olduğu 

tespit edilmiştir. Farklılığın kaynağının bu bölümlerin müfredat programları,  iş 

olanakları ve bölümlere kabul şartlarından kaynaklandığı ön görülmektedir.    

Tablo 6’daki veriler incelendiğinde araştırmaya katılan öğrencilerin yaş 

durumları değişkenine göre en yüksek ortalamanın “19-23 Yaş”  aralığındaki 

öğrencilere (x̄ =133,18) ait olduğu gözlemlenmiştir. Yine en düşük ortalamanın 

da “24 Yaş Üstü” öğrencilere ait olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 6 

Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Yaş Durumları ve Yaşadıkları Yer (En Uzun 

Süreli) Açısından Girişimcilik Ölçeği Puanlarının Dağılımı 

 Değişkenler N x̄ ss 

Yaş  18 Yaş ve Altı 202 130,66 8,69 

19-23 Yaş 394 133,18 7,22 

24 Yaş ve Üstü 176 126,90 7,69 

Toplam 772 130,24 7,86 

Yaşadığınız Yer  

(En Uzun Süreli) 

İl Merkezi 318 132,60 8,20 

İlçe Merkezi 290 129,38 8,61 

Köy 164 123,41 7,49 

Toplam 772 128,46 8,10 

 

Tabloda araştırmaya katılan öğrencilerin en uzun süre ile yaşadıkları yer 

değişkeni açısından girişimcilik ölçeği puan ortalamalarına bakıldığında en 

yüksek ortalamanın il merkezinde (x̄ =132,60) yaşayan öğrencilere ait olduğu 

tespit edilmiştir. Farklılaşmanın yönünün belirlenmesi için gerçekleştirilen tek 

yönlü varyans analizi (Anova) sonucu da aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

 

Tablo 7 

Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Yaş Durumları ve Yaşadıkları Yer (En Uzun 

Süreli) Açısından Anova Testi Sonuçları 

 Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 

Sd Kareler 

Ortalaması 

F p* 

Yaş  Gruplar arası 1334,61 3 129,26 1,335 ,001 

Gruplar içi 1296102,284 769 130,24 

Toplam 1297436,894 772  

Yaşadıkları 

Yer (En 

Uzun 

Süreli) 

Gruplar arası 1877,419 3 127,08 -

2,680 

,619 

Gruplar içi 1361077,910 769 128,46 

Toplam 1362955,329 772  

*p<0,05 

 Tablo 7’de anlamlı çıkan farkların hangi gruplar arasında olduğunu 

belirlemek için gerçekleştirilen test sonucunda öğrencilerin yaş değişkenine göre 

girişimcilik ölçeği puanları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (f=1,335, 

p=,001).Yapılan çoklu karşılaştırma testi sonucunda bu farkın 18 Yaş ve altı 

öğrencileri ile 24 Yaş üstü Üniversitesi öğrencileri arasında olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu durum 24 yaş üstü öğrencilerin gelişim ödevleri bakımından 

meslek sahibi olma, ev kurma ve geçinme görevlerini yerine getirme döneminde 
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olduklarından daha girişimci özelliklere sahip olduğundan kaynaklandığı 

düşünülmektedir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Araştırma sonucunda girişimcilik ölçeğinden elde edilen puanların 

kullanılan ölçekteki girişimcilik puanları değerlendirme kriterleri (Tablo 2) temel 

alınarak bakıldığında "Yüksek Girişimcilik" puan aralığında olduğu görülmüştür. 

Girişimciliğin yüksek seviyede kalmasını veya daha yukarı seviyelere ulaşmasını 

sağlamak için beden eğitimi ve spor alanında öğrenim gören öğrencilere 

girişimcilik eğitimleri verilebilir. Chen ve Lai (2010) tarafından yapılan 

çalışmada girişimcilik eğitimiyle verilen girişimcilik bilgilerinin, Taiwan’daki 

teknik kolej öğrencilerinin ve üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini 

ve girişimci kişilik özelliklerini teşvik ettiği görülmüştür.  

Araştırmamız sonucunda kadın öğrencilerin girişimcilik ölçeği puan 

ortalaması (x̄=137,41) erkek öğrencilerin puan ortalamalarından (x̄=121,10) 

yüksek olduğu tespit edilmiştir(Tablo3). Yine tablodaki istatistik sonucuna göre 

kadın beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin girişimcilik ölçeği 

değerlendirilmesinde “yüksek düzeyde girişimcilik” seviyesine sahip oldukları, 

erkek beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin ise “orta düzeyde 

girişimcilik” seviyesine sahip oldukları tespit edilmiştir. İlgili alan yazın 

çalışmaları sonuçları incelendiğinde katılımcıların girişimcilik özelliklerinin 

cinsiyete göre farklılık göstermediği anlaşılmaktadır (Işık ve ark, 2013; Özden ve 

ark.,2008; Arslan, 2002). Ayrıca alan yazındaki bazı çalışmalarda bizim 

çalışmamız sonuçları ile paralellik göstermektedir (Cengiz, 2015; Chen ve Lai, 

2010, Murathan ve Murathan, 2019). 

Araştırmamızda bir diğer alt problem olan yaş değişkeni açısından 

girişimcilik özellikleri sonuçlarına bakıldığında, yaş değişkenine göre 

girişimcilik ölçeği puanları arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (Tablo 

7).Yapılan çoklu karşılaştırma testi sonucunda bu farkın 18 Yaş ve altı öğrencileri 

ile 24 Yaş üstü Üniversitesi öğrencileri arasında olduğu gözlemlenmiştir. Bu 

durum 24 yaş üstü öğrencilerin gelişim ödevleri bakımından meslek sahibi olma, 

ev kurma ve geçinme görevlerini yerine getirme döneminde olduklarından daha 

girişimci özelliklere sahip olduğundan kaynaklandığı düşünülmektedir. İlgili 

literatüre bakıldığında Şeşen ve Basım (2012)’ın ve Korkmaz (2012)’nin yaş 

değişkeni açısından değerlendirmeleri bizim çalışmamız sonuçları ile benzerlik 

göstermektedir.  
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Girişimci kişiliğin oluşmasında ve girişimcilik eğiliminin 

gösterilmesinde aile ve eğitimin etkisinin yanı sıra yaş, cinsiyet, doğum yeri, 

kişisel değerler, yakın çevre ve diğer rol modelleri gibi pek çok faktörün de etkili 

olduğu görülmektedir (İrmiş ve Barutçu, 2012). Bireylerin akademik ve sosyal 

yaşamlarını şekillendirmede ait oldukları toplumun ve sahip oldukları sosyo-

ekonomik düzeyin oldukça etkili olduğu söylenebilir. Girişimcilik bir takım 

kişisel niteliklerle (doğuştan getirilen) ilişkili olmakla birlikte, esasta, içinde 

yaşanılan toplumun sosyo-ekonomik ve kültürel ortamıyla kopmaz bir bağa 

sahiptir (Aytaç ve İlhan, 2008). 

Alan yazında üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerine yönelik 

yapılan çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Arslan (2002) araştırmasında Haliç 

üniversitesi öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin oluşmasında aile, cinsiyet, 

doğum yeri, ailedeki çocuk sayısı, aile reisinin mesleği, eğitim ve gelir seviyesi 

gibi eşitli unsurların ne derecede etkin olduğunun ortaya çıkarılmasını 

amaçlamıştır. Araştırma sonuçlarında erkek öğrenciler birinci önceliği kendi işini 

kurma alternatifine vermiş iken kız öğrencilerin özel sektörde iş bulup alışmayı 

tercih ettikleri görülmüştür. Girginer ve Uçkun (2004) çalışmalarında Osmangazi 

Üniversitesindeki işletmeci adaylarının çeşitli demografik özellikler açısından 

girişimci özellikleri ve eğilimleri çeşitli istatistiksel tekniklerle belirlemeye 

çalışmışlardır. Araştırma sonucunda bayan ve erkek öğrenciler paraya ve vizyona 

öncelik vermede aynı düzeyde sahipken, diğer faktörler olan eğitim ve deneyim 

değerlendirildiğinde; bayan öğrenciler eğitimin daha öncelikli erkek öğrencilerin 

ise deneyimin eğitimden daha öncelikli olduğunu düşünerek sıralama yaptığı 

tespit edilmiştir. 

Bilge ve Bal (2012) meslek yüksekokulu ile dört yıllık okullardaki 

yaklaşık olarak 234 öğrenci üzerinde araştırma yapmışlardır. Araştırma bulguları 

öğrencilerin genel anlamda girişimcilik ilgilerinin düşük düzeyde olduğunu 

göstermektedir. İlginin artırılmasının teorik eğitimle bağlantılı olmadığı 

belirlenmiştir. Karabulut (2009) İstanbul’da bir vakıf üniversitesinde işletme 

alanında lisans eğitimi alan 164 öğrenci üzerinde bir araştırma gerçekleştirmiştir. 

Bu çalışmada girişimciliği “yaratıcılık, strese tahammül ve girişimcilik 

motivasyonu” alt boyutları açısından araştırılmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır: 

Girişimciliği sadece “yaratıcılık, strese tahammül ve girişimcilik motivasyonu” 

girişimciliğin alt boyutları ile açıklanamayacağını belirlenmiştir.  

Yüzüak (2010) araştırmasında kız öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini 

etkileyen faktörler, girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimlerinde etkisinin 

olup olmadığı ve ayrıca girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi unsurları 

üzerinde etkisinin olup olmadığı belirlenmeyi amaçlamıştır. Araştırmada kız 
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öğrencilerin girişimciliğe yönelmesinde ailelerinde girişimci olması, özellikle 

annelerinin girişimci olması önemli rol oynadığı, üniversite öğrenimi gören kız 

öğrencilerin aldıkları girişimcilik eğitimi ile girişimciliğe yöneldikleri tespit 

edilmiştir. Avşar (2007) tarafından Çukurova üniversitesinin 4 farklı 

fakültesinden seçilen 265 kişilik bir grupla yapılan çalışmada gelir farklılığının, 

girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisinin değişik girişimcilik özellikleri açısından, 

bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Aylık geliri 1000 TL'den yüksek 

öğrencilerde, yaratıcılık eğiliminin daha fazla olduğu ancak diğer girişimcilik 

özellikleri açısından istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olmadığı 

görülmüştür. Bu sonuçların yanında bir başka çalışmada Murathan (2019) 

tarafından gerçekleştirilen araştırmada internet ve sunduğu hizmetler günümüzde 

çok önemli bir iletişim aracı olduğunu, internetin kontrollü bir şekilde tüm 

bireylerin kolaylıkla ulaşabileceği uygun maliyetli bir yapıya dönüştürülmesi 

gerektiğini ifade etmiştir.  

 Araştırmada sonuç olarak ülkemizde girişimcilik potansiyelinin 

geliştirilmesi büyük ölçüde eğitim sistemimizin niteliğine bağlıdır. Eğitim 

sistemlerinin en önemli unsuru olan üniversite öğrencilerinin girişimci ve atılgan 

potansiyellere sahip olması oldukça önemlidir. Önemli bir model olarak girişimci 

ve atılgan bir öğrenci profili, yenilikçi bir toplum açısından büyük önem arz 

etmektedir. Bu açıdan üniversitelerde girişimcilik konusunda hizmet içi eğitim, 

seminer ve konferansların düzenlemesi ve öğretim uygulamalarının yenilikçiliği 

destekleyen bir anlayışla düzenlenmesi faydalı olacaktır. 
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LİSANSLI E-SPOR KATILIMCILARIN MOTİVASYON 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 1 

 

Metin YILDIZ2, Abdurrahman KIRTEPE3 & Kürşad Nuri BAYDİLİ4 

 

Öz 

Çalışmanın amacını lisanslı e-spor katılımcılarının bazı demografik değişkenleri ile 

katılımcıların motivasyonlarını etkileyen faktörlerin karşılaştırılması oluşturmuştur. 

Araştırmanın evreni profesyonel olarak e-spor ile ilgilenen 1686 sporcudan oluşmaktadır. 

Araştırmanın örneklemi, kolayda örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Profesyonel 

olarak e-spor ile ilgilenen 146 sporcuya Google form yardımıyla ölçek uygulanmıştır. 

Verilerin analizi SPSS 25 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Ölçek 

güvenirliği Cronbach Alpha testi ile sınanmış ve α=0,897 olarak bulunmuştur. Kategorik 

değişkenlere ait frekans ve yüzde değerleri sunulmuştur. Ölçek puanları ile demografik 

değişkenlerin karşılaştırılmasında; iki kategori içeren kategorik değişkenlerle nicel 

değişkenlerin karşılaştırılmasında bağımsız örneklem T testi; ikiden çok kategori içeren 

kategorik değişkenlerle nicel değişkenlerin karşılaştırılmasında Anova testi 

kullanılmıştır. Yapılan testler sonucunda çalışmada, erkek katılımcıların e-sporla daha 
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fazla ilgilendikleri ve katılım sağladıkları görülürken aynı zamanda erkeklerin kadın 

katılımcılara göre e-sporda daha çok rekabeti ve başarıyı önemsedikleri, yaşları gençlik 

döneminde olan katılımcıların daha ileri yaş gurubunda olan katılımcılara göre e-spora 

katılım sağlarken daha fazla heyecan duydukları, e-spora katılımda bilgisayar ve mobil 

cihazla katılımlarının bu oyunlara katılımlarında motivasyonlarını etkilemediği, katılım 

sağlayanların büyük oranda herhangi bir işte çalışmadığı ve bu durumun e-spor 

motivasyon düzeylerini herhangi bir şekilde etkilemediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: E-spor, Motivasyon, Spor, Lisans 

 

Examining the Motivation Levels of Licensed E-Sports Participants 

Abstract  

The aim of study was to compare some demographic variables of licensed e-sports 

participants and the factors that affecting the motivation of the participants. The universe 

of the research consists of 1686 athletes who are professionally interested in e-sports. The 

sample of the research was determined by convenient sampling method. Scale was 

applied to 146 athletes professionally interested in e-sports with the help of Google form. 

The analysis of the data was carried out using the SPSS 25 package program. Scale 

reliability was tested by Cronbach Alpha test and was found to be α = 0,897. Frequency 

and percentage values of categorical variables are presented. In the comparison of scale 

scores and demographic variables; Independent sample T test in comparison of 

categorical variables containing two categories and quantitative variables; Anova test was 

used to compare categorical variables with more than two categories and quantitative 

variables.a result of the tests carried out, while it was seen that male participants are more 

interested and participated in e-sports, at the same time men are care more about 

competition and success in e-sports than female participants. Participants who are 

younger are more excited when participating e-sports than those who are in the older age, 

also their participation in e-sports with computer and mobile devices does not affect their 

motivation in participating in these games, and that participants do not work in any job 

and it has been determined that it does not affect their sports motivation levels in any way. 

Keywords: E-sports , Motivation, Sport, License 

 

GİRİŞ 

İnsan toplulukları tarih boyunca devamlı olarak değişim göstermiştir. Spor 

da bu değişikliğe paralel olarak bir değişim içerisinde yer almıştır. Bu sebepten 

ötürü spor bütün insan topluluklarında bir etkinlik olarak yerini almıştır. İnsanlık 

tarihi ile spor tarihi arasında güçlü bir bağ vardır. Buna bağlı olarak insanlık 
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toplum olarak geliştikçe ve değiştikçe sporda da gelişim ve değişim meydana 

gelmektedir (Bayraktar, 2003).  

Teknoloji alanında gerçekleşen hızlı ilerlemeler her alanı etkilediği gibi 

spor alanını da etkileyerek elektronik spor (e-Spor) kavramının ortaya çıkmasına 

sebep olmuştur. Teknolojik aletlerin fiyatlarının düşmesi, atari ve oyun 

salonlarının evlere ve televizyon ekranlarına taşınmasını sağlamıştır. 

Teknolojinin ilerlemesi ile oyun konsolları da gelişim göstermiş olup bununla 

birlikte tek kişilik oyunlardan çok kişilik oyunlara geçiş meydana gelmiştir. 

Günümüzde e-Spor kavramının önemli bir gelişme gösterdiği bilinmektedir. 

Çevrimiçi oyunlar üzerine kurulu bir spor dalı olan e-spor, profesyonel 

oyunculuk olarak rekabetçi oyunculuk ile aynı görülmektedir (Argan vd., 2006).  

Geleneksel spor branşlarının gelişiminde olduğu gibi e-spor ’da (elektronik 

spor) teknoloji ile uyumlu bir şekilde gelişim göstermiştir. İnternetin kullanımı 

ilk olarak ABD’de askeri bir iletişim bağı olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise 

internet askeri bir iletişim bağından öte aynı zamanda bütün insanlık hayatının 

vazgeçilmez bir aracı olmuştur (Levine, 2018). Çağımızda internetin ve 

teknolojinin üst düzey bir duruma gelmesi boş zaman değerlendirme 

etkinliklerimizin, yani oyunlarımızın da bir değişim geçirmesine yeni oyunlar 

üretilmesine neden olmuştur (Horzum vd 2016). Bu durum hayatımızda e-spor 

kavramını meydana getirmiştir. Geleneksel spora oranla elektronik sporun 

gelişimi daha hızlı meydana gelmiş ve izleyici sayısı geleneksel sporun izleyici 

sayılarına yaklaşır duruma gelmiştir (Statista, 2018). Bu sebepten dolayı e-spor 

büyük şirketlerin ilgi alanı olmayı başarmış ve büyük yatırımların yapıldığı bir 

sektör haline gelmiştir. 

Günümüzde Paris Saint Germain, Manchester City, Schalke 04 gibi önemli 

takımların bu alana girerek önemli yatırımlar yapmaktadır. Gençler, çocuklar bir 

sporla veya bir kulüple e-spor vasıtasıyla tanışmaktalar. Taraftarlık olgusunun 

oluşmaya başladığı dönem belki de ilk kez e-Spor ile oluyor, kulüplerin de bu 

anlamda e-spora yatırım yaptığı görülmüştür (Kocadağ, 2017). 

Literatüre baktığımız zaman çeşitli e-Spor tanımları da yapılmıştır. 

Bunlardan bazılarına değinilecek olursak; 

Wagner (2006)  E-sporu “insanların bilgi ve iletişim teknolojilerini 

kullanırken zihinsel ya da fiziksel yeteneklerini geliştirdikleri ve eğittikleri bir 

spor etkinlik alanıdır” olarak tanımlarken, Hamari ve Sjöblom (2017) ise E-

sporu; “Sporun öncelikli yönlerinin elektronik sistemler tarafından 

kolaylaştırıldığı, hem oyuncuların ve takımların girdilerine hem de e-Spor 

sisteminin çıktılarına insan-bilgisayar ara yüzleriyle aracılık eden bir spor 
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biçimidir” şeklinde tanımlamışlardır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

tarafından 2017 yılında yayımlanan; ‘’Dijital Dünya’da Rekabet, e-Spor ve 

Topluluk Yönetimi Çalıştayı Sonuç Raporunda da “Elektronik sporlar takımlar 

halinde ya da birey olarak, farklı içerik dallarında, refleks, el-göz koordinasyonu, 

hızlı karar verme, takım ve kaynak yönetimi gibi yeteneklerin ön plana çıktığı 

sanal rekabet platformlarıdır” gibi tanımlanmaktadır (T.C. Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı, 2017a).  

Ülkemizde E-Spor “gelişmekte olan” bir spor alanı olarak görülmektedir 

(Argan vd 2006). Türkiye’de e-spor ile alakalı ilk büyük adımlar 2011 yılında 

Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu (TÜDOF) adı altında atılmaya başlanmıştır. 

2 yıla yakın bir süre e-spor alanında hizmet veren TÜDOF, 2013 yılında 

“Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu’na Türkiye Dijital Oyunlar 

Federasyonu spor branşı olarak dâhil edilmiştir (Üçüncüoğlu ve Çakır, 2017). Bu 

federasyonun ilgilendiği branşlar arasında “Dijital Oyun Branşı” e-sporu kendi 

içerisinde barındırmıştır (Yükçü ve Kaplanoğlu, 2018). 2018 yılına gelindiğinde 

ise e-spor bağlı olduğu federasyonlardan ayrılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı 

bünyesinde kendine ait bir müstakil federasyon halini almıştır. 24 Nisan 2018 

tarihinde Türkiye E-Spor Federasyonu resmi olarak kurulmuştur (Türkiye E-Spor 

Federasyonu, 2020). Federasyonun e-spor alanında yaptığı en önemli işlerden biri 

lisans sisteminin kurulmasıdır. Federasyonca oyunculara verilen resmi e-sporcu 

lisansı ile oyuncular resmi e-spor turnuvalarına katılım sağlayabilmektedirler 

(Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2018). Lisansı bulunmayan oyuncuların ise büyük e-

spor organizasyonlarına dâhil olamamaları ülkemizde e-sporun 

profesyonelleştiğini göstermektedir (Aktuna ve Ünlüönen, 2017). 

E-sporda performansı etkileyen faktörlerden biride motivasyon unsurudur. 

Güdülenmenin İngilizce ’de karşılığı olan “motivasyon” kelimesi, Latince 

hareket etme anlamına gelen “mot” kökünden meydana gelmiş, psikoloji 

biliminde “içten gelen itici güçlerle belli bir amaca doğru hareket eden 

davranışlar” olarak kabul edilir (Keser, 2006). İnsanın ruhsal, fiziksel ve mental 

gücünün işletme amaçları doğrultusunda yönlendirmek düşüncesi bizi 

motivasyon olgusuna götürür. Berkman (2007)’a göre motivasyon ‘insanların 

önceden belirlenmiş bir hedefe ulaşmak için kendi arzu ve istekleri ile hareket 

etme sürecine denir. Bentley (2006) ise motivasyonu bir şeyleri arzu ve istek ile 

yaptığımız anda o işle ilgili olarak içimizde hissettiğimiz veya yaşadığımız 

duygular olarak tanımlamıştır.  

Motivasyonla ilgili olarak yapılan tanımları mütalaa ettiğimizde, 

motivasyon kavramının temelinde üç öğenin yer aldığı söylenebilir. Bunlar 

(Tınaz, 2005):  
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1. Bireyin içinde gizli olarak yer alan ve onun farklı şekillerde 

davranmasına neden olan güçler ve bu güçleri harekete geçiren dış faktörler 

aracılığıyla davranışın başlatılması, 

2. Davranışın belirli bir amaca ulaşması için yönlendirilmesi  

3.Davranışın şahıs tarafından algılanan hedef doğrultusunda devam 

ettirilmesidir.  

Bu bağlamda çalışmanın amacını lisanslı e-spor katılımcılarının 

demografik değişkenleri ile katılımcıların motivasyonlarını etkileyen faktörlerin 

karşılaştırılması oluşturmuştur.  

 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu araştırmanın modeli: Nicel araştırma yöntemlerinden biri olan ilişkisel 

tarama modelidir. 

Veri Toplama Araçları 

Çalışmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket iki bölümden 

oluşmuştur. Birinci bölümde e-spor katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini 

belirlemek için sorulara yer verilmiştir. Anketin diğer bölümünde ise Öz ve Üstün 

tarafından geliştirilen, 47 soru ve 5 alt boyuttan oluşan “E-Spor katılım 

motivasyonu ölçeği (EKMÖ)” kullanılmıştır. EKMÖ, 47 maddeden oluşmakta 

ve sırasıyla taksonomik alan (15 madde), yetkinlik (10 madde), ilişkisel benlik (7 

madde), rekabet ve başarı (8 madde) ve boş zaman değerlendirme (6 madde) 

olarak adlandırılan 5 alt boyut içermektedir (Öz ve Üstün, 2019). 

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evreni profesyonel olarak e-spor ile ilgilenen 1546’sı 

erkek,140’ kız toplam 1686 sporcudan oluşmaktadır (Spor Bilgi Sistemi,2020). 

Araştırmada örnekleme dâhil edilmesi gereken sporcu sayısının belirlenebilmesi 

için ön çalışma yapılmıştır. Ön çalışma verileri kullanılarak PASS 2008 paket 

programında yapılan değerlendirmede; 0,99 düzeyinde bir güç için örnekleme 

100 sporcunun dâhil edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır (𝜇1 = 3,80; 𝜇2 =
2,88; 𝜎1 = 0,91; 𝜎2 = 0,71;  α = 0,05). Katılımcıların eksik cevap vermesi gibi 

sorunlar olabileceği ihtimali düşünülerek araştırmaya “Kolayda örneklem” 

yöntemiyle 180 sporcu dâhil edilmiş ve bunların 146’sı araştırmaya dâhil 

edilmiştir. Ölçek Google forum yardımıyla survey olarak uygulanmıştır. 
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Verilerin Analizi 

Verilerin analizi SPSS 25 paket programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Ölçek güvenirliği Cronbach Alpha testi ile sınanmıştır. Taksonomik Alan 

(α=0,922), Yetkinlik (α=0,393), İlişkisel Benlik (α=0,875), Rekabet Başarı 

(α=0,879), Boş Zaman Değerlendirme (α=0,823) alt boyutları için ve ölçek 

toplam puanları (α=0,897) için bulunan alpha değerlerinin yeterli düzeyde olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. Kategorik değişkenlere ait frekans ve yüzde değerleri 

sunulmuştur. İki kategori içeren kategorik değişkenlerle nicel değişkenlerin 

karşılaştırılmasında bağımsız örneklem T testi; ikiden çok kategori içeren 

kategorik değişkenlerle nicel değişkenlerin karşılaştırılmasında Anova testi 

kullanılmıştır. Araştırmada tip I hata oran 0,05 olarak alınmıştır. 

Etik Kurul Onayı: Bu makale için Fırat Üniversitesi Sosyal ve Beşeri 

Bilimler Araştırmaları Etik Kurulundan 29.04.2020 tarih,09 toplantı sayısı ve 3 

karar no’lu etik kurul onayı alınmıştır. 

 

BULGULAR 

Verilerin analizi sonucunda aşağıdaki bulgular elde edilmiştir.  

Tablo 1  

Katılımcıların Demografik Bilgileri 

 f % 
Cinsiyet 

Erkek 138 94,5 

Kadın 8 5,5 

Yaş 

18-22 Yaş arası 20 13,7 

23-28 Yaş arası 75 51,4 

29-34 Yaş arası 27 18,5 

35 Yaş ve üzeri 24 16,4 

E-spora bağlanılan cihaz türü 

Bilgisayar 84 57,5 

Mobil cihaz 62 42,5 

Çalışma durumu 

Çalışmıyor 98 67,1 

Çalışıyor 48 32,9 

Tablo 1’de katılımcıların cinsiyetlerine bakıldığı zaman erkek 

katılımcıların yüksek oranda %94,5 olduğu yaş grubu 23-28 arasında olanların 
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%51,4 oranın da, e-spora bilgisayar ile bağlananların %57,5 mobil cihaz ile 

bağlananların % 42,5 oranında, herhangi bir işte çalışanların ise çalışmayanlara 

göre daha düşük oranda olduğu görülmüştür. 

Tablo 2  

Katılımcıların Cinsiyetleri Bakımından Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması 

Boyut Cinsiyet �̅� SS t p 

Taksonomik Alan Erkek 3,76 0,79 2,594 0,010* 

Kadın 2,99 1,10 

Yetkinlik Erkek 3,91 0,86 2,066 0,076 

Kadın 2,83 1,47 

İlişkisel Benlik Erkek 3,50 0,98 1,483 0,180 

Kadın 2,54 1,82 

Rekabet ve Başarı Erkek 3,68 0,94 2,217 0,018* 

Kadın 2,91 1,36 

Boş Zaman 

Değerlendirme 

Erkek 3,75 0,88 1,763 0,080 

Kadın 3,19 0,94 

 

Toplam Puan 

Erkek 3,74 0,75 1,883 0,100 

Kadın 2,90 1,26 

*p<0,05 

Tablo 2’de katılımcıların cinsiyetleri bakımından ölçek puanları bağımsız 

örneklem T testi ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda; taksonomik 

alan (p=0,010) ile rekabet ve başarı (p=0,018) puanları bakımından erkeklerin 

daha yüksek puanlara sahip oldukları ve istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma 

olduğu; yetkinlik (p=0,076), ilişkisel benlik (p=0,180), boş zaman değerlendirme 

(p=0,080) ve toplam puanlar (p=0,100) bakımından anlamlı farklılık olmadığı 

tespit edilmiştir. 

 

Tablo 3 
Katılımcıların Yaş Grupları Bakımından Ölçek Puanlarının Karşılaştırılması 

Boyut Yaş �̅� SS F p Farklılık 

Taksonomik Alan A 3,69 0,84 6,221 0,001* A,B,C>D 

B 3,89 0,72 

C 3,78 0,80 

D 3,10 0,92 

Yetkinlik A 4,08 1,09 3,443 0,019* A,B>C,D 

B 3,96 0,83 

C 3,84 0,93 
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D 3,33 0,96 

İlişkisel Benlik A 3,16 1,37 1,510 0,214 - 

B 3,55 0,93 

C 3,61 1,14 

D 3,17 0,98 

Rekabet ve Başarı A 3,88 1,21 1,852 0,141 - 

B 3,62 0,94 

C 3,83 0,77 

D 3,29 1,02 

Boş Zaman  

Değerlendirme 

A 3,28 1,29 2,961 0,034* A<B,C,D 

B 3,88 0,76 

C 3,78 0,76 

D 3,54 0,91 

Toplam Puan A 3,68 0,95 3,183 0,026* A,B,C>D 

B 3,81 0,71 

C 3,78 0,79 

D 3,25 0,86 
*p<0,05; **A: 18-22 Yaş arası; B: 23-28 Yaş arası; C: 29-34 Yaş arası; D: 35 Yaş ve 

üzeri 

 

Tablo 3’de katılımcıların yaş grupları bakımından ölçek puanları Anova 

testi ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda; 35 yaş ve üzeri 

katılımcıların en düşük taksonomik alan puanlarına sahip oldukları (p=0,001); 

18-28 yaş grubundaki katılımcıların en yüksek yetkinlik puanlarına sahip 

oldukları (p=0,019); 18-22 yaş aralığındaki katılımcıların en düşük boş zaman 

değerlendirme puanlarına sahip oldukları ve ölçeğin bu alt boyutları arasında 

anlamlı farklılaşma olduğu;(p=0,034) ve 35 yaş ve üzeri katılımcıların en düşük 

toplam puanlara sahip oldukları tespit edilmiştir (tablo 3). İlişkisel benlik 

(p=0,214) ile rekabet ve başarı (p=0,141) puanları açısından istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. 
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Tablo 4  

Katılımcıların e-spora Bağlandığı Cihazlar Bakımından Ölçek Puanlarının 

Karşılaştırılması 

Boyut Cihaz �̅� SS t p 

Taksonomik Alan Bilgisayar 3,79 0,78 1,343 0,181 

Mobil cihaz 3,61 0,89 

Yetkinlik Bilgisayar 3,86 0,87 0,159 0,874 

Mobil cihaz 3,84 1,02 

İlişkisel Benlik Bilgisayar 3,45 0,99 0,086 0,932 

Mobil cihaz 3,44 1,14 

Rekabet ve Başarı Bilgisayar 3,61 0,96 -0,499 0,618 

Mobil cihaz 3,69 1,01 

Boş Zaman  

Değerlendirme 

Bilgisayar 3,75 0,84 0,413 0,680 

Mobil cihaz 3,69 0,96 

 

Toplam Puan 

Bilgisayar 3,72 0,75 0,455 0,650 

Mobil cihaz 3,66 0,87 
*p<0,05 

Tablo 4’de katılımcıların yaş grupları bakımından ölçek puanları bağımsız 

örneklem T testi ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda; taksonomik 

alan (p=0,181), yetkinlik (p=0,874), ilişkisel benlik (p=0,932), rekabet ve başarı 

(p=0,618), boş zaman değerlendirme (p=0,680) ile toplam puanlar (p=0,650) 

bakımından anlamlı farklılık olmadığı belirlenmiştir. 

Tablo 5   

Katılımcıların Çalışma Durumları Bakımından Ölçek Puanlarının 

Karşılaştırılması 

Boyut Çalışma D. �̅� SS t p 

Taksonomik Alan Çalışmıyor 3,81 0,79 1,969 0,051 

Çalışıyor 3,52 0,87 

Yetkinlik Çalışmıyor 3,92 0,93 1,227 0,222 

Çalışıyor 3,72 0,93 

İlişkisel Benlik Çalışmıyor 3,42 1,09 -0,447 0,656 

Çalışıyor 3,50 0,98 

Rekabet ve Başarı Çalışmıyor 3,70 0,97 0,968 0,335 

Çalışıyor 3,53 0,99 

Boş Zaman  

Değerlendirme 

Çalışmıyor 3,75 0,95 0,547 0,585 

Çalışıyor 3,67 0,76 

 

Toplam Puan 

Çalışmıyor 3,75 0,80 1,163 0,247 

Çalışıyor 3,59 0,79 

*p<0,05 
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Tablo 5’de katılımcıların yaş grupları bakımından ölçek puanları bağımsız 

örneklem T testi ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalar sonucunda; taksonomik 

alan (p=0,051), yetkinlik (p=0,222), ilişkisel benlik (p=0,656), rekabet ve başarı 

(p=0,335), boş zaman değerlendirme (p=0,585) ile toplam puanlar (p=0,247) 

bakımından istatistiksel olarak anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler e-spor kavramının daha fazla 

önem kazanmasına yol açmış ve özellikle gençlerin ilgisini çekmeyi başarmış 

yeni bir kavram olarak günümüzde karşımıza çıkmaktadır. 

Araştırmaya katılan bireylerin demografik özelliklerine bakıldığı zaman 

erkek katılımcıların kadın katılımcılara oranla e-spora daha fazla katılım 

sağladıkları, yaş grubu 23-28 arasında olanlar ile bilgisayarla e spora katılanların 

mobil cihazla bağlananlara göre daha fazla katılım sağladıkları görülmüştür. 

Ayrıca e spora katılım sağlayan bireylerin yüksek oranda herhangi bir işte 

çalışmadıkları belirlenmiştir. Cinsiyet değişkeni ile katılımcıların motivasyon 

düzeyleri arasında anlamlı bir farklılaşma olduğu belirlenmiştir. Yapılan 

çalışmalar incelendiği zaman e-Sporu amatör ve profesyonel olarak yapan 

kişilerin daha çok erkeklerden ve öğrencilerden oluşmaktadır (Mustafaoğlu vd 

2018). Akın (2008) çalışmasında benzer olarak e-Spor yapan kişilerin % 93,1’i 

erkek sporculardan oluştuğunu belirtmiştir. Ecevit vd (2018) tarafından yapılan 

bir çalışmada erkeklerin kadınlara göre bilgisayar oyunlarına daha çok ilgi 

göstermesi elektronik sporun cinsiyete göre farklılık gösterdiğinin açıkça 

göstergesi olduğu belirtilmiştir.  Araştırmalardan elde edilen bulgular 

çalışmamızla aynı yönde sonuçlar vermiştir. E-spor oynayan erkek katılımcıların 

daha fazla ve kadınla göre bu oyunları oynarken daha heyecanlı oldukları aynı 

zamanda daha çok zevk aldıkları söylenilebilir. Erkek katılımcıların kadınlara 

göre daha hırslı oldukları yenme ve yenilme duygularını daha ön planda tuttukları 

rekabete dayalı bir başarıyı daha fazla önemsedikleri söylenilebilir. 

Yaş grupları ile e-spor oynayan katılımcıların motivasyon düzeyleri 

arasından anlamlı bir farklılaşma olduğu görülmüştür. Kemiksiz (2019) 

tarafından yapılan bir araştırma sonucuna göre 35 yaş ve üzerinde olan 

katılımcıların e-sporu kariyer hedefi ve ekonomi getiri aracı olarak görme 

noktasında daha az istekli oldukları görülmüştür. 

Gençlik dönemi olarak gösterebileceğimiz 18-22 yaş grubu arasındaki 

gençlerin e spor oynayarak kendi becerilerini ön plana çıkmasını sağladıkları ve 

becerilerini geliştirerek normal hayatta oynayacakları oyunları da olumlu yönde 
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etkileyeceği söylenilebilir. Gençlik yaşı olarak değerlendirilen yaş grubundaki 

katılımcıların 35 yaş ve üzerinde olan bireylere göre daha fazla heyecan 

duydukları ve bu oyunları oynarken kendilerinin hayata daha farklı baktıkları ve 

yaşlarının vermiş olduğu enerjiyle adrenalin seviyelerinin arttığı 

söylenilebilir.Yine18-22 yaş arasındaki katılımcıların boş zamanlarını diğer yaş 

gruplarına göre daha düşük seviyede değerlendirdikleri bunun sebebinin de okul 

çağında olan bu yaş grubunun gerek sınavlara hazırlık gerekse mevcut dersleriyle 

daha fazla ilgilenmelerinin etkisi olduğu düşünülmektedir. 

Teknolojinin hızla geliştiği çağımızda evlerde artık bilgisayarların ve 

akıllı telefonlarında aynı oranda arttığı bilinmektedir. Yapılan araştırma 

sonucunda bireylerin elektronik oyunlara, telefon, tablet ve bilgisayarlarından 

kolaylık ulaşabilmekte ve kısıtlı olan boş zaman aralığını bu şekilde 

değerlendikleri belirtilmiştir (Yayla ve Güven, 2020). Katılımcıların e-spora 

bağlandıkları cihazlar ile motivasyon düzeyleri arasında herhangi bir anlamlı 

farklılık yaratmadığı söylenilebilir. 

E-spor katılımcılarının bir yerde çalışma durumunun bu oyunlara 

katılımlarını etkilemediğini görülmüştür. Argan ve arkadaşları (2006) 

çalışmalarında e-sporda başarıyı etkileyen faktörlerin takım oyunu ilk sırada yer 

alırken, konsantrasyon ikinci sırada yer aldığı, son sırada ise liderlik faktörü yer 

aldığını belirtmişlerdir. Çalışmamızda rekabet ve başarı alt boyutuna bakıldığı 

araştırmada elde edilen bulguyla farklı yönde sonuç verdiği söylenilebilir. 

Sonuç olarak: Erkek katılımcıların e-sporla daha fazla ilgilendikleri ve 

katılım sağladıkları görülürken aynı zamanda erkeklerin kadın katılımcılara göre 

e-sporda daha çok rekabeti ve başarıyı önemsedikleri görülmüştür. Yaşları 

gençlik döneminde olan katılımcıların daha ileri yaş gurubunda olan katılımcılara 

göre e-spora katılım sağlarken daha fazla heyecan duydukları ve bu 

heyecanlarının normal hayattaki enerjilerini de olumlu yönde etkilediği 

görülmüştür. Teknolojik alanda hızla gelişen dünyada katılımcıların e-spora 

katılımda bilgisayar ve mobil cihazla katılımlarının bu oyunlara katılımlarında 

motivasyonlarını etkilemediği, katılım sağlayanların büyük oranda herhangi bir 

işte çalışmadığı ve bu durumun e-spor motivasyon düzeylerini herhangi bir 

şekilde etkilemediği belirlenmiştir. 
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YARDIMCI SAĞLIK PERSONELLERİNDE YALNIZLIK DÜZEYİNİN 

BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ1  

Nahit ÖZDAYI2 & Ramazan ÖZAVCİ3 

Öz 

Bu çalışmanın amacı, yardımcı sağlık personellerinde yalnızlık düzeyinin bazı 

değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmada 106 kadın (%44,2) ve 134 erkek (%55,8) 

olmak üzere toplam 240 katılımcı gönüllü olarak yer almıştır. Personellere yönelik sahip 

oldukları farklı birçok nitelik araştırma kapsamında değerlendirmeye alınmıştır. 

Personellerin yalnızlık düzeylerini belirlemek amacıyla 1978 yılında Russel, Peplau ve 

Ferguson taraflarınca geliştirilen ve 1989 yılında Demir’in Türkçeye uyarladığı yalnızlık 

ölçeği kullanılmıştır. Toplanan veriler normal dağılım sergilediği için parametrik test 

yöntemleri uygulanmıştır. Veri analizinde elde edilen bulgular p<0,05 düzeyinde anlamlı 

kabul edilmiştir. Yardımcı sağlık personellerinin mobbinge maruz kalma durumlarına 

göre yalnızlık düzeyleri puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın 

olduğu saptanmıştır. Egzersiz yapmayan yardımcı sağlık personellerinin mobbinge maruz 

kalmaları sonucu yalnızlaştıkları tespit edilmiştir. Mobbinge maruz kalma durumu ile 

yalnızlık arasında çıkan istatistiksel ilişki sonucu anlamlı, pozitif yönde ancak düşük 

düzeyde bulgulanmıştır. Araştırmaya dâhil edilen diğer değişkenlere göre, yalnızlık 

durumunda istatistiksel olarak bir farklılığa rastlanılmamıştır. Sonuç olarak, mobbinge 

maruz kalan yardımcı sağlık personellerinin yalnızlaştığı, egzersiz yapmanın ise yalnızlık 

düzeyini düşürdüğü anlaşılmıştır.  

                                                 
1 Makale yazımı yazar etki oranı: 1.yazar: %50, 2. yazar: %50. 
2 Dr.Öğr.Üyesi, Balıkesir Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü, 

nahitozdayi@balikesir.edu.tr, Orcid: 0000-0002-5534-3153; 
3Arş. Gör., Bingöl Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Bölümü, 

rozavci@bingol.edu.tr, Orcid: 0000-0003-3370-8067.  
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Anahtar Kelimeler: Yardımcı Sağlık Personelleri, Mobbing, Yalnızlık Düzeyi, UCLA. 

Investigation of The Loneliness Level of The Auxiliary Health Staff 

According to Some Variables  

Abstract  

The aim of this study is to examine loneliness levels in the auxiliary healthcare staff 

according to some variables. A total of 240 participants, 106 women (44,2%) and 134 

men (55,8%), participated in the study voluntarily. Many different qualifications they 

have for the staff’s were evaluated within the scope of the research. The loneliness scale 

developed by Russel, Peplau and Ferguson in 1978 and adapted to Turkish by Demir in 

1989 was used to determine the loneliness levels of the staff. Parametric test methods 

were applied since the collected data showed normal distribution. Findings obtained in 

data analysis were considered significant at the level of p<0,05. A statistically significant 

difference was found between the mean scores of loneliness levels according to the 

mobbing exposure of the auxiliary healthcare staff. It has been determined that unhealthy 

health staff who do not exercise are lonely due to mobbing. As a result of the statistical 

relationship between mobbing exposure and loneliness, it was found to be significant, 

positive but low. A statistically significant, positive but low correlation was observed 

between mobbing exposure and loneliness. According to the other variables included in 

the study, no statistical difference was found in case of loneliness. As a result, it was 

understood that the assistant healthcare staff who were exposed to mobbing became 

lonely and exercise decreased the level of loneliness.   

Keywords: Auxiliary Health Staff, Mobbing, Level of Loneliness, UCLA.  

 

GİRİŞ 

Türk Dil Kurumu’na göre “yalnızlık” kavramı “kimsesizlik”, “kimse 

bulunmama durumu, ıssızlık, tenhalık” şeklinde ifade edilmektedir (TDK, 2020). 

Yalnızlık kavramına yönelik alan yazında farklı tanımlamalar yapılmıştır. Rogers 

(2003:137), yalnızlığı bireyin kendisi dışındakilerle ilişki kuramaması sonucu 

oluşan durum olarak belirtmiştir. Peplau ve Perlman 1982 yılında yapmış 

oldukları çalışmada yalnızlık kavramını bireyin sahip olduğu sosyal ilişki ile 

olması düşünülen ilişki düzeyi arasında bulunan farktan kaynaklı istenmeyen bir 

duygu durumu şeklinde ifade etmiştir. Sullivan (1953), yalnızlığı bireyin diğer 

insanlarla ilişkilerinde yakınlık gereksiniminin karşılanmadığı ya da eksik kaldığı 

dönemlerde ortaya çıkan, genelde arzu edilmeyen bir tecrübe olarak 

değerlendirmektedir (Akt.: Duy, 2003). Weiss (1973) yalnızlığı, sosyal ilişkilerin 

kalitesiyle ilişkilendirmiştir. Yalnızlığın, kişinin muhtaç olduğu sosyal 

ilişkilerden mahrum kalmasına ya da faklı toplumsal ilişkiler varsa bile bu 

ilişkilerdeki sıcaklık, samimiyet ve duygu yetersizliğine tepki olarak da ortaya 
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çıktığı söylenmektedir (Akt.: İmamoğlu, 2008). Yalnızlık duygusu, yaşlıları ve 

tek başına kalmış kimseleri hatırlatıyor olsa bile insan yaşamının her döneminde 

genç olsun yaşlı olsun herkesin karşılaşabileceği olumsuz bir duygu durumu 

olduğu ifade edilebilir (Tarhan, 1998). Yalnızlık her bireyde yaşanabilir kısa 

süren durumsal bir duygu olabilirken, kimi insanlarda bu duygu sıklıkla yaşanıp 

zamanla kişiliğin bir parçası haline gelebilmektedir (İmamoğlu, 2008).Yalnızlık 

ve tek başına olma durumları birbirlerine benzemekle beraber farklı anlamlara 

gelebilmektedir. Genelde yalnızlık bireyi rahatsız eden bir durumken; tek başına 

olmak, istenilebilen bir durum olarak görülebilmektedir (Geçtan, 2004:106). 

Yalnızlık Türleri 

Yalnızlık duygusu temelde her bireyde spesifik özellikler taşır. Her türlü 

yalnızlık tecrübesinin kendine özgü psikolojik ve insani bir yönü, kendine özgü 

bir zamansal açılımı vardır (Borgna, 2015: 23).Yine de araştırmacılar tarafından 

yalnızlık deneyimleri genel olarak nitelik ve boyutları bakımından 

sınıflandırılarak incelenmiştir. Yalnızlık McWhirter (1990) tarafından, bireyler 

arası, sosyal, zihinsel, kozmik ve kültürel yalnızlık boyutlarıyla ele alınmıştır: 

Bireylerarası Yalnızlık: Bireyin diğer insanlarla etkileşime giremeyerek 

kendisini onlardan uzak görmesidir. 

Sosyal Yalnızlık: Bireyin mensubu olduğu grup, çevre veya sosyal 

ortamdan kopması durumudur. 

Zihinsel Yalnızlık: Bireyin benlik bütünlüğünü sağlayamamasıyla benliği 

oluşturan bölümlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin kopuk olması sonucu oluşan 

bir yalnızlıktır. 

Kozmik Yalnızlık: Dini yönden var olan bağlantının kopması sonucu 

yabancılaşma veya yaratandan uzaklaşma durumudur. 

Kültürel Yalnızlık: bireyin kültürel öğelerden mahrum kalması kültürel 

değişimlere ayak uyduramaması sonucu oluşur. 

Yahyaoğlu (2011: 45-46) yalnızlığı, triad, sosyal durum, derin, duygusal 

ve gizli yalnızlık olarak incelemiştir: 

Triad Yalnızlık: Depresyon ve korku birleşimi bir yalnızlıktır. Karmaşık 

duygular barındırır. Çökkünlük ve gelgitler bireyi yalnızlaştırabilir. Yalnızlığın 

bu boyutunda yer alan bireylerin profesyonel bir hizmetten yararlanması 

gereklidir. 

Sosyal Durum Yalnızlığı: Bireyin yer aldığı toplumsal yapı içerisinde 

yalnızlaşması, sosyal aktivitelere uzak kalıp sosyal çevresine yabancılaşmasıdır. 
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Her insan katıldığı bir toplumsal kurumda uyuma bağlı olarak yalnızlık 

yaşayabilir. Bu durum normal görülebilir. Ancak bu durumun uzun sürmesi, 

sosyal uyumun bir türlü sağlanamaması sosyal durum yalnızlığını düşündürür. 

Derin Yalnızlık: Bireyin çevresiyle ilişkilerinin tamamen koptuğu, 

depresyonla sıkı ilişkisi bulunan bir yalnızlıktır. Depresyon ve yalnızlığın 

ilerlemesi sonucu bireyin yaşamın zevklerinden kopması durumudur. Psikiyatrik 

yardım gerektiren yalnızlığın bu türünün ileri safhaları intiharla da ilişkilidir. 

Önlem alınmadığı takdirde bireyin yaşamına son vermesi durumu söz konusu 

olabilir. 

Duygusal Yalnızlık: İnsanın duygusal beklentilerine karşılık alamaması 

durumudur. Sevgisine, beklentisine, hak ettiğine yanıt alamadığını düşündüğü bu 

durumun kendisinde hayal kırıklığı oluşturduğu bir durumdur.  

Gizli Yalnızlık: Dışarıdan gözlenemeyen, etkisi sonra ortaya çıkan 

genelde yaşanan üzüntülerin dışarıya yansıtılmayıp içe atılması sonucu oluşan 

yalnızlıktır. İleri boyutu derin yalnızlığa yaklaşır. Duyguların gizlenmesiyle 

gelişme gösterebilir. 

Yalom (2001: 18-19) yalnızlığı, kişilerarası yalnızlık, bireyin benlik 

bütünlüğünün bozulması sonucu oluşan kişi içi yalnızlık ve bireyin varoluş 

kaygısına bağlı olarak yaşadığı varoluşsal yalnızlığı olarak üç grupta incelemiştir.  

Literatürde yalnızlığın tanımlanması ve buna bağlı türlerinin çok farklı 

şekillerde ifade edildiği anlaşılmaktadır. Yalnızlık kavramının farklı şekillerde 

bulunmasının yanı sıra temelinde bireyin tek kaldığı sonucu gözlemlenmektedir. 

Ayrıca, bireyin diğer bireylerden soyutlanması veya izole edilmesi olarak da 

vurgulanabilir. Buna bağlı olarak genel itibariyle yalnızlığın olumsuz 

sonuçlarının olduğu da bilinen bir gerçektir. Bu gerçek özellikle çalışan bireyler 

açısından önemli bulunmaktadır. Nitekim yardımcı sağlık personellerinin iş 

yükleri bakımından yoğun olabilecekleri ve bu yoğunlukla beraber 

yalnızlaşmaları onların verimlerini olumsuz yönde etkileyebileceği 

düşünülmektedir. Yardımcı sağlık personellerinin her gün farklı insanlarla 

iletişim kurmak durumunda oldukları göz önünde bulundurulduğunda yalnızlığın 

olumsuz sonuçlarından olabildiğince az etkilenmeleri önem arz etmektedir. 

Nitekim yardımcı sağlık personellerinin bireylerin sağlıklarının korunmasında 

ciddi düzeyde rol almaları bu durumun toplumsal açıdan önemli bir durum 

olduğunu da göstermektedir. Bu araştırma kapsamında yardımcı sağlık 

personellerinde yalnızlık durumunun sahip oldukları bazı değişkenlere göre 

incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada çıkacak sonuçlar yardımcı sağlık 

personelleri açısından genellenebilir olacağı düşünülmektedir. Öte yandan söz 
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konusu sonuçların personeller açısından olumsuz sayılabilecek yalnızlık duygu 

durumuna karşı alınabilecek çeşitli önlemleri düşündürebilir. 

Araştırmanın Önemi 

Bu araştırma, yardımcı sağlık personellerinin yalnızlık düzeylerini 

incelemeye yöneliktir. Alan yazında özellikle egzersiz yapma durumuna göre 

yardımcı sağlık personellerinin yalnızlık durumunun incelendiği bir araştırmaya 

rastlanılmadığından alan yazına doğrudan katkı sağlayacağı düşünüldüğünden 

yapılması önemli görülmektedir. Öte yandan değerlendirmeye alınan diğer 

değişkenler açısından da yardımcı sağlık personellerinin yalnızlık düzeylerine 

ilişkin alan yazını destekleyici farklı bir bakış açısı kazandıracağı 

düşünülmektedir. 

Araştırma Problemi 

Yardımcı sağlık personellerinde yalnızlık düzeyi cinsiyet, yaş, medeni 

durum, eğitim durumu, görev süresi, mobbinge maruz kalma durumu ve egzersiz 

yapma durumuna göre nasıldır?  

Varsayımlar 

Araştırmaya yardımcı sağlık personelleri gönüllü katılmıştır. 

Yardımcı sağlık personellerinin anketlere vermiş oldukları cevaplar 

samimidir. 

Kullanılan ölçeğin araştırmanın amacına uygun olduğu varsayılmaktadır. 

Hipotezler 

Yardımcı sağlık personellerinin yalnızlık düzeyinde bazı değişkenlere göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.  

Yardımcı sağlık personellerinin yalnızlık düzeyi ile bazı değişkenler 

arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın ana problemlerinin çözümüne ilişkin basamaklar bu bölümde 

açıklanmaktadır. 

Araştırmanın Modeli 

Araştırma betimsel bir nitelikte olup, yardımcı sağlık personellerinde 

yalnızlık durumunun bazı değişkenlere göre incelenmesi olmak üzere tarama 
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modeli şeklinde yapılmıştır. Tarama modeli Karasar (1994)’ın belirttiğine göre, 

kalabalık bir evren içerisinden belirlenen örneklemde gerçekleştirilen ve geçmiş 

bir zaman diliminde var olan ya da varlığını sürdüren bir durumu olduğu şekliyle 

incelemeyi ifade eden bir araştırma yaklaşımıdır. 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Bu çalışma, 2019 yılında Balıkesir şehir devlet hastanesinde görev yapan 

yaklaşık 1166 yardımcı sağlık personelinden tesadüfî örnekleme yöntemiyle 

belirlenen ve araştırmaya gönüllü katılım sağlayan 106 kadın (%44,2) ve 134 

erkek (%55,8) olmak üzere toplam 240 personel ile yürütülmüştür. Basit tesadüfi 

örnekleme yöntemi kapsamında evreni meydana getiren her elemanın 

örneklemde yer alma durumu eşit orandadır. Nitekim hesaplamalarda da her 

elemana verilecek ağırlık benzerdir (Arıkan, 2004, s.141). Betimsel 

araştırmalarda minimum %10 örneklem alınbilirken küçük evrenlerde ise %20 

oranında bir örneklem yeterli görülmektedir (Akt.: Arlı ve Nazik, 2001, s.77).  

Veri Toplama Aracı 

Araştırmaya gönüllü katılım sağlayan personellere gerekli açıklamalar 

yapılarak söz konusu veri toplama aracı uygulanmıştır. Yalnızlık düzeyinin 

belirlenmesi için Russel vd. tarafından 1978 yılında geliştirilen UCLA ölçeği 

kullanılmıştır. Söz konusu ölçek Demir tarafından Türkçeye 1989 yılında 

uyarlanmıştır. Ölçek maddeleri ile bireyin sosyal ilişkileri ile ilgili duygu ve/ya 

düşünceler sunularak katılımcıların ifade edilen durumları hangi sıklıkta 

yaşadığını belirlemektedir. 4’lü likert tipi ölçek kullanılmıştır. Ölçekte olumlu 

ifade içeren maddeler 1, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16, 19 ve 20 şeklindedir. Olumsuzluk 

ifadesi belirten maddeler ise, 2, 3, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17 ve 18 olarak araştırmada 

yer almıştır. Ölçeğin doldurulması sonucu en yüksek 80 puan en düşük 20 puan 

alınabilmektedir. 

 Veri Toplama Aracının Güvenirlik ve Geçerliği 

Ölçeğin güvenirlik çalışmalarında Russel vd. tarafından yapılan çalışmada 

iç tutarlılık α=0,96 bulunmuştur (Akt.: Demir, 1989). Türkiye’de ilk kez Yaparel 

1984 yılında bu ölçeği kullanmıştır. Yaparel, (1984) ölçeği çevirerek 

kültürümüzdeki geçerliliğini belirlemek üzere ön çalışma yapmıştır. Ölçeğin 

geçerliliğini “Beck Depresyon Ölçeği” temel alınarak incelenmesi sonucu 

geçerlik α=0,50 olarak bulunmuştur. Demir, (1989) geçerlik ve güvenirlik 

çalışmasında iç tutarlılık katsayısını α=0,96 olarak bulmuştur. Tekrarlı test 

sonuçları güvenirlik katsayısı α=0,94 şeklinde tespit edilmiştir. Yıldırım’ın 

(2000) yaptığı çalışmada ölçek güvenirliğinin katsayısı α=0,92 olarak ifade 
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edilmiştir. Bilgen’de (1989) çalışmasında güvenirlik katsayısını α=0,86 olarak 

bulmuştur.  

Söz konusu araştırmamızda ise, Chronbach Alpha değeri α=0,711 olarak 

tespit edilmiştir. Sonuç olarak geçerlik ve güvenirlik yönünden yalnızlık 

ölçeğinin ölçmede kullanılabilecek bir yapıda olduğu kabul edilmiş ve bu 

araştırmada kullanılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Çalışmada elde edilen veriler analiz için uygun hale getirilmiş ve betimsel 

analizler ile çözümlenmiştir. Elde edilen verilerin dağılımları normallik test 

yöntemleriyle test edilmiştir. Kolmogorov-Simornov testinde normal dağılım 

bulunamamış buna karşılık alan yazında en sık kullanılan bir diğer test yöntemi 

olan Çarpıklık-Basıklık yöntemine başvurulmuştur. Çarpıklık ve Basıklık 

(Skewness=-0,258; Kurtosis=-0,520) sonuçlarından hareketle çıkan değerler 

Brown’a (2016) göre, -2 ile +2 arasında ve Tabachnick ve Fidel’e (2013) göre,  -

1,5 ile +1,5 arasında olduğundan verilerin normal dağıldığı ve kullanılacak 

istatistik analizlerin parametrik test yöntemlerinden seçilmesi gerektiğine karar 

verilmiştir. p<0,05 düzeyinde çıkan sonuçlar anlamlı kabul edilmiştir.  

 

  



Yardımcı Sağlık Personellerinde Yalnızlık Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından 

İncelenmesi  

 

[2843] 

 

BULGULAR ve YORUM 

 Araştırmanın bu bölümünde toplanan verilere uygun analiz yöntemleri 

uygulanarak yorumlanmıştır.  

 

Tablo 1 

Frekans ve Yüzde Dağılımları 
Değişenler f % 

Cinsiyet 
Kadın 106 44,2 

Erkek 134 55,8 

Yaş 

18-25 28 11,7 

26-33 82 34,2 

34-41 76 31,7 

42 ve üzeri 54 22,5 

Medeni Durum 
Evli 155 64,6 

Bekâr 85 35,4 

Eğitim Durumu 

Lise 25 10,4 

Ön Lisans 73 30,4 

Lisans 115 47,9 

Lisansüstü 27 11,3 

Görev Süresi 

1-5 54 22,5 

6-10 95 39,6 

11-15 49 20,4 

16 yıl ve üzeri 42 17,5 

Mobbinge Maruz Kalma 
Evet 104 43,4 

Hayır 136 56,7 

Egzersiz Yapma 
Evet 95 39,6 

Hayır 145 60,4 

Toplam 240 100 

Araştırma da 106 (%44,2) kadın ve 134 (%55,8) erkek katılımcı yer 

almıştır. Katılımcıların %34,2’si 26-33 yaş aralığında bulunmuştur. %64,6 

oranında katılımcıların evli olduğu saptanmıştır. Eğitim durumları bakımından 

incelendiğinde katılımcıların %47,9’unun Lisans düzeyinde oldukları 

görülmüştür. Çalıştıkları işler açısından görev süreleri değerlendirildiğinde 

%39,6’sının 6-10 yıl arasında bir deneğime sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Katılımcıların işyerlerinde Mobbinge maruz kalma durumları incelendiğinde 

%56,7’sinin bu durumdan etkilenmedikleri görülmüştür. Katılımcıların %60,4 

oranında egzersizden uzak oldukları saptanmıştır. 

Tablo 2 

Mobbinge Maruz Kalma Durumuna Göre Yalnızlık Karşılaştırılması 
Mobbing f Ort. S.S. t p 

Evet 104 61,29 7,84 
-2,289 0,023 

Hayır 136 59,13 6,36 

İndependent Samples T test 
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Araştırmaya katılan bireylerin Mobbinge maruz kalma durumları ile 

yalnızlık durumları arasında istatistiksel bir anlamlılık saptanmıştır 

(p=0,023<0,05). Mobbinge maruz kalanların yalnızlık puanları Mobbinge maruz 

kalmayan personellere oranla daha yüksek çıkmıştır. 

 

Tablo 3 

Egzersiz Yapmayanların Mobbinge Maruz Kalma Durumuna Göre Yalnızlığın 

Karşılaştırılması 
Egzersiz Mobbing n Ort. S.S. t p 

Hayır 
Evet 65 61,66 7,40 

2,325 0,022 
Hayır 80 58,98 6,27 

İndependent Samples T test 

Sağlık personellerinin egzersiz yapma durumlarına göre mobbinge maruz 

kalma veya kalmama durumlarının yalnızlıklarını istatistiksel olarak farklılaştırıp 

farklılaştırmadığını görebilmek için analiz yapılmıştır. Yapılan analiz 

sonuçlarından hareketle egzersiz yapmayan çalışanlarda mobbinge maruz 

kalanların yalnızlık durumlarının oransal olarak fazla çıktığı tespit edilmiştir 

(p<0,05). Egzersiz yapanların mobbinge maruz kalma durumlarına göre, 

yalnızlıklarının karşılaştırılmasında istatistiksel olarak bir anlamlılığa 

rastlanılmamıştır (p>0,05). 

Çalışmada elde edilen diğer değişkenlere göre t testi sonuçları anlamlı 

bulunmamış ve ikiden fazla gruplar için yapılan ANOVA analizi sonucunda 

istatistiksel bir anlamlılığa ulaşılamamıştır (p>0,05). 

 

Tablo 4 

Mobbinge Maruz Kalma Durumu ile Yalnız Durumunun İlişkilendirilmesi 
Pearson Korelâsyonu Yalnızlık Durumu Mobbinge 

Yalnızlık Durumu 

r 1 ,151* 

p . ,019 

n 240 240 

Mobbing 

r ,151* 1 

p ,019 . 

n 240 240 

*. Correlation is significant at the 0.05 level. 

Bireylerin Mobbinge maruz kalma durumları ile yalnızlık durumları 

arasındaki ilişki yapılan pearson korelâsyon analizi ile incelenmiştir. Yapılan 

incelemede istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye ulaşılmıştır. Mobbinge maruz 

kalma durumu ile yalnızlık arasında çıkan istatistiksel ilişki sonucu anlamlı, 

pozitif yönde ancak düşük düzeyde bulgulanmıştır. Araştırma kapsamında 
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değerlendirilen diğer değişkenler ile yalnızlık durumu arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişkiye rastlanılmamıştır (p>0,05). 

 

TARTIŞMA 

Balıkesir ili şehir hastanesinde görev alan 106 kadın ve 134 erkek yardımcı 

sağlık personeli üzerinde yapılan bu araştırmanın amacı, yalnızlık düzeyinin bazı 

değişkenlere göre incelenmesidir. Bu amaçtan hareketle çalışanların cinsiyeti, 

yaşı, medeni durumu, eğitim durumu, görev süresi, mobbinge maruz kalma 

durumu, egzersiz yapma durumu gibi değişkenler araştırma kapsamında 

değerlendirilmiş ve alanda yapılan benzer çalışmalarla karşılaştırılarak aşağıdaki 

şekilde tartışılmıştır. 

Yapılan bu araştırmada incelenen yalnızlık durumu araştırma kapsamına 

alınan yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum ve görev süresi 

parametrelerine göre, istatistiksel anlamda farklılaşmanın olmadığı görülmüştür 

(p>0,05). Alan yazın taramasında; Akgül (2017) Lojistik sektörü çalışanları 

üzerinde yapmış olduğu araştırmasında bireylerin yalnızlık düzeylerinin yaş, 

cinsiyet, iş deneğimi ve medeni durum değişkenlerine göre istatistiksel olarak 

farklılaşmadığını bulgulamıştır. Tüfekçi’nin (2018) yüksek lisans tezinde ele 

aldığı bir iş yerindeki çalışanların yalnızlık durumları, yapmış olduğu incelemeler 

sonucunda yaş, cinsiyet ve eğitim durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı 

biçimde farklılaşmadığı vurgulanmıştır. Cindiloğlu Demirer (2019), hizmet 

sektöründeki iş görenlerin yalnızlık durumlarını incelediği araştırmasında medeni 

durum, cinsiyet, eğitim, yaş ve mesleki deneğim parametrelerine göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılığa ulaşamadığını belirtmiştir. Dereli, Koca, Demircan 

ve Tor (2010) tarafından yapılan araştırmada 48 yaşlı bireyin yaş, cinsiyet, 

medeni durum ve eğitim durumu değişkenlerine göre, yalnızlık durumlarının 

farklılaşmadığı vurgulanmıştır. Bu sonuçlar araştırma bulgumuzla örtüşmektedir. 

Öte yandan; Yukay Yüksel, Özcan ve Kahraman (2013: 280), tarafından 

yapılan araştırmada, araştırmaya katılan 30-50 yaş aralığındaki öğretmenlerin 

cinsiyet durumlarına göre yalnızlık durumlarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık bulunmuştur. Söz konusu farklılıkta erkeklerin kadınlara oranla daha 

yalnız olduğu ifade edilmiştir. Yapmış olduğumuz araştırma da ise, cinsiyete göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanılmamış bu duruma göre iki 

araştırmanın birbirlerinden farklılık gösterdiği düşünülebilir. İstatistiksel 

sonuçların paralellik göstermemesi iki araştırma örneklemlerinin yaş aralıklarının 

birbirlerinden farklı olması, Yüksel ve diğerlerinin araştırmasının İstanbul gibi 

bir metropolde yapılmış olması, araştırmalarına katılım sağlayanların öğretmen 
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olması gibi unsurlardan elde edilen bulguları açıklayabileceği düşünülebilir. Tel, 

Tel ve Sabancıoğulları (2006) 60 yaş ve üzerinde olan bireylere yönelik yapmış 

oldukları araştırmada yaş, öğrenim durumu, gelir, medeni durum, cinsiyet gibi 

değişkenlere göre incelemelerde bulunmuş ve istatistiksel olarak anlamlı bulgular 

elde etmişlerdir. Araştırma bulgularımızdan farklı bir sonuca varılmış olması 

araştırmaya katılan bireylerin yaşlarının 60 ve üzeri olması sonucu bireylerin ileri 

yaştan ötürü kişisel nedenlerden kaynaklı olarak yalnız hissedebileceklerinden 

söz edilebilir. Nitekim araştırmamızda yer alan bireylerin daha genç ve dinamik 

bir yapıda olması ve hastanede çalışan bireylerin daha sosyal bir ortamdan 

etkilenerek yalnızlık duygusundan fazla etkilenmedikleri yalnızlık durumları 

yönünden iki çalışma arasında çıkan farkı açıkladığı düşünülmektedir. Yukay 

Yüksel vd. (2013), 2012-2013 yılında İstanbul ilinde farklı okullarda bulunan orta 

yaş öğretmenlerin yalnızlık durumlarını inceledikleri araştırmada cinsiyette bir 

farklılığın olduğu, söz konusu farklılığa göre, erkeklerin kadınlara oranla daha 

yalnız oldukları vurgulanmıştır. İstanbul ili yapı itibariyle çok kalabalık olması 

ayrıca yoğun bir yaşam durumun söz konusu olması bireyleri 

yalnızlaştırabileceği düşünülmektedir. Bu durumdan en fazla etkilenmiş kesimin 

erkekler olması kadınların kişilik yapılarından kaynaklandığı söylenebilir. Bu 

durumun araştırmamızdan farklılık arz etmesi Balıkesir ilinin oransal olarak çok 

daha küçük olması, araştırmaya katılan bireylerin meslekleri gibi nedenlerden 

kaynaklandığı düşünülebilir. Tüfekçi’nin (2018) çalışmasında medeni duruma 

göre, istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir. Medeni 

durumun sonucunda bireysel farklılıklardan kaynaklı olarak farklı tepkilerin 

görülmesi muhtemeldir. Nitekim bireylerin evli veya bekâr olması bulundukları 

sosyal ortamın sonucunda elde edecekleri duygusal durumu şekillendireceği 

düşünülmektedir. Bu durum iki araştırma arasında farklı sonuçların ortaya 

koyulmuş olmasını açıklayabileceği söylenebilir. 

Ayrıca, bireylerin iş ortamlarında mobbinge maruz kalma durumları 

bakımından incelendiğinde, yalnızlık durumlarında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılaşmanın olduğu ve mobbinge maruz kalma ile yalnızlık düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki gözlemlenmiştir (p<0,05). Buna göre, 

mobbinge maruz kaldığını ifade eden bireylerin yalnızlık düzeylerinin daha fazla 

olduğu ve mobbinge maruz kalma durumlarının artmasının da yalnızlık düzeyini 

arttıracağı söylenebilir. Bu yönde yapılan bir araştırma sonucuna göre, iş 

ortamında çalışanların yalnızlık hisleri ile işte zorbalık yaşamaları arasında 

olumlu bir ilişki olduğu ifade edilmiştir (Dussault ve Frenette, 2014 Akt.: Kayıkçı 

ve Özyıldırım, 2019). Bu konuda Özten ve Beşpınar (2018: 231-242) yapmış 

oldukları çalışmada konuya ilişkin mobbingin sebep olduğu bu yalnızlık hissinin 

iş yaşamı ve sosyal yaşamın her alanında kendini gösterdiğini ifade etmektedirler. 
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Tınaz (2006: 54) bu konuda, mobbing içeren davranışların, zaman içerisinde şekil 

değiştirerek kişiyi grup içinde yalnız bırakıp, cezalandırmaya yönelik saldırgan 

eylemlere dönüşebileceğini ve bu eylemlerin sonucunda bireyin iş ortamında 

yalnızlaşabileceğini ifade etmiştir. Sönmeztekin (2016: 114, 142)’ de bu konuyla 

ilgili benzer sonuçlar ifade etmektedir. Başka bir araştırmacıya göre, 

yıldırılmanın, çalışanın sadece sağlığı ile ilgili olmayıp sosyal ilişkileri ve aile 

yaşamında da etkili olduğu vurgulanmıştır. Sosyal çatışmalar ve işyerindeki aşırı 

baskı sonucu çalışanların aile içi çatışmalara maruz kaldıkları söylenmektedir. 

Mobbing sonucu çalışanın iş arkadaşlarının ve sosyal çevresinin kendisinden 

uzaklaştığı belirtilmektedir. Bu durumdan bireyin çalışma hayatının yanı sıra 

sosyal yaşamınında olumsuz etkilendiği söylenebilmektedir (Solakoğlu, 2007). 

Tarhan (2015: 52) ve Yılmaz’da (2009) bireyin mobbing sonucu yalnızlaşarak 

olumsuz tercihlerde bulunacağını ifade etmiştir. Tüm bu sonuçlar araştırma 

bulgumuzu destekler nitelikte olup mobbingin iş görenleri işyerinde 

yalnızlaştırdığı sonucunu düşündürmektedir. 

Araştırmamızda anlamlı bulunan bir diğer değişken olan egzersiz 

durumuna göre yalnızlık ve egzersiz durumunda mobbinge maruz kalmaya göre 

yalnızlık bulguları yapılan araştırmalarla karşılaştırıldığında önemli sonuçlar elde 

edilmiştir. Bu konuda; Yıldırım (2008: 29-31) 65 yaş üzeri egzersiz grubu, 

aktivite grubu ve kontrol grubu olmak üzere toplam 104 gönüllü bayanın katıldığı 

bir araştırmada aktivite öncesi ve sonrası yalnızlık düzeylerini ölçmüştür. 

Ölçümlerin sonucunda istatistiksel olarak anlamlı bazı sonuçlar bulgulanmıştır 

(p<0,05). Analiz sonuçlarına göre, egzersiz benzeri aktivitelerde bulunmanın 

yalnızlığı düşürdüğü ifade edilmiştir. 2004 (sayfa 45-50) yılında Khorshid, Eşer, 

Zaybak, Yapucu, Arslan ve Çınar tarafından Gürçeşme ve Narlıdere Huzurevinde 

yapılan çalışmada Gürçesme Huzurevinde kalan yaşlıların yalnızlık puan 

ortalamasını 51,10 bulurken Narlidere Huzurevinde kalan yaşlılarınkini 39,05 

olarak saptanmıştır. Narlıdere Huzurevinde kalan yaşlıların yalnızlık düzeyinin 

daha düşük olmasını, bu huzurevinde kalan yaşlıların burada bulunan sosyal 

faaliyet kapsamındaki egzersizlerin olmasından kaynaklandığı belirtilmiştir. 

Yazıcılar (2004), Celal Bayar üniversitesinin farklı fakültelerinde öğrenimine 

2003-2004 yıllarında birinci sınıf ve ikinci sınıfta devam eden 17-25 yaş arasında 

291 erkek ve 202 kız olmak üzere toplamda 493 öğrenci üzerinde yalnızlık 

düzeylerini spor yapma durumuna göre incelemiştir. Öğrencilerden spor 

yapmayanların spor yapanlara oranla istatistiksel olarak anlamlı biçimde 

farklılaştığını, yani daha yalnız olduklarını saptamıştır. Tel vd. (2006) 60 yaş ve 

üzerinde olan bireylere yönelik yapmış oldukları araştırmada günlük yaşam 

aktivitesi durumuna göre yalnızlık durumunun istatistiksel olarak anlamlı 
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biçimde farklılaştığı ifade edilmiştir. Yapılan araştırma sonuçlarına göre elde 

edilen bulguların araştırma bulgumuzla paralellik gösterdiği söylenebilir. 

Eskide kalan genel bir tanıma göre, spor salt bedensel gelişimin bir aracı 

olarak düşünülse de günümüzde spor yapmanın bilişsel, duyuşsal ve toplumsal 

açıdan fayları göz ardı edilemeyecek bir unsur olduğu kabul edilmektedir. Bu 

nedenle spor yapmanın önemli olduğu düşüncesi hâkimdir (Yazıcılar, 2004: 31-

32; Demirhan, 2003: 92-103). Spor yapmamanın olumsuz sonuçlar doğuracağı 

ve buna ek olarak yoğun strese maruz bırakılmanın da bireyde ciddi tahribatlara 

yol açacağı düşünülmektedir. Bu stres durumu mobbing olarak düşünüldüğünde 

bedensel açıdan kas ve eklem ağrıları, saç dökülmesi, kalp ritmi bozukluğu gibi 

sağlık yönünden önemli birtakım rahatsızlıkların meydana geleceği 

söylenmektedir (Leymann, 1996). Alan yazın incelemesi sonucunda 

araştırmamızın desteklendiği, nitekim spor yapmama durumunda olumsuz bir 

duygu durumu olan mobbingin yalnızlığı arttırdığı saptanmıştır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Elde edilen bulgulardan hareketle, araştırmaya gönüllü olarak katılan 

Balıkesir ili hastanesinde görev alan 106 kadın ve 134 erkek toplam 240 yardımcı 

sağlık personeli incelenmiştir. 

 Yaş, cinsiyet, medeni durum, görev süresi ve eğitim durumu 

değişkenlerine göre yalnızlık durumunun istatistiksel olarak 

farklılaşmadığı bulgulanmıştır.  

 Mobbinge maruz kalma ve egzersiz yapma durumu bakımından yalnızlık 

durumunun istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaştığı tespit 

edilmiştir.  

 Egzersiz yapmayanlardan mobbinge maruz kalanların egzersiz yapanlar ve 

egzersiz yapmayıp mobinge maruz kalmayanlara oranla daha fazla yalnız 

hissettikleri anlaşılmıştır.  

 Mobbinge maruz kalma durumu ile yalnızlık arasında istatistiksel olarak 

anlamlı, pozitif yönde zayıf bir ilişkiye rastlanılmıştır.  

Sonuç olarak, Yalnızlık kavramı iş hayatı açısından son derece önemli 

görülen bir kavramdır. Nitekim olumsuz bir duygu durumu olan yalnızlık işteki 

performansı büyük ölçüde düşürebileceği söylenebilir. Bu yönüyle 

incelendiğinde alanda yapılan araştırmaların bazılarının öğretmenler, müdürler, 

yöneticiler, otel çalışanları, Lojistik alanında çalışanlar gibi alanlarda yapıldığı 

anlaşılmaktadır. Öte yandan egzersizin bireyler açısından önemi elde edilen 

sonuçlar doğrultusunda ve alan yazın sonuçlarıyla destaklenmektedir. Bu 
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yönüyle bireylerin egzersiz yapması her alanda bireye psikolojik, fizyolojik ve 

fiziksel olarak katkı sağlayabileceği söylenebilir.  

Nitekim bu yönde yapılan araştırmaların kısıtlı olması da yapılan bu 

araştırmayı önemli kılmakta ve alanda yapılacak benzer araştırmalara yön 

vereceği düşünülmektedir. 
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SPOR EĞİTİMİ ALAN 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZGÜVEN 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: FIRAT ÜNİVERSİTESİ 

ÖRNEĞİ1 

 

Veysel ALBAYRAK2, Mustafa KIZILKOCA3 & Ecesu ÖZCAN4 

 

Özet 
Bu araştırma Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim alan 1. sınıf 

öğrencilerinin özgüven algılarının bazı değişkenlere göre nasıl değiştiğini belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri 

Fakültesi’nde eğitim alan 1.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem grubu ise 252 

spor eğitimi alan öğrenci oluşturmaktadır.  Araştırma grubundan veri toplamak için 33 

madde ve 2 alt boyuttan oluşan “Öz Güven Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma grubundan 

elde edilen verilerin analizinde SPSS 22.0 paket programı kullanılmıştır. Değişkenler 

arasında farklılaşma düzeylerini ortaya koymak için parametrik testlerden “Independent 

Sample t-Testi” ve “Tek Yönlü Varyans Analizi” kullanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık 

derecesi p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda, spor eğitimi alan 

öğrencilerin özgüven düzeylerinin artıp azalmasında kişinin psikolojik durumu her ne 

kadar belirleyici olsa da çevrenin etkisi burada azımsanamayacak düzeyde yüksek olduğu 

                                                 
1 Makale yazımı yazar etki oranı: 1. yazar % 40, 2. yazar % 30, 3. Yazar %30. 
2 Dr. Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, albayrakvysl@gmail.com, Orcid: 0000-0003-

0131-0978 
3 Dr. Öğretim Üyesi, Munzur Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, mkizilkoca@munzur.edu.tr, 

Orcid: 0000-0003-3636-6971 
4 Araştırma Görevlisi, Munzur Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, ecesuozcan94@gmail.com, 

Orcid: 0000-0002-2324-365X 
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belirlenmiştir. Bundan dolayı, akademik personel ve antrenörlerin sporculara bakış 

düzeyi ve onların kendilerini ifade etmelerine olanak vermeleri önem taşımaktadır. Bu 

kapsamda, üniversitelerin ilgili birimlerinden uzman kişilerce yardım alınması etkili olur. 

 

Anahtar kelimeler: Özgüven, Spor Bilimleri Fakültesi, Öğrenci, Spor. 

 

The Investigation of First Grade Student’s Self-Confidence Levels who has 

Sports Education: Sample of Firat University 
 

Abstract 

This research was performed to determine how self-confidence perceptions of 1st grade 

students studying at Firat University Faculty of Sport Sciences change according to some 

variables. The population of the research consists of first grade students studying at the 

Faculty of Sport Sciences at Firat University. The sample group consists of 252 sports 

education students. The “Self-Confidence Scale” consisting of 33 items and 2 sub-

dimensions was used to collect data from the research group. SPSS 22.0 package program 

was used in the analysis of the data obtained from the research group. “Independent 

Sample t-Test” and “One Way Variance Analysis”, which are among the parametric tests, 

were used to reveal the levels of differentiation between the variables. Statistical 

significance level was accepted as p<0.05. As a result of the research, although the 

psychological state of the person is decisive in the increase and decrease of the self-

confidence levels of the students who receive sports education, the effect of the 

environment is determined to be considerably high here. Therefore, it is important for 

academic staff and coaches to look at athletes and enable them to express themselves. In 

this context, it is effective to get help from the relevant units of universities by experts. 

Keywords: Self-Confidence, Faculty of Sport Sciences, Student, Sports. 

 

INTRODUCTION 

Self-confidence is one of the basic features of human personality. Self-

confidence, when the relevant literature is analyzed, “the individual's judgment 

of feeling valuable”, “the individual's confidence in his abilities, judgment, power 

and decisions, belief that he can achieve a certain activity”, “knowing that he has 

established control and sovereignty over his own body and behavior”, “ the ability 

to cope with the problems encountered in life, which are not born, should be 

gained by doing ” (Bandura, 1997; Felts, 1988: 423; Göknar, 2010: 9; Koç and 

Gün, 2007); Pervin and John (2001: 184) stated that self-confidence is not a 

peculiar or temporary attitude to individual situations, but rather a general 

personality trait. Self-confidence is defined as "courage, courage". It also includes 

the firm belief in one's own abilities. The concept of self-confidence is divided 
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into two as internal and external self-confidence. While internal self-esteem is 

related to the self-confıdence of individuals, external self-confıdence is a 

situation related to self-confıdence of individuals in their external and social 

environments (Akın, 2007). The concept of inner self-confidence is the beliefs 

and feelings of the individual, who includes self-love, self-knowledge, setting 

clear goals, and positive thoughts that the individual is satisfied and at peace with 

him. External self-confidence, on the other hand, is the image and behavior given 

by the person as confident about communication, expressing himself and 

controlling his emotions. It is used without realizing both internal and external 

self-confidence. In order to communicate properly, internal and external self-

confidence must be well balanced. Because the feeling of being positive is the 

basis of self-confidence. The more we have negative thoughts about a situation, 

the less our capacity to do business on that situation will decrease. Self-

confidence and success in life are complementary elements in direct proportion 

(Lindenfield, 2004).  

People can be defined as having weak, medium or high self-confidence. 

Since the self-confident person thinks that it will mean the risk of rejection, he 

does not accept his weakness, keeps other people at a distance, and sees himself 

unsuccessful and worthless. He does not exchange love for fear of rejection, 

enlarges the target that he should achieve, and avoids making efforts to achieve 

it, believing that he cannot solve problems in daily life. Because he accepted the 

unhappiness first and conditioned himself that he will not change. A self-

confident person has a mix of positive and negative experiences. The self-

confident person accepts this when he feels weak and often tries to do something 

to prevent injustices in the world. This person will have more positive 

relationships. Since she has a positive and realistic understanding of her own 

abilities, she tends to perceive herself as a useful and important person who does 

not despair immediately, copes with difficulties, respects herself, is worthy of 

acceptance. Since these people can develop healthy relationships, they can be 

accepted and appreciated by their environment and get rid of loneliness, they can 

develop better relationships with the opposite sex, and they can be more 

successful both in education and business life (Ekinci, 2013; Humphreys, 2001). 

Self-confidence means that we have a positive and realistic understanding of our 

talents ourselves. Formation and development of self-confidence is entirely 

related to life (Göknar, 2010: 91). 

The institution that has an important share in the maturation of the 

individual after his family and developing positive emotions for himself is the 

school. The most important example for school-age children is their teachers after 
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their parents. The teacher quickly becomes one of the most important and 

influential people in their lives for students. Having a high or weak level of self-

confidence in teachers will affect the development of self-confidence in a positive 

or negative way. In this case, it can be said that another factor that is important in 

the formation and development of self-confidence after a healthy family 

environment is a healthy school environment (Mutluer, 2006: 30-31). According 

to Allinder (1994), teachers who are confident and perceived as adequate are said 

to be organized more effectively. A teacher can make a successful student by 

supporting a student with a moderate ability, shake the trust of a smart student 

and make him fail (Yörükoğlu, 1986). Researches show that teachers with high 

self-confidence, open-minded, understanding, support their students in every 

subject, develop their sense of responsibility and increase their interest in the 

lesson (Yavuzer, 2002).  

The purpose of this study, which is carried out in this context, is to reveal 

the self-confidence of the first students of Fırat University Faculty of Sport 

Sciences by associating them with various variables. The results of the study are 

expected to contribute to the development of self-confidence in the undergraduate 

period of all Sports Science students from the sample of Faculty of Sports 

Sciences students.  

 

METHOD 

In this research, scanning model was used. Karasar (2008) defined the 

screening model as a research approach based on collecting data in a certain 

period of time, aiming to describe a situation that exists in the past or still as it 

exists and to compare the relationship between the variables. 

The population of the research is 1st year students studying at Fırat 

University Faculty of Sport Sciences in 2018-2019 academic year. The sample 

group consists of 72 students studying in the Recreation Department, 72 students 

studying in the Sports Management section, 72 students studying in the Coaching 

Education section and 36 students studying in the Physical Education and Sports 

Teaching section.  

In the personal information form prepared by the researcher, demographic 

variables such as gender, age, department, active license, and sports branch are 

included. The "Self-Confidence Scale" developed by Akın (2007) based on 

Bandura's self-efficacy theory was used to collect data on self-confidence. The 

scale is a 5-point Likert-type scale consisting of 33 items and 2 sub-dimensions. 

The terms "Never", "Rarely", "Sometimes", "Generally", "Always" are used in 
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the scale. The highest score that can be obtained from the Self-Confidence Scale 

is 165 and the lowest score is 33. The high score obtained from the scale without 

any negative items indicates a high level of self-confidence. By dividing the total 

score obtained from the scale by the number of items (33), a conclusion can be 

reached about the level of self-confidence of the individual. 

The data obtained from the “Confidence Scale” were transferred to the 

computer environment and evaluated in the SPSS package program. 

“Independent Sample t-Test” and “One Way Variance Analysis”, which are 

among the parametric tests, were used to reveal the levels of differentiation 

between the variables. Statistical significance level was accepted as p <0.05..  

 

FINDINGS 

 

The Investigation of First Grade Student’s Self-Confidence Levels Who Has Sports 

Education: Sample of Firat University 

For the purposes of the research, the findings obtained from the opinions 

of the students receiving sports education are given below. 

 

Table 1 

The t Test Results of the Internal and External Confidence Subscales of the 

Research Group. 

 

Sub-Scale Branch N X Sd t p 

Int. Conf. Individual 122 66,620 13,620 
0,702 0,483 

Team 130 65,469 12,474 

Ext. Conf. Individual 122 62,991 11,912 
1,634 0,104 

Team 130 60,592 11,400 

*p>0.05 
 

The sports branches of the students participating in the study were 

examined by means of t test according to the average of internal and external 

confidence scales, which are the sub-scales of the self-confidence scale, and there 

was no relationship between them (Table 1). 
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Table 2 

Comparison of the Gender of the Research Group with the Mean of Internal and 

External Confidence Subscales with the t Test 
 

Alt Boyut Cinsiyet N X Sd t p 

Int. Conf. Men 192 64,822 13,194 
-2,658 0,008* 

Women 60 69,883 11,776 

Ext. Conf. Men  192 60,750 11,942 
-2,463 0,014* 

Women 60 64,966 10,290 

*p<0.05 

Participate in the study, the gender of the students' self-confidence and sub-

scales of internal confidence and external confidence scales were examined by t 

test and a relationship was found between them. Women are individuals who 

cause differences in both subscales compared to men. In other words, it can be 

said that women's self-esteem is higher than men (Table 2). 
 

Table 3 

ANOVA Test Results of the Internal and External Confidence Subscale Mean 

Scores of the Research Group According to the Departments they Received 

Sports Training 

Sub-

Scale 

Department 
N X Sd 

F p LSD 

In
t.

  

C
o

n
f.

 

Rekreation (a) 71 66,309 13,378 

1,212 0,306 

 

Training Education (b) 73 67,506 10,662  

Sports Management (c) 72 63,666 14,749  

Physical Education and 

Sports Teaching (d) 
36 67,194 12,905 

 

E
x

t.
  

C
o

n
f.

 

Rekreation (a) 71 61,154 12,194 

3,152 0,026* 

 

Training Education (b) 73 64,000 9,361 b, c 

Sports Management (c) 72 58,791 13,459  

Physical Education and 

Sports Teaching (d) 
36 64,305 9,942 

 

*p<0.05 

 

The ANOVA test was analyzed by the sections of the students 

participating in the study and the internal and external confidence scale averages, 

which are the sub-scales of the self-confidence scale. As a result of the analysis, 

no relation was found between the internal confidence subscale means. There was 

a difference between the averages of the external trust subscale and the reason for 

the difference was examined with the LSD test, which is one of the Post Hoc 

methods, and it was found that the students of the Coaching Department were 

more self-confident than the average of the external trust subscale (Table 3). 
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Table 4 

Comparison of the Age Range Variables of the Research Group with the Mean 

Scores of Internal and External Confidence Subscales with the ANOVA Test 
Sub- 

Scale 

Age 
N X Sd 

F p LSD 

In
t.

 C
o

n
f.

 

18-20 (a) 184 65,543 13,040 

3,118 0,046* 

b, a 
21-23 (b) 40 70,350 9,786 b, c 

24 ve üzeri (c) 28 63,035 15,767  

E
x

t.
 C

o
n

f.
 

18-20 (a) 184 61,304 11,736 

2,214 0,111 

 

21-23 (b) 40 65,150 9,119  

24 ve üzeri (c) 28 59,857 13,943  

*p<0.05 

 

ANOVA test was examined with the age ranges of the students 

participating in the study and the internal and external confidence scale averages, 

which are the sub-scales of the self-confidence scale. There was a relationship 

between them according to the internal confidence subscale means. The age 

ranges originated from Post Hoc methods were examined by LSD test and a 

difference was observed between 21-23 age range and 18-20 and 24 age range. 

No significant difference was observed between the averages of the external 

confidence subscale (Table 4). 

 

DISCUSSION AND RESULTS 

In the study, it was aimed to examine the self-confidence behaviors of the 

1st grade students studying in various departments of the Faculty of Sport 

Sciences at Fırat University and the "Self-Confidence Scale" developed by Akın 

(2007) was used as a data collection tool. 252 students were included in the study 

by simple random sampling method from students studying in various 

departments of the related faculty. 

The genders of the students participating in the study were examined by 

means of the t-test, which is the sub-scales of the self-confidence scale, and the 

internal and external confidence scales (Table 2). Women are individuals who 

cause differences in both subscales compared to men. In other words, it can be 

said that women's self-confidence is higher than men's. 

According to the departmental variable that the students read, there was no 

relationship between the mean scores of internal confidence (Table 3). There was 

a difference between the averages of the external trust subscale and the reason for 
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the difference was examined with the LSD test, which is one of the Post Hoc 

methods, and it was determined that the students of the Coaching Department 

were more self-confident than the average of the external trust subscale. 

The average of the age ranges variable of the students participating in the 

research and the internal and external confidence scales, which are the sub-scales 

of the self-confidence scale, were examined with the ANOVA test (Table 4). 

There was a relationship between them according to the internal confidence 

subscale means. The age ranges caused by the differences were examined with 

the LSD test, one of the Post Hoc methods. A difference was observed between 

the 21-23 age range and the 18-20 and 24 age range. No significant difference 

was observed between them according to the averages of external confidence 

subscale. 

As a result of the research, although the psychological state of the person 

is decisive in increasing and decreasing the self-confidence levels of the Faculty 

of Sport Sciences students, the effect of the environment is high here. Therefore, 

it is important for academic staff and coaches to look at athletes and enable them 

to express themselves. In this context, it is effective to get help from the relevant 

units of universities by experts. 
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OSMANLI DEVLETİNDE TÜRK MÜZİĞİNE KATKIDA BULUNAN 

BAZI ERMENİ BESTEKÂR VE KANUN SANATÇILARI 

 

Ramazan KAMİLOĞLU1 

Öz 

Geniş coğrafyaya hâkim olan Osmanlı Devleti hükmettiği milletlerin kültürlerini yok 

etmemiş aksine desteklemiştir. Bu hoşgörü çerçevesinde kültürler birbirleriyle kaynaşmış 

ve zaman zaman değişik milletler Türk Kültürüne hizmet etmişlerdir. Bu milletlerin en 

önemlilerinden biriside Türklerle uzun süre birlikte yaşayan Ermenilerdir. Bu çalışmada 

Osmanlı sınırlarında hayatlarını sürdürmüş ve Türk Müziğine hizmet etmiş 11 Ermeni 

bestekârın hayatları betimlenmiştir. Bu bestekârlar eserlerini Türk Müziği formlarında 

ortaya koymuşlardır. Günümüzde icra edilen konserlerde de onların eserleri hala 

sevilerek çalınmakta, söylenmekte ve dinlenmektedir. Bu sanatçıların Türk Müziğine 

hem icrada hem eğitimde hem de yazılı kaynaklarında hizmetleri olmuştur. İncelenen 

Ermeni sanatçıları Osmanlı okullarında okumuşlar kendi müziklerinin yanı sıra Türk 

Müziği eğitimi de almışlardır. Eserlerinde Türk Müziğinin inceliklerine hâkim oldukları 

anlaşılmaktadır. Sanatçılarımız Osmanlının değişik coğrafyalarında bulunmuşlar ve Türk 

Müziğine katkıda bulunmuşlardır. 

Anahtar Kelimeler: Ermeni, Bestekâr, Osmanlı, Türk Musikisi, Ermeni Bestekâr. 
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Some Armenian Compounds and Kanun Artists Contributing to Turkish 

Music at the Ottoman State  

Abstract 

The Ottoman State, which dominates the vast geography, did not destroy the cultures of 

the nations it ruled, but rather supported them. Within the framework of this tolerance, 

cultures have fused with each other and from time to time different nations have served 

the Turkish Culture. One of the most important of these nations is the Armenians who 

lived with the Turks for a long time. In this study, we described the lives of 11 Armenian 

composers who lived in the Ottoman borders and served Turkish music. These composers 

put their works in the forms of Turkish music. Their works are still loved and played, 

sung and listened to in the concerts performed today. These artists have had services to 

Turkish music both in performance, in education and in written sources. The Armenian 

artists we worked with studied in Ottoman schools and studied Turkish music as well as 

their own music. It is understood that they have mastered the intricacies of Turkish music 

in their works. Our artists were in different geographies of the Ottoman Empire and 

contributed to Turkish music. 

Keywords: Armenian, Composer, Ottoman, Turkish Music, Armenian Composer. 

 

GİRİŞ 

Bu çalışmada Osmanlı imparatorluğunda yaşayan ve Türk Müziği 

kültürüyle yetişen Ermeni musikişinasları incelenmiştir. Hayatları boyunca Türk 

Müziğine hizmet eden bu değerli sanatçılar sürekli olarak kendilerini yaşadıkları 

toplumdan soyutlamamış, kendilerini o toplumun bir parçası olarak görmüşler ve 

yaşamışlardır. Ermeniler azınlık olarak Osmanlıda sanatta kültürde zenaatta 

kısacası toplumun her kademesinde görebiliyordu.  Bu çalışmada belirlenen 11 

Ermeni bestekârın hayatları ve bazılarının öne çıkan eserleri incelenmiştir. 

Günümüzde hala ilgi ile dinlenen onlarca ermeni bestekârların bestelediği eserler 

vardır ve dinlenmeye de devam edilmektedir. 

Bu bestekârların dışında da Türk Müziğine çok önemli katkı sağlayan 

Ermeni asıllı sanatçılar da vardır. Bunlardan birisi 1768 – 1839 yılları arasında 

İstanbul’da Yaşayan Hamparsum Limonciyandır. III. Sultan Selimin teşvikiyle 

Ermeni Alfabesini kullanarak oluşturduğu nota sistemi ile binlerce Türk Mûsikîsi 

eserini kaybolmaktan kurtarmıştır.2 Tambur, keman icracısı ve hanende olduğu 

için çalışmaya dâhil edilmemiştir. Bu çalışmada Kanun sanatçıları incelenmiş 

ancak farklı müzik aleti çalan Ermeni sanatçılar incelenmemiştir.  

                                                 
2 Özalp M. N. Türk Mûsikîsi Tarihi, İstanbul, 2000, s. 368. 
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 Yukarıda belirtiğimiz gibi Türk Müziğine katkı sağlayan oldukça fazla 

Ermeni sanatçılar vardır. Burada sadece kanun çalan sanatçıları inceledik. Türk 

Müziğine eğitim, öğretim, icra ve yayılmasına katkısı olan Ermeni Kanun 

sanatçıları kronolojik sırayla şöyle tespit edilmiştir. Ulaşabildiğimiz kadarı ile 

eserlerinden de birer örnek verilmiştir. 

1. Afet Mısırliyan 

1850 yılında İstanbul'un Kumkapı semtinde dünyaya gelen Mısırlıyan'ın 

asıl adı Hapet'dir. Mızrabının kıvraklığı ve mızrabına hakim oluşuyla tanınan udi 

Apet'e, ud icrasındaki üstün yeteneğinden dolayı 'Afet' lakabı verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 yaşında Mısıra ailesi ile birlikte yerleşen Mısırliyan udu Kahire'de 

öğrenmiş, daha önceleri kanun icra etmekteydi.3 Mısırdan dönüşünün ardında adı 

Mısırliyan olarak anılmış, fasıllara katılmaya ve ud hocalığı yapmaya 

başlamıştır.4 1905-1908 tarihleri arasında Saz ve Söz musiki dergisi yayınlayarak 

müzik yayınına katkı sağlamıştır. Bestekârın günümüze ulaşan bazı kaynaklarda 

305 bazı kaynaklarda da 38 bestesi vardır. Yıllarca Kemani Tatyos Efendi, 

Kemani Ağa ve Kemani Krikor Efendinin orkestraları ile çalışmıştır. 

                                                 
3 Bora, 2010 s. 13. 
4 S. Yener, ''Afet Mısırliyan'', http://www.musikiklavuzu.net/?/blog/bestekarlar/afet-misirliyan-

1847-1919, (18.10.2018). 
5 Özalp, age, 381 
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Varlıklı ailelerin evlerine haftada iki gün derse giderek çok öğrenci 

yetiştirmiştir. Çalışkan ve uzun süre İstanbul piyasasında çalışan bestekârın derin 

bir mûsikî kültürünün olmadığı söylenmektedir6. Afet Efendi uşşak makamında 

bir peşrev bestelediğinde Zekai Dedenin bir tepki vermediği görülünce sebebi 

soruluyor. Zekai dede de “bir takım melodilerin yan yana getirilmesiyle peşrev 

bestelenemeyeceğini, buna bir hava denilebileceğini söylemiştir.7 Ancak 

dönemin güzel ve gözde orkestralarında çalıştığından dolayı iyi bir icracı 

olduğunu söyleyebiliriz. 

Afet Mısırliyan, 1922 yılına gelindiğinde İstanbul’da 72 yaşında yaşama 

gözlerini yummuştur.8 Aşağıda Uşşak makamında ki şarkısı örnek olarak 

verilmiştir. 

                                                 
6 Özalp, age, 381 
7 Özalp, age, 381 
8 Bora, 2010 s. 14. 
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2. Kemani Sarkis Efendi (Suciyan) 

Babası Üsküdarlı kemençeci Onnik Efendi Suciyan, annesi 

EvdoksiMadatyan olan Kemani Sarkis, 18 Eylül 1855 de İstanbul'un Beşiktaş 

semtinde dünyaya geldi. Musiki eğitimine ailede başlayan Sarkis Efendi, Kemani 

Aliksan Ağa'dan özel musiki dersleri almıştır. 1921 yılında eşi LusiYeramyan ile 

birlikte Paris'e yerleşmişlerdir.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000'li yıllara kadar 30 civarında bestesi olduğu tahmin edilen Sarkis 

Efendi'nin son yıllarda saklı kalmış 100 adet eseri daha gün yüzüne çıkmıştır. En 

meşhur bestelerine örnek olarak 'Darıldın mı gülüm bana, bakmıyorsun hiç bu 

yana', 'Kimseye etmem şikayet' adlı eserleri gösterilebilir. Kemani Sarkis Efendi, 

12 Aralık 1943'te Paris'teki evinde yaşama gözlerini yummuştur.10 

Aşağıda çok çalınan ve dinlenen eserlerinden birisi olan nihavent 

makamındaki “Kimseye Etmem Şikayet” adlı şarkısının notasını ve sözlerini 

örnek olarak veriyoruz. 

                                                 
9Suciyan, Talin, Kemani Sarkis Efendi Suciyan Hayatı ve Eserleri, (1.Baskı), Aras Yayıncılık, 

İstanbul 2012, s. 1. 
10a.g.e 1. 
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3. Tatyos Efendi (Kemani ve Kanuni) 

1858 yılında İstanbul'un 

Ortaköy semtinde dünyaya gelen 

Tatyos Efendi, Klasik Osmanlı 

Müziği'nin en önemli Ermeni 

bestekârlarından biri olma 

özelliğini taşıyor. Ortaköy Ermeni 

Kilisesi Mugannilerinden 

Manokyan'ın oğlu olan Tatyos 

Efendi'nin asıl adı, Tateos 

Enkserciyan'dır. Ortaköy Ermeni 

İlkokulu'nu bitirdikten sonra bir 

çilingirin yanında çırak olarak 

çalışan Tatyos Efendi, müziğe 

olan aşırı düşkünlüğünden 

kaynakları işi bırakmış ve 

biriktirmiş olduğu parayla 

kendisine ikinci el bir kanun satın alarak dayısı Movzes Papazyan'dan ilk kanun 

derslerini almaya başlamıştır. Bir süre amatör topluluklarda kanun icra eden 

Tatyos Efendi, daha sonra kanun çalmayı bırakıp kemana geçmiş ve Ama 

Sebuh'dan keman dersleri almıştır. Ayriyeten Asdik ve Civan kardeşlerden 

dersler alarak musiki bilgisini arttırıp pekçok fasıl icra etmiştir. Fasıl müziğinde 

bir çok önemli besteye sahip olan Tatyos Efendi, iyi bir bestekâr olmasına karşın 

sazendeliğinin çokta iyi olmadığı söylenir.11 

Tatyos Efendi yaşamının son yıllarında yoksulluk ve yalnızlık içinde 

yaşamış ve içkiye olan düşkünlüğü yüzünden 'kara sarılık' diye adlandırılan 

karaciğer sirozuna yakalanmış, 13 Mart 1915'te yani 55 yaşında yaşama gözlerini 

yummuştur. Vefalı dostlarından biri olan Ahmet Rasim Bey, sözlerini de 

kendisinin yazdığı uşşak makamındaki Beste'nin Tatyos Efendi'nin 'ömrünün 

hasılası' olduğu tabirini kullanıyor.;12 Işte o çok bilinen bestenin notası ve sözleri: 

  

                                                 
11 Bora, 2010 s. 237. 
12a.g.e 242. 
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4. Krikor Mehteryan 

1866 yılında İstanbul'un Kumkapı semtinde dünyaya geldi. Küçük yaşta 

patrikhane Kilisesi'nin Başbuğ annesi Nigogos Taşçıyan’dan ders almış ve 

Taşçıyan'ın ölümünden sonra Krikor Mehteran bu göreve atanmıştır. 20 yaşından 

itibaren 38 yıl boyunca Patrikhane Kilisesinde baş mugannilik görevini yerine 

getirmiştir.13. Baş mugannilik görevi boyunca Ermeni Kilise Müziği eserleri icra 

etmiş ve çok sayıda öğrenci yetiştirmiştir.14 

Klasik Osmanlı Müziği ile de ilgilenen Mehteryan, kanun çalmayı öğrenmiş 

ve bu alanda birkaç bestesi de olmuştur.15 Geçimini çeşitli müzik topluluklarında 

kanun icra ederek ve müzik dersleri vererek sağlamıştır. 38 adet eseri 

Hampartzum Notası ile notaya alınmış fakat birçoğunun hatalı olduğu 

belirlenmiştir.16 Bunların nedeni nota sistemlerinin kullanıldığından 

kaynaklandığını söyleyebiliriz. Çünkü Osmanlıda ebcet notasının değişik 

versiyonları, hamparsum ve batı notaları kullanılmıştır. Krikor Mehteryan, Batı 

Müziğini de öğrenmiş ve 1906 yılında ilk çok sesli olan Kudas-i Şerif ayinini 

yönetmiştir. Birçok başmugannilik görevi yapan talebeler yetiştirmiş ve ölümüne 

kadar Kahire'deki Ermeni Kilisesinde başmugannilik görevini yerine getiren 

Mehteryan, 1937 yılında yaşama gözlerini yummuştur.17 

                                                 
13 Bora, Emine, Klasik Osmanlı Müziğinde Ermeni Bestekârlar, (1. baskı), Kültür yayınları, 

İstanbul 2010,  s. 133 
14Kerovpyan ve Yılmaz, 2010, s. 48. 
15a.g.e 48. 
16 Bora, 2010 s. 134. 
17Kerovpyan ve Yılmaz, 2010, s. 48. 
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5. Karnik Garmiryan 

5 Nisan 1872'de İstanbul'un 

Beyoğlu semtinde dünyaya gelen 

Garmiryan’ın annesinin adı Amber, 

babasının adı Krikor idi. Garmiryan 

soyadını baba tarafından köklerinin 

Kayseri'nin Germir köyüne 

uzanması sebebiyle almıştır.18 . 

İlköğrenimi sırasında kilise 

korolarına giden Garmiryan, aynı 

zamanda kemençe ve kanun icra 

etmekteydi. 1887'de İstanbul 

Karaköy'de öğrenime açılmış olan 

Getronagan Lisesi'ne giren 

Garmiryan, maddi imkânsızlık 

nedeniyle öğrenimini tamamlayamayıp 1891'de okuldan ayrılmıştır.19 

Muhasebecilik ve kâtiplik gibi işlerde çalışan Garmiryan, hayatı boyunca 

müzikle ilgilenmekten vazgeçmedi. Peşrev, saz semaisi, şarkı gibi birçok 

forumda 135 eser besteleyen Garmiryan, başka bestekârların eserlerini, Ermeni 

Kilisesine ait ilahileri ve Bimen Şen'in birçok eserini notaya almış ve böylelikle 

önemli bir arşiv yaratmıştır. Amansız bir hastalığa yakalanan Garmiryan, iki yıl 

süren bir hastalık döneminin ardından 13 Eylül 1947'de hayata gözlerini 

yummuştur. 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
18Garmiryan, Ara, Bestekâr KarnikGarmiryan Hayatı ve Eserleri, (1.Baskı), Aras Yayıncılık, 

İstanbul 2004, s. 1. 
19 Bora, 2010 s. 117. 
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6. Bimen Şen 

1873 yılında Gaspar Dergazaryan adlı 

Ermeni asıllı bir din adamının dördüncü 

çocuğu olarak Bursa'da hayata gözlerini 

açmıştır. Güzel sesi sebebiyle küçük yaştan 

itibaren kilisede ilahi okumaya başlayan en 

kısa sürede namlu duyulan Bimen 

Dergazearyan'ın bu etkileyici icrasını 

Müslüman Türklerden de sıklıkla dinlemeye 

gelenler vardı ve Hacı Arif Bey de 

bunlardan bir tanesiydi. Hacı Arif Bey, 

Bimen Dergazarya'nın sesini dinleme 

vesilesiyle Bursa'ya gelmiş, onun sesinin 

çok beğenmiş, musikiyi öğrenmesini istemiş 

ve bunun da yolunun İstanbul'dan geçtiğini söylemiştir. Fakat bu durumu 

istemeyen ailesi Dergazarya'nın gitmesine şiddetle karşı çıkmıştır. Bu duruma 3 

yıl dayanabilen Dergazaryan 14 yaşına geldiğinde üzerinde az miktar parayla 

İstanbul'a gitmiş, ancak cebindeki para henüz hiçbir aşama kaydedemeden 

tükenmiştir. Bu durum karşısında tekrar kilisede ilahi okuyarak yaşamını 

sürdürmek zorunda kalmıştır. Kiliseye ibadet etmeye gelen zengin bir Ermeni 

Dergazarya'nın sesini Çok beğenmiş, onu himayesine almış ve yanında çalışmak 

üzere ona kâtiplik görevini vermiştir. Böylelikle maddi durumunun düzelmesi ile 

birlikte, hem iş çevrelerini tanıma, hem sarraflık yapma, hem de musiki 

topluluklarının bulunduğu çevrelere gidebilmeye başlamıştır.20 

Dönemin ünlü bestekâr ve müzisyenleri olan Kanuni Hacı Arif Bey, 

Şevki Bey, Rahmi Bey, Neyzen Aziz Dede, Hacı Kirami Efendi, Tamburi Cemil 

Bey, Hanende Nedim Bey ve özellikle de Hacı Arif Bey'i dinleyerek musikide 

olgunlaşması hız kazanmıştır. Hacı Arif Bey'in etkisinde oldukça fazla kalmasına 

rağmen hiçbir zaman taklitçisi olmamıştır. Hacı Arif Bey ile başlayan şarkı 

formunun en usta temsilcilerinden biri olarak, özellikle de Türk Fasıl Musikisinin 

gelişmesinde çok büyük katkıları olmuştur. Türk Mûsikîsine katmış olduğu, 

değişik form ve usullerde 600'e yakın eser bulunmaktadır.21 

 Atatürk'ün çok beğendiği ve zaman zaman Dolmabahçe Sarayı'na 

çağırarak dinlediği sanatçılardan biri olan Bimen Dergazearyan'ın soyadı, 

                                                 
20Bimen Şen, (1.Baskı), Engürü Türk Müziği Derneği, Ankara 2004, s. 6. 
21a.g.e 6. 
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“Yüzüm şen, hatıram şen, meclisim şen, mevkiim gülşen” adlı kürdilihicazkâr 

bestesinin çok beğenilmesi üzerine 'Şen' olarak değiştirilmiştir.22 

 Bimen Şen 26 Ağustos 1943 tarihinde yaşama gözlerini yummuş, naaşı 

içerisinde çok önemli sanatçıların da bulunduğu kalabalık bir topluluk tarafından 

Feriköy Ermeni Mezarlığı'na defnedilmiştir.23 Aşağıda eserlerinden “ Yüzüm şen, 

hatıram şen, meclisim şen, mevkiim gülşen” adlı kürdilihicazkâr bestesinin 

notasını örnek olarak verdik. 

 

                                                 
22a.g.e 7. 
23a.g.e 7 



Ramazan KAMİLOĞLU 

[2876] 

 

 



Osmanlı Devletinde Türk Müziğine Katkıda Bulunan Bazı Ermeni Bestekâr ve Kanun 

Sanatçıları 

 

[2877] 

 

 



Ramazan KAMİLOĞLU 

[2878] 

 

7. Mihran Kavukciyan 

1882 yılında dünyaya gelen ve 'Muallim Mihran' olarak tanınan 

MihranKavukciyan, piyano ve kanun icra etmekteydi. Bu iki enstruman üzerine 

dersler de veren Kavukciyan aynı zamanda saz imalatçılığı yapmaktaydı. 

'Osmanlı Müziği'nde Ermeni Bestekârlar' adlı bir de makalesi bulunan 

Kavukciyan, 1931 yılında yaşama gözlerini yummuştur.24 

 

8. Nubar (Tekyay) Efendi 

Udî Arşak Efendinin oğlu olan bestekâr 1885 yılında İstanbul'da dünyaya 

gelmiştir. Müziğe armonika icra ederek başlamıştır.  İlk müzik derslerini altı 

yaşında babasından almaya başlamıştır. Öyle gayretliydi ki kısa zaman içerisinde 

babasının da bulunduğu topluluklarda keman çalmaya başladı. Keman eğitimini 

batı teknikleriyle almasına rağmen bu teknikleri Türk Müziğine ustaca 

uygulamıştır. Daha genç yaşlarında Müzik piyasasında dikkatleri üzerine 

çekmiştir. İlk İstanbul Radyosunda çalıştı. Bir ara Paris’e giderek batı Müziğini 

yakından tanıma imkânı bulmuştur. Atatürk Nubar Tekyay’ı beğenerek dinlerdi. 

Arzu ettiği zaman huzuruna çağırırdı. Sanatçı aynı zamanda iyi bir okuyucuydu.  

Anadolu turnelerine katılarak sazını ve sesini geniş kitlelere duyurmuştur.25 Âmâ 

Ali'den musiki ve kanun dersleri alan Nubar Efendi, piyasadaki müzik 

                                                 
24 Bora, 2010 s. 159.  
25 Özalp, a.g.e, s, 403 
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topluluklarında kanun da icra etmiştir. 1920 yılında Bağdat'a yerleşmiş, Kahire 

ve Beyrut'ta kanun icra etmiş aynı zamanda Halep'te gazino sahibi olmuştur. 1954 

yılında 69 yaşına geldiğinde Halep'te yaşama gözlerini yummuştur.26 

 

 
 

 

 

                                                 
26 Bora, a.g.e 179. 
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9. Artaki Candan 

Artaki Candan o zamanlar Türkiye sınırları içerisinde yer alan Selanik'te 

1885 yılında dünyaya geldi. Liseyi Selanik'te okuyan Candan, İstanbul 

Tıbbiyesini kazanıp iki yıl okuduktan sonra, içindeki müzik aşkından dolayı 

tıbbiyeyi bırakmış ve piyasada kanun icra etmeye başlamıştır. Müziğe 

başladıktan sonra ailesinin Selanik'e dönmesine rağmen Candan İstanbul'da 

kalmıştır. Çok sıkıntılı günler geçirmesinin ardından, profesyonel kanun icra 

etmeye başladıktan sonra Selanikli Ahmet Efendi ile çalışmaya başlamıştır.27 

Tavrı, üslubu ve kendinden emin bir 

sanatkâr kişiliğiyle Candan, sazına hâkim 

bir icracıydı. Piyasada çalışmasına 

rağmen piyasa tavrı denen icrayı sevmez 

müziğe yeni başlayanları bu konuda 

uyarırdı. Samimi tavrı sebebiyle soyadı 

kanunu çıktıktan sonra asıl soyismi olan 

Terziyan'ı bırakıp, Candan soy ismini 

almıştır.28.  Artaki Candan 30 Ocak 1948 

yılında, yani 63 yaşına geldiğinde 

İstanbul'da mesane kanseri sebebi ile 

sebebiyle hayata gözlerini yummuştur.29 

 

Uzun süre İstanbul Belediye Konservatuvarı icra heyetinde çalışmıştır. 

“Sahibinin Sesi” Plak Şirketinde önceleri sazende olarak daha sonra müdür olarak 

görev yaptığı yıllarda Türk Müziği eserlerinin kayıt altına alınmasını sağlamıştır. 

Çok sayıdaki eserlerini fasıl mûsikîsine uygun olarak bestelemiştir. Yaşadığı 

zamanın duygularını çok güzel yansıtmıştır. Eserlerinin icrası kolay değildir, 

biraz ustalık istemektedir.30  Sanatçının günümüze kadar gelen çeşitli formlarda 

bestelediği 50 kadar eseri bilinmektedir.31 Peşrev ve saz semaisi formundaki 

eserleri bestelemeye her bestekârın donanımı yermemektedir. Bestekârımızın 

çeşitli formlarda eser bestelemesi Türk Müziğine olan hâkimiyetini 

göstermektedir. Aşağıda Bayati Peşrevinin notasını örnek eser olarak veriyoruz 

                                                 
27 S. Yener, ''Artaki Candan'', http://www.musikiklavuzu.net/?/blog/bestekârlar/artaki-candan-

1885-1948, (17.10.2018). 
28 Bora, 2010 s. 36. 
29 Yener S. (17.10.2014) 
30 Ak, A.Ş.,Tütk Mûsikîsi Tarihi, Ankara 2014,s, 329 
31 25 Özalp,age, s, 398 
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10. Garbis Efendi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İstanbul'un Beşiktaş semtinde dünyaya gelen Garbis Efendi piyasada, 

kanun, tanbur ve keman icra etmekteydi. Boyundan dolayı “Uzunyan” lakabını 

da alan Garbis Efendi on civarında eser bestelemiştir. 1925 yılında yaşam 

gözlerini yummuştur.32  Aşağıda suzidil makamındaki “Sana Ben Arzı Muhabbet 

Ediyorken” isimli şarkısının notasını verdik. 

 

                                                 
32 Bora, 2010 s. 89. 
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11. Kanunî Vital (Vitalî) Efendi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ermeni asıllı olan bu kanun sanatçısının doğum tarihi bilinmemektedir. 

İstanbul’da Posta –Telgraf idaresinde memur olarak çalıştı. Yaklaşık tahminlere 

göre 1930-1935 yılları arasında öldü. Uzunca bir zaman İstanbul’da müzik 

piyasasında çalışmıştır. Amacı sanatçı yetiştirmek ve Türk Musikisi icra etmek 

olan Darut-talim-i Mûsikî’nin hem icra heyetinde hem de öğretici kadrosunda 

görev aldı. Hasan Ferit Alnarın ve İsmail Safa Olcayın yetişmesini sağlamıştır. 

Birkaç şarkı bestelediği bilinmektedir.33 Ancak eserlerinin notalarına ulaşılamadı. 

 

SONUÇ 

Bu çalışmamızda incelediğimiz on ermeni bestekâr da müzikal olarak 

çalışma formlarında tamamen Türk Müziği formlarını kullanmışlardır. 

Çalışmalarında gördüğümüz kadarıyla aldıkları müzik eğitimi tamamen Türk 

Müziği olduğunu görmekteyiz. Makamsal olarak Türk Müziği makamlarına 

hâkim durumdalar. Birlik ve dirlik içerisinde yaşamayı isteyen bütün azınlıklara 

Türk eğitim kurumları ve bütün imkânlar verilmiştir. Yukarıdaki gördüğümüz 

bestekârlar da Ermeni olmalarına rağmen Türk kültürüne hizmet etmişlerdir. 

Türk Milleti de kendi kültürlerine hizmet eden bu bestekârları kendilerinden 

farklı görmemiş, sahiplenmişlerdir. Eserlerini her zaman keyifle icra etmiş ve 

dinlemişlerdir. Başka bir çalışmayla bu sanatçıların eserlerini bir araya getirerek 

                                                 
33 Özalp, age, s. 394 
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yayınlanması müziğimize katı sağlaması açısından gerekli ve önemli olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca başka azınlıklarda da Türk kültürüne hizmet edenler 

vardır. Başka çalışmalarla bu sanatkârlar ve Bestekârlar da ortaya çıkarılmalıdır. 
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ROBOT VE YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARI İLE KÜTÜPHANE 

MİMARİSİ 

 

Sami ÇUHADAR1 

 

Öz 
Kütüphanelerin etkinliği ve verimliliğini bina, bütçe, kullanıcı, derme, personel, teknoloji 

gibi temel ögeler belirler. Bu öğelerden kütüphane binaları, bilgi kaynaklarının uygun 

ortamlarda tutulması, korunması,  hızlı ve kolay kullanıma sunulması, araştırmayı ve 

okumayı teşvik edici bir ortam sunması gibi önemli işlevleri üstelenmiştir. Hızla gelişen 

ve değişen bilgi ve iletişim teknolojileri de kütüphane binalarını etkilemektedir. Bu 

çalışmada robot ve yapay zekâ uygulamalarının kütüphane binalarını, mimarilerini nasıl 

etkilediği ve gelecekte nasıl etkileyebileceği üzerinde durulmuştur.  Ayrıca, mevcut ve 

yeni yapılacak kütüphane binalarında robot ve yapay zekâ uygulamalarının kullanılması 

konusunda önerilere yer verilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler:  Robot, Yapay Zekâ, Kütüphane Binaları, Kütüphane Mimarisi 

 

 

Robot and Artificial Intelligence Applications and Library Architecture 

 

Abstract 
The basic elements such as building, budget, user, collection, staff, and technology 

determine the effectiveness and efficiency of libraries. Among these elements, library 

buildings undertook important functions such as preserving information sources in 

appropriate environments, protecting them, making them available quickly and easily, 

and providing an environment that encourages research and reading. It is the fact that 

                                                 
1 İstanbul Bilgi Üniversitesi, Kütüphane ve E-Kaynaklar, sami.cuhadar@bilgi.edu.tr, Orcid: 0000-

0003-0602-7928 
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recent developments in information and communication technologies affect library 

buildings. This study discusses the impacts of robots and artificial intelligence 

applications on library buildings and architectures. It also provides some suggestions for 

using robot and artificial intelligence applications in the existing and new library 

buildings. 

 

Keywords: Robots, artificial intelligence, library buildings, library architecture 

 

 

 

GİRİŞ  

Kütüphaneler geçmişten günümüze bilgi kaynaklarının sağlanması, bu 

kaynakların belirli sistemlere göre düzenlenmesi, kullanıma sunulması ve 

gelecek kuşaklara aktarılması ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Kütüphanelerin 

bu işlevlerini yerine getirebilmesi, personelin çalışmalarını yürütmesi, 

kullanıcıların bilgi kaynaklarından faydalanması, araştırmacıların çalışmalarını 

yapabilmesi için kullanışlı binalara ihtiyaç vardır. Kütüphanenin amacına uygun 

etkin hizmet verebilmesi için kütüphane binalarının konumlandırılması, yapım 

işlemleri, teknik donanımları, hizmet alanları kütüphaneci, mimar ve kullanıcı 

gibi paydaşların işbirliği ile planlanmalı ve yapılmalıdır. Örneğin, üniversite 

kütüphanesi, üniversite yerleşkesinin merkezine, şehir kütüphaneleri halkın rahat 

bir biçimde ulaşabileceği alana, çocuk kütüphaneleri ise çocukların kolay bir 

şekilde ulaşacağı mahallelere konumlandırılmalıdır. Ranganathan, 

kütüphaneciliğin beş temel yasasını açıklarken “kütüphanelerin gelişen bir 

organizma” (Cao & Liang, 2018) olduğunu belirtmiştir.  Bu kapsamda kütüphane 

alanları değişime uygun, gelişmeye açık, çağın getireceği yenilikleri entegre 

edebilecek biçimde tasarlanmalıdır. Özellikle bina içi kullanım alanları modüler 

ve esnek olmalıdır. Matbaanın bulunması ve işlerlik kazanması, bilgisayar 

teknolojilerindeki gelişmeler bilgi dünyasını etkileyen önemli gelişmeler 

arasındadır.  Matbaa ile yayınların artması, ucuzlaması, geniş kitlelere ulaşması 

daha fazla kütüphane alanlarına gereksinim oluşturmuştur.  

 

Bilgi teknolojilerindeki gelişmelerden en fazla etkilenen kurumlardan biri 

de kütüphanelerdir. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler kütüphanelerde yapılan 

bazı işleri farklılaştırmış bazılarını ise tamamen ortadan kaldırmıştır. Kütüphane 

kart kataloglarının bilgisayar ortamına aktarılması, ödünç iade işlemlerinin 

otomatik makinalar ile yapılması, referans sorularının online ortamda 

cevaplanması ve bilgi okuryazarlığı seminerlerinin online verilmesi bu değişime 

örnek olarak gösterilebilir.   
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Kütüphane Binası  

Bina, ahşap, betonarme, çelik gibi yapı malzemelerinden yapılsa da genel 

olarak, insanların oturma, çalışma, okuma, araştırma, eğlenme, dinlenme gibi 

çeşitli eylem ve işlevleri karşılamak amacıyla yapı elemanları kullanarak inşa 

ettikleri, üstü örtülü, kapalı ve içi kullanım amacına uygun tasarlanmış binaların 

tümü (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 2019) olarak tanımlanmaktadır.    

 

Kütüphane binası ise, kütüphane hizmetlerinin gerçekleştiği, personelin 

amaca uygun hizmet verebileceği, kullanıcıların rahat yararlanabileceği okuma 

salonlarının bulunduğu, koleksiyonların organize edildiği  (Çelik, 1999) yerler 

olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifade ile kütüphane binası; kullanıcı ve 

çalışanlarının etkinliğini en üst düzeye çıkartan aynı zamanda en az çabayla en 

etkin kaynak yönetimine olanak sağlayan binalar (Renes, 1997) olarak 

tanımlanmaktadır. Kütüphane binalarını bilgi kaynaklarının toplandığı, 

saklandığı, korunduğu, kullanıma sunulduğu, çalışanların, kullanıcıların, 

aygıtların, robot gibi tüm insan ve mekanik aksanların gereksinimlerini gidermek 

için yapılan bir kabuk olarak da tanımlayabiliriz.  

 

Kütüphane binalarının nasıl olması gerektiği konusunda birçok görüş 

bulunmaktadır.  Harry Faulkner-Brown çalışmasında (Faulkner- Brown, 1997) 

kütüphane binalarının; esnek, kompakt, erişilebilir, genişleyebilir, çeşitli, iyi 

organize edilmiş, rahat, güvenilir,  kütüphane ve kaynaklarının korunması için 

sabit bir ortam ve ekonomik olması gerektiğini belirtmiştir.  2017 yılında 

Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Halk 

Kütüphanelerinde mimari uygulamalar çalıştayı (Kuzucuoğlu, Balkaş Yılmaz, & 

Yavuzdemir, 2017) raporunda ise kütüphane mimarileri,  kütüphane binalarının 

büyümeye hazır olması, acil durum ve afet kriterlerine göre yapılması, 

sosyalleşme alanı olarak düşünülmesi, enerji verimliliği temelinde yeşil binalar 

olarak tasarlanması, engellilerin kullanımına uygun olması, dijital uygulamaların 

dikkate alınması, ses, akustik ve ses yalıtımı gibi birçok konulara değinilmiştir; 

fakat kütüphane binaları ile ilgili yapılan birçok çalışmada olduğu gibi robot ve 

yapay zekâ uygulamalarının kütüphane mimarisine etkisi ve önemine 

değinilmemiştir.   

 

Robot ve Yapay Zekâ 

Toplumsal çağları; ilkel, sanayi, tarım, bilgi toplumu ve bilişim toplumu 

olmak üzere beş aşamada değerlendirebiliriz. İçinde bulunduğumuz bilişim 

çağının temel özelliği teknolojinin hayatımızın tüm alanlarında yer almasıdır. 

Yine bilişim çağının en temel özelliklerinden bir diğeri ise hızlı değişim, akıllı 
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makinaların kullanılması, üretim, karar verme, ürün ve hizmetlerin kullanıma 

sunulmasında yapay zekâ ve robotlardan yararlanılmasıdır.  

 

Yapay zekâ kavramı ilke defa 1956 yılında John McCarty tarafından 

kullanılmıştır. Yapay zekâ araştırmalarının temelini, insanların düşünme ve akıl 

yürütme yeteneklerinin makinalar üzerinde görülme isteği ile ortaya çıktığı 

söylenebilir.  “Bir bilgisayar sisteminin insan zekâsına özgü özellikleri olan; 

görsel algılama, ses tanıma, düşünme, fikir üretme, problem çözme, öğrenme, 

anlam çıkarma, geçmiş deneyimleri muhafaza etme ve karar verme gibi yüksek 

bilişsel fonksiyonları veya otonom davranışları sergilemesi yapay zekâ” (Yıldız 

& Yıldırım, 2018) olarak tanımlanmaktadır. Robot ise genel olarak bir işi yerine 

getirmek üzere önceden programlanmış, tasarlanmış elektro-mekanik araçlardır. 

Makinaların konuşma, algılama, öğrenme ve karar verme yetenekleri her geçen 

gün gelişmektedir. 1997 yılında IBM’in Deep Blue isimli bilgisayarının dünya 

satranç şampiyonunu yenmesi, sürücüsüz otomobilin 2014 yılında Nevada’da 

kullanıma başlaması, 2011 yılında Apple tarafından ilk kişisel asistan Siri’nin 

akıllı cihazlarda kullanılması (Yıldız & Yıldırım, 2018) gibi uygulamalar yapay 

zekânın yükselişini, başarılarını ortaya koymaktadır. Apple, Microsoft, Google, 

Facebook gibi firmalar yapay zekâ alanındaki çalışmalarını her geçen gün 

artırmaktadır.  

 

Yapay zekâ ve robotik uygulamalar konusunda akademik çalışmalar her 

geçen gün artmaktadır. Bu çalışmaların birine göre mesleklerin %38’inin gelecek 

15 yıl içinde yapay zekâ ile yapılabileceği ve bazı meslek çalışanlarının işsiz 

kalma olasılıklarının yüksek olduğu belirtilmektedir (Johnson, 2018). Freya ve 

Osborneb (2017) geleceğin istihdamı adlı çalışmasında ise 702 adet meslekle 

ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Bu meslekler içerisinde kütüphanecilik 

mesleğinin %65 ve kütüphane danışma bölümünde çalışanların %95 ihtimalle 

işlerini robotlara, yapay zekâ uygulamalarına bırakacağı belirtilmektedir. 

 

Yewno adlı şirket 100 milyondan fazla makaleyi, kataloglama ve sınıflama 

personeline gereksinim duymadan yapay zekâ uygulamaları ile makaleler 

arasında akademik disiplinlere göre sınıflandırabilmekte ve makaleler arasında 

ilişki kurabilmektedir (Yıldız & Yıldırım, 2018). İnsana özgü düşünme, algılama, 

karar verme, empati kurma gibi özelliklerin makinalar tarafından da 

yapılabilmesi kütüphaneleri, iş süreçlerini, personel gereksinimlerini, mimari 

yapılarını etkileyeceği açıktır.  

 

Kütüphanelerde yapılan işlerin bazıları personel yerine robotlar veya 

yapay zekâ uygulamaları ile yapılabilmektedir. Örneğin kitapların raflara 
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yerleştirilmesi, raflardan kullanıcılara getirilmesi, sayım işlemlerinin yapılması, 

referans sorularının cevaplanması, kullanıcıların kütüphane içinde ilgili yerlere 

yönlendirilmesi, kullanıcı yetkinliklerine göre kütüphaneye giriş-çıkış izni 

verilmesi, ödünç iade işlemlerinin yapılması, bilginin sınıflandırılması ve 

kataloglanması gibi birçok işlem yapılabilmektedir. Bu gelişmeler 

kütüphanelerin iş süreçlerini, yönetimlerini, binalarını ve hizmet verme 

biçimlerini etkilemektedir.  Kütüphanelerin gelecekteki önemi bu değişim ve 

dönüşümü yönetme becerisini artabilir veya azalabilir.   

 

Robot ve yapay zekâ uygulamalarının birçok avantaj ve dezavantajları 

vardır. İnsanlar için kırıcı, karmaşık ve stresli işlerin daha az hata ile daha kısa 

sürede yapay zekâ ile yapılabilmesi avantaj olarak görülürken, insani hislerin 

eksikliği, programların yetki dışına çıkma olasılığı, kötüye kullanım, yeni nesilde 

yozlaşma, insanların işinden olma ihtimali (Mogali, 2014) gibi olumsuz yönleri 

de bulunmaktadır.  

 

Robot, Yapay Zekâ ve Kütüphane Mimarisi 

 

Kütüphaneler, hizmet verdikleri hedef kitlelere göre değişiklik 

(üniversite, halk, çocuk kütüphanesi gibi) gösterse de kütüphane kullanım 

alanları temelde benzerdir. Bu kapsamda kütüphane alanları; kullanıcı, personel, 

koleksiyon, koleksiyon bakım ve koruma, teknolojik aygıtlar, dijitalleştirme, 

“makerspace”, oyun, depo, sergi gibi alanlara bölünebilir. Geleneksel hizmet 

veren bir kütüphane ile robot ve yapay zekâ uygulamaları bulunan bir 

kütüphaneyi karşılaştırdığımızda binadaki alanların bölümlendirilmesi, 

ölçeklendirilmesi farklı olacaktır. Örneğin; geçmişte kütüphane alanlarının 

%20’si kullanıcıların okuma ve araştırması, %10 toplantı, seminer, etkinlik, 

%20’si kütüphane personeli ve %50’si ise koleksiyon alanı (Wong, 2016) olarak 

planlanması önerilmiştir. Günümüzde kütüphanenin alanlarının belli oranlara 

göre bölünmesi değişmiştir.  

Bu değişime en iyi örneklerden biri 6 kütüphanesinde 7 milyondan fazla 

kaynak bulunduran Chicago Üniversitesi Kütüphanesidir. 2007 yılına 

gelindiğinde bu kütüphanenin koleksiyon alanlarının nerede ise tamamının 

dolması nedeni ile kütüphane çözüm arayışına girmiştir. Çözüm olarak Otomatik 

Kütüphane Sistemine (ALS) geçilmesi durumunda koleksiyon alanının %50 daha 

fazla yayın alabileceği tespit edilmiştir. Robot temelli ALS sistemine geçilmiştir. 

12 toplama noktasında, 5 robotik vinç ile 5 dakika içinde kütüphane personeli 

veya kullanıcılar tarafından istenilen kitaplar robotlar tarafından 

getirilebilmektedir. 
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Bu sistem ile istenen binlerce kitap hızlı biçimde kullanıcıya 

sunulabilmektedir.  Koleksiyonun ısı, ışık ve nem gibi daha iyi ortamlarda 

saklanabilmesine imkân vermektedir. Bu çalışma, 20 yıllık koleksiyon büyüme 

alanı için oluşturulmuştur. Aynı koleksiyonu geleneksel raf sistemi ile 

karşılaştırdığımızda maliyetin 1/3 oranında azaldığı tespit edilmiştir. Aynı 

koleksiyonu geleneksel raf ile depolamak gerekirse ALS sistemi göre 1/7 

oranında daha fazla rafa gereksinim oluşmaktadır. (University of Chicago 

Library, 2018). 

 

Sydney Teknoloji Üniversitesi Kütüphanesinde de Otomatik Kütüphane 

Sistemi (ALS) kullanılmaktadır. Bu teknolojinin kullanılmaya başlaması ile 

birlikte 325.000 kitap depolara kaldırılmıştır. Kitaplar depodan 6 adet robotik 

vinçler ile getirilmekte ve yerleştirilmektedir. Kullanıcılar online olarak kitap 

isteme işlemi yapabilmektedir. Kitapların taşınması ve getirilmesinde Radyo 

Frekansı ile Tanımlama (RFID) teknolojisinden yararlanılmaktadır. (Chettle, 

2014). Utah Üniversitesi, Varşova Üniversitesi Kütüphanesi gibi birçok 

kütüphane Otomatik Kütüphane Sistemini (ALS) kullanmaktadır. 

Kütüphanelerde bu sistemin kullanılabilmesi için mevcut bina yapılarında 

yeniden yapılanma yapılmalı veya yeni yapılacak kütüphane binalarında ise 

sistemin kullanılabilmesi için planlama yapılmalıdır.  

 

Kütüphane binalarında robot ve yapay zekâ uygulamalarından etkilenen 

alanların biri de referans bölümleridir. Kütüphane kullanıcıları geçmişte 

sorularına yanıt alabilmek için kütüphaneye kadar gelir ve referans sorularını 

kütüphanecilere sorarlardı. Günümüzde kütüphane kullanıcıları sorularını, 

“kütüphaneciye sor” uygulamaları, sosyal medya araçları, e-posta gibi araçlarla 

sormaktadır. Kütüphaneye gelen kullanıcıların sorularını yanıtlamak üzere 

kütüphanelerde robotlar yer almaya başlamıştır. Bu uygulamaya ABD’deki 
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Roanoke Halk Kütüphanesindeki “Pepper” isimli robotu örnek gösterebiliriz. 

Robot, hikâye anlatabilmekte, dans edebilmekte, bazı sorulara yanıt 

verebilmektedir. Kullanıcılar ile öz çekim yapabilmektedir. Robot bu eğlenceli 

uygulamalarının yanında toplumu eğitmede bir araç olarak kullanılmaktadır. 

Kodlama konusunda eğitim amaçlı olarak da (Jones, 2018) kullanılmaktadır. 

 

 
 

Bu konuda diğer bir örnek ise Çin’in Şanghay Kütüphanesindeki robottur. 

Bu robot 200’den fazla soruya yanıt verebilmektedir. Şu an soruların %70’ine 

doğru yanıt verebilmektedir. Sürekli iyileştirmeler ile robotun sorulara doğru 

yanıt verme oranının %95’e çıkarılması (Chiu, 2018; https://www.youtube.com/ 

watch?v=ttHhJ5V7bK8) hedeflenmektedir. Söz konusu bu ve benzeri örneklerde 

görüldüğü gibi kütüphanelerdeki referans ile ilgili alanları da yapay zekâ ve 

robotik uygulamalardan etkilenecektir. Bu bağlamda yeni kütüphane binalarında 

yapay zekâ ve robotik uygulamalar için alanlar planlanması kaçınılmaz bir hal 

almaktadır (https://www.youtube.com/watch?v=wPe4mtR7YnQ). Yapay zekâ 

ile donatılan robotlar referans kütüphanecilerinin işlerinin bir kısmını 

yapabilecek yeteneklere ulaştığı zaman kütüphanelerdeki personele ayrılan 

alanların tekrar gözden geçirilmesi gerekebilir. Kütüphane çalışanlarının mevcut 

işlerinin büyük bir kısmı robotlar tarafından daha kolay, daha hızlı ve daha 

başarılı bir şekilde yürütülmektedir.  

Kütüphanelerde düzenli olarak yapılan işlerden biri de sayım (envanter) 

işlemleridir. Geleneksel olarak sayım işleri kütüphane personeli tarafından 

yapılır. Sayımın yapılması, raporlanması oldukça zaman alan bir süreçtir. 

Günümüzde bazı kütüphaneler sayım işlemlerinin yapılmasında robotlardan 

yararlanmakta ve sayım işlemlerini daha kısa sürede yapabilmektedir. Örneğin, 

Max-Planck-Institute in Luxembourg Kütüphanesinde “Torry” olarak 

adlandırılan robot, bir saat içerisinde %99 doğruluk oranı ile 35.000 kitabı 
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sayabilmektedir. Robot kendi kendine hareket edebilmekte ve sayım işlemlerini 

kütüphane personeline göre çok daha kısa sürede yapabilmektedir. (Flockett, 

2016) Böylece kütüphane personeli farklı işlere zaman ayırabilmektedir.  Bu 

konuda diğer bir pilot çalışma ise Mannheim Üniversitesi Kütüphanesindeki 

“Robot temelli kütüphane bakım-SWT Mater” projesidir. 

 

 
Bu proje ile kütüphanecilere kitap sayım, kitap arama ve kitapların 

durumları (ödünçte, rafta gibi) hakkında otomatik raporların sunulması 

hedeflenmiştir. Robotlar raflardan aldıkları verileri doğrudan sunuculara 

iletmekte ve kitapların durumu hakkında raporlar (Al Assad, Alkhaddour, & 

Baumert, 2016; https://www.youtube.com/watch?v=-hkOPnqjFgc). Bu ve 

benzeri uygulamaların gelecekte kütüphane binalarını daha fazla etkilemesi 

beklenmektedir. Robotların egemen olacağı alanlar ne kadar genişlikte olacak, 

raflar arası boşluk ne kadar olmalı, katlar arası geçiş nasıl sağlanmalı gibi 

kütüphane binaları ile ilgili çeşitli sorular kaçınılmazdır.  
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Kütüphane kullanıcıları, kütüphane içinde okuma ve araştırmalarını 

yaparken koltuk veya sandalyelere gereksinim duyarlar. Kullanıcılar okuma, 

araştırma alanlarında koltuk veya sandalye kullandıkları gibi bazen oturma 

koltuklarını raf aralarına götürürler.  Gelişen teknoloji ve akıllı sistemler ile 

kullanıcı koltuklara kütüphane kartlarını okuttuktan sonra sandalye veya koltuk 

kullanıcıları takip edebilmektedir. Örneğin Alman tasarımcı Jelte van Geest “De 

Bibliotheek Eindhoven” kütüphanesi için RFID teknolojili robotik koltuklar 

tasarlamıştır. Kullanıcı koltuğa kütüphane kartını okuttuktan sonra koltuk 

kullanıcıyı takip etmekte ve kullanıcı kütüphanede boş bulduğu bir alana 

oturabilmektedir. Kütüphane ödünç masasının önündeki çizgiyi geçtikten sonra 

akıllı koltuk, kullanıcı takibini bırakmakta ve koltuk ilk bulunduğu yere geri 

dönmektedir.  Diğer kullanıcılar için hazır beklemektedir (Chen, 2008). Bu akıllı 

koltuk uygulaması nedeni ile kütüphane binasında geçiş alanları daha geniş 

olmalıdır. Aynı anda onlarca, yüzlerce koltuğun hareket ettiğini 

düşündüğümüzde mevcut kütüphane binasının yeniden tasarlanması 

gerekmektedir.   

 

Robot ve Yapay Zekâ Gelişmeleri Kapsamında Kütüphane Binalarına 

ilişkin Öneriler  

Kütüphane binalarının yapılmasında, kütüphane türü, coğrafi bölge, 

hizmet vereceği hedef kitle, ülke kültürü, iklim, zemin ve toprak yapısı gibi 

birçok öğe dikkate alınır.   

Kütüphanelerin elektrik, kablo ve diğer donanım ihtiyaçları gelişen teknolojilere 

göre esnek olmalıdır.  

Kütüphane binaları, binanın dışından veya içinden dijital iletişim ağını 

sağlayabilecek kablolu ve kablosuz bağlantıları desteklemelidir. Örneğin, 

binadaki dış dijital bağlantılar, internet-ağ bağlantıları, telefon ağları ve dijital 

servis sağlayıcılarının (kablo firmaları) döşenmesinde bakır ve fiber-optik 

kablolar yeterince bulunmalıdır.  

 

Teknolojinin hızla değişmesi nedeni ile daha fazla elektrik devresi ve 

çıkışlarına gereksinim olmaktadır. Bu kapsamda binalarda yeterli elektrik devresi 

ve çıkışı bulunmalıdır. Kütüphane mekânlarının tasarımına bilgisayarlar ve 

elektronik iş istasyonları için akım koruyucuları tanımlanmış devrelerin dâhil 

edilmesi de gereklidir.   

 

Bu anlamda kütüphane inşaasında robot ve yapay zekânın dikkate 

alınmasında aşağıdaki hususlar önerilmiştir:  
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- Kütüphane binalarında; internet ağı, elektrik, TV yayını, RFID sensörü, 

kamera, kablo alt yapıları robot ve yapay zekâ teknolojileri de dikkate 

alınarak yeterli düzeyde ve geliştirilmeye açık olarak planlanmalıdır. 

- Kütüphane binasının içinden veya dışından dijital iletişimi 

sağlayabilecek kablolu veya kablosuz iletişimin (Moza Aydoğan & 

Tokman, 2015) nasıl sağlanacağı dikkate alınmalı çevresel cihazların 

çalışmasını ve verimliliğini etkileyecek etmenler dikkatlice 

planlanmalıdır.  

- Aydınlatma, havalandırma, soğutma, alarm, yangın söndürme 

sistemlerinin planlanmasında robot ve yapay zekâ uygulamaları da 

dikkate alınmalıdır. 

- Koleksiyon, personel, eğitim gibi alanlar tasarlanırken robot ve yapay 

zekâ uygulamaları dikkate alınmalıdır. Örneğin sayım yapan robotun 

kullanacağı yol, rafların arasındaki boşluk, katlar arası geçişler robotların 

geçebileceği biçimde tasarlanmalıdır.  

- Robotların yayınları raflardan alarak kullanıcıya getirmesi veya iade 

edilen yayınların yerlerine yerleştirilmesi için gerekli planlamalar 

yapılmalıdır.  

- Kütüphanelerde yeni teknolojilerin geliştirildiği, tasarlandığı ve 

gerektiğinde bakım ve onarım yapıldığı alanlar oluşturulmalıdır.  

- Kütüphanelerde işaretleme ve yönlendirme sistemlerinde yeni 

uygulamalar (RFID gibi) dikkate alınmalıdır. 

- Kişisel verilerin ve çevrimiçi ortamdaki kaynakların korunması için 

kütüphanelerde özel alanlar ayrılmalıdır. 

- Kütüphane alanları modüler, esnek ve gelişmeye açık olarak 

planlanmalıdır.  

- “Makerspace”, sanal gözlük, QR uygulamaları için gerekli alanlar 

planlanmaya dâhil edilmelidir. 

- Kütüphanelerin birer yaşam merkezi rolü de üstlendiğini 

düşündüğümüzde, buluşma, eğitim, konser, sergi, sunum gibi alanlar için 

daha fazla yer ayrılmalıdır.  

-  

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME  

 

Kütüphane binaları, kütüphanelerdeki iş akışını, hizmet kalitesini, bilgiye 

ulaşımı, verimli çalışmayı ve bilgi kaynaklarının ömürlerini etkilemektedir.  

Gelişen ve değişen teknolojilerden hiç şüphesiz kütüphane binaları da 

etkilenmekte/etkilenecektir. Kütüphaneler değişime uyum sağlayıp güncel 

teknolojiler ile donatılırsa kütüphane binalarında yapılan yenilemeler 

verimliliğini artıracaktır. 
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Kütüphane binalarında sadece basılı kaynaklar için değil, elektronik 

kaynakların saklanması, korunması ve kullanıma sunulması için gerekli alanları 

da oluşturulmalıdır.  

 

Kütüphane binaları, esnek, erişimi kolay, güvenli, yeni teknoloji 

kullanımına uygun, rahat, davetkâr, estetik, doğal ışık alan, ekonomik, 

genişlemeye ve değiştirilmeye uygun olarak planlanmalıdır. Kütüphaneler, robot 

ve yapay zekâ uygulamaları ile koleksiyonlarını daha iyi analiz etme, 

araştırabilme, personel yeteneklerini geliştirme, yeni iş alanları oluşturma, 

toplumu eğitme, bilgilendirme gibi faaliyetler ile varlıklarını daha etkin hale 

getirebileceklerdir.  
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TOPLUMSAL DEĞERLERİN AKTARILMASINDA FARKLI BİR 

YÖNTEM: İZCİLİK1 

 

Hilmi TÜRKYILMAZ2, Tuncay CANBULAT3,  Halit ARAPOĞLU4 & 

Yaşar ÇIRAKLI5  

 

Öz 

Değerler, toplumsal birlik ve beraberliği sağlayan ve bu birlik ve beraberliğin uyumlu ve 

devamlı hale gelmesini temin eden en önemli unsurlardan biridir. İnsanın hayatına yön 

veren ve onun hayatını inşa eden değerler,  aynı zamanda insanın anlam arayışına katkı 

sunan faktörlerdir. Bu bakımdan değerler kültürel anlamda hem bireyin hem de toplumun 

temel yapıtaşlarını meydana getirirler. Bilim, teknoloji, kitle iletişim araçları vb. 

faktörlerin de etkisiyle, son yıllarda toplumsal alanda hızlı değişimler meydana gelmiştir. 

Bu değişimler arasında “toplumsal bozulma” olarak nitelendirilebilecek farklılaşmaların 

da olması, okullarda değerler eğitimi konusunu gündeme getirmiştir. Bu amaçla son 

yılarda değerlerin bireylere nasıl aktarılacağı hususunda araştırmalar yapılmış ve buna 

uygun eğitim programları geliştirilmeye başlanmıştır. Değerlerin aktarılmasında, aile, 

                                                 
1 Bu araştırma Uluslararası Eğitim ve Değerler Sempozyumunda (ISOEVA-2017) sözlü bildiri 
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3 Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi, tuncaycanbulat@gmail.com, Orcid: 

0000-0001-6616-1948 
4 Öğretmen, Nevşehir MEM, halitarapoglu@gmail.com, Orcid: 0000-0003-4643-6953 
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okul, çevre gibi çok farklı boyutlar sürece dâhil olduğundan, değerler eğitiminde farklı 

yöntem ve uygulamaların geliştirilmesi gerekmektedir. Zira yapılan araştırmalarda, telkin 

yönteminin değer öğretiminde fazla etkili olmadığı görülmektedir. Buradan hareketle bu 

araştırmada izcilik faaliyetlerine iki yıl boyunca katılan imam hatip ortaokulu 

öğrencilerinin insani değerleri ve doğa sevgisi değerine yönelik tutumlarının izcilik 

faaliyetlerine katılmayanlara göre değişip değişmediği ortaya konulmuştur. Araştırma 

son-test kontrol gruplu deneysel desene göre 35 deney grubu ve 30 kontrol grubu 

öğrencisiyle yürütülmüştür. Araştırmada veriler Dilmaç (2007) tarafından geliştirilen 

“İnsani Değerler Ölçeği”  ve Tahiroğlu (2011) tarafından geliştirilen “Doğa Sevgisi 

Tutum Ölçeği”  ile toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS 23.00 ile analiz edilmiştir. 

Araştırma bulgularına göre izcilik faaliyetlerine katılan imam hatip ortaokulu 

öğrencilerinin insani değerleri ve doğa sevgisi değerine yönelik tutumları izcilik 

faaliyetlerine katılmayan imam hatip ortaokulu öğrencilerine göre anlamlı düzeyde izci 

grubu lehine farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu araştırmanın değer kazanımında 

izcilik faaliyetlerinin etkisinin belirlenmesine ve toplumsal değerlerin aktarılmasında 

farklı yöntemlerin gündeme gelmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Değerler, Değer, Değerler Eğitimi, İzcilik, Sosyalleşme.  

 

 

A Different Method for Transfer of Social Values: Scouting 

 

Abstract 

Values are one of the most important elements that provide social unity and solidarity and 

ensure that this unity and solidarity become harmonious and permanent. The values that 

shape and build the life of man are also factors that contribute to the search for meaning. 

In this respect, values constitute the basic building blocks of both the individual and the 

society in a cultural sense. Science, technology, mass media, etc. with the influence of 

factors, rapid changes have occurred in the social field in recent years. The existence of 

differentiations that can be described as “social disruption” among these changes brought 

the issue of values education to the agenda. For this purpose, studies have been carried 

out on how to transfer values to children and appropriate educational programs started to 

be developed. Since many different dimensions such as family, school, environment are 

involved in the transfer of values, different methods and practices should be developed in 

value education. Because, it is seen in studies that suggestion method is not very effective 

in value teaching. From this point of view, in this study, it is revealed whether the attitudes 

of the imam hatip secondary school students who participated in the scouting activities 

for three years changed their values towards the human values and nature love value 

according to those who did not participate in scouting activities. The research was 

conducted with 35 experimental group and 30 control group students according to the 

experimental design with post-test control group. The data in research were collected with 

“Human values scale” developed by Dilmaç (2007) and " Nature love attitude scale" 

developed by Tahiroğlu (2011). The collected data were analyzed with SPSS 23.00. 
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According to the findings of the study, it was concluded that the attitudes of the imam 

hatip secondary school students who participated in the scouting activities towards the 

human values and the value of love of nature were significantly different in favor of the 

scout group compared to the imam hatip secondary school students who did not 

participate in the scouting activities. It is thought that this research will contribute to the 

determination of the impact of scouting activities on the appreciation of the value 

acquisition and the introduction of different methods in the transfer of social values. 

Keywords: Social Values, Value, Values Education, Scouting, Socialization. 

 

GİRİŞ 

Pozitivist bilgi ve bilim anlayışı temelinde şekillenen modern eğitim 

anlayışı uzun yıllar, dayandığı temel felsefe gereği değerler konusunda dışlayıcı 

bir tavır ortaya koymuştur. Bu bakımdan gerek eğitim müfredatlarında gerekse 

bilimsel araştırmalarda değerlere yer verilmemiştir. Çünkü pozitivist bilgi ve 

bilim anlayışına göre bilim objektif ve rasyoneldir; değerler ve değer yargıları ise 

sübjektif ve irrasyoneldir başka bir ifade ile hissidir. (Habermas, 2003: 2). Bu 

bakımdan değer yargılarına başvurmak, öznelliğe hatta keyfîliğe yol açmaktır. 

Başka bir ifade ile bilimsel pozitivist perspektif, bilimsel nesnelliğin, ancak 

değerlerden bağımsız ve yansız olmakla sağlanabileceğini vurgulamıştır 

(Lickona, 1993: 6; Özensel, 2003: 218-219). İşte bu perspektif sebebiyle hem 

eğitim müfredatlarında hem de bilimsel araştırmalarda “değer” kavramlarına 

fazla yer verilmemişti. 

Fakat yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren Avrupa’da pozitivizme 

yoğun eleştiriler yöneltilmesi ve modern toplumun sosyal ve ahlaki değerler 

noktasında ciddi problemler ve gerilim alanlarıyla karşı karşıya kalması değerler 

ve eğitimi konusunu gündeme getirmiştir (Kenan, 2009: 275). Gençlerde 

yaygınlaşan uyuşturucu bağımlılığı, cinsel düşkünlükler, erken hamilelik, 

intiharlar, boşanma oranlarının yükselmesi, ailenin parçalanması, genç intiharları 

gibi toplumsal anlamda çöküşü işaret eden gelişmelerden bazıları burada 

hatırlanabilir. İşte bu ve benzeri olumsuz gelişmeler karşısında anne-babalar, 

eğitimciler ve toplum liderleri, okulların ahlak ve değer eğitimi konularında 

görev üstlenmesini dile getirmeye başlamışlardır (Kirschenbaum, 1992: 772; 

Lickona, 1993: 8-10.) 

Gelinen noktada değerler konusu önem kazanmış, hem eğitim 

müfredatlarına girmiş hem de bilimsel araştırmaların konusu haline gelmiştir 

(Kirschenbaum, 1992: 772-773; Kirschenbaum, 2000: 4; Aydın, 2010: 16). Bu 

süreçte başta okul müfredatları olmak üzere okul yönetimi, eğitimcilerin 
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sorumlulukları, öğrencilerden beklenenler, öğrencilerin beklentileri gibi pek çok 

konuda değişim ve dönüşüm yaşandığı görülmektedir. 

Dinden ekonomiye, eğitimden sosyolojiye kadar birçok alanda kullanılan 

değer kavramı ele alınan her bir disiplin içinde farklı olarak ele alınmış ve 

tanımlanmıştır. İlk olarak Znaniecki tarafından sosyal bilimlere kazandırılan 

“değer” kavramı Latince “valere” kökünden gelmekte olup “kıymetli olmak” 

veya “güçlü olmak” anlamlarına gelmektedir. (Bilgin, 1995: 83) 

Türk Dil Kurumu’nun (TDK, 2020) sözlüğünde değer kavramı; “bir şeyin 

önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, meziyet, 

kıymet; bir ulusun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik ve bilimsel değerlerini 

kapsayan maddi ve manevi öğelerin bütünü” olarak tarif edilmektedir. Çağdaş 

sosyoloji sözlüğünde ise değer, “özel eylemleri ve amaçları yargılamada temel 

bir standart sağlayan ve bir grubun üyelerinin güçlü duygusal bağlılıklarıyla 

oluşmuş soyut, genelleştirilmiş davranış prensipleri” olarak tanımlanmaktadır 

(Theodorson ve Theodorson, 1979: 455).  

Değerlerin kaynağı ne olursa olsun, bir biçimde sosyaldir. Bu bakımdan 

onların öğrenilmesi, rol öğrenmesi şeklinde tezahür eden bir sosyal öğrenmedir 

(Güngör, 1993: 70). Değerler pek çok kişi tarafında paylaşılır, ciddiye alınır 

(Fichter, 1990:132), kültür içerisinde şekillenir, birey tarafından içselleştirilmek 

suretiyle hayat bulurlar. Onlar insan davranışları için bir ölçü ve standart ortaya 

koyduklarından (Gökçe, 1994: 133), insanların birlikte yaşamalarının temel 

koşullarındandır (Çelebi, 2010: 9-11). Rokeach’ a göre de değerler bireyi belli bir 

pozisyon almaya sevkederler. Hatta olumsuz eylemlere bile rasyonalite 

kazandırırlar (Bilgin, 1995: 84).  

Değerler bu özellikleriyle bireylerin yaşamının derinlerine nüfuz ederek, 

her gün tecrübe edilen gerçekliğin önemli bir parçasını oluştururlar. Birey ve 

toplum hayatına yapı ve yön verirler. Bu anlamda beşerî varoluşu 

anlamlandırmada katkı sağlarlar. Bazı motivasyonları oluşturmada, nesneleri 

kavramada ve düşünmede kişilere yol gösterirler. Bu açıdan değerler bireyin 

toplumsal hayata intibak etme sürecinde onlara bir güvenlik, anlamlılık, amaçlılık 

ve geleceğe yönelimlilik duygusu kazandırırlar (Kilby, 1993: 59; Özensel, 2003: 

229).   

Değerler bir bakıma birey ve toplum hayatının gayeleridir (Güngör, 1993: 

84). Onun için bütün toplumlar, toplumun devamını sağlayan ortak düşünce ve 

ahlaki ilkeleri içermesi sebebiyle, hem toplumun iyiliği hem de bireyin mutluluğu 

için değerleri, toplumun yeni üyelerine kazandırmaya çalışırlar (Ekşi ve Katılmış 

2011: 11). Bu sebeple milletler, bireylerin belli değerlerin farkına varması, onları 
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içselleştirmesi, yeni değerler üretebilmesi ve şahsiyetini bunlara göre 

şekillendirerek değerleri davranışlarında göstermesi için eğitime önem verirler. 

(Yeşil ve Aydın, 2007: 71).  

Bilindiği gibi tarih boyunca eğitimin iki önemli hedefi vardır. Öğrencilerin 

akademik başarılarını yükseltmek bunun yanında iyi bir insan/vatandaş olması 

için öğrencilere iyi karakter özelliklerini kazandırmak. Bu açıdan bakıldığında 

değerlerin eğitim ve öğretimi dünyanın her tarafında okulun hedefleri arasında 

yer almaktadır  (Lickona 1993: 16; Ryan 1993: 16).  

Bu bağlamda Türk Milli Eğitimin amaçlarının belirlendiği 1973 tarih ve 

1739 sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu”na bakıldığında genel amaçlar; “Türk 

Milletinin bütün fertlerini…. Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve 

kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren yurttaşlar… olarak 

yetiştirmek” şeklinde ifade edilmiştir. Buradan da anlaşıldığı gibi, bireylere iyi 

karakter özellikleri kazandırmak suretiyle iyi yurttaşlar yetiştirme noktasında 

değerler önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı 

öğretim programları (2018) incelendiğinde değerlerin, Türkçe, Sosyal Bilgiler, 

Hayat Bilgisi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji, Vatandaşlık ve 

Demokrasi Eğitimi gibi derslerin içinde yer aldığı görülmektedir. Söz konusu 

derslerde değerler ya müstakil bir başlık olarak ele alınmış ya da programın içine 

serpiştirilmiştir.  

Değer aktarma ve kazandırma sürecinin istenilen düzeye ulaşması için 

değerlerin ezberletilmesi ya da içeriğinin öğretilmesi yeterli değildir. Zira 

değerlerin bireyin davranışlarına yön verebilmesi için onların benimsenip 

içselleştirilmesi, bireyin değerlerin üzerinde durduğu hususları bizzat keşfederek 

öğrenmesi ve bunları davranışlarında göstermesi gerekmektedir (Ekşi ve Katılmış 

2011: 13).  

Değer kazandırma sürecinde şüphesiz birçok yol bulunmaktadır. 

Bunlardan birinin de izcilik uygulamaları olduğu söylenebilir. Zira Türk Milli 

Eğitiminin genel amaç ve hedefleri ile izcilik amaç ve hedefleri 

karşılaştırıldığında benzer hedefler doğrultusunda faaliyet gösterdikleri 

görülmektedir. 

Uluslararası ve üniformalı bir gençlik çalışması olan izcilik, “çocuk ve 

genci tam anlamıyla topluma yararlı, insanları seven, onlara yardım eden, doğayı 

ve çevreyi koruyan, vatanına yararlı, iyi bir insan olma sanatı” olarak 

tanımlanmaktadır. Bu anlamıyla izcilik, çocuk ve gencin karakterini geliştirmek 

suretiyle aile ile okul eğitimleri arasında kalan boşlukları doldurma işlevi görür. 
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Kişiyi iyi bir insan, iyi bir vatandaş olarak yetiştirmek suretiyle daha iyi bir 

dünyanın inşasına yardımcı olmaya çabalayan, eğitici özelliği olan bir çalışmadır.  

Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları İzcilik 

Yönetmeliği’nde izcilik faaliyetlerinin amacı şu şekilde ifade edilmektedir:  

“Bu faaliyetlere katılan çocuk veya genci: yurduna, milletine ve Atatürk 

ilkelerine bağlı, bütün insanlara karşı dürüst ve iyi duygulu, iyi karakterli ve 

toplum içinde yapıcı ruha sahip, kanun, nizam, talimat ve emirlere uyan, saygılı 

disiplinli, özveri sahibi, toplum ve çevre kalkınmasına hizmet eden, kendisi için 

gerekli el becerilerine sahip, kendine güvenen, sorumluluk almaya hazır, sağlıklı 

ve olumlu düşünen, doğa ve kültür eserlerini seven koruyan, bir yurttaş olarak 

yetiştirmektir.” (Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları 

İzcilik Yönetmeliği, 1992)  

İzcilik teşkilatına giren herkes; 

“Tanrıya ve vatanıma karşı vazifelerimi yerine getireceğime, izcilik 

türesine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi 

bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlâkça dürüst tutmak için elimden geleni 

yapacağıma şerefim üzerine ant içerim.” şeklinde ifade edilen ‘izci andı’nı içerek 

faaliyetlere başlamaktadır. (İzcilik Federasyonu Başkanlığı 1996: 16) 

Söz konusu andda geçen ve her izcinin uymakla yükümlü olduğu izcilik 

türeleri (ilke) ise şöyle ifade edilmektedir: “İzci, sözünün eridir, şeref ve 

haysiyetini her şeyin üstünde tutar. Yurduna, milletine, ailesine ve izci liderlerine 

sadıktır. Başkalarına yardımcı ve yararlı olur. Herkesin arkadaşı ve bütün 

izcilerin kardeşidir. Herkese karşı naziktir. Bitki ve hayvanları sever ve korur. 

Büyüklerinin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur. Her türlü şartlar altında 

neşeli ve güler yüzlüdür. İzci, cesurdur ve tutumludur. Fikir, söz ve 

hareketlerinde açık ve dürüsttür.” Buradan da anlaşıldığı gibi izci andı ve türesi, 

izcinin görevlerini ve ondan beklenenleri anlatmasının yanında onun iyi bir insan 

ve vatandaş olabilmesi izcilere rehberlik etmektedir.   

Bunların dışında bir de izci basamaklarına göre belirlenmiş “Yavrukurt çok 

çalışır”, “İzci daima hazırdır”, “Ergin izci topluma hizmet eder” gibi parolaları 

bulunmaktadır. İzciliğin sloganı ise: “Her gün en az bir iyilik” yapmak şeklinde 

ifade edilmektedir. Parola ve slogan ikisi birlikte düşünüldüğünde bunlar izcinin 

yardım etme istek ve eğilimini ortaya koymaktadır (İzcilik Federasyonu 

Başkanlığı, 1996: 16-17). Buraya kadar anlatılan özellikler dikkate alındığında 

ile izciliğin, doğrudan öğretimden farklı olarak uygulamalı bilgi ve beceri 

kazandıran eğitim karakterinin daha baskın olduğu faaliyet olduğu söylenebilir. 
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İzcilik Federasyonu Başkanlığı tarafından yayınlanan El Kitabı’nda 

izcilere sosyal problemlerin çözümünde görev alarak yardımcı olmaları, 

toplumsal değişim ve dönüşümde sorumluluklar üstlenmeleri için bazı 

tavsiyelerde bulunulmaktadır. 

“İçinde yaşadığın toplum farklı görüşten, inançtan, eğitimden ya da ırktan 

da olsa, tüm bireylerinin birlikte uyum içinde yaşayabileceği bir yer olmalıdır. 

Toplumu böyle bir topluma dönüştürebilmek için yapman gereken üç şey: İçinde 

yaşadığın toplumu tanımak. Toplum yaşamında yer almak, topluma katılmak. 

Ondan gurur duymak ve daha da gelişmesi için bir şeyler yapmak” (İzcilik 

Federasyonu Başkanlığı, 1996: 231-232). 

Açık hava etkinliği olarak adlandırılan izcilik okullardan farklı olarak 

yaşayarak öğrenme metodunu benimsemiştir. Okul uygulanan öğretim 

programlarıyla, bireyi tek başına hayata hazır hale getirmede, hayatta karşısına 

çıkacak problemlerin neler olduğunun ve karşılaşıldığında ise nasıl bir davranış 

göstermesi gerektiğinin verilmemesi nedeniyle yetersiz kalabilir. Bu eksiklik, 

toplumsal hayatın gerektirdiği bazı bilgi, beceri ve alışkanlıkların bireylere 

doğrudan yaparak ve yaşayarak verilmesiyle giderilebilir (Coşkuner, 2011:6). 

İzcilik etkinlikleri sırasında birey kendini deneme ve bireysel olanaklarını tanıma 

şansına sahip olur. Özellikle kamplarda ve açık hava çalışmalarında izci, kendini 

ve doğayı tanır, yaratıcı yönü gelişir (Kutlu, 2001: 10).  

İzcilik hareketini 1908 yılında başlatan Baden Powel, belli becerileri 

kazanmak için zaman ve emek harcayan her çocuğun ödüllendirilmesi gerektiğini 

düşünerek izci üniforması üzerine takılan bir işaret geliştirmiştir. Bu işaret diğer 

izcilere, işareti takan izcinin neyi başardığını göstermektedir. Böylece izcilik 

çalışmaları içine “işaret sistemi” girmiş ve eğitimin bir parçası haline gelmiştir 

(İzcilik Federasyonu Başkanlığı, 1996: 233). Bu sistem, çocukları başkaları ile 

yarıştırmadan, bireyin kendi ilgi, istek, yetenek ve gayretine bağlı olan bir 

öğretim ortamı ve sürecinin oluşmasını sağlamaktadır. 

Çocuk ve gençleri sahip olduğu özellikleriyle bir bütün olarak ele alan 

izcilik, onların boş zamanlarını uygun etkinliklerle değerlendirilmesini sağlayan, 

ruh ve beden sağlıklarını geliştiren bir eğitim aracıdır. Bu yönüyle izcilik, 

uygulamalı olarak bilgi ve beceri kazandıran bir eğitim özelliği taşımaktadır. Bu 

sebeple de izcilik bütün ülkelerde öğretimi destekleyen bir etkinlik olarak 

görülmüş ve okullara bağlı izcilik teşkilatları oluşturulmuştur (Güven, 2003: 66). 

İzciliğin okul eğitimini destekleyen önemli bir uygulama olmasının yanında, 

gençlerin bedensel, ruhsal ve sosyal gelişimlerinin gelişimlerine yardım ederek 

sosyalleşmelerinde etkili olduğu söylenebilir (Çiftçi, Olaç, Aksakal, Yaman, 

2015:427-428; Güven, 2003: 65). 
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İzciliğin amaç ve işlevleri göz önüne alındığında etkinliğe katılan 

bireylerin, doğal yaşamın ve tarihi eserlerin korunması hususunda olumlu tutum 

geliştirmesinde ve iyi insan olma özelliği kazanmasında izciliğin etkili olması 

beklenmektedir (Bıyık, 2001: 54). Benzer araştırmalarda da izciliğin, izci 

öğrencilerin diğer öğrencilere göre sahip oldukları değerleri davranışa ve 

tutumlarına yansıtmalarında daha etkili olduğu sonucuna ulaşıldığı 

raporlanmaktadır (Çiftçi, Olaç, Aksakal ve Yaman, 2015; Malkoç, 2010). 

Başka bir ifade ile izciliğin amaç, işlev ve uygulamalarına bakıldığında, 

değerler öğretiminde önemli katkıları olduğu söylenebilir. 

Okul içi ve okul dışı uygulamaları, gezi ve ziyaretleri, kampları ile izcilik 

adeta bir yaşam biçimidir. Çeşitli etkinlikler yoluyla izcilik; sağlıklı, mutlu ve 

birlikte yaşamayı bilen, sorumluluk sahibi, kendine güvenen, yaratıcı, üretken, 

yardımlaşma ve paylaşmaya açık, hoşgörülü, ulusal ve kültürel değerler ile 

demokratik yaşamın gerektirdiği davranışları benimseyen, milli ve manevi bilinci 

yüksek, vatanını ve milletini seven, doğayı koruyan bireyler yetiştirmeye çaba 

göstermektedir. Kısaca izcilik faaliyetlerinin temelini değerler eğitiminin 

oluşturduğu söylenebilir. Onun için bu çalışmada izcilik faaliyetlerine katılan ve 

katılmayan öğrencilerden hareket edilerek izciliğin değerler eğitiminde herhangi 

bir katkısının olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Problem Durumu 

Bu araştırmanın problemi, toplumsal değerlerin bireylere aktarılmasında 

izcilik uygulamalarının farklı bir yöntem olup olmadığının tespit edilmesidir. Bu 

amaçla izcilik uygulamalarının öğrencilerin insani değerler ve doğa sevgisi 

tutumlarına etkisini belirlemek ana problem olarak belirlenmiştir.  

Araştırmanın alt problemleri ise İmam hatip ortaokulu öğrencilerinin;  

1) İnsani değerler puanları ne düzeydedir? 

2) İnsani değerler son test puanlarında deney ve kontrol grubunda 

olmalarına göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

3) Doğa sevgisi tutum puanları ne düzeydedir? 

4) Doğa sevgisi tutumu son test puanlarında deney ve kontrol grubunda 

olmalarına göre anlamlı bir farklılık var mıdır? 

 

YÖNTEM 

Bu araştırmada 2015-2016 ve 2016-2017 eğitim öğretim yıllarında (yaz 

ayları dahil) izcilik faaliyetlerine katılan imam hatip ortaokulu öğrencilerinin 

insani değerler ve doğa sevgisi tutumlarının izcilik faaliyetlerine katılmayanlara 
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göre nasıl olduğu ortaya konulmuştur. Araştırma karşılaştırmalı eşitlenmemiş son 

test kontrol gruplu yarı deneysel desene göre yürütülmüştür. Bu modelde 

birbirine benzer iki grup belirlenir. Ön test yapma imkanı ya da gereksinimi 

olmayan durumlarda bu araştırma modeli kullanılır. Tek grup son test desenine 

benzerdir. Tek grup son test desenine ilave olarak karşılaştırma ya da kontrol 

grubu (işlem görmeyen ya da farklı bir işleme tabi tutulan) vardır. Bu modelde 

bir gruba işlem uygulandıktan sonra bağımlı değişken incelenir (son-test 

üzerinden) bu inceleme eş zamanlı iki gruba son test uygulanarak gerçekleştirilir 

(Karasar, 2006). Modelin simgesel görünümü Tablo 1’de verilmektedir.  

Tablo 1 

Denel İşlem Simgesel gösterim 

 

 

Tablo 1’de görüldüğü üzere A grubu olarak belirtilen grup B grubundan 

farklı olarak izcilik eğitimi almış, sürecin sonunda ise son test uygulaması 

yapılmıştır. 

          Çalışma Grubu 

Araştırma Adana ilinde yapıldığından gerekli etik rapor ve izinler Adana 

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınmıştır. Çalışma Adana ilinde okuyan bir 

imam-hatip ortaokulundan öğrencilerce yürütülmüştür. İzcilik faaliyetlerinin 

etkililiğini test etmek için son test kontrol gruplu deneysel desene göre 

faaliyetlere katılan 35 öğrenciden oluşan deney grubu (22 erkek 13 kız) ve aynı 

okuldan seçkisiz olarak belirlenen 30 öğrenciden oluşan kontrol grubu (19 erkek 

11 kız) öğrencisi çalışma grubunu oluşturmuştur.   

          Veri Toplama Araçları 

Araştırmada imam hatip ortaokulu öğrencilerinin değerleri Dilmaç (2007) 

tarafından geliştirilen “İnsani Değerler Ölçeği”  ile toplanmıştır. Ölçek 42 

maddeli 5’li likert tipi bir ölçektir. Ölçekten 42 ile 210 aralığında puan 
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alınmaktadır. Puanların yükselmesi insani değerlerin iyi düzeyde olduğunu 

göstermektedir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmış olup; ölçek 

6 boyutlu ve tek bir ölçek olarak değerlendirilebilmektedir. Ölçeğin tüm ölçek 

için Cronbach  Alpha Güvenirlik Katsayısı .92 olarak bulunmuştur.  

Araştırmada imam hatip ortaokulu öğrencilerinin doğa sevgileri ise 

Tahiroğlu (2011) tarafından geliştirilen “Doğa Sevgisi Tutum Ölçeği”  ile 

toplanmıştır. Ölçek 18 maddeli likert tipi bir ölçektir. Ölçekten 15 ile 90 

aralığında puan alınmaktadır. Puanların yükselmesi doğa sevgisi tutumlarının 

yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik 

çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin faktör analizi sonuçları bir ölçek için iyi derecede 

uygun olduğunu göstermektedir. Ölçeğin Cronbach  Alpha Güvenirlik Katsayısı 

.81 olarak bulunmuştur. 

          Verilerin Analizi 

Verilerin analiz edilmesinde SPSS 23.0 programı kullanılmıştır. Verilerin 

elde edilmesi sonrasında veri üzerinde normallik analizleri yapılmıştır. Alpar’ın 

(2003) belirttiği üzere normalliğin test edilmesinde grup büyüklüğünün 50’den 

küçük olması durumunda Shapiro Wilk testi kullanılır. Araştırma verilerinin 

normal dağılıma uyup uymadığını anlamak için grup büyüklüğü 50’den küçük 

olduğundan dolayı Shapiro Wilk testi yapılmıştır. Normallik testinin sonucuna 

göre normal dağılım göstermeyen veri gruplarının basıklık (kurtosis) ve çarpıklık 

(skewness) değerleri de ele alınmaktadır. Çarpıklık ve basıklık ölçüsü +1 ile -1 

aralığında değerler almış olan veri gruplarının normal dağılım gösterdiği kabul 

edilmektedir (Büyüköztürk, 2017). Toplanan verilerin normal dağılım göstermesi 

sebebiyle verilerin çözümlenmesinde parametrik testlerden t Testi ve betimsel 

analiz teknikleri kullanılmıştır.  

          Uygulama Süreci 

İzcilik faaliyetleri toplam 24 ay sürmüştür. 20 ayı aktif eğitim dönemi 

(2015/2016 ve 2016/2017 eğitim-öğretim dönemleri). Bu tarihler arasında 

okulların açık olduğu 10 aylık eğitim sürelerinde yapılmıştır. Yaz tatili 

döneminde ise 2’şer günlük toplam 6 gün yaz kampları yapılmıştır.  

Eğitim dönemlerinde (10+10=20 ay) 20 aylık faaliyetlerde her ay düzenli 

olarak 24 saat etkinlik yapıldığı için toplam eğitim süresi 480 saattir. 3 yaz kampı 

da eklenirse (her bir yaz kampı 2 gün olup toplam 144 saat) 624 saat bir eğitim 

süresi ortaya çıkmaktadır. İzcilik etkinlikleri okul içi ve okul dışı olarak 

planlanmıştır. Okul içi faaliyetler, ders dışı zamanlarda okulun derslik/salon ve 

bahçe gibi mekânlarında yapılmıştır. Okul dışı faaliyetler ise kurum/mekân 
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gezileri, hafta sonu kampları olarak planlanmıştır. Yaz kampları gibi faaliyetler 

ise okul dışı mekânlarda yapılmıştır. 

 

BULGULAR ve YORUMLAR 

Çalışmanın bu bölümünde araştırma verilerinden elde edilen bulgular 

yorumlanmıştır. 

Araştırmanın ilk alt problemi; öğrencilerin “İnsani değerler puanları ne 

düzeydedir?” şeklinde tespit edilmişti. Bu durumu ortaya koyabilmek için yapılan 

betimsel istatistikler Tablo 2’de verilmektedir. 

Tablo 2 

İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin İnsani Değerler Ölçeği Puanlarına İlişkin 

Betimsel İstatistik Sonuçları 

Değişken 
   

n 
      

�̅� 

 

Ss 

 

Medyan 

 

Ranj  

Minimum ve Maksimum 

Değerler 

İnsani Değerler         65 160.46 19.25 64.00 87.00 111-198 

 

Tablo 2’de görüldüğü üzere öğrencilerin insani değerler puanları 111-198 

arasında değer almaktadır. İmam hatip ortaokulu öğrencilerinin tek bir grup 

olarak puan ortalaması  (�̅� =160,46) dikkate alındığında insani değer 

seviyelerinin yüksek olduğu söylenebilir.    

Araştırmanın ikinci alt problemi “imam hatip ortaokulu öğrencilerinin 

insani değerler puanlarında deney/kontrol grubuna göre anlamlı farklılıklar var 

mıdır?” şeklinde belirlenmişti. Bu soruya ait bulguların ortaya konabilmesi 

açısından veriler üzerinde t-testi analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular 

aşağıdaki Tablo 3’te verilmektedir. 

 

Tablo 3 

İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin İzcilik Eğitimi Alma/Almama Durumuna 

Göre İnsani Değerler Puanlarına İlişkin t Testi Sonuçları 
Değişkenler   n   �̅�  Ss  sd  t   p 

Grup Türü                                     Kontrol Grubu 

Deney Grubu  

30 

35 

154.90 

165.91 

19.64 

17.41 

63 -2.57  .01 

*p<0,05 

Tablo 3’e göre İmam hatip ortaokulu öğrencilerinin insani değerler düzeyi 

izcilik eğitimi alanlar lehine anlamlı derecede yüksektir (p<0,05).  
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Araştırmanın üçüncü alt problemi; öğrencilerin “doğa sevgisi tutumu 

puanları ne düzeydedir?” şeklindedir. Bu durumu ortaya koyabilmek için yapılan 

betimsel istatistikler ise Tablo 4’te verilmektedir. 

Tablo 4 

İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Doğa Sevgisi Tutumu Ölçeği Puanlarına 

İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları 

Değişken n 
      

�̅� 
Ss Medyan Ranj  

Minimum ve Maksimum 

Değerler 

Doğa Sevgisi         65 75.01 8.60 77.00 40.00 50-90 

 

Tablo 4’te görüldüğü üzere öğrencilerin doğa sevgisi değerine ilişkin 

tutum puanları 50-90 aralığında değer almaktadır. Öğrencilerin doğa sevgisi 

değerine ilişkin tutum puan ortalaması  (�̅� =75.01) dikkate alındığında doğa 

sevgisi tutumlarının yüksek olduğu söylenebilir.   

Araştırmanın dördüncü alt problemi ise “imam hatip ortaokulu 

öğrencilerinin doğa sevgisi puanlarında deney/kontrol grubunda 

bulunmalarına göre anlamlı farklılıklar var mıdır?” şeklinde belirlenmişti. 

Bu soruya ait bulguların ortaya konabilmesi açısından veriler üzerinde t-

testi analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular aşağıdaki Tablo 5’te 

verilmektedir. 

Tablo 5 

İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin İzcilik Eğitimi Alma/Almama Durumuna 

Göre Doğa Sevgisi Tutumu Puanlarına İlişkin t Testi Sonuçları 

Değişkenler   n   �̅�  Ss  sd  t   p 

Grup Türü                                     Kontrol Grubu 

Deney Grubu  

30 

35 

71.93 

77.62 

9.78 

6.52 

63 -2.79  .00 

*p<0,05 

Tablo 5’e göre İmam hatip ortaokulu öğrencilerinin doğa sevgisi tutumları 

izcilik eğitimi alanlar lehine anlamlı derecede yüksektir (p<0,05).  

                                                                                                                                        

SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERİLER 

Değerler konusu içinde yaşadığımız yüzyılda önem kazanmış bunun 

sonucunda hem eğitim müfredatlarına girmiş hem de bilimsel çalışmaların 

konusu haline gelmiştir. Önemi anlaşılan değerlerin bireylere aktarılma ve 

kazandırılma sürecinin nasıl olması gerektiği konusu ise tartışılmakta ve farklı 
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yöntemler ileri sürülmektedir. Bu bağlamda toplumsal değerlerin bireylere 

aktarılmasında izcilik uygulamalarının farklı bir yöntem olup olmadığının tespit 

edilmesi amacıyla yapılan bu çalışmada söz konusu uygulamaların öğrencilerin 

insani değerler ve doğa sevgisi tutumlarına etkisi araştırılmıştır.  

Çalışma izcilik faaliyetlerine 2 yıl boyunca katılan öğrencilerle, son-test 

kontrol gruplu deneysel desene göre yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre 

öğrencilerin hem insani değerler düzeyi hem de doğa sevgisi tutumları izcilik 

eğitimi alanlar lehine anlamlı derecede yüksek olduğu görülmüştür. Buradan 

hareketle izcilik faaliyetlerinin bireylere değerlerin aktarılması ve 

kazandırılmasında farklı ve faydalı bir yöntem olduğu söylenebilir. Bu 

araştırmanın sonuçları diğer araştırmaların sonuçlarıyla da uyumludur (Çiftçi ve 

Cihangir, 2012; Çiftçi, Olaç, Aksakal, Yaman, 2015; Malkoç, 2010). 

Yukarıda da ifade edildiği gibi değerlerin kazandırılmasında en az etkili 

olan yöntem telkin yöntemidir (MEB, 2005). Değerlerin ezberletilmesi ve 

içeriğinin öğretilmesinin bu anlamda sürece fazla bir katkısının olmadığı 

görülmektedir. Değerlerin bireylerin yaşamına yön vermesi için onların 

içselleştirilmesi, bireyin onları bizzat keşfederek hayatında değerleri göstermesi 

gerekmektedir. Bu anlamda araştırma sonuçlarına izcilik faaliyetlerinin önemli 

bir işlevi yerine getirdiği söylenebilir. 

Değerlerin bireylere aktarılma ve kazandırılma sürecinin iyi planlanması 

değerlerin içselleştirilmesi bakımından önemlidir. Bu sonuçlar doğrultusunda 

izcilik faaliyetlerinin değerler öğretiminde bir yöntem olarak okullarda 

kullanılması ve öğrencilerin izcilik faaliyetlerine katılımı için destekleyici 

çalışmalar yapılması önemlidir. Ayrıca, öğretmenlerin ve eğitim fakültelerinden 

mezun olacak öğretmen adaylarının bu tür faaliyetlere özendirilmesi, hizmet 

öncesi ya da hizmet içi izcilik faaliyetlerini yakından tanıyabileceği 

dersler/kurslar almaları sağlanmalıdır. 

Bu araştırmanın farklı yöntem arayışlarına izciliğinde eklenmesi 

bakımından örnek olması ve değer çalışmalarına katkı sağlanması 

beklenmektedir. 
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GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİ VE İŞLETME PERFORMANSI İLİŞKİSİ: 

AMPİRİK LİTERATÜR TARAMASI1 

 

Feridun DUMAN2 & Ferhat EREN3 

Öz 

Çalışmanın temel amacı, girişimcilik yönelimi ile işletme performansı arasında ilişkiyi 

ampirik literatür incelemesi yaparak araştırmaktır. Bu amaç, girişimcilik yöneliminin 

işletme performansı üzerine etkisini finansal ve finansal olmayan boyutlara ayırarak 

incelenmiştir.  Literatürden seçilen girişimcilik yönelimi ve işletme performansı ampirik 

çalışmaları, bu çalışmanın amacına uygun şekilde analiz edilmiştir. Çalışma, girişimcilik 

yöneliminin işletmelerin finansal ve finansal olmayan performans üzerine etkisinde 

tutarlılık ve netlik olmadığını göstermiştir. Ancak, girişimcilik yöneliminin işletme 

performansına doğrudan veya dolaylı katkı sağladığı literatürden anlaşılmaktadır. Bu 

sonuca ilave olarak, girişimcilik yönelimin işletme performansı üzerine olumlu etkilerinin 

kısa dönemde ortaya çıkmayacağı, orta ve uzun dönemde ortaya çıkacağı da ampirik 

çalışmalar da vurgulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik Yönelimi, İşletme Performansı, Finansal Performans, 

Finansal Olmayan Performans 

                                                           
1 Bu makale, 2020 yılında Dr. Öğr. Üyesi Feridun DUMAN danışmanlığında yapılan yüksek lisans 

tezinden üretilmiştir. Makale yazımı yazar etki oranı: 1. yazar: %70, 2. yazar: %30 
2 Dr. Öğr. Üyesi, Batman Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm ve 

Otel İşletmeciliği Bölümü, feridun_duman@hotmail.com, Orcid: 0000-0002-0524-638X; 
3 Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans 

Öğrencisi, ferhateren1994@gmail.com, Orcid: 0000-0001-5498-5878. 
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Relationship between Entrepreneurship Orientation and Firm 

Performance: An Empirical Literature Review 

Abstract 

The main purpose of the study was to investigate the relationship between 

entrepreneurship orientation and business performance by conducting an empirical 

literature review. This aim was managed by examining the effects of the entrepreneurship 

orientation on the business performance being separated into the financial and non-

financial dimensions. Entrepreneurship orientation and performance empirical studies 

selected from the literature were analysed according to the purpose of this study. The 

study showed that there was no consistency and clarity in the effects of entrepreneurship 

orientation on the financial and non-financial performance of businesses. However, it was 

understood from the literature that entrepreneurship orientation contributes directly or 

indirectly to business performance. In addition to this result, some empirical studies 

suggested that the positive effects of entrepreneurship orientation will not appear in a 

short period of time, but in a longer period of time. 

Keywords: Entrepreneurship Orientation, Firm Performance, Financial Performance, 

Non-Financial Performance 

 

GİRİŞ 

Küreselleşme ile birlikte günümüzde işletmeler arasındaki rekabet her 

geçen gün daha da artmaktadır. İşletmelerin iç ve dış çevreleri karmaşık olup ve 

belirsiz bir şekilde sürekli değişmektedir (Hughes ve Morgan, 2007). Yaşanan bu 

değişimler işletmeleri yoğun, dinamik ve şiddetli bir ortamda faaliyet göstermeye 

itmektedir (Erdem vd., 2011; Çakici vd., 2016).  Bu durum işletmelerin 

büyümesini ve rekabet gücü elde etmesini olumsuz etkilemektedir (Winklund ve 

Shepherd, 2005; Hughes ve Morgan, 2007; Boabeng ve Li, 2018).  Ayrıca ürün 

ve hizmetlerin yaşam döngüleri de her geçen gün daha da kısalmaktadır (Wiklund 

ve Shepherd, 2005; Rauch vd., 2009; Munawar, 2019). Hızlı değişim, kısalmış 

ürün, hizmet ve iş modeli döngüleri ortamında mevcut operasyon ve süreçlerden 

elde edilecek kâr akımları da belirsizlik göstermektedir (Rauch vd., 2009).  

Dolayısıyla işletmeler, sürekli yeni fırsatlar arayarak bu aşırı rekabetten güçlü 

çıkmak, büyümek ve yaşamlarını sürdürmek istemektedirler. Ayrıca pazardaki 

değişiklikleri öngörerek kendilerini konumlandırmak ve gelecekteki durumunu 

şekillendirebilmek için aktif rol almak istemektedirler (Kreiser vd., 2013).  

Bununla birlikte yeni fırsatlar arama, değişimi yaratma ya da değişim hızına ayak 

uydurabilme söz konusu olduğunda girişimcilik yönelime ihtiyaç duyulmaktadır. 

Nitekim girişimcilik yönelimi, işletmelerin hayatta kalmasına ve performansına 

katkıda bulunan örgütsel bir süreç olarak kabul edilmektedir (Tajeddini, 2010). 
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Bunun yanı sıra girişimcilik yönelimi; yeni ürün, hizmet ve pazarları deneyerek 

risk alma ve rakiplerinden önce hareket etme yani proaktif davranma istekliliğini 

içermektedir (Covin ve Slevin, 1991). Daha açık bir şekilde girişimcilik yönelimi, 

performans arttırma ve büyüme amacıyla çevredeki fırsatları değerlendirerek 

işletme düzeyindeki eğilim ve davranışları ifade etmektedir (Bulut vd., 2008; Fiş 

ve Çetindamar, 2009).  

Bu nedenle, bu çalışmanın temel amacı, girişimcilik yönelimi ve işletme 

performans ilişkisi konusunda görünen boşluğu doldurmak için ampirik literatür 

taramasının gerekli olduğunu görülmüştür.  Bu literatür çalışması sırasıyla 

işletme performans kavramlarına, işletme performans boyutlarına (finansal ve 

finansal olmayan), girişimcilik yönelimi ve performans ilişkisi konusunu 

karşılaştırarak analiz etmeyi hedeflemektedir. 

 

İŞLETME PERFORMANSI KAVRAMLARI 

İşletmelerin kârlılık, büyümek, rekabette güçlü kalmak ve bunu 

sürdürebilir kılmak gibi temel amaçları bulunmaktadır (Şenol, 2019). Bu 

amaçlara ulaşmak ve stratejik kararlar alabilmek için işletmenin konumu ve 

durumunu bilmesi gerekmektedir (Turunç vd., 2005). Başka bir deyişle 

işletmenin nerede olduğunu ve nereye gitmek istediğini doğru bir biçimde 

değerlendirebilmesi için performansının ne durumda olduğunun farkında olması 

gerekmektedir (Aslan, 2018; Aslan ve Aygün, 2019). Performans, teorik ve 

uygulamalı olarak birçok çalışmada ele alınmasına karşın net bir tanıma 

kavuşturulamamakla birlikte ölçümü konusunda da fikir birliği sağlanamamıştır 

(Çakici vd., 2016; Musa vd., 2014). En basit haliyle performans, Türk Dil 

Kurumu (TDK) tarafından ‘başarım’ olarak tanımlanmış ve ‘yapılan iş, 

uygulama, icraat, herhangi bir olayı ya da durumu başarma isteği ve gücü’ 

şeklinde açıklanmaktadır (Çakici vd., 2016; Aslan ve Aygün, 2019; Şenol, 2019). 

Daha açık bir ifadeyle performans; bir işi yapan bireyin, grubun ya da işletmenin 

amaçlarına ulaşma düzeyi olarak tanımlanabilmektedir (Şenol, 2019).  Yine 

performans, amaçlanan ve planlanan bir etkinlik sonucunda elde edilenin nitel ve 

nicel olarak ifade edilmesi anlamına gelmektedir (Bayyurt, 2007; Özer, 2009; 

Eren vd., 2017; Tulum, 2019). 

İşletme performansının tanımlanması ise bakış açısına göre 

değişebilmektedir. Örneğin bazı araştırmacılar işletme performansını, işletmenin 

paydaşları ve müşterileri için yarattığı değer ile ilişkilendirmektedir. Diğer bazı 

araştırmacılar ise işletme performansını, işletmenin amaç ve hedeflerine ulaşma 

düzeyi ile ilişkilendirmektedir. Bu araştırmacılardan farklı olarak işletme 
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performansını, sistem kaynak yaklaşımı ve rekabetçi değer yaklaşımı ile 

ilişkilendiren bakış açıları da bulunmaktadır (Bayyurt, 2009; Akbaba, 2013; Shah 

ve Ahmad, 2019). Burada sistem kaynak yaklaşımı, işletmenin 

sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla gerekli kaynakları elde etme yeteneğini 

vurgulamaktadır. Rekabetçi değer yaklaşımı ise işletmenin dış çevresinden 

gelebilecek baskılara karşın işletme yapısının esnekliğine ve etkinliğine vurgu 

yapmaktadır (Akbaba, 2013).   Bununla birlikte işletme performansı tanımlarının 

genel olarak işletmenin amaç ve hedeflerine ulaşma düzeyi ile ilişkilendirildiği 

görülmektedir. Buradan hareketle işletme performansı, işletme stratejilerinin 

belirli bir zaman aralığı sonunda uygulamalardaki ve çıktılardaki görevlere, 

faaliyetlere ve amaçlara ulaşma düzeyini yani başarı düzeyini ifade etmektedir 

(Bulut vd., 2009; Erdem vd., 2011; Özkara, 2017). Başka bir şekilde işletme 

performansı, işletmenin önceden belirlediği ya da daha sonra değişime tabi 

tuttuğu belirli hedef ve amaçları gerçekleştirmek suretiyle rekabet stratejilerini ve 

kaynaklarını koordineli bir şekilde hareket ettirerek elde ettiği sonuçlar veya 

uygulama sürecinde sağladığı kazanımlar olarak tanımlanmaktadır (Keskin vd., 

2016). Ayrıca işletme performansı, esas amaçlara ulaşmakla birlikte değişen 

çevre koşullarına uyumun göstergesi olarak kabul edilebilmekte ve sürdürülebilir 

rekabet sağlamadaki yenilikçiliğin başarısı ile de yakından ilişkilendirilmektedir 

(Bulut vd., 2009). İşletme performansı, operasyonel ve finansal performans 

sonuçları kapsayan örgütsel etkinliğin alt kümesi olarak da tanımlanabilmektedir 

(Shah ve Ahmad, 2019). Nitekim yönetim literatüründe de aynı şekilde işletme 

performansı örgütsel etkinlik ile ilişkilendirilmektedir (Gupta ve Wales, 2017). 

Örgütsel etkinlik ise belirlenen hedeflere ulaşılması, kaynak kazanımı, meşru 

faaliyetlere katılım, hataların olmaması ve iç baskı gibi işletmenin işleyişiyle ilgi 

bazı ek özellikleri kapsamaktadır (Shah ve Ahmad, 2019).  

Özetle işletme performansı, işletmenin hem maddi hem de manevi 

unsurlardan maksimum seviyede faydalanma düzeyidir (Tulum, 2019). Bu 

başlıkta performans ve işletme performansı kavramları işlenmiş olup işletme 

performansı kavramının farklı bakış açılarına göre yapılan tanımlarına yer 

verilmiştir. Bir sonraki başlıkta işletme performansının boyutları işlenecektir. 

 

İŞLETME PERFORMANSININ BOYUTLARI 

Girişimcilik yönelimi çalışmalarının ana amaçlarından biri de girişimcilik 

yönelimin işletme performansı ile ilişkisi incelenip performansın geliştirilmesi 

yönünde tespitlerde bulunmak ve öneriler sunmaktır (Altuntaş ve Dönmez, 

2010). Ancak performans kavramının önemi bilinmesine rağmen araştırmalarda 

performansın ele alınması en karmaşık konulardan biri haline gelmiştir 
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(Samantha ve Premaratne, 2013; Yeşil vd., 2016; Gupta ve Wales, 2017). Bu 

bağlamda literatürde işletme performansının incelenmesinde bir sistem ya da 

genel geçer bir yapının oluşturulamadığı görülmektedir (Altuntaş ve Dönmez, 

2010). Ayrıca Vij ve Bedi’nin (2012) yaptığı literatür çalışmasında 

araştırmacıların performans ölçütleri konusunda hemfikir olmadıkları sonucuna 

varılmıştır. Net bir performans sistemi ya da ölçütlerinin oluşturulamaması, 

işletme stratejilerinin farklılık göstermesine ve ölçütlerin direkt işletme 

stratejisiyle bağlılık göstermesine dayandırılmaktadır (Turunç vd., 2005).  

Birçok araştırmacı tarafından işletme performansı çok boyutlu bir yapı 

olarak kabul edilmektedir (Lumpkin ve Dess, 1996; Wiklund ve Shepherd, 2005; 

Turunç vd., 2005; Fiş ve Çetindamar, 2007; Çanakçıoğlu ve Demirbaş, 2009). 

Lumpkin ve Dess (1996) çok boyutlu yapıyı benimseme gerekçelerini, bir 

girişimcilik faaliyetin ya da sürecin tek bir boyutta olumlu sonuçlar 

gösterebileceğini; ancak başka bir performans boyutunda olumlu sonuç elde 

edilemeyebileceğini ifade ederek açıklamaktadır. Daha açık bir şekilde ifade 

edecek olursak, işletme performansının incelenmesinde sadece finansal ölçütlerin 

kullanılması çok dar bir performans alanını kapsayacağını düşünmektedirler. Vij 

ve Bedi’de (2012), Lumpkin ve Dess’e (1996) paralel olarak işletme 

performansını tek boyutta ele almanın yanıltıcı sonuçlar doğurabileceğini 

açıklamaktadırlar. Ayrıca günümüzde işletmelerin kullandığı finansal ölçütlerin, 

performans değerleme ve ölçümlerinde artık yetersiz kalmaktadır (Turunç vd., 

2005). Buna karşın çok boyutlu yapının benimsenmesi, elde edilen verilerin 

geçerliliğinin ve güvenirliğini arttıracaktır (Akbaba, 2013). Buradan hareketle 

birçok çalışmada performansın birden çok boyut altında ele alındığı 

görülmektedir (Yeşil vd., 2016). Genel olarak işletme performansı 

incelemelerinde kullanılan ölçütler diğer bir deyişle göstergeler bu boyutlar 

altında ele alınmıştır. Öznel ve nesnel, finansal ve finansal olmayan, içsel ve 

dışsal, nicel ve nitel, girdiler ve çıktılar (Jogaratnam, 2002; Fiş ve Çetindamar, 

2007; Altuntaş ve Dönmez, 2010; Samantha ve Premaratne, 2013; Davidov, 

2014; Yeşil vd., 2016; Özkara, 2017). Finansal boyut ile kastedilen ölçütler nicel 

ve nesnel boyutun ölçütleri olup, finansal olmayan boyutta kastedilen ölçütler ise 

nitel ve öznel boyutun ölçütleridir (Turunç vd., 2005; Eren vd., 2013; Musa vd., 

2014; Özkara, 2017; Shah ve Ahmad, 2019). Ayrıca finansal ve finansal olmayan 

boyutlar, objektif ve sübjektif boyutlar şeklinde de ifade edilebilmektedir 

(Hamşıoğlu, 2017). Yine başka bir tanımlama da ardıl ve öncül şeklinde 

yapılmaktadır. Şöyle ki finansal ölçütler genellikle geçmiş karar ve 

uygulamaların sonuçlarını yansıttıkları için ardıl ölçütler olarak, finansal 

olmayan ölçütler ise işletmenin rekabetteki durumu ve işletmenin geleceği ile 

ilgili fikir verdiğinden öncül ölçütler olarak sınıflandırılmaktadır (Güner, 2009).   
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Ölçütlerin bu tür farklı başlıklar altında ele alınmasına karşın kast edilen finansal 

ölçütler geleneksel muhasebe temelli ölçütlerdir (Rauch vd., 2009). Diğer taraftan 

finansal olmayan ölçütlerden kast edilen ise algılanan finansal performans 

ölçütleridir (Güner, 2009; Özkara, 2017). Bunun yanı sıra işletme performansı 

ölçütlerini farklı boyutlar şeklinde ele alan araştırmacılar da vardır. Apaydın 

(2008), işletme performansını ‘işlevsel performans’, ‘çıktı performans’ ve 

‘yenilik ve uyum sağlama performansı’ şeklinde boyutlandırmaktır. Apaydın 

(2008), ‘işlevsel boyut’ altında kârlılık ve yatırımın geri dönüşü gibi ölçütleri, 

‘çıktı performansı’ boyutu altında satış artışı, pazar payı gibi ölçütleri, son olarak 

‘yenilik ve uyum sağlama’ boyutu altında ise işletmenin çevresi göre değişebilme 

yeteneğini ve ayrıca yeni sunulan ürün ve hizmetin rakiplerine kıyasla sayısını 

ele almaktadır (Erdem vd., 2011). Bu bağlamda her ne kadar farklı boyutlar 

altında ele alınsalar da genel olarak benzer performans ölçütleri kullanılmaktadır 

(Turunç vd., 2005). Ancak işletmelerin büyüklüklerine göre önem verdikleri 

performans boyutu farklılık gösterebilmektedir. Örneğin küçük ölçekli işletmeler 

daha çok finansal boyut ölçütlerine, büyük ölçekli işletmeler ise daha çok finansal 

olmayan boyutun ölçütlerine önem vermektedirler (Davidov, 2014). Buna ek 

olarak finansal sıkıntı içerisinde olmayan, yenilik ve ürün stratejilerini 

benimseyen düzenli bir piyasada faaliyet gösteren işletmelerin finansal olmayan 

boyutun ölçütlerini daha çok kullanmaktadır (Güner, 2009). Güner (2009), 

işletmelerin hangi performans boyutuna önem vereceği işletmenin nitelik, 

yapısal, sektörel ve çevresel özellikleri bağlamında değişebileceğini 

belirtmektedir.   

Tüm bunlardan hareketle Lumpkin ve Dess ‘in (1996), işletme 

performansının birden çok boyut altında ele alınması önerisini benimsiyor ve bu 

çalışmada işletme performansını finansal ve finansal olmayan boyutlar başlığı 

altında incelenmektedir. Yine Kaplan ve Norton (2001), Van Veen-Dirks ve Wijn 

(2001) gibi araştırmacılar turizm sektörü söz konusu olduğunda, yapılan 

çalışmalarda finansal ve finansal olmayan ölçütlerin birlikte kullanılmasının 

önem ve gerekliliğini belirtmektedir (Akt. Akbaba, 2013). Yapılan birçok 

çalışmada da işletme performansının birden fazla boyutlar altında ele alındığı ve 

finansal ve finansal olmayan boyutların kullanıldığı görülmektedir (Fiş ve 

Çetindamar, 2007; Altuntaş ve Dönmez, 2010; Dönmez vd., 2011; Özer vd., 

2017; Duman vd., 2019). Bu bağlamda finansal olmayan performans ölçütleri 

kullanılarak işletme performansına dair verilerin güvenirliliği artırılacaktır. 

Bunun yanı sıra literatür de yapılan çalışmalarda işletmenin finansal ve finansal 

olmayan boyutlar arasında olumlu ya da olumsuz güçlü bir ilişki olduğu 

saptanmıştır (Güner, 2009; Hamşıoğlu, 2017). Nitekim Shah ve Ahmad (2019) 

finansal olmayan ölçütlerin doğası gereği finansal ölçütlere dayandığına dikkat 
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çekmektedir. Bu duruma ek olarak Güner (2009) finansal olmayan ölçütlerin hem 

sanayi hem de hizmet işletmelerinde finansal ölçütlerin güvenirlik ve doğruluk 

düzeyini arttırdığını belirtmektedir. Güner (2009) benzer şekilde bazı 

araştırmacılar da (Akbaba, 2013; Altınırmak ve Okoth, 2018) finansal olmayan 

ölçütlerin, finansal ölçütlerin güvenirliğini ve doğruluğunu desteklemek için 

kullanılması gerektiğini önermektedir. Bu hususlar doğrultusunda işletme 

performansını iki boyutta ele alarak performans ile ilgili verilerin güvenirliği ve 

doğruluğu konusundaki endişenin en aza indirileceğini düşünülmektedir. 

Bu başlıkta işletme performansı incelenirken performansın çok boyutlu 

başka bir değişle birden çok boyut altında ele alınmasının önemine yer 

verilmiştir. Bir sonraki başlıkta performansın bir boyutu olarak ele aldığımız 

finansal performans boyutu işlenecektir.   

Finansal Performans Boyutu 

Finansal ölçütler işletmede hedeflenen ve planlanan bütçelere ulaşma 

düzeyini, çalışanların görev ve sorumluluklarını yapıp yapmadıklarını, istenilen 

üretim, hizmet ve satış hedeflerinin gerçekleştirilme düzeyini, belirlenen 

stratejiye yönelik yürütme ve uygulamaların işletmeyi büyütmeye katkısını 

belirtmektedir. Ayrıca finansal performans ölçütleri işletme performansına 

bütünsel bir bakış açısı sağlamaktadır (Uygur, 2009; Özkara, 2017).  İşletmenin 

ekonomik ve finansal hedeflerinin memnuniyetini yansıtması olarak tanımlanan 

finansal ölçütler, stratejik yönetim ve girişimcilik yönelim alanlarında yapılan 

ampirik çalışmalarda baskın olarak kullanılmaktadır (Shah ve Ahmad, 2019). 

Buna paralel olarak Rauch vd. (2009) girişimcilik yönelimi ile performans 

ilişkisini ele alan çalışmaların daha çok finansal performansa odaklandıklarını 

belirtmektedir. Zur (2013) meta analiz çalışmasının sonucunda, Rauch vd. (2009) 

tespitini doğrulamaktadır.   

Esasında finansal performans ölçütleri işletmenin verimliliğini ölçen 

ölçütlerdir (Montiel-Campos, 2018). Ölçülmesi nispeten daha kolay olan ve 

objektif veriler sunan finansal performans ölçütleri muhasebe temelli performans 

ölçütlerine dayanmaktadır (Rauch vd., 2009; Güner, 2009; Özkara, 2017). Bunun 

yanı sıra Şenol (2019) finansal ölçütleri kullanılan verilerin kaynağına göre 

muhasebe temelli, piyasa temelli ve değer temelli olmak üzere üç gruba 

ayırmaktadır. Muhasebe temelli ölçütlerin verileri sağlanırken finansal tablolar 

dikkate alınmakta, piyasa ve değer temelli ölçütlerin verileri sağlanırken ise 

piyasa verileri dikkate alınmaktadır (Şenol, 2019).    

Literatür incelendiğinde finansal performans ölçütlerini şöyle sıralamak 

mümkündür; Kârlılık (satışların kârlılığı, aktiflerin kârlılığı/getirisi, sermaye 
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kârlılığı/getirisi, öz kaynak kârlılığı vb.), satış büyümesi, pazar payı, nakit akışı, 

brüt ve net kâr marjı, brüt faaliyet kârı, ciro, üretim miktarı, maliyetler, hisse 

senedi değeri, likidite olanağı, envanter miktarı, yatırım getirisi/geri dönüşü, Ar-

Ge harcamaları/yatırımları, iş hacmi, ortalama doluluk oranı, satış hacmi, 

büyüme, kapasite, yeni müşteriler ve yeni pazarlar vb. (Lumpkin ve Dess, 1996; 

Jogaratnam, 2002; Wiklund ve Shepherd, 2005; Turunç vd., 2005; Tang vd., 

2008; Güner, 2009; Uygur, 2009; Bulut vd., 2009; Fiş ve Çetindamar, 2009; 

Altuntaş ve Dönmez, 2010; Tajeddini, 2010; Dönmez vd., 2011; Erdem vd., 

2011; Vij ve Bedi, 2012; Akbaba, 2013; Eren vd., 2013; Musa vd., 2012; 

Davidov, 2014; Çakici vd., 2016; Hamşıoğlu, 2017; Montiel-Campos, 2018; 

Aslan ve Aygün, 2019; Duman vd., 2019; Shah ve Ahmad, 2019). Yine literatür 

incelendiğinde birçok araştırmacı tarafından kârlılık ve büyüme finansal ölçüt 

olarak kabul edilmektedir. Ancak bazı araştırmacılar işletme performansı 

incelenirken bu iki finansal ölçüt arasındaki dengenin farklı olabileceğini 

belirtmektedir. Şöyle ki Lumpkin ve Dess (1996) bir işletmenin Ar-Ge veya ürün 

yeniliğine büyük yatırımlar yaparak uzun vadeli satış büyümesi 

gerçekleştirebileceğini diğer taraftan bunu yaparken harcadığı büyük kaynaklar 

ile birlikte kısa vadeli kârların düşebileceğini belirtmektedirler. Rauch vd. de 

(2009) bu iki ölçüt arasında kavramsal ve ampirik olarak bir ilişki olsa da farklı 

ölçütler olduklarını belirtmekte, işletmelerin uzun vadeli büyümeye yatırımlar 

yaparken kısa vadeli kârlardan ödün verdikleri açıklamasında bulunmaktadırlar. 

Bunun yanı sıra Wales vd. (2013) girişimcilik yönelimini ele alan meta analiz 

çalışmasında, en sık kullanılan finansal performans ölçütlerinin kârlılık, pazar 

payı ve aktiflerin getirisi ölçütlerinin olduğunu belirtmektedirler.  

İşletme performansının incelenmesinde sık ve uzunca bir süre finansal 

ölçütler kullanılmıştır (Güner, 2009; Eren vd., 2013; Keskin vd., 2016; Yeşil vd., 

2016).  Kaplan ve Atkinson (1998) finansal ölçütlerin uzun süre kullanılmasını, 

işletmenin finansal olan uzun dönemli amaçları ifade etmesine ve işletmenin 

toplam başarısı hakkında özet niteliğinde bilgi sunmasına bağlamaktadır (Akt., 

Güner, 2009). Bunun yanı sıra finansal ölçütler, karar vericilerin sorumluluklarını 

değerlendirme fırsatı sağlamaktadırlar ve işletmenin kesinleşmiş performansını 

değerlendirmede kullanıldıkları için objektiftirler yani sübjektif yargılardan 

uzaktırlar (Çanakçıoğlu ve Demirbaş, 2009). Finansal ölçütler, işletmenin 

geçmişte yaptığı faaliyet ve uygulamaların ve bunlarla ilgili mevcut durumun 

ölçülebilen iktisadi sonuçlarını da özetlemektedir (Uygur, 2009).  Buna karşın 

finansal boyuta başka bir deyişle finansal ölçütlere birçok eleştiri getirilmiştir. 

Yapılan bu eleştirileri sıralayacak olursak; 
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 Günümüz koşullarına göre artık eskidiği ve odaklandığı nokta itibarıyla dar 

bir alanı ölçmekle birlikte tek taraflı bir bakış açısı sunmaktadır (Lumpkin 

ve Dess, 1996; Bekmezci, 2009; Erdem vd., 2011; Yeşil vd., 2017). 

 İşletmenin faaliyetleri sonucu oluşan teorik değerleri ve maddi olmayan 

varlıkların değerlerini ölçmeyi sağlayamamaktadır (Çanakçıoğlu ve 

Demirbaş, 2009; Özkara, 2017). 

 Finansal ölçütler kurumsal değişimlere, gelişmelere ayak uyduramamakta 

ve hemen yansıtamamakta dolayısıyla işletmenin yeni girişimlerde ihtiyaç 

duyduğu bilgileri ve verileri sağlamada yetersiz kalmaktadır (Özkara, 

2017; Altınırmak ve Okoth, 2018). 

 Finansal performans ölçütleri geçmişe odaklanmakta, kısa vadeli olmakla 

birlikte gelecekle ilgili tahmin yapmada eksik kalmaktadır (Bekmezci, 

2009; Özkara, 2017; Tulum, 2019).  

Özetle, finansal performans ölçütleri geçmişten beri kullanılmaya 

başlanmış ve günümüzde de performans incelemelerinde önemli bir yer 

tutmaktadır. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi finansal ölçütlere belli başlı 

eleştiriler getirilmiştir. Bu eleştiriler doğrultusunda araştırmacılar tarafından 

finansal olmayan ölçütler de performans incelemelerine dahil edilmiştir.  

Finansal Olmayan Performans Boyutu 

Geçmişten beri sıkça kullanılan finansal olmayan performans ölçütleri 

(Yeşil vd., 2016) işletmenin etkinliğini ölçmektedir (Montiel-Campos, 2018). 

Bilgi toplumuna geçişle işletme yapılarının karmaşık bir yapıya bürünmesi, 

rekabetin gün geçtikçe acımasız bir hal almaya başlaması, yeni üretim 

teknolojileriyle birlikte yeni yönetim felsefelerinin uygulanması, müşterilerin 

değişen ve farklılaşan ihtiyaç ve beklentilerinin ön plana çıkması ayrıca bir 

önceki başlıkta belirtilen eleştiriler gibi nedenlerle finansal ölçütler performans 

incelemelerinde yetersiz kalmıştır. Dolayısıyla performans incelemelerine 

finansal olmayan ölçütlerin dahil edilmesi gerekli ve zorunlu bir hal almıştır 

(Bekmezci, 2009; Güner, 2009; Erdem vd., 2011; Hamşıoğlu, 2017). Bu 

bağlamda Capon vd. (1990) finansal olmayan performans resmi ve gayri resmi, 

çevresel, stratejik ve örgütsel ölçütleri içerdiğini belirtmektedirler (Akt. Musa 

vd., 2014). Güner (2009) finansal olmayan ölçütlerin çevresel belirsizliklerden, 

işletme içinde ve dışında yürütülen faaliyetlerden, işletmenin stratejik 

hedeflerinden ve işletme büyüklüğünden etkilendiğini belirtmektedir.  

Literatür incelemesi sonucu finansal olmayan performans ölçütlerini şöyle 

sıralamak mümkündür; Müşteri memnuniyeti ve tatmini, iş tatmini, işe bağlılık, 

ürün ve hizmet kalitesi, süreç kalitesi, yenilik, iş gören tatmini, iş gören devir 

hızı, ortakların memnuniyeti, pazarlama etkinliği, yeni ürün ve hizmet geliştirme, 
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verimlilik, teknolojik etkinlik, üretimde değer yaratma, güven, tedarikçi 

memnuniyeti, marka değeri, bilgi edinimi ve kullanımı, yetenekli çalışanları elde 

tutma, kamu sorumluluğu, üretimde değer yaratma, çalışma yaşamının kalitesi, 

uyum yeteneği, kurumsal imaj, müşteri geri bildirimleri  vb. (Lumpkin ve Dess, 

1996; Özer, 2009; Altuntaş ve Dönmez, 2010; Dönmez vd., 2011; Erdem vd., 

2011; Akbaba, 2013; Davidov, 2014; Çakici vd., 2016; Yeşil vd., 2016; 

Hamşıoğlu, 2017; Montiel–Campos, 2018; Duman vd., 2019; Shah ve Ahmad, 

2019) Bununla birlikte çalışmalarda en çok kullanılan ölçütün müşteri tatmini 

olduğu görülmektedir. Bunu takiben personel devir hızı ve pazar payı en çok 

kullanılan diğer finansal olmayan ölçütlerdir.  

 Güner (2009) finansal olmayan ölçütlerin kullanılmasının faydalarını ve 

avantajlarını literatür incelemesi sonucunda şöyle sıralamaktadır;  

 Finansal ölçütlere göre daha dengeli bir bakış açısı sağlamaktadır. 

 Çok çeşitli ve geniş ölçütler olması nedeniyle işletmenin tüm boyutları 

hakkında bilgi sağlamaktadır. 

 İşletme performansı değerlendirilirken finansal ölçütlerle birlikte 

güvenirliği arttırmaktadır. 

 Kredi verenlerin finansal muhasebe yöntemi ile değerlendirilemeyen 

maddi olmayan varlıkların değerlendirilmesine olanak vermektedir. 

 İşletme stratejilerinin işletme çalışanlarına iletilmesinde kolaylık 

sağlamakla birlikte işletmelerin uzun dönemli faaliyetlere odaklanmasına 

teşvik etmektedir. 

Yine Güner (2009) finansal olmayan ölçütlere yapılan eleştirileri de şöyle 

sıralamaktadır; 

 Finansal ölçütlerin sağladığı sektörel ve işletmeler arası karşılaştırmanın 

yapılmasını sağlayamamaktadır. 

 İşletme yönetici ya da sahipleri tarafından yönlendirilmeye açıktırlar. 

 Teknolojinin gelişmesi sonucunda finansal ölçütlerin ölçülmesi ve 

değerlendirilmesi maliyetli olmaktadır. 

 Finansal olmayan ölçütleri net, tam, doğru ve objektif bir şekilde 

değerlendirebilecek yöntem ve teknikler geliştirilememiştir. 

 Performans sonuçlarını karmaşık bir hale getirmekte ve performans 

hedefinin belirlenmesinde güçlükler oluşturmaktadır.   

 Finansal olmayan performans ölçütlerinin güvenilirlik sorununun 

bulunması ve genel olarak kabul görmelerine karşın ekonomik olarak 

sağladığı katkıların henüz tam anlamıyla kanıtlanmamaktadır. 
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Özetle, finansal ölçütlerin performans incelemelerinde yetersiz kalması ve 

bu doğrultuda araştırmacıların performans incelemelerinden beklentilerinin 

artmasıyla beraber finansal olmayan ölçütler performans incelemelerine dahil 

edilmeye başlanmıştır. Bu bağlamda hem finansal ölçütlerin hem de finansal 

olmayan ölçütlerin işletme performansı incelemelerinde birlikte kullanılması 

daha geniş veri elde edilmesi açısından önem arz etmektedir. Bir sonraki kısım 

girişimcilik yönelimi ve performans çerçevesinde eleştirisel inceleyecektir. 

 

GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİ VE PERFORMANS İLİŞKİSİ 

 1980’lerden beri girişimcilik yönelimi, stratejik yönetim ve girişimcilik 

alanında kavramsal ve ampirik açıdan büyük ilgi görmüştür (Tang vd., 2008; 

Rauch vd., 2009; Miller, 2011; Xu ve Xu, 2012; Samantha ve Premaratne, 2013; 

Palmer vd., 2019). Literatür taraması sonucunda girişimcilik yönelimin strateji, 

performans ve yapı modelinde ele alındığını görülmektedir (Miller, 2011; Vij ve 

Bedi, 2012; Davidov, 2014; Palmer vd., 2019). Stratejik modelde, girişimcilik 

yönelimi farklı stratejik ortamlarda incelenmektedir. Yapı modelinde ise 

araştırma, girişimcilik yönelimin yükselmesine odaklanmakta ve bağımlı 

değişken olarak ele alınmaktadır. Son olarak performans modelde ise girişimcilik 

yönelim, işletmenin doğrudan veya iç ve dış çevresiyle ilgili değişkenler göz 

önünde bulundurularak işletme performansı ile ilişkisi incelenmektedir (Vij ve 

Bedi, 2012; Davidov, 2014; Palmer vd., 2019). Nitekim girişimcilik yönelim ile 

işletme performansı arasındaki ilişki stratejik ve örgütsel yönetimde büyük ilgi 

görmektedir (Kraiser ve Davis, 2010). Genel olarak işletme performansı, 

belirlenen bazı kriterlerin başarılması anlamına gelmektedir. Başka bir şekilde bir 

işletmenin hedeflerine ulaşmasına yol açan işletme faaliyetlerini belirleme süreci 

olarak tanımlanmaktadır (Montiel-Campos, 2018). Bunun yanı sıra günümüz iş 

dünyasında işletme performansına büyük önem verilmektedir (Zehir vd., 2015). 

Bununla birlikte girişimcilik yönelim ve performans arasındaki ilişki en çok 

araştırılan konulardan biridir ve işletme performansı için bir kaldıraç olarak kabul 

edilmektedir (Wang, 2008; Zur, 2013; Soares ve Perin, 2019). Bundan dolayı da 

işletmelerde yüksek performans için sürekli olarak girişimcilik yönelimini takip 

etme eğilimi bulunmaktadır (Winklund, 1999). Bu doğrultuda işletme 

performansı girişimcilik yönelimi çalışmalarında örgütsel bağlamda ele alınmış, 

finansal ve finansal olmayan başlıklar altında incelenmiştir. Finansal performans 

genellikle satış büyümesi, satış getirisi, nakit akışı, öz kaynak getirisi ve 

muhasebe gibi göstergeler kullanılarak ölçülmektedir. Diğer taraftan finansal 

olmayan performans ise pazar payı, yenilik oranı, marka değeri, sadakat, kalite, 

müşteri memnuniyeti ve değeri gibi göstergeler kullanılarak ölçülmektedir 
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(Rauch vd., 2009; Zur, 2013; Smantha ve Premaratne, 2013; Zehir vd., 2015; 

Montiel-Campos, 2018). Buna ek olarak Zur (2013) yaptığı meta analiz çalışması 

sonucunda yapılan çalışmalarda finansal ölçütlere sıkça yer verildiği buna karşın 

finansal olmayan göstergelere yeterince dikkat edilmediğini belirtmiştir. 

Zahra’da (1993) çalışmasında girişimcilik yönelimin finansal performans 

üzerindeki etkisine ilişkin ampirik kanıtların yetersiz olduğuna dikkat 

çekmektedir.   

Girişimcilik yönelimi ve performans arasındaki ilişkiyi inceleyen 

çalışmalarda genel olarak girişimcilik yönelimi bağımsız, işletme performansı ise 

bağımlı değişken olarak ele alındığı görülmektedir (Covin ve Slevin, 1991; 

Edmond ve Wiklund, 2010; Montiel-Campos, 2018). Buna ek olarak girişimcilik 

yönelimi çalışmaları incelendiğinde en önemli değişkenin işletme performansı 

olduğu görülmektedir (Gupta ve Wales, 2017). Ayrıca girişimcilik yönelimi ve 

performans arasındaki ilişki doğrudan incelenirken zamanla çevresel ve örgütsel 

bağlamda birçok değişken kullanılmıştır (Kreiser ve Davis, 2010; Miller, 2011; 

Xu ve Xu, 2012). Nitekim Rauch vd. (2009) literatürdeki 51 araştırmayı kapsayan 

meta analiz çalışmasında girişimcilik yönelimi ile performans arasındaki ilişkiyi 

inceleyen çalışmaların yüzde 75’i değişken kullanmıştır. Ayrıca iki değişkenli bir 

ilişkinin analizine üçüncü bir değişkenin dahil edilmesinin yanıltıcı sonuçlar elde 

edilmesi ihtimalini düşürmektedir (Lumpkin ve Dess, 1996). Çevresel 

değişkenler, çevre ve faktörlerini içermektedir. Örgütsel değişkenler ise yapı, 

strateji, strateji oluşturma süreçleri, işletme kaynakları, kültür ve üst yönetim 

faktörlerini içermektedir (Zahra ve Covin, 1995; Lumpkin ve Dess, 1996; 

Edmond ve Wiklund; 2010).  Literatür incelendiğinde çalışmalarda kullanılan 

aracı değişkenlerin bazıları aşağıda verilmiştir; öğrenme yönelimi, yenilikçilik 

(Hult vd., 2004; Tajeddini, 2010; Alegra ve Chiva, 2013), pazar yönelimi 

(Wiklund ve Sheperd, 2003; Vazquez vd., 2016; Montiel-Campos, 2018), 

çevresel düşmanlık ve kaynak yeterliliği (Covin ve Covin, 1990; Zahra ve Covin, 

1995; Wiklund, 1999; Zahra ve Darvis, 2000; Lumpkin ve Dess, 2001; Wiklund 

ve Shepherd, 2005), örgüt yapısı (Kreiser ve Davis, 2010), liderlik (Alejandro, 

2014), işletme büyümesi (Hughes ve Morgan, 2007), örgütsel öğrenme (Wang, 

2008; Alegre ve Chiva, 2013), işletme stratejisi (Lechner ve Gudmundsson, 2014; 

Zehir vd., 2015; Hamşıoğlu, 2017), kültür ( Knight, 1997; Fiş ve Wasti, 2009; 

Kreiser vd., 2010; Kreiser vd., 2013; Yeşil vd., 2016). Birçok aracı değişken 

kullanılmasına karşın yapılan meta analiz çalışmalarının sonuçları arasında 

önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bu bağlamda Saeed vd. (2014) girişimcilik 

yönelim ve performans arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda kullanılan aracı 

değişkenlerin daha fazla incelenmesi gerektiğini belirtmektedirler. 
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 Girişimciliği inceleyen araştırmacılar girişimcilik yönelimi araştırarak 

işletme performansını açıklamaya çalışmışlardır (Wiklund ve Shepherd, 2005; 

Samantha ve Premaratne, 2013; Gupta ve Wales, 2017). Bu bağlamda birçok 

çalışmada girişimci yönelim ile performans arasındaki ilişki hem kavramsal hem 

de ampirik olarak araştırma konusu olmuştur (Rauch vd., 2009). Yapılan 

çalışmaların genelinde girişimcilik yönelimin, işletme performansı üzerinde 

olumlu ve doğrusal bir etkisi olduğunu göstermektedir (Covin ve Slevin, 1989; 

Zahra ve Covin, 1995; Wiklund, 1999; Lyon vd., 2000; Hughes ve Morgan, 2007; 

Wiklund ve Shepherd, 2005; Jogaratman ve Tse, 2006; Rauch vd., 2009; 

Tajeddini, 2010; Wales vd., 2013; Lechner ve Gudmundsonn, 2014; Mason vd., 

2015). Buna karşın Munawar (2019) yaptığı çalışmada, girişimcilik yönelimin 

işletme performansını doğrudan etkilemediğini saptamış ve aracı değişkenle bu 

etkinin ortaya çıkabileceğini belirtmiştir. Diğer taraftan bazı araştırmalarda 

girişimcilik yönelim ve işletme performansı arasında doğrusal olmayan bir ilişki 

olduğu iddia edilmiştir (Tang vd., 2008; Gali vd., 2016).  Nitekim Tang vd. 

(2008) girişimcilik yönelimi ile işletme performansı arasındaki ilişkinin 

gelişmekte olan ekonomilerde ve KOBİ’ler bağlamında ters U bir ilişki olarak 

daha iyi temsil edileceğini öne sürmenin daha uygun olduğunu bulmuşlardır. 

Yine Tang ve Tang (2012), Tsui vd. (2007) ve Wales vd. (2013) yaptıkları 

çalışmalarda girişimcilik yönelim ile işletme performansı arasında doğrusal 

olmayan bir ilişkinin olduğu belirtilmiştir (Akt. Kreiser vd., 2013). Son olarak 

Kreiser vd. (2013) 9 ülkedeki 13 sektörü kapsayan ve 1688’de KOBİ’nin 

oluşturduğu örneklemde, girişimcilik yönelimin boyutlarının işletme performansı 

ile doğrusal olmayan (ters U ve U ilişkisi) ilişkisini araştırmışlardır.  
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Şekil 4.1. Girişimcilik Yönelimi ve Performans Arasındaki Ters U ve U 

(Doğrusal olmayan) Şeklindeki İlişkisi. Kaynak: Tang vd., 2008. 

Diğer taraftan girişimcilik yönelim ile performans arasında ilişki 

bulamayan ya da düşük bir ilişki bulan çalışmalarda bulunmaktadır. Örneğin; 

Santra’nın (2018) otel işletmelerinin hedef seçildiği çalışmasında, girişimcilik 

yönelim ile performans arasında düşük bir ilişki bulunmuştur.  Smart ve Conant 

(1994) ve Auger vd. (2015) ise girişimcilik yönelim ve performans arasındaki 

ilişkiyi inceleyen çalışmada anlamlı bir ilişki bulamamıştır (Akt. Winklund ve 

Shepherd, 2005; Akt. Wang, 2008; Akt. Mason vd., 2015). Bu çalışmalar dışında 

girişimcilik yönelimin işletme performansı arasında olumlu ilişki bulamayan 

başka çalışmalar da (Slevin ve Covin, 1990; Hart, 1992; Matsuno vd., 2002; 

Morgan ve Strong, 2003) bulunmaktadır (Akt. Hughes ve Morgan, 2007; Akt. 

Wang, 2008). Bu bağlamda girişimcilik yönelimi ve işletme performansı 

arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların sonuçlarındaki çeşitlilik, birçok meta 

analiz çalışmasının yapılmasına gerekçe gösterilmiştir (Rauch vd., 2009; Xu ve 

Xu, 2012; Zur, 2013; Samantha ve Premaratne, 2013). Ayrıca meta analiz 

çalışmaları dahil 2010 yılına dek 100’den fazla girişimcilik yönelimi çalışması 

yapılmıştır (Edmond ve Winklund, 2010).  

 Son olarak, literatürde yaşanan tartışma ise girişimcilik yönelimin 

işletme performansına etki ettiği süre ile ilgilidir (Piirala, 2012). Girişimcilik 

yönelimi ile işletme performansını işleyen bazı çalışmalar girişimcilik yönelimin 

işletme performansına hızlı fakat kısa süreli etki ettiğini belirtmektedirler 

(Vazquaz vd., 2016). Buna karşın bazı çalışmalar ise girişimcilik yönelimin 

etkisinin uzun vadede arttığını belirtmektedir (Zahra ve Covin, 1995; Winklud, 
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1999). Örneğin; Zahra ve Covin (1995), girişimcilik yönelimi ile performans 

ilişkisini yedi yıllık bir süre boyunca sürdürülebilirliğini araştırmışlardır. Sonuç 

olarak zamanla artan girişimcilik yönelimi ve performans ilişkisini buldular. 

Daha açık bir ifadeyle girişimcilik yönelimin zamanla işletme performansını 

arttırdığını saptamışlardır. Zahra ve Covin’e (1995) benzer şekilde Winklund’da 

(1999) girişimcilik yönelimi ve performans ilişkisini incelemiştir. Nihayetinde 

Winklund (1999), Zahra ve Covin’e (1999) benzer şekilde bir sonuca varmıştır. 

Yani girişimcilik yönelimin zamanla işletme performansı üzerinde artan olumlu 

bir etkiye sahip olduğunu saptamıştır. Böylelikle bu çalışmalar, girişimcilik 

yönelimin işletme performansını iyileştirmede kısa vadeli olmadığını 

göstermektedir. Buna ilave olarak Gupta ve Gupta (2015), girişimcilik yönelimin 

işletmenin performansına etkisinin incelenmesinde kısa vadeli değil uzun vadeli 

etkisinin incelenmesinin daha faydalı olacağını belirtmektedir.  

 Yukarıdaki hususlar doğrultusunda literatürde süregelen tartışmaların 

yaşandığı görülmektedir. Bununla birlikte bu çalışmasının konuya ilişkin 

tartışmaların netlik kazanması için katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bir 

sonraki başlıkta girişimcilik yönelimi ve performans ilişkisi arasında genel 

değerlendirme yapılacaktır.  

 

SONUÇ 

Bu çalışma, girişimcilik yönelimi ve işletme performansı literatürü 

alanında yapılmış ampirik çalışmalar incelenerek yapılmıştır. Bu yapılan literatür 

incelemesinin temel amacı, girişimcilik yönelimi ile işletme performansı ilişkisi 

olup olmadığının araştırılmasıdır. Yapılan incelemede, girişimcilik yöneliminin 

firma performansı üzerine etkisinde tutarlılık ve netlik görülmemektedir; ancak 

incelenen bazı çalışmalarda girişimcilik yönelimin işletme performansı 

arasındaki ilişki olumlu ve doğrusal bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır (Covin 

ve Slevin, 1989; Zahra ve Covin, 1995; Wales vd., 2013; Lechner ve 

Gudmundsonn, 2014; Mason vd., 2015). Bu da girişimcilik yönelimi yaklaşımını 

kullanan firmaların daha kârlı firmalar olduklarını göstermektedir. Diğer taraftan, 

bazı araştırmacılar girişimcilik yöneliminin işletme performansı üzerine 

doğrudan etkilemediğini bulmuşlardır. Bu da girişimcilik yönelimin doğrudan bir 

ilişkisi olmadığı ve daha çok aracı bir değişken etkisi olacağı vurgusu yapılmıştır 

(Tang vd., 2008; Gali vd., 2016; Munawar, 2019). İlave olarak, girişimcilik 

yönelimin işletme performansı ile ilişkisi kısa vadeli değil de uzun vadeli olarak 

incelenmesi gerekliliğine dikkat çekilmiştir (Gupta ve Gupta, 2015). Özetlemek 

gerekirse, girişimcilik yöneliminin işletmelerin finansal ve finansal olmayan 

performanslarını etkilediği netlik kazanmamıştır.  
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SİYASAL PARAZARMA FAALİYETLERİNİN ÜNİVERSİTE 

ÖĞRENCİLERİNİN SİYASAL DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ 

Ramazan ASLAN1 

Öz 

Geleneksel pazarlama kapsamında tüketicilerin davranışlarını etkileyen çok farklı 

faktörler bulunmaktadır. Pazarlama yaklaşımlarının siyasal alanda kullanılması, siyasal 

pazarlama kavramının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Siyasal pazarlama kapsamında 

geleneksek pazarlama ile benzer şekilde seçmenlerin davranışlarını etkileyen birçok 

faktör bulunmaktadır. Rekabetin yoğun olarak yaşandığı siyasal alanda rekabet üstünlüğü 

sağlamak için pazarlama faaliyetlerinin oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Bu amaçla, 

son yıllarda siyasal partiler ve siyasi aktörler pazarlama biliminden geniş ölçüde 

faydalanmaya başlamışlardır. Bu araştırma, siyasal pazarlama uygulamalarının bireylerin 

siyasal karar verme süreçleri üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu 

amaç doğrultusunda, nicel araştırma tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırmanın 

örneklemini 2018-2019 eğitim-öğretim yılı, güz yarıyılında Adıyaman Üniversitesinde 

öğrenim görmekte olan 464 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma, belirlenen bu örneklem 

büyüklüğü ile yüzyüze anket yönteminden yararlanılarak Adıyaman Üniversitesinde 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda örneklem grubuna yüzyüze anket uygulanmıştır. 

Veriler 2019 yılı içerisinde toplandığı için, çalışmaya yönelik Etik Kurul İzni 

alınmamıştır. Çalışma sonucunda, katılımcıların büyük bir kısmının daha önce oy 

verdikleri partiye oy vermeyi düşündükleri, seçmenlerin bilgi almak için geleneksel 

medya araçlarını ve interneti kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, katılımcıların oy 

verecekleri partiyi belirlerken, siyasi konularda bilgili ve tecrübeleri kişilerin 

düşüncelerinden etkilendikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Siyasal Pazarlama, Siyasal Davranış, Siyasal Katılım, Seçmen, 

Üniversite Öğrencileri 
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The Influence of Political Marketing on Political Behaviour of University 

Students  

Abstract 

There are different factors affecting the behaviour of the consumers within the scope of 

convetional marketing dicipline. Marketing approaches applied in the political behavior 

have given birth of new political marketing approaches.  In a similar way, there are ample 

factors effecting voters' behavior within the scope of political marketing. Political parties 

have been applying distinctive marketing methods to survive from the political 

competiton and thus marketing activities has a massive importance to gain competitive 

advantage. For this purpose, political parties and actors start to benefit from the marketing 

science extensively. The aim of this study is to investigate the influence of political 

marketing activities on political decisions of students at Adiyaman University. To be able 

to do that, a quantitative research model has been used in the study. The sample of the 

research is composed of 464 students who had been studying at the University during the 

autumn semester of 2018-2019 academic year. The face-to-face survey study is 

conducted. Since the data were collected in 2019, the Ethics Committee Permission for 

the study was not required. At the end of the study, it has been found out that that most 

of the participants think of voting for the same party they had previously voted. They used 

both traditional media and internet to get information about the marketing activities of 

political parties. In addition, the electorates are influenced by opinions of people having 

experience and of intellectuals on political issues. 

Keywords: Political Marketing, Political Behavior, Political Participation, Electorate, 

Univesity Students  

 

GİRİŞ 

Küreselleşme, teknolojideki baş döndürücü gelişmeler ve değişen dünya 

düzeni, toplumların yönetim anlayışı ve yönetime bakış açısında değişikliklere 

yol açmıştır. Özellikle demokrasi anlayışının gelişmesi devletlerin yönetim 

şekillerinde değişim ve dönüşüme sebep olmuştur (Held, 2006). Dünyanın 

yaşadığı değişim ve dönüşüm sadece siyasi alanla sınırlı kalmamış kendisini 

ekonomik alanda da hissettirmiştir. Her iki alanın rasyonel tercih merkezli olması 

disiplinler ararsı teorik yaklaşımların oraya çıkmasına sebep olmuştur. Örneğin 

ekonomik rasyonel tercih teorisine göre, müşteri ile seçmen arasında bir analoji 

yapılmış ve böylece siyasal davranışlar ekonomik rasyonalite ile açıklanmaya 

çalışılmıştır (Tullock, 1976: 5). Başka bir deyişle, “seçmenlerin (müşterilerin) 

öncelikli olarak oy vermeye karar vermeleri için toplam maliyet hesaplaması 

yapmaları gerekir. Sonrasında oy vermenin kendisine fayda sağlayacağına karar 

verirse oy kullanacağını aksi takdirde oy kullanmayacağını iddia eder ve bu 

hesaplamanın temelini insanın rasyonel bir çıkarımı olarak sunar” (Dag, 2019a: 



Ramazan ASLAN  

 

[2941] 

 

2). Bu çerçevede, meşru zeminde yapılan seçimlerde, yönetilenlerin 

bilgilendirilmesi ve yönetmeye talip olanların yönetilenleri ikna etmesi için farklı 

yöntemleri kullanmaları gerekmektedir. Müşteyi herhangi bir malın alımı için 

ikna etme çabası bir seçmenin belli bir siyasi partiye oy vermesi için ikna etme 

çabası ile eşleştirildiğinde, günümüzde çeşitli yöntemlerin içerisinde en yaygın 

kullanım alanına sahip olan siyasal pazarlama faaliyetleri olduğu görülmektedir. 

Siyasal partiler ve aktörler, özellikle aşırı politize olmuş toplumlarda seçim 

yarışında rakiplerin önüne geçmek için siyasal pazarlama faaliyetlerine daha 

fazla ihtiyaç duymaktadırlar (Lees-Marshment, 2009; O’cass, 1996). Özellikle 

son yıllarda seçim atmosferinden çıkmayan Türkiye’de, siyasi aktörlerin 

rakipleriyle olan mücadeleleri rekabetin ötesinde savaş havasında geçmekte ve 

siyasal pazarlama faaliyetleri günbegün daha da önemli bir hale gelmektedir. 

Siyasal anlamda seçmen olarak adlandırılan tüketicilerin, oy verme süreci de 

satın alma sürecinde olduğu gibi farklı faktörlerden etkilenmektedir (Koc ve 

Ilgun, 2010). Siyasal pazarlama, siyasi aktörlerin seçmenleri etkileyerek 

minimum maliyetle maksimum oy elde etmek için gerçekleştirdikleri faaliyetler 

bütünü olarak tanımlanabilir. Bu çalışmada, Adıyaman üniversitesi 

öğrencilerinin siyasi tercihlerine etki eden farklı faktörler incelenmiştir. Ayrıca, 

bu faktörlerin seçmenlerin demografik özelliklere göre farklılık gösterip 

göstermediği araştırılmıştır. 

 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

Çalışmanın bu kısmında siyasal pazarlama kavramı açıklanarak, siyasal 

pazarlama uygulamaları hakkında bilgi verilecek ve konu ile alakalı literatüre 

değinilecektir. 

Siyasal Pazarlama 

İnsanlar yaşamları boyunca üstlendikleri farklı rollerde, değişik 

faktörlerden etkilenerek, önündeki alternatiflerinden birini seçmek zorunda 

kalırlar ve aldıkları bu kararlarla yaşamlarına devam etmek zorundadırlar. Karar 

verme sürecinde, sadece içsel değil, dışsal faktörler de önemli bir etkiye sahiptir. 

Siyaset biliminde "seçmen", pazarlamada  "tüketici" rolünü üstlenen bireyler, en 

basit kararlardan, en zor kararlara kadar yaptıkları seçimlerin sonuçlarına 

katlanmak zorundadırlar. Toplumun bir parçası olarak yönetilen rolündeki 

bireylerin, kendilerini yönetecek kişileri seçmesi de bireysel ve toplumsal 

anlamda sonuçları önemli olan bir karar verme sürecidir.  

Geniş anlamıyla siyaset kavramı, bireyin ve toplumun yaşamını 

düzenlemek için gerekli olan genel kuralları oluşturan, koruyan ve değiştiren 
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faaliyetler bütünüdür. Ayrıca, gerçekleştirilen bu faaliyetlerin bilimsel olarak 

incelenmesi de siyaset kavramının kapsamındadır. Bu açıdan siyaset, çatışma ve 

iş birliği unsurlarıyla karmaşık bir düzlemde bulunmaktadır Rakip düşünceler, 

farklı istekler, rekabet halindeki ihtiyaçlar ve çatışan çıkarlar, insanların birlikte 

yaşamaları için gerekli olan kurallar hakkında aynı fikirde olmamaları sonucunu 

doğurmaktadır. Buna rağmen, bu kuralların yürürlükte kalması ve çıkarılan 

kuralların üzerinde etkili olması için birlikte çalışmak ve el birliği yapmak 

mecburidir. Bu bakımdan siyaset kavramı, çatışan çıkarların ve rekabet halindeki 

görüşlerin uzlaşma yoluyla çözüldüğü bir çatışma çözme süreci olarak 

değerlendirilmektedir (Heywood, 2006: 2; akt. Balcı, 2016: 112). 

Amerikan Pazarlama Birliği (American Marketing Association) tarafından 

1985 yılında yapılan kapsamlı pazarlama kavramının tanımı, kişisel ve örgütsel 

amaçlara ulaşmayı sağlayacak değişimleri/mübadeleleri gerçekleştirmek üzere, 

malların, hizmetlerin ve fikirlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması, tutundurulması 

ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama süreci şeklindedir (Mucuk, 2017: 

3). Siyasal pazarlama kavramı hem dünya genelinde hem de Türkiye’de faklı 

tanımlamalar ile açıklanmaya çalışılmıştır. 

Siyasal pazarlama, bir fikri veya inancı, farklı yollarla kişilere kabul 

ettirme ya da hangi partiye oy vereceğinden emin olmayan kararsız seçmenleri 

kazanmaya yönelik faaliyetler bütünü olarak tanımlanmaktadır (Bongrad, 1992: 

52). Shama, siyasal pazarlamayı, siyasal adayların ve fikirlerinin, seçmenlerin 

siyasal ihtiyaçlarını tatmin ederek, onların adaylara ve fikirlere olan desteklerini 

almalarına yönelik bir süreç olarak tanımlamıştır (Shama, 1976: 766). Yukarıdaki 

her iki tanımalamda da önemli olan nokta, seçime girecek olan partilerin ve 

adayların kedilerine oy veren seçmen kitlesini koruma ve özellikle kararsız olan 

seçmen kitlesini kedilerine oy vermesi için seçim kampanyaları düzenlemesidir 

(Scammell, 1999).  

Siyasal adaylar, seçmenlere verdikleri vaat ve sözler karşılığında onlardan 

oy beklemektedir (Kotler, 1990: 762). Hükümet erkine sahip olmak amacıyla 

kurulmuş olan siyasi partilerin veya siyasi aktörlerin de seçmenleri ikna etmek 

suretiyle kendilerine oy vermelerini sağlamaları gereklidir. Siyasal pazarlamanın 

öncelikli hedefleri arasında, siyasi parti ve adayların seçmenlere anlatılarak, 

onları tercih etmelerini ve bu tercihlerini daha sonra ‘oy’a dönüştürerek, siyasal 

satın alma olayını gerçekleştirmelerini sağlamak bulunmaktadır (Polat, Gürbüz 

ve İnal, 2004). 

Seçmenlerin kararlarında etkili olan unsurlardan, partinin dünya görüşü ve 

parti lideri, seçim promosyonları, tanıtım, yenilik, yasaklar, parti programları, 

propaganda zamanlaması ve sisteme uygunluk faktörleri arasından en etkili 
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olanın partinin dünya görüşü ve parti lideri olduğunu ifade etmiş ve seçmenini 

tanıyan ve seçmenin demografik özellikleri doğrultusunda pazarlama politikasını 

geliştiren partilerin, seçmenini daha kolay etkileyeceği ve hedeflerine ulaşacağı 

vurgulanmıştır (Çatı ve Aslan, 2003). Çalışmanın kapsama alanına giren seçmen 

kitleri üzerine yapılan siyasal davranış çalışmaları ise pazarlama tekniklerini 

geliştirme yönelik veriler sunmaktadır. Rahman Dag ve arkadaşları, Adıyaman 

ili seçmenlerinin aktif vatandaşlık özelliğine sahip olduğu ve bu aktif vatandaşlığı 

genelde resmi olmayan ilişkiler aracılığıyla, yani tanıdık ve çevre üzeriden 

ilerlediği sonucuna ulaşmışlardır (Dag, Servi ve Sahin, 2018). Bu doğrultuda 

aday ve siyasi partilerin resmi kanallar üzerinden siyasi çalışmalarına devam 

ederken aynı zamanda resmi olmayan ziyaret ve iletişim gibi siyasal pazarlama 

tekniklerini kullanmaları gerektiği iddia edilebilir. 

Diğer bir çalışma, seçmenlerin oy verme davranışında ailelerinden 

etkilenme düzeylerinin cinsiyetlerine, yaş gruplarına, eğitim düzeylerine, çalışma 

durumlarına, medeni durumlarına, anne–babayla birlikte yaşayıp yaşama 

durumlarına göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşmış ve bu yüzden siyasi parti 

yöneticilerinin partilerini bu duruma uygun stratejilerle yönetmeleri gerektiğini 

ifade etmiştir (Aydın ve Özbek, 2004). Adıyaman üniversitesi öğrencilerini de 

içine alan bir çalışmada ise, Rahman Dag (2019b) demografik özellikler ile 

siyasal davranışı etkileyen bazı faktör arasında anlamlı bir ilişkinin olup 

olmadığını araştırmıştır. Demografik özelliklerin siyasal tercihler üzerine 

etkileriyle beraber, günümüz kitle iletişim araçlarının siyasal pazarlama araçları 

olarak kullanıldığı ve bunların etkili oldukları üzerine çalışmalar mevcuttur. 

Örneğin, Tura (2006) öğrencilerin seçim kampanyalarında kullanılan televizyon 

reklamlarından etkilendiklerini, siyasi partilerin seçmenlere gönderdikleri 

maillerin seçmenlerin siyasi tercihlerinde etkisiz olduğunu tespit etmiştir. Balcı 

(2016)’ın araştırması ise, seçmenlerin en sık kullandıkları kitle iletişim 

araçlarında birinci sırada internet, ikinci sırada sosyal medyanın ve üçüncü sırada 

televizyonun yer aldığını tespit etmiştir. Ayrıca, Facebook ve dergilerin, 

üniversite öğrencilerinin siyasal bilgilenme sürecinde en az güvendikleri iletişim 

araçları olduğunu ileri sürmüştür. 

Siyasal pazarlama alanında bir seçim kampanyasnın incelenmesi halinde, 

siyasi partilerin sadece rasyonel tercihlere göre değil tamamen kimlikler üzerine 

kurulu olduğu gibi bir söylem de geliştirilebilir (Dag, 2019a). Siyasal pazarlama 

faaliyetleri sadece pazarlama tekniklerinde olduğu gibi ürünün kalitesi üzerine 

(rasyonel tercih) değil satılan ürün ile alıcı arasında bir bağ kurulmasıyla da 

gerçekleştirilebilir. Örneğin, Amerika başkanlarının seçim kampanyalarında 

pazarlama tekniklerini kullanarak seçim sonuçlarına nasıl etki ettkileri bu 

alandaki temel çalışmaları oluşturmaktadır (Newman, 1993; Bowler ve Farrell, 
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1992). Bayrakdaroğlu ve arkadaşları, katılımcıların kazanma ihtimali yüksek olsa 

dahi, ideolojik olarak uzak oldukları partilere kaymadıklarını, oy verme 

tercihlerini etkileyen nedenler arasında birinci sırada ideolojinin geldiğini tespit 

etmişlerdir. Araştırmanın şaşırtıcı sonucu ise parti liderinin ve partinin başarılı 

bulunmasının oy verme kararında az etkiye sahip olmasıdır (Bayrakdaroğlu, 

Uzun ve Özkoç, 2016).  

Yedikardeş, siyasal pazarlamada tutundurma faaliyetlerinin seçmen 

davranışları üzerindeki etkilerini tespit etmek için yaptığı çalışmada, siyasal 

pazarlama çerçevesinde kullanılan tutundurma faaliyetlerine olan yaklaşımları ile 

katılımcıların eğitim durumları arasında anlamlı bir fark olduğunu tespit etmiştir 

(Yedikardeş, 2018). Sarsık, seçmenlerin siyasal tercihlerinde hangi faktörlerden 

yoğunlukla etkilendiklerini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada, seçim öncesi 

uygulanan reklam kampanyalarının, kamuoyu araştırmaları ve anket sonuçlarının 

seçmenlerin siyasi tercihlerini etkilediği sonucuna ulaşmıştır (Sarsık, 2019). 

Siyasal Pazarlama Uygulamaları  

Son yıllarda artan siyasal rekabet ortamında, siyasal aktörlerin rakiplerine 

karşı avantaj elde etmek için pazarlama biliminden daha fazla yararlandıkları 

görülmektedir. Seçmenlerin tercihlerinde etkili olan birçok farklı faktör 

bulunmaktadır. Bütün bu faktörlerin tek bir çalışmada incelenmesi mümkün 

olmadığından, bu çalışmada demografik faktörler dikkate alınmıştır. Tarihsel 

süreç içerisinde siyasi partiler seçmenleri etkileyebilmek için farklı yöntemlere 

başvurmuşlardır. 

Gelişen elektronik medyanın ürünü olan radyonun siyasal anlamda ilk 

kullanım örneği olarak, 1920’lerde Wilson’un ve Coolidge’in, 1936’ da 

Roosevelt’ in seçim kampanyalarında mesajlarını hızlı ve zamanı iyi ayarlanmış 

şekilde seçmenlere ulaştırmaları için radyoyu kullanmaları gösterilebilir 

(Çiftlikçi, 1996: 17). 

Teknolojideki değişime ve yeniliklere bağlı olarak, 1952 başkanlık 

seçimlerinde televizyon ilk defa siyasal alanda kullanılmış ve partiler siyasal 

kampanyalarını yürütmeleri için reklam ajanslarıyla anlaşmışlardır. 1960 yılında 

Nixon ve Kennedy’nin televizyonda bir tartışma programına katılmaları siyasal 

reklamcılığın ilk örneği olmuş ve sonraki yıllarda da gelenek haline gelmiştir 

(Polat, 2015: 26). 

Facebook ve twitter gibi sosyal ağlar, yeni bir iletişim, sosyalleşme ve 

paylaşım ortamı oluşturmaktadır. Bu ağlar, partilerin ve adayların büyük seçmen 

kitlelerine ulaşımına ve onlara metin, animasyon, film ve resim içeren zengin 

içerikleri sunmalarına; buralardaki kişilerin de bu içerikleri gönüllü olarak diğer 



Ramazan ASLAN  

 

[2945] 

 

kullanıcılarla her yer ve zamanda paylaşmalarına imkân sağlamaktadır (Polat, 

2015: 221).  

Siyasal pazarlamanın Türkiye’de uygulamalarının ilk örneği olarak 1950 

seçimlerinde Demokrat Partinin seçim kampanyası için hazırlatılan ‘Yeter! Söz 

Milletindir!’ sloganı gösterilebilir. Türkiye'de, Adalet Partisi ilk kez bir ajans 

aracılığıyla işbirliği kurarak 1977 genel seçimlerinde seçim kampanyasını 

sürdürmüştür. Adalet Partisi'nin propaganda malzemeleri, afişleri, gazetelerde ve 

diğer basın organlarında yayınlanan ilanları ve ses kasetleri Cen Ajans tarafından 

hazırlanmıştır (Tan, 1998: 14). Ayrıca, 1992 Başkanlık seçimlerinde Bill Clinton 

ve Al Gore’nin broşür görevi gören web siteleri internetin siyasal 

kampanyalardaki ilk kullanım örneği olarak gösterilebilir. Türkiye’de 2002 

seçimlerinde Genç Parti’nin internet üzerinden üye kaydı yapması internetin 

siyasal pazarlama amaçlı kullanımına bir örnektir (Aziz, 2011: 120). 

Gelişen teknoloji ve iletişim imkânları, siyasi aktörlerin seçmenlere 

ulaşmasında yeni imkânlar ortaya çıkarmaktadır. Kökeni çok eskilere dayanan 

ama modern anlamda ABD’de doğan ve diğer ülkelere yayılan, bilimsel olarak 

kullanımı daha yeni olan siyasal pazarlama kavramı günümüzde hala değişmekte 

ve yeni kullanım alanları içerisinde görülmektedir (Aslan, 2018: 112). 

 

YÖNTEM 

Araştırma yöntemine ilişkin yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmektedir. 

Araştırmanın Amacı 

Siyasal pazarlama faaliyetlerinin öncelikli amacı, seçimlerde siyasi 

partilerin veya siyasal aktörlerin minimum maliyetle maksimum oy oranına 

ulaşmalarını sağlamaktır. Siyasi müşteri olarak tanımlanan seçmenlerinin 

beklentilerini rakiplerine göre daha iyi analiz eden ve buna uygun seçim 

faaliyetleri yürüten siyasi partilerin daha başarılı olması beklenmektedir. Bu 

araştırmanın amacı siyasal pazarlama açısından oy verme sürecinde katılımcıların 

etkilendikleri faktörleri incelemektir. Ayrıca, seçmenlerin cinsiyet, fakülte, sınıf, 

not ortalaması ve ailenin aylık gelir gibi demografik özellikleri ile seçmenlerin 

karar verme süreçlerini etkileyen faktörler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılığın olup olmadığını tespit etmek araştırmanın bir diğer amacını 

oluşturmaktadır. Seçmenlerin siyasal davranışlarını etkileyen faktörler üzerine 

bugüne kadar birçok çalışma yapılmıştır. Ancak, Adıyaman Üniversitesinin daha 

yeni kurulan bir üniversite olması ve öğrenci profiline bakıldığında çevre illerden 

öğrencilerin ağırlıklı olarak bulunması böyle bir çalışma yapmanın gerekliliğini 

ortaya çıkarmaktadır.  
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Araştırmadan elden edilecek olan sonuçların, siyasi partilerin, özellikle 

genç seçmenlerle, daha etkin iletişim kurabilmek için geliştirecekleri stratejilere 

yardımcı olacağı umulmaktadır. 

Araştırmanın Problemi 

Demokrasinin egemen olduğu yönetimlerde, yönetenlerin yönetilenlerden 

yönetim yetkisini alması için seçim dönemlerinde ikna çalışmaları yürütmeleri 

gerekmektedir. Günümüzde, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de siyasal 

alanda değişimler yaşanmaktadır. İktidar olma mücadelesi veren siyasi aktörler, 

seçmenlerini ikna etmek için artan rekabet ortamında yeni yöntemler 

aramaktadır. Bu durum siyasal alanda farklı bilimlerden faydalanmayı zorunlu 

hale getirmektedir. Özellikle, seçmenlerin karar verme süreçlerinden nelere 

dikkat ettiğinin, istek, ihtiyaç ve beklentilerinin doğru tespit edilmesi seçimlerde 

rakiplere karşı önemli bir avantaj yakalamasına yol açacaktır. Bu doğrultuda, 

katılımcıların siyasal tercihlerini belirleyen unsurlar ve seçmenlerin bu 

unsurlardan nasıl etkilendikleri araştırmanın ana problemini oluşturmaktadır. 

Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur; 

H1: Cinsiyet ile siyasal davranışlar üzerinde etkili olan faktörler arasında 

anlamlı bir fark vardır. 

H2: Fakülte ile siyasal davranışlar üzerinde etkili olan faktörler arasında 

anlamlı bir fark vardır. 

H3: Sınıf ile siyasal davranışlar üzerinde etkili olan faktörler arasında 

anlamlı bir fark vardır. 

H4: Not ortalaması ile siyasal davranışlar üzerinde etkili olan faktörler 

arasında anlamlı bir fark vardır. 

H5: Ailenin aylık gelir ile siyasal davranışlar üzerinde etkili olan faktörler 

arasında anlamlı bir fark vardır. 

Araştırmanın Modeli 

Tarama modelleri, çok sayıda elemandan oluşan bir evrende, evren 

hakkında genel bir yargıya varmak amacı ile evrenin tümü ya da ondan alınacak 

bir grup üzerinde yapılan düzenlemelerdir (Karasar, 20121: 79). Bu araştırmada 

tarama modeli kullanılmıştır. Değişkenlerin genel yapısı ve özellikleri hakkında 

bilgi vermek amacıyla niceliksel araştırma modellerinden vasfi (betimsel) analiz 

kullanılmaktadır (Nakip ve Yaraş, 2017: 317). Araştırmada nicel araştırma 

yöntemi veri toplama yöntemi olarak kullanılmıştır. Araştırma probleminin 
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çözümü için birincil kaynaklardan yararlanılmış; veri toplama aracı olarak 

sıklıkla kullanılan anket tekniği katılımcılarla yüz yüze görüşülerek 

uygulanmıştır. 

Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

Araştırma sonuçlarının genellenebildiği ve araştırma kapsamı içerisinde 

yer alan ortak özelliklere sahip birimler bütünü, anakütle (evren) olarak ifade 

edilmektedir (Ural ve Kılıç, 2011: 33). Çalışmanın hedef anakütlesi Türkiye’de 

üniversitede okuyan öğrenciler iken, ulaşabilir anakütle Adıyaman Üniversitesi 

öğrencilerinden oluşmaktadır. Bu araştırmanın çalışma anakütlesi, Adıyaman 

Üniversitesinde 2018-2019 güz döneminde eğitim gören ve oy kullanma hakkına 

sahip öğrencilerdir. Verilerin toplanmasında tüm evrene ulaşmanın zor veya 

maliyetli olması durumunda tamsayım yerine örneklem yöntemi daha cazip hale 

gelmektedir (Burns ve Bush, 2015: 212). Bu araştırmada, anakütlenin tamamına 

ulaşmak zaman ve maliyet kısıtlılıkları sebebiyle mümkün olamayacağından 

örneklem belirleme yöntemi uygulanmıştır. Örneklem, anakütleyi en iyi temsil 

eden ve belli bir yönteme göre anakütleden seçilen alt gruptur. Başka bir ifadeyle, 

hakkında bilgi toplanması istenen ve anakütle konusunda tahminlerde bulunmak 

için seçilen birimler topluluğu olarak ifade edilmektedir (Nakip ve Yaraş, 2017b: 

251). Örnekleme yöntemi olarakbasit tesadüfü örnekleme yöntemi tercih 

edilmiştir. Basit tesadüfi örnekleme yönteminde anakütle tanımlandıktan sonra 

anakütleden örnekleme girecek birimler tesadüfen seçilir (Tokol, 2010: 28). Basit 

tesadüfi örnekleme anakütleyi oluşturan bireylerin tamamının örneğe girme 

şansının tamamen eşit ve tesadüfi olduğu örneklemedir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 

2007: 57).  

Örneklem hacminin hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılmıştır 

(Nakip ve Yaraş, 2017).  

n=Z^2/e^2 *p*q 

Burada, 

n: Örneklem hacmi 

e: Hata düzeyi 

Z: Belirli bir güven düzeyine karşılık gelen standart normal dağılım değeri 

(tablo değeri: 1.96).  Araştırmada kabul edilen güven aralığı %95’tir. 

p: Anakütlede belirli bir özelliği taşıyanların yüzdesi 

q: Anakütlede belirli bir özelliği taşımayanların yüzdesi 
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p ve q’nun alabileceği değerler konusunda ön bilgi olmadığı durumlarda p 

ve q 0.50 olarak kabul edilmektedir. 

 

Veriler formülde yerine konulduğunda:  

n =
1,962

0,052
∗ 0,5 ∗ 0,5 = 384 

Örneklem hacmi 384 olarak bulunmuştur. 

 

Bu sayı her ne kadar istatistiksel yeterliliği sağlasa da, katılımcıların 

tercihlerinde meydana gelebilecek farklılaşmanın fazla olması nedeniyle 

örneklemin daha yüksek düzeyde olması kararlaştırılmıştır. Örneklemin 

büyütülmesi, araştırma sonuçlarına duyulan güveni arttıracağından anakütleyi 

temsil edecek 500 kişilik bir örneklem ile görüşülmüştür. Anketlerin incelenmesi 

neticesinde 36 adet anketin eksik veya yanlış doldurulduğu tespit edilmiş, bu 

nedenle geçerli 464 anket veri analizinde kullanılmıştır. Ayrıca, katılımcıların 

Adıyaman Üniversitesi merkez kampüste yapılması, araştırmanın diğer bir 

kısıtını oluşturmaktadır.  

Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın amacına uygun olarak, araştırmada birinci dereceden 

bilgilere ulaşmak amacıyla veri toplama yöntemlerinden anket yöntemi tercih 

edilmiş ve üç bölümden oluşan bu anket yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. 

Kullanılan anket Çelik (2008) ve Tatar (2007) tarafından hazırlanmış ve 

araştırmacı tarafından yeniden düzenlenmiştir. Elde edilen anket formaları, 

uygun bir şekilde kodlanmış ve veriler SPSS ortamına aktarılarak analiz 

edilmiştir. Anket uygulaması 2018-2019 yılında yapıldığı için, etik kurulu 

raporuna ihtiyaç duyulmamıştır.  

Anketin ilk bölümünde katılımcıların demografik bilgilerini ortaya 

çıkarmak maksadıyla cinsiyet, fakülte, sınıf, not ortalaması, ailenin aylık geliri 

ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Anket formunun ikinci bölümünde katılımcıların 

bir önceki seçimlerde oy verdikleri partiye tekrar oy verip vermeyeceklerini, 

karar verme sürecinde bilgi kaynaklarından hangi sıklıkta faydalandıklarını ve 

hangi faktörlerin oy verme sürecinde etkili olduğunu öğrenmek amacıyla toplam 

üç adet soru sorulmuştur. Anketin üçüncü bölümünde katılımcılara 26 yargı 

cümlesinden oluşan beşli likert ölçeğine uygun olarak hazırlanmış ifadelere 
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(kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, karasızım, katılıyorum, kesinlikle 

katılıyorum) katılıp katılmadığı sorulmuştur. 

Elde edilen verilere istatistiksel analizler uygulanmadan önce anket 

sorularının güvenirliğini ölçmek amacıyla 26 ifadeye üç farklı kategoride 

Cronbach’s Alpha testi uygulanmış ve bu testin sonuçları Tablo 1’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 1’deki güvenirlik analizi incelendiğinde Alpha değeri 0,839 olarak 

hesaplanmıştır. Bu değerin 0,80’den büyük olması sonucuna göre araştırmanın 

güvenirlik derecesi, çok güvenilir olarak kabul edilmektedir (Nakip ve Yaraş, 

2017: 196).  

 

Tablo 1  

Anket Güvenirlik Analizi Sonuçları 

Güvenirlik Analiz Cronbach Alpha (α) 

Anketin Tüm İfadelerine 

İlişkin 
0,839 

Siyasal Katılım 0,796 

Siyasal Düşünce 0,694 

Siyasal Tutundurma 0,676 

 

BULGULAR ve YORUM  

Araştırmada elde edilen verileri analiz edebilmek için SPSS ve Excel 

programlarından yararlanılmıştır.  

Tablo 2’de araştırma da kullanılan değerlerin aritmetik ortalamalarının 

karşılaştırılması verilmiştir. 
 

Tablo 2 

Öğrenci Görüşlerinin Aritmetik Ortalaması 

Görüşler Puanlar 

Kesinlikle Katılmıyorum  1,00-1,79 

Katılmıyorum  1,80-2,59 

Kararsızım  2,60-3,39 

Katılıyorum  3,40-4,19 

Kesinlikle Katılıyorum  4,20-5,00 
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Tablo 3’te katılımcıların demografik bulgularına ilişkin bilgiler verilmiştir. 

Katılımcıların 225 (%48,5)’inin kadın, 239 (%51,5)’unun da erkek olduğu 

görülmektedir. Araştırmaya katılanların 66 (%14,2)’sı 1. sınıfta, 204 (%44,0)’ü 

2. sınıfta, 107 (%23,1)’si 3. sınıfta ve 87 (%18,8)’si ise 4. sınıfta okumaktadır. 

Katılımcıların 4’lük sistemde not ortalamalarına bakıldığında, 121 (%26,1)’nin 

1.0-2.0 aralığında, 213 (%45,9)’nün 2.01-3.0 aralığında ve 130 (%28,0)’unun 

3.01 ve üzerinde notlara sahip olduklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya 

katılanların ailelerinin aylık gelir durumları incelendiğinde, 200 (%43,1)’nün 

1.500 TL ve altında, 131 (%28,2)’nin 1.501-2.500 TL arasında, 98 (%21,1)’nin 

2.501-4.000 TL arasında ve 35 (%7,5)’nin 4.001 TL ve üzerinde bir gelire sahip 

oldukları görülmektedir. 

Tablo 4’te katılımcıların eğitim gördükleri fakülte ve yüksekokullara göre 

dağılımları görülmektedir. Dağılımın; 144 kişi (%31,0) ile İktisadi ve İdari 

bilimler Fakültesi, 98 kişi (%21,1) ile Fen Edebiyat Fakültesi, 97 kişi (%20,9) ile 

Mühendislik Fakültesi, 73 kişi (%15,7) ile Eğitim Fakültesi ve 52 kişi (%11,2) 

ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 3 

Demografik Değişkenlere İlişkin Bulgular 
Demografik Bilgiler  n % 

Cinsiyet 
Kadın 225 48,5 
Erkek 239 51,5 

Sınıf 

1 66 14,2 
2 204 44,0 
3 107 23,1 
4 87 18,8 
Toplam 464 100 

 1.0-2.0 121  26,1 
Not Ortalaması 2.01-3.0 213 45,9 
 3.01 ve üzeri 130 28,0 
 Toplam 464 100 
 0-1.500  200 43,1 
 1.501-2.500  131 28,2 
Gelir Durumu 2.501-4.000 98 21,1 
 4.001 ve üzeri 35 7,5 
 Toplam 464 100 
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Tablo 4 

Fakülte ve Yüksekokullara Göre Katılımcıların Sayısı ve Yüzdesi 

Fakülte/Yüksekokul Sayı Yüzde% 

Sosyal Bilimler Meslek 

Yüksekokulu 
52 11,2 

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 144 31,0 

Eğitim Fakültesi 73 15,7 

Fen Edebiyat Fakültesi 98 21,1 

Mühendislik Fakültesi 97 20,9 

Toplam 464 100 

 

Tablo 5 incelendiğinde bir önceki seçimlerde katılımcıların oy verdikleri siyasal 

partiye tekrar oy vereceğini ifade edenlerin oranı %56,3’lük oran ile seçmenlerin 

büyük bir çoğunluğunu oluşturmaktadır. Aynı partiyi tekrar 

desteklemeyeceklerini söyleyenlerin oranı ise %12,7’dir. Katılımcıların 

%24,8’lik kısmı bu konuda henüz bir fikri olmadığını işaretlemiştir. İlk kez oy 

kullanacaklarını belirten katılımcıların oranı % 6,3’tür. Tablo 5’deki verilere 

bakıldığında araştırmaya katılanların yine ağırlıklı olarak aynı partiye oy 

vereceklerini ifade etmek mümkündür.  

 

Tablo 5 

Aynı Partiye Tekrar Oy Verme İfadesine İlişkin Sonuçlar 

 Sayı Yüzde % 

Evet, aynı partiye oy verebilirim  261 56,3 

Hayır, aynı partiye oy vermem  59 12,7 

Fikrim yok  115 24,8 

İlk kez oy kullanacağım  29 6,3 

Toplam  464 100 

 

Tablo 6’da, katılımcıların karar verme süreçlerinde bilgi edinme 

kaynakları ile ilişkili bulgular incelendiğinde, sık sık seçeneğinde internet 202 

(%43,5) ilk sırada ve 189 (%40,7) ile sosyal medya uygulamalarının geldiği 

görülmektedir. Bu sonuçlar genç seçmenlerin karar verme süreçleri üzerinde 

teknoloji ürünlerinin etkisini açıkça göstermektedir. Yazılı basın (gazete, dergi 

vb.) 273 (%58,8) ile ilk sırada ve 256 (%55,2) ile televizyon ikinci sırada ve aile 

ile arkadaşlar 192 (%41,4) ile üçüncü sırada ara sıra seçeneğinde gelmektedir. Bu 

durum geleneksel iletişim kanallarının hala etkili olduğu sonucunu 
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ispatlamaktadır. Hiçbir zaman seçeneğinde ise 165 (%35,6) ile e-posta birinci 

sırada gelirken, ikinci sırada 154 (%33,2) ile parti mensuplarının yaptıkları 

ziyaret veya toplantılar gelmektedir. 

 

Tablo 6 

Karar Verme Sürecinde Seçmenlerin Bilgi Edinme Kanallarının Kullanım 

Sıklığına İlişkin Bulgular 

Bilgi Edinme Kanalı 
Sık 

Sık 

Ara 

Sıra 

Hiçbir 

Zaman  ss 

1. Televizyon  133 256 75 1,88 0,658 

2. Yazılı Basın  106 273 85 1,95 0,641 

3. Billboard, afiş 131 190 143 2,03 0,769 

4. İnternet  202 117 145 1,88 0,857 

5. E-posta 140 159 165 2,05 ,0810 

6. SMS  143 180 141 2,00 0,783 

7. Ziyaretler 147 163 154 2,02 0,806 

8. Aile ve arkadaşlar 149 192 123 1,94 0,764 

9. Sosyal Medya 189 142 133 1,88 0,825 

Tablo 7’de katılımcıların siyasal ifadelerden etkilenme düzeylerine ait 

veriler incelendiğinde, 3. ifade olan “siyasi konularda tecrübeli kişilerin fikir ve 

yorumları” ve 10. ifade olan “siyasi partilerin gündemdeki konulara yaklaşımı” 

seçeneklerine yüksek oranda katıldıkları görülmektedir. Bu durum seçmenlerin 

siyasi olayları ve aktörleri takip ettiklerini göstermektedir. 8. ifade olan 

“kamuoyu araştırmaları (seçim anketleri) sonuçları” seçeneğine ise katılımcılar 

çoğunlukla katılmamaktadırlar. Bu durumda, özellikle medyada gösterilen anket 

sonuçlarının seçmenlerin tercihlerini çok etkilemediğini söylemek mümkündür. 
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Tablo 7 

Katılımcıların İfadelerden Etkilenme Düzeylerine İlişkin Bulgular 

İfadeler  

H
iç

 ö
n

em
li

 

D
eğ

il
 

Ö
n

em
li

 

D
eğ

il
 

K
ar

ar
sı

z 

Ö
n

em
li

 

Ç
o

k
 

Ö
n

em
li

 

 ss 

1. Siyasi reklam ve kampanya faaliyetleri 129 69 78 134 54 2,82 1,40 

2. Tartışma programlarında adayların 

performansları 

85 59 71 147 102 
3,26 1,41 

3. Siyasi konularda tecrübeli kişilerin 

fikir ve yorumları 

42 42 50 168 162 
3,79 1,26 

4. Ailemin ve yakın çevremdeki kişilerin 

siyasi tercihleri 

65 101 90 127 81 
3,13 1,31 

5. Siyasi partilerin kendi ideolojime yakın 

bir ideolojiye sahip olması 

47 48 69 134 166 
3,70 1,32 

6. Seçim sonuçları doğrultusunda elde 

edeceğim maddi ve manevi menfaatler   

137 74 77 102 74 
2,79 1,46 

7. Belirli bir siyasi partiye olan 

yakınlığım 

86 74 87 123 94 
3,14 1,40 

8. Kamuoyu araştırmaları (seçim 

anketleri) sonuçları 

102 85 86 129 62 
2,92 1,36 

9. Siyasi partilerin vaatleri 90 63 67 133 111 3,24 1,45 

10. Siyasi partilerin gündemdeki konulara 

yaklaşımı 

45 41 53 155 170 
3,78 1,29 

 

Tablo 8 incelendiğinde 3,87 ortalama ile 10. ifadenin katılımcılar 

tarafından en yüksek ortalama ile katılıyorum olarak işaretledikleri 

görülmektedir. Bu durum katılımcıların oy vermelerinde siyasi aktörlerin ülkenin 

mevcut sorunlarını çözmek için sundukları çözüm yollarıyla ilgilendiklerini 

göstermektedir. Aynı şekilde 2. ifadeye katılımcıların ‘katılıyorum’ düzeyinde 

cevap verdikleri tespit edilmiştir. 1. ifadeye en düşük düzeyde (2,28) katılım 

gösterildiği ortaya çıkmaktadır. Bu sonuca göre katılımcıların siyasi etkinliklere 

katılmaya istekli olmadığı söylenebilir. 
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Tablo 8 

Katılımcıların Siyasal İlgilerine İlişkin Görüşlerin Ortalamaları ve Standart 

Sapma Değerleri 
Siyasal Katılım  ss 

1. Siyasi partilerin düzenledikleri etkinliklere katılmaya çalışırım. 2,28 1,24 

2. Seçimlerde oy kullanmamı engellemeyecek bir durum olmadığı sürece oy 

kullanmayı tercih ederim. 
3,84 1,30 

3. Siyasal konularla ilgilenirim.   3,03 1,35 

4. Kendi siyasi düşünceme yakın bir siyasi parti ülke yönetimine gelsin diye oy 

kullanırım. 
3,57 1,34 

5. Aile geleneklerimiz doğrultusunda oy kullanmayı düşünürüm. 2,87 1,40 

6.  Siyasi partinin aday veya lideri belli olmasa da hangi siyasi partiye oy 

vereceğimi bilirim. 
2,92 1,40 

7. Kendimi oy vereceğim siyasal partinin seçmeni olarak hissederim. 3,22 1,37 

8. Oy kullanacağım siyasi partiyi belirlerken mevcut siyasi partilerin geçmiş 

icraatlarını değerlendiririm. 
3,72 1,22 

9. Seçimleri kazanma olasılığı olmayan bir siyasi partiye oy vermem. 2,81 1,48 

10. Ülkenin mevcut sorunlarını çözeceğine inandığım siyasi partiye oy veririm. 3,87 1,33 

11. Diğer siyasi partilerden farklı olduğuna inandığım için bir siyasi partiye oy 

veririm. 
3,37 1,42 

12. Partinin ideolojisine oy veririm. 3,44 1,34 

13. Partinin liderine oy veririm. 3,12 1,14 

14. Partinin milletvekili adayına oy veririm. 2,91 1,32 

15. Partinin programına oy veririm. 3,02 1,30 

 

Tablo 9 incelendiğinde, katılımcıların “Seçilen milletvekillerinin memleket 

çıkarlarından daha çok kendi çıkarlarına hizmet ettiklerini düşünüyorum” 

ifadesine 3,48 ortalama ile yüksek oranda katıldıkları görülmektedir. Bu 

düşünceye uygun olarak “Seçimlerden önce verilen vaatlerin yerine 

getirilmemesi siyasete olan inancımı kaybettirdi” ifadesi en yüksek katılımda 

ikinci sırada yer almaktadır. Her iki ifade de genç seçmenlerin siyasi aktörler ile 

ilgili düşüncelerinin negatif olduğunu göstermektedir. Diğer bir ilginç sonuç ise, 

genç seçmenlerin milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması 

gerektiğini düşünmeleridir. Özellikle, Türkiye siyasi tarihinde sürekli 

tartışılagelen bu konuda gençlerin görüşlerini yansıtmaktadır.  
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Tablo 9 

Katılımcıların Siyasal İlgilerine İlişkin Görüşlerin Ortalamaları ve Standart 

Sapma Değerleri 
Siyasal Düşünce  ss 

1. Siyasetçilere güven duymuyorum. 3,02 1,33 

2. Bakan sayısını çok buluyorum. 2,85 1,29 

3. Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. 3,23 1,38 

4. Seçilen milletvekillerinin memleket çıkarlarından daha çok kendi çıkarlarına 

hizmet ettiklerini düşünüyorum. 
3,48 1,34 

5. Etnik ve inanç (din) temeline dayalı siyaset anlayışını yanlış buluyorum. 3,10 1,49 

6.  Koalisyondan ziyade tek parti iktidarının daha verimli olduğunu 

düşünüyorum. 
3,13 1,40 

7. Sivil toplum örgütlerinin siyasette daha fazla yer alması gerektiğini 

düşünüyorum. 
3,29 1,29 

8. Seçimlerden önce verilen vaatlerin yerine getirilmemesi siyasete olan 

inancımı kaybettirdi. 
3,38 1,39 

 

Siyasal pazarlamanın en önemli kısımlarından biri olan siyasal tutundurma 

faaliyetleri hakkında katılımcıların görüşleri Tablo 10’da görülmektedir. 2. ifade 

olan “seçim dönemlerinde siyasi partiler sosyal medya uygulamalarını 

kullanmalıdırlar” katılımcılar tarafından yüksek oranda kabul görmektedir. Bu 

durumda, özellikle seçim dönemlerinde genç seçmenlere ulaşmak ve onları ikna 

etmek için sosyal medyanın siyasi partiler ve aktörler tarafından aktif olarak 

kullanılması gerektiğini söylemek mümkündür. Genel olarak sonuçlara 

bakıldığında, katılımcıların tutundurma faaliyetlerine olumlu bir bakış açısı 

sergiledikleri söylenebilir. 

 

Tablo 10 

Katılımcıların Siyasal İlgilerine İlişkin Görüşlerin Ortalamaları ve Standart 

Sapma Değerleri 
Siyasal Tutundurma  ss 

1. Seçim dönemlerinde siyasi partiler seçmenlere adaylarını ve programlarını 

tanıtan broşür, kitapçık vb. yayınlar göndermelidirler. 
3,34 1,29 

2. Seçim dönemlerinde siyasi partiler sosyal medya uygulamalarını 

kullanmalıdırlar. 
3,32 1,27 

3. Siyasi partilerin seçim öncesi uyguladıkları reklam kampanyaları tercihlerim 

üzerinde etkilidir. 
3,03 1,34 

Tablo 11’de katılımcıların siyaset hakkındaki görüşlerinin cinsiyete göre 

farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla bağımsız t-testi uygulanmıştır. 

Tablo 11 incelendiğinde sadece siyasal düşünce boyutunda istatistiksel olarak 

erkekler lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür (p<0,05). Bu sonuçlara göre, 
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H1 (Cinsiyet ile siyasal davranışlar üzerinde etkili olan faktörler arasında anlamlı 

bir fark vardır) hipotezi siyasal düşünce alt boyutunda kabul edilirken, siyasal 

katılım ve siyasal tutundurma alt boyutlarındareddedilmektedir. Bağımsız 

değişken olan cinsiyetin katılımcıların siyasal düşünce boyutunda etkili bir faktör 

olduğu söylenebilir. Bu durumda H1 hipotezi kısmen kabul edilmektedir. 

 

Tablo 11 

Katılımcıların Siyaset Hakkındaki Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre 

Bağımsız T Testi Sonuçları 

Alt Boyutlar Cinsiyet N Ort. t p 

Siyasal Katılım 
Kadın 225 3,16 -1,141 0,25 

Erkek 239 3,23   

Siyasal Düşünce 
Kadın 225 3,11 -2,074 0,03 

Erkek 239 3,26   

Siyasal Tutundurma 
Kadın 225 3,18 -0,998 0,32 

Erkek 239 3,27   

Tablo 12’de katılımcıların eğitim birimlerine göre yapılan ANOVA analizi 

sonuçlarına bakıldığında, siyasal katılım ve siyasal tutundurma alt boyutlarında 

anlamlı bir farklılık tespit edilirken, siyasal düşünce alt boyutundan istatistiksel 

olarak anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Eğitim fakültesi 

öğrencilerinin her iki anlamlı fark bulunan alt boyutta daha yüksek bir ortalamaya 

sahip oldukları da görülmektedir. Bu durumda “fakülte ile siyasal davranışlar 

üzerinde etkili olan faktörler arasında anlamlı bir fark vardır” H2 hipotezi kısmen 

kabul edilmektedir. 

Tablo 13’te katılımcıların siyasal pazarlama hakkındaki görüşlerinin 

sınıflarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla ANOVO analizi 

yapılmış ve sonuçlara göre aradaki farkın siyasal düşünce ve siyasal tutundurma 

boyutlarında anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Siyasal katılım alt boyutunda 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Tablodaki veriler ışığında, 

siyasal düşünce ve siyasal tutundurma alt boyutlarında H3 kabul edilirken, siyasal 

katılım alt boyutunda reddedilmektedir. Bu verilere göre, H3 (Sınıf ile siyasal 

davranışlar üzerinde etkili olan faktörler arasında anlamlı bir fark vardır) hipotezi 

siyasal düşünce ve siyasal tutundurma alt boyutunda kabul edilirken, siyasal 

katılım alt boyutunda reddedilmektedir. 
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Tablo 12 

Katılımcıların Fakültelerine Göre Tek Yönlü ANOVA Analizi Sonuçları  
 Sayı Ortalama Std. F P Anlamlı Fark 

Siyasal Katılım 

SMYO (a) 52 3,10 0,716 

 

3,327 

 

0,011 

Yok 

İİBF (b) 144 3,29 0,646 d 

Eğitim (c) 73 3,32 0,637 d 

Fen Edebiyat (d) 98 3,01 0,783 b-c 

 Mühendislik (e) 97 3,22 0,631   Yok 

 Toplam 464 3,20 0,688   ---- 

 SMYO (a) 52 3,01 0,627    

 İİBF (b) 144 3,21 0,741    

Siyasal Düşünce Eğitim (c) 73 3,36 0,890 2,439 0,056  

 Fen Edebiyat (d) 98 3,05 0,840    

 Mühendislik (e) 97 3,23 0,686    

 Toplam 464 3,18 0,771    

 SMYO (a) 52 3,10 1,012   
Yok 

c 

b-d 

c 

Yok 

Siyasal 

Tutundurma 

İİBF (b) 144 3,16 0,983   

Eğitim (c) 73 3,57 0,974 3,572 0,007 

Fen Edebiyat (d) 98 3,05 1,017   

Mühendislik (e) 97 3,32 1,030   

 Toplam 464 3,23 1,013   

 

Tablo 13 

Katılımcıların Sınıflarına Göre Tek Yönlü ANOVA Analizi Sonuçları 
 Sayı Ortalama Std. F P Anlamlı Fark 

Siyasal Katılım 

1 (a) 66 3,12 0,595 

 

0,329 

 

0,804 

 

2 (b) 204 3,21 0,748  

3 (c) 107 3,23 0,576  

4 (d) 87 3,15 0,737  

 Toplam 464 3,20 0,688    

 1 (a) 66 3,10 0,737   c 

 2 (b) 204 3,09 0,818   c 

Siyasal Düşünce 3 (c) 107 3,44 0,688 5,186 0,002 a-b-d 

 4 (d) 87 3,14 0,722   c 

 Toplam 464 3,18 0,771   ---- 

 1 (a) 66 3,10 0,987   Yok 

 2 (b) 204 3,12 1,056   c 

Siyasal 

Tutundurma 
3 (c) 107 3,44 0,934 3,056 0,028 b 

 4 (d) 87 3,33 0,986   Yok 

 Toplam 464 3,23 1,013   ---- 

 

Tablo 14’te katılımcıların siyasal pazarlama hakkındaki görüşlerinin not 

ortalamalarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için yapılan ANOVA 

analizi sonucunda herhangi bir boyutta istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
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bulunmamıştır (p>,05). Bu sonuçlara göre, “not ortalaması ile siyasal davranışlar 

üzerinde etkili olan faktörler arasında anlamlı bir fark vardır” H4 hipotezi tüm alt 

boyutlarda reddedilmektedir. Bağımsız değişken olan not ortalamasının, siyasal 

pazarlama faaliyetlerin seçmen davranışların üzerine herhangi bir etkisi 

olmadığını söylemek mümkündür. 

 

Tablo 14 

Katılımcıların Not Ortalamalarına Göre Tek Yönlü ANOVA Analizi Sonuçları 
 Sayı Ortalama Std. F P Anlamlı Fark 

Siyasal Katılım 

1.0-2.0 (a) 121 3,14 0,696 
 

0,564 
 

0,569 

 

2.1-3.0 (b) 213 3,22 0,687  

3.1 ve üzeri (c) 130 3,21 0,684  

 Toplam 464 3,20 0,688    

 1.0-2.0 (a) 121 3,13 0,716    

 2.1-3.0 (b) 213 3,17 0,792    

Siyasal Düşünce 3.1 ve üzeri (c) 130 3,26 0,783 1,066 0,345  

 Toplam 464 3,18 0,771    

 1.0-2.0 (a) 121 3,17 1,007    

Siyasal 

Tutundurma 

2.1-3.0 (b) 213 3,19 1,060 1,140 0,321  

3.1 ve üzeri (c) 130 3,34 0,935    

Toplam 464 3,23 1,013    

Tablo 15’te katılımcıların ailelerinin aylık ortalama gelirlerine göre 

ANOVA analizi sonucu incelendiğinde gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Eldeki verilere göre H5 tamamen 

reddedilmektedir. Bu verilere göre, “ailenin ortalama aylık geliri ile siyasal 

davranışlar üzerinde etkili olan faktörler arasında anlamlı bir fark vardır” H5 

hipotezi tüm alt boyutlarda reddedilmektedir. Bağımsız değişken olan ailenin 

aylık ortalama geliri, siyasal pazarlama faaliyetlerinin seçmen davranışları 

üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı ifade edilebilir. 
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Tablo 15 

Katılımcıların Aile Gelirlerine Göre Tek Yönlü ANOVA Analizi Sonuçları 

 Sayı Ortalama Std. F P 
Anlamlı 

Fark 

Siyasal Katılım 

0-1.500 TL (a) 200 3,12 0,725 

 

2,280 

 

0,079 

 

1.501-2.500 TL (b) 131 3,28 0,620  

2.501-4.000 TL (c) 98 3,29 0,675  

4.001 ve üzeri (d) 35 3,09 0,709  

 Toplam 464 3,20 0,688    

 0-1.500 TL (a) 200 3,14 0,772    

 1.501-2.500 TL (b) 131 3,22 0,746    

Siyasal Düşünce 2.501-4.000 TL (c) 98 3,23 0,807 0,434 0,728  

 4.001 ve üzeri (d) 35 3,15 0,771    

 Toplam 464 3,18 0,771    

 0-1.500 TL (a) 200 3,20 1,014    

Siyasal 

Tutundurma 

1.501-2.500 TL (b) 131 3,27 1,047    

2.501-4.000 TL (c) 98 3,30 0,985 0,550 0,648  

4.001 ve üzeri (d) 35 3,09 0,978    

 Toplam 464     3,23       1,013     

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan araştırma sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

• Katılımcıların yarısından fazlası daha önce oy verdiği partiye oy 

vereceğini belirtmiş, %12,7’lik kısmı ise tersini ifade etmiştir. Yaklaşık olarak 

her dört katılımcıdan biri bu konuda karasız olduğunu ifade etmiştir. Adıyaman 

üniversitesi mezkez kampüsündeki öğrencilerin genç olmalarından kaynaklı 

siyasal terciherinin değişkenliği beklenirken, bu konuda şaşırtıcı bir sonuç ortaya 

çıkmış ve özellikle uzun yıllar sonucunda ortaya çıkan siyasal sadakat kavramına 

yakın bir sonuç ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin Adıyaman ve çevre illerden olması 

ve bu illerdeki seçim sonuçlarının gösterdiği gibi bu bölge belli partiler büyük 

çoğunlukla oy alarak çıkmışlardır. Bu durmunun temel sebebi yapılan anketler 

üzerinden açıklanamaz fakat siyasal kültürün aktarımı olarak değerlendirilebilir.  

• İnternet ve sosyal medya, katılımcıların siyasal faaliyetler ile ilgili olarak 

bilgi edinme kaynakları arasında öne çıkmaktadır. Geleneksel medya hala 

katılımcıların bilgi edinme yollarında etkili iken e-posta en etkisiz tutundurma 

faaliyeti olarak tespit edilmiştir. 

• Katılımcıların hangi partiye oy vereceklerini belirlerken siyasi konularda 

tecrübeli kişilerin fikir ve yorumlarına önem verdikleri tespit edilmiştir. Ayrıca, 

siyasi partilerin güncel konulardaki tutumları da oy verilecek olan partinin 

belirlenmesinde önem arz etmektedir. Katılımcıların seçim sonuçlarından elde 
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edecekleri maddi ve manevi menfaatlerin ise parti tercihinde çok önemli olmadığı 

tespit edilmiştir. Üniversite öğrencilerinin bilgi kaynağı olarak interneti ve sosyal 

medyayı kullanmasına rağmen karar verme aşamasında yine tecrübeli insanların 

fikirlerine daha fazla itimat ettikleri görülmektedir. Üniversite eğitimi alıyor 

olmaları, onları siyasal bilgileri daha iyi analiz edip ona göre karar vermelerine 

sebep olması beklenirken, bu durum tersi bir yoruma da götürebilir. Kesin 

iddialarda bulunmanın mümkün olmamasından dolayı konun daha detaylı 

araştırılması gerekmektedir. 

• Cinsiyet bağımsız değişkenine göre katılımcılar arasında erkekler lehine 

sadece siyasal düşünce alt boyutunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Yine çalışmaya katılanların büyük çoğunluğu Adıyaman ve çevre 

illerden gelen öğrencilerden oluştuğundan, kadınların siyasette yer almalarının 

kültürel olarak engellendiği düşünülebilir. Bu durumda sonuçlar toplumsal yapı 

ile tutarlı hale gelir fakat böyle olmaması yine başka bir çalışma ile ele alınması 

gerektiğini ortaya koymaktadır. 

• Fakültelerine göre yapılan incelemede hem siyasal katılım hem de siyasal 

tutundurma faaliyetleri alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit 

edilmiştir. Fakülteler arasında hangisinin daha anlamlı olduğu konusunda eğitim 

fakültesi öğrencileri öne çıkmaktadır ve nedeni bu çalışmada ortaya 

konulamayacağı için yine başka bir çalışma gerektirmektedir.  

• Katılımcıların sınıflarına göre ise siyasal düşünce ve siyasal tutundurma 

alt boyutlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 

• Not ortalamaları ve ailenin aylık ortalama geliri bağımsız değişkenleri 

incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir. 

• H1 kısmen kabul edilmektedir. H2, siyasal katılım ve siyasal tutundurma 

alt boyutlarında kabul edilirken, siyasal düşünce alt boyutunda reddedilmektedir. 

H3, siyasal düşünce ve siyasal tutundurma alt boyutlarında kabul edilirken, 

siyasal katılım alt boyutunda reddedilmektedir. H4 ve H5 hipotezleri tüm alt 

boyutlarda reddedilmektedir. 

Artan rekabet ortamında seçimleri kazanmak isteyen siyasi partilerin veya 

aktörlerin öncelikle belirleyecek siyasal stratejilerde seçmenlerin istek ve 

ihtiyaçlarını doğru tespit ve analiz etmesi büyük önem arz etmektedir. Özellikle 

kararsız olan seçmenlerin ikna edilmeleri seçim yarışından zaferle çıkmak için 

çok önemlidir. 

Seçim stratejileri belirlenirken siyaset alanında tecrübeli ve bilgili kişilerin 

fikirlerini almak ve güncel konular ile ilgili çözüm önerileri sunmak seçmenleri 

ikna etmek için önem arz etmektedir. 



Ramazan ASLAN  

 

[2961] 

 

Seçmenlerle iletişim kurmak için geleneksel iletişim araçlarının yanında 

teknolojinin sunduğu imkânların da kullanılması özellikle genç seçmenlere 

ulaşmak için gereklidir.  

Gelecekte artan rekabet ortamında sadece yönetime talip olmanın yeterli 

olmayacağı, yönetime talip olanların yönetilenleri ikna etmek için daha fazla 

siyasal pazarlama faaliyetlerine başvuracağı öngörülmektedir. Bu yüzden bu 

alanda yapılacak bu ve benzeri araştırmaların tüm siyasi partiler ve aktörler için 

bir rehber niteliğinde olacağı düşünülmektedir. 
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MARSYAS MİTOLOJİSİNDE TANRILAR SAVAŞI  

 

İlker IŞIK1 

Öz  

Bu çalışma, Marsyas mitolojisinden yola çıkarak antik gizem dinlerinin Anadolu’daki 

etkinliğini, antik çağda ve sonrasında bu mitosla ilgili eserleri ve mitosun antik çağda 

nasıl algılandığını ortaya koymak esas alınmıştır.  Dönemin inanç ve ritüellerinin toplum 

yapısı içerisindeki kabul edilebilirliği, mevcut kültlerin birbirleriyle olan çatışması ile 

mitostaki alegorik aktarımın tarihsel gerçekliği irdelenmiştir. Bunu belirtirken zamansal 

kıstasın yanı sıra coğrafya, siyasal durum, kişi ve kavramlar da göz önünde 

bulundurularak mitosun yorumlanmasının farklı bir perspektif ile ele alınması 

sağlanmıştır. Ayrıca bu çalışmada, mitostaki alegorik ve metaforik anlatımın dışında 

olayın gerçekçi taraflarının da düşünülmesi ile birlikte antik dönem insanın din olgusuna 

karşı yaklaşımı hakkında da bilgi verilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, mitolojide 

doğrudan adı geçen tanrı ve tanrıçalar ile bölgede etkin olan tanrı inançları tek tek ele 

alınmış, nitelikleri ve tarihsel geçmişleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu inançların 

birbirleri ile olan münasebetleri irdelenerek ortak ya da farklı özelliklerine binaen toplum 

bünyesindeki çatışımı veya benimsenme özellikleri konu edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Marsyas, Mitoloji, Aulos, Apollon, Dionysos, Orpheus. 
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The War of Gods in Marsyas Mythology  

Abstract  

This study is based on Marsyas mythology, to reveal the effectiveness of ancient mystery 

religions in Anatolia, the works related to this myth in antiquity and afterwards, and how 

the myth was perceived in antiquity. The acceptability of beliefs and rituals within the 

social structure of the period, the clash of the existing cults with each other and the 

historical reality of the allegorical transfer in myth are examined. While stating this, the 

interpretation of the myth is provided with a different perspective by considering 

geography, political situation, people and concepts besides the temporal criterion. In 

addition, in this study, besides the allegorical and metaphoric narrative in myth, it was 

tried to give information about the approach of the ancient man to the phenomenon of 

religion as well as considering the realistic sides of the event. In this context, gods and 

goddesses directly mentioned in mythology and god beliefs that are active in the region 

are addressed one by one and their qualities and historical backgrounds are emphasized. 

In addition, the relations of these beliefs with each other are examined and the conflict or 

adoption features within the society based on their common or different characteristics 

are discussed. 

Keywords: Marsyas, Mythology, Aulos, Apollon, Dionysos, Orpheus.     

 

GİRİŞ  

Marsyas’ın hikâyesi birkaç küçük farklılık dışında genel itibariyle ortak bir 

içerik ihtiva etmektedir. Mitosun ayrıntılarına değinmeden evvel hikâyeden 

bahsetmek yararlı olacaktır. Tanrıça Athena erkek bir geyiğin kemiğinden aulosu 

(çift borulu flüt) icat eder (Res. 1). Flütü çalarken yüzünün aldığı şekilden dolayı 

Hera ile Aphrodite onunla alay ederler. Tanrıça da Phrygia’ya giderek duru bir 

suda yüzünün gerçekten çirkin olduğunu görür ve flütü yere atarken onu yerden 

alacak olan kişiyi en büyük cezaya çarpacağına and içer. Satyr /Silenos Marsiyas 

birgün Phrygia bölgesinde dolaşırken yerde bulduğu flütü alır ve çalmaya 

koyulur. Marsyas flütün sesine bayılır. Phryg ormanlarında çalarken ormandaki 

bütün vahşi hayvanları çaldığı ezgilerle uysallaştırır ve sahip olduğu flütün 

Apollon’un lyrinden bile daha iyi olduğunu düşünerek Apollon ile yarışma 

isteğinde bulunur. Tanrı, Marsiyas’ın yarışma isteğini kabul eder, ancak bir şart 

koşar. Kim yenerse yenilene istediğini yapacağını söyler. Yarışma Tmolos 

Dağı’nda Tanrı Tmolos’un ve Phryg kralı Midas’ın hakemliğinde yapılır (Res. 

2). Birinci yarışma sonucunda Marsiyas’ın flütü üstün gelir. Bunun üzerine 

Apollon tanrısal zekâsını kullanarak enstrümanlarını ters çalabilecek olan kişinin 

yarışmayı kazanacağını söyler. Marsyas ne kadar çabalarsa çabalasın flütünü 

tersten çalmayı başaramaz. Apollon ise lyrini rahatlıkla çalar ve yarışmayı 
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kazanır. Buna rağmen Midas yine de aulosun lyrden üstün olduğunu söyleyince 

Tanrı onun kulaklarını eşek kulaklarına çevirir.  

Apollon, Marsyas’ın böbürlenip bir tanrıya meydan okumasının cezasının 

acımasızca alır. Marsyas’ı bir çam ağacına bağlatarak canlı canlı derisini bir 

İskitliye yüzdürür (Res. 3). Marsyas’ın öldürülmesinden ötürü tüm vahşi 

hayvanların gözyaşı dökmesi sonucu bugünkü Çine Çayı meydana gelir.  

      

Res. 1. Antik çağ eserlerinde görülen aulos tasvirleri 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aulos (soldaki) 

https://enacademic.com/dic.nsf/enwiki/295311 (sağdaki) 
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Res. 2. Marsyas - Apollon müzik yarışması betimlemesi 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aulos#/media 

 

 

 
Res. 3. Marsyas’ın ağaca astırılması sahnesini içeren yontu 

https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/torment-marsyas  
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Antik Çağ Kaynaklarında Marsyas Mitosu 

Marsyas mitolojisi üzerine antik kaynaklarda iki sorun göze çarpar. 

Birincisi Marsyas’ın kimliği, ikincisi ise Marsyas Çayı’nın bulunduğu yer. Buna 

karşılık hikâyenin aktarımı ve ana teması hakkında tam bir fikir birliği görülür. 

Ovidus, Marsyas’ın kimliği konusunda onu bir satyr olarak tanımlamakta, 

Herodotos ise bir silenos olarak eserinde belirtmektedir (Ovidus, (çev. İsmet Zeki 

Eyyüboğlu), 1994: 147; Herodotos, (çev. Müntkim Örkmen), 2014, VII, 26). 

Pausanias ise kimi zaman satyr kimi zaman silenus olarak adlandırıldığnı 

söylemektedir. (Pausanias, (çev. G. Frazer), 1898: 59). Burada satyr ve silenos 

ayrımını yapmak için bu kavramların ne olduğu konusunda açıklık kazandırmak 

lazımdır. Satyr ve silenoslar belden yukarısı insan, belden aşağısı ise keçiye 

benzeyen uzun sakalı göbekli ve cinsel uzvu belirgin olan bir varlık olarak tasvir 

edilir. Fiziksel görünümleri aynı olmakla birlikte yaşlı satyroslara silenos 

denilerek bir ayrım yapılmaktadır. (Euripides, (çev. Heather McHugh), 2008: 43; 

O’Sullivan ve Collard, 2013: 3).  

Hikâyeye yönelik bir diğer farklılık ise Marsyas Nehri’nin bulunduğu yer 

üzerinedir. Antik çağda birkaç tane Marsyas Nehri vardı. Bu nehirler içerisinde 

en uzak coğrafyada olanı Polybios’un aktardığına göre Lübnan’da bulunmaktaydı 

(Polybius, (çev. F. Hultsch & Shuckburgh, V.45.398, V.61.413). Fakat 

tartışmanın konusunu oluşturan iki nehir Anadolu’da yer almaktadır. Bunlardan 

biri Çine ile Yatağan arasındaki Gökbel denilen yerdeki Çine Çayı’dır. Diğeri ise 

Afyonkarahisar’daki Kelainai (Dinar) antik yerleşimi yakınlarındaki nehirdir 

(Umar, 1999: 269; Res. 2-3). Bununla ilgili Ksenophon şöyle yazmaktadır: 

“Kelainai’de Büyük Kral’ın (Pers Kralı) müstahkem bir sarayı vardır. Bu saray 

hisarın alt tarafındadır ve Marsyas Nehri’nin kaynağı yakınında kurulmuştur. 

Marsyas nehri de şehrin içinden geçer ve Maiandros’a dökülür. Genişliği 25 ayak 

kadardır. Apollon’un Marsyas ile işte burada musiki müsabakası ve kazandıktan 

sonra da Marsyas’ın derisini yüzerek mansabındaki (ulaşıp dökülme yerindeki 

yani Menderes’e karıştığı yerdeki) mağaraya germiş olduğu söylenir. Nehir de bu 

yüzden Marsyas adını taşımaktadır” (Ksenophon, (çev. Tanju Gökçöl), 1974, I, 

18). Herodotos ise Pers kralı Xerxes’in M.Ö. 480 yılında Yunanistan üzerine 

yaptığı seferi anlatırken bir yerde şöyle söylemektedir: “Phrygia ve bu ülke içinde 

yürünerek Kelainai’ye varıldı. Maiandros’un kaynakları buradadır. Maiandros’a 

eşit bir ırmak olan Kataraktes (Hellen dilinde “Çağlayanlar”) da burada, hatta 

Kelianai agorasında kaynar ve Maiandros’a karışır. Marsyas Silenos’un 

derisinden yapılmış olan tulum da gene bu kentte asılıdır” (Herodotos, VII, 26). 

Herodotos burada Marsya’a ait tulumun bu kentte asılı olduğunu 

söylemekle birlikte Marsyas Nehri’nin Kleainai’de olduğu hakkında bir bilgi 
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vermemektedir. Ancak V. Kitap, 18. pasajda “Idrias ülkesinden geçerek 

Maiandros’a karışan Marsyas Çayı” diye anlatımda bulunarak nehrin 

günümüzdeki Aydın sınırları içerisindeki Çine Çayı olduğunu ifade etmektedir 

(Herodotos, V, 118). 

Marsyas’dan bahseden en ilginç tanım ise Platon’un Symposion’undadır. 

Burada Alkibiades’in Sokrates hakkında yaptığı benzetmede Sokrates’in tıpkı 

Marsyas gibi tesir altında bıraktığından ve insanları etkilediğinden bahseder. 

Burada Alkibiades bir ironi yaparak Marsyas’ın çevresinde oluşturduğu etkiyi 

Sokrates’in de başardığını ve bu sayede kendi hayatını sorgulamasına sebep 

olduğunu aktarır (Platon, (çev. Cüneyt Çetinkaya), 2005: 48). 

          Mitosun Çözümlemesi 

Mitosda aktarılan olayın detayına inildiğinde antik dönemde anlatılan basit 

bir hikâyeden çok gerçekçi özellikleri bulunan farklı bir yönünün olduğu, 

efsanedeki sebep-sonuç ilişkisinin mantık süzgecinden geçirilerek 

değerlendirilmeye alınması gerektiği ortaya koyulmaya çalışılacaktır. Bunun için 

öncelikle efsanede belirtilen kişi ve kavramların mitos içindeki işlevi, rolü ve 

mitosda neyi ifade ettiği konusunda bir açıklık getirmek gerekir. Efsanede adı 

geçen kişiler; Athena, Apollon, Marsyas, Midas ve bir İskitlidir. Kavram olarak 

da ormandaki vahşi hayvanlar, lyr, aulos ve çam ağacı ve Tmolos Dağı sayılabilir. 

Her bir kişi ve kavramın mitosda neyi ifade etmek istediğini belirtmek için mitosu 

tekrar aktarmak ve mistik açıdan yorumlamak yararlı olacaktır. 

Mitosun Mistik Açılımı 

Efsane Tanrıça Athena’nın icat ettiği “aulos”dan (çift borulu flüt) ve onu 

çalma isteğinden kaynaklanır. Athena icat ettiği flütle mitosun çıkış noktasını 

oluşturan ve bu özelliğiyle karakter açısından önemli rolü bulunan biri olarak 

karşımıza çıkar. Bir müzik aletini bulması Tanrıça’nın kimliğine ters düşmekle 

birlikte mitosda ortaya koyduğu anlam bilindik savaş tanrıçası niteliğinden öte ait 

olduğu coğrafya, yani Yunanistan’ı temsil ediyor olmasıdır. Aulos ise orphik-

bakik ritüelin bir simgesidir. Athena’nın aulosu bulmasına rağmen çalamaması 

ve yüzünün aldığı şekilden ötürü Hera ve Aphrodite tarafından alaya alınması 

orphik inancın Yunanistan’da istenmediğinin bir belirtisidir. Athena’nın da 

yüzünün aldığı şekli görmek için Phrygia Bölgesi’ne gelmesi mitosun ve 

dolayısıyla da orphik akımın kaynağının Phrygia olduğunu göstermektedir. 

Tanrıça’nın duru bir suda flütü çalarken yüzünün çirkinleşmesi sonucu 

Hera ve Aphrodite’ye hak vermesi ve flütü fırlatarak onu alacak kişiyi lanetlemesi 

Yunan hayat tarzı ve dini alnlayışının dionysiak misitisizme ters olduğunu 

gösterir. Anadolulu bir satyr olan Marsyas’ın bu flütü bularak çalmayı öğrenmesi 
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ve çaldığı ezgilerle ormandaki vahşi hayvanları uysallaştırması orphik kültün 

etkisini belli eden bir başka unsurdur. Marsyas’ın çaldığı flütün tesirinden 

etkilenen bölge halkının Anadolu’nun en büyük tanrılarından biri olan 

Apollon’dan bile daha iyi olduğunu söylemesi ve Marsyas’ın flüt çalma 

yeteneğini Apollon’a borçlu olmasına rağmen sanatların tanrısının yüceliğini hiçe 

sayarak ona meydan okuması bir sapkınlık olarak yorumlanabilir.  

Marsyas’ın Apollon ile rekabeti sıradan bir müzik yarışmasından çok farklı 

inançların birbirleri arasındaki çekişmeyi yansıtmaktadır. Bunu anlamak için 

öncelikle Marsyas’ın karakteristik yapısı hakkındaki sorulara cevap vermek 

gerekir. Bir satyr olması esasında karakter tahlili konusunda kolaylık sağlar. 

Anadolu mitolojisine özgü bir yaratık olan satyrlerin Dionysos alayında yer alan 

bir kült üyesi olarak bilinmesi Marsyas’ın bakik inançla ilişiği olduğunu 

düşündürmektedir (Erhat, 2000: 268). Ayrıca yarışmada hakem olarak gösterilen 

Midas ve Tmolos’un adının geçmesi coğrafi mekân üzerine vurgu yapmanın 

yanında dini yapı hakkında da fikir vermektedir. Zaten Midas’ın dionysiak 

mistisizmin sırlarına ermiş biri olarak bilinmesi ve Tmolos’un da Dionysos 

ayinlerinin yapıldığı bir yer olarak tanınması bunun göstergesidir (Erhat, 2000: 

205-287). Euripides’in “Bakkhalar” adlı eserinde Tmolos’un Dionysos 

taraftarlarının kutsal seremoni alanı olduğunan söz edilir. Hatta Dionysos bizzat 

kendisini Phrygia ve Lydia topraklarından geldiğinden söz eder. Açıkça 

görülüyor ki, Tmolos Dağı’nın bu müzik yarışmasına ev sahipliği yapması 

boşuna değildir. Bakkhalar-Epodos bölümündeki koro ezgisinde şöyle 

geçmektedir: 

“Hey Bakkhalar, koşun, 

Koşun Bakkhalar! 

Irmağından altın akan Tmolos’u 

şenlendiren kadınlar! 

Kutlayın Dionysos’u 

Derin gümbürtülü davullarınızla; 

Euhoi sesleriyle çağırın Euhios Tanrı’yı! 

Frigya’dan kopup gelen güzel çığlıklar 

Karışsın, sizi dağdan dağa koşturan 

Kavalların tatlı seslerine” (Euripides, (çev. Sabahatin Eyüboğlu), 2010: 

20).  

Burada menandların Tmolos’ta kutlamalar yaptıkları, Phrygia Bölgesi’nde 

taraftar buldukları ve tıpkı Marsyas gibi kaval ezgileriyle esrik törenler yaptıkları 

net bir şekilde anlatılır. Öyleyse Marsyas’ın aulosu kullanması Dionysos 

alaylarını simgeleyen bir satyr için gayet doğal bir durumdur. 
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Hikâyede önemsiz gibi görülen, ancak simgesel bakımdan çok önemli bir 

unsur ise çam ağacıdır. Çam ağacı hem Dionysos hem de Kybele inanlıları için 

kutsal bir semboldür (Dionysos için; Walter, 1993: 52; Kybele için; Claerhout ve 

Devreker 2008: 48). Dionysos genellikle kozalak başlı bir asa (tyrsos) tutar 

şekilde betimlenmekte ve ona uyan topluluklar çamlık ormanlarda esrik 

ritüellerini gerçekleştirmekteydi. Bunun en güzel örneklerinden biri Pentheus’un 

başına gelenlerdir. Dionysos, Pentheus’un kendisine inanması için menandların 

esrik ayinlerini bir çam ağacının arkasından gizilice takip etmesini öğütlemiş, 

fakat farkedilince parçalanarak öldürülmüştür (Euripides, 2010: 50). Kybele 

kültünde ise Attis’in çam ağacının bulunduğu yerde hayalarını kesmesi ve bu 

anlatımdan sonra çam kozalağının erkekliği ve dolayısıyla Attis’i simgelemesi 

Kybele ayinlerinde bilinen bir olgudur. Çam ağacının trajik olayları çağrıştıran 

bir sembol olması bu hikâyenin esasında nasıl son bulduğunu ifade eden çok özel 

bir belirtimdir. Böylece tıpkı Attis’in pişmanlığının bedelini çam ağacının 

bulunduğu yerde ödemesi gibi Marsyas da tanrıya başkaldırmanın karşılığını çam 

ağacına asılmakla ödemiştir. 

Bununla birlikte Marsyas’ın karakter yapısını açımlayan tek inanç 

Dionysos kültü değildir. Marsyas’ın çaldığı ezgilerin tabiattaki vahşi hayvanları 

büyüleyerek uysallaştırması çalınan ezgilerin, dolayısıyla aulosun orphik nitelikli 

olduğunu gösterir.  

Mitosda Belirtilen Zaman ve Siyasal Durum 

Marsyas mitolojisi gerçek dışı bir anlatımın mevcut olduğu bir “masal” 

görünümünde olsa da üstünde durulmasına sebep olabilecek pek çok tarihsel 

özelliğin de yer bulduğu ilginç bir olay örgüsüne sahiptir. Bu mitosu 

fenomenolojik bir senaryonun üzerine realist olguların serpiştirildiği bir “alegori” 

olarak ifadelendirmek şöyle dursun, dönemin siyasi, sosyal ve dinsel olgularını 

antikitenin homerik niteliklerle örülü olan bir aktarım biçimiyle “gerçeğin 

efsaneleştirilerek” dile getirilmesi şeklinde tanımlamak akla daha yatkın 

görünmektedir. 

Mitosun mistik açılımında dini boyutu ile ele aldığımız efsaneyi bu kez 

zamansal açıdan irdeleyip hikâyeyi yer-zaman ve mekân olgusu ile üç boyutlu 

olmaktan çıkaracak yeni bulgular eklemek mümkündür. Bu boyutsallığa dâhil 

olabilecek dördüncü kıstas ise dönemin sosyolojik durumudur.  

İlk olarak Athena’nın icat ettiği aulosla başlayan söylence arkeolojik 

bulgulara göre tahlil edildiğinde bu anlatımın gerçeği yansıtmadığını ortaya 

koyar. Hattuşa’da yapılan kazılar sonucunda Phryg tabakasında ele geçen M.Ö. 

7. YY’a ait Kybele yontusunun her iki yanındaki müzisyenlerden birinin elinde 
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çift borulu flüt bulunmaktadır (Res. 4). Arkeolojik buluntular ışığında bir tespit 

yapıldığında heykelde tasvirlenen çift borulu flütten önce ne başka bir arkeolojik 

bulguda ne de antik kaynaklarda bu müzik aletine dair bir bilgi yer almamaktadır. 

Bu durumda çif borulu fllütün -yani aulosun- ilk görüldüğü tarih olarak M.Ö. 7. 

YY’ verilebilir. Bu da demek oluyor ki söylencenin yaşandığı yüzyıl M.Ö. 7. 

YY’dan daha eski olamayacağıdır. Ayrıca bu tespit hikâyenin Anadolu menşeili 

olduğuna dair güçlü bir vurgu yapmaktadır.  

Bunun yanı sıra efsanenin yaşandığı zamanı saptama konusunda hikâyede 

adı geçen iki kişinin ismi de belli bir fikir vermektedir. Bunlar Kral Midas ve bir 

İskitlidir. Midas’ın burada Dionysos kültünü dinsel bir kişiliğe sahip olduğuna 

değinmiştik. Fakat tüm bunların yanında tarihi bir karakter olarak da hikâyeye 

kattığı bir başka unsur da “zaman”dır. Kralın yaşadığı dönem M.Ö. 7. YY’ olarak 

bilinmekle beraber efsanevi bir kişi olması mitosun ortaya çıktığı zamanı tespit 

etmek bakımından yeterli olmayabilir. Ancak Midas’ın yaşadığı dönemi 

destekleyen bir kaşa şahsın mitosda yer edinmesi dönemsel olarak şüpheleri 

azaltmaktadır. 

 
Res. 4. Hattuşa’da bulunan Kybele ve müzisyenleri betimleyen yontu 

https://tr.pinterest.com/kubabadesign/frig/ (soldaki) 
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https://tr.pinterest.com/pin/549509592018621160/ (sağdaki) 

Apollon’un tanrısal zekâsını kullanarak Marsyas’ı alt etmesi ve derisini bir 

İskitliye yüzdürmesi dönemin Anadolu coğrafyasında İskitlerin varlığını gösteren 

bir ayrıntıdır. Bu da aynı zamanda yaşanılan dönemi belirtmekle beraber mevcut 

siyasal durumu da aktarmak açısından büyük bir belirteç olarak karşımıza çıkar.    

Herodotos’a göre İskitler Kimmerleri takip etmiş ve onların topraklarına 

saldırarak Anadolu’ya kadar gelmişlerdir (Herodotos, I. 130, IV. 1, IV. 12). İskit 

akınlarına karşı koyamayan Kimmer halkı Kafkaslar üzerinden geçerek Anadolu 

topraklarına sığınmak zorunda kalmışlardır (Durmuş, 1997: 223; San, 2000: 2). 

İskit saldırıları Anadolu’da da devam etmiş ve Kimmerler ile birçok çatışma 

yaşamış olan Assurlar ile İskitler ittifak yaparak Kimmerleri Orta ve Batı 

Anadolu’ta kadar püskürtmüşlerdir (Durmuş, 1997: 274; Grayson, 1991: 129; 

Baz, 2016: 55). Kimmerler bu siyasi gelişmeler sonucunda Phryg ve Lydia 

topraklarına gelerek buraları tehdit etmişlerdir. İlk olarak M.Ö. 7. YY’ın 

başlarında Midas’ın başında olduğu Phrygia’yı yıkmış, ardından M.Ö. 7. YY’ın 

ortalarında ise iki kez Lydia başkenti Sardes’i tahrip etmişlerdir (Herodotos, I. 6; 

Strabon, (çev. Adnan Pekman), 2000, XIII. 4, 8; XI, V.1, 40; Tokhtas’ev, 1996: 

2, 19; San, 2000: 4-5; Luckenbil, 1927: II, 298 vd.; Durmuş, 1997: 278; Tansuğ, 

1949: 547; Demir, 2014: 208-209). Ancak, Kimmerlerin Orta ve Batı Anadolu’ya 

gelmeleri İskitleri durdurmamış olmalı ki M.Ö. 7. YY’ın sonu ve M.Ö. 6. YY’ın 

başlarına ait İskit eserlerini Gordion’da görmekteyiz (Oral, 2015: 725). 

Siyasi olayların cerayen ettiği dönemi ele aldığımızda mitosda sözü geçen 

İskitlinin Lydia ve Phrigia topraklarında varlık göstermesi M.Ö. 7. YY ve sonrası 

olarak düşünülebilir. Öyleyse hikâyenin aktarıldığı zamanın saptanmasındaki 

ikinci veri de M.Ö. 7. YY’ı işaret eder. 

Orphizm akımının da M.Ö. 7. YY’da ortaya çıkışı tesadüf değildir. 

Phryglerde özellikle son dönemlerde etkili olan dini musiki, İskit ve Kimmerlerin 

bu bölgeleri istila etmesinden sonra onların mevcut inançlarıyla bütünleşerek 

şaman musikisine ve bir çeşit efsuncu görünüşe dönüşmüştür. Bu nedenle 

bölgede baskın olan ana tanrıça inancına alternatif olarak Anadolu’ya kısmen 

yabancı kısmen de aşina olan sentezik bir akımın doğmasına sebep olmuştur. İşte 

orphizmi meydana getiren ve Anadolu topraklarında hayat veren asıl unsur M.Ö. 

                                                 
 Orphism’in batıda karşılık bulması M.Ö. 6. YY’da Pythagorasçılık ile karışan bir 

düşünce yapısı şeklinde olmuş ve Ibykos’un lirik şiirine konu olarak edebiyat dünyasına 

girmiştir (Pythagorasçılkık ve Orphizm üzerine bkz. Betegh, 2014: 274-295; Bordoy, 

2013: 153-176; Parker, 2002: 497-527; Ibykos için bkz. Locatelli, 2015: 105; Torjussen, 

2005: 287). 
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7. YY’da Anadolu’da siyasi dengelerin değişmesi ve farklı bir kültürün nüfuzu 

altında gelişen dinsel ritüelin otokton kültüre baskınlığı neticesinde yeni 

inançların meydana gelmesi şeklinde denilebilir. Tüm bunlar gösteriyor ki, 

mitosun ortaya çıktığı dönemin M.Ö. 7. YY’dan sonrası olduğu kanaatini 

vermektedir. 

 

MİTOSLA BAĞLANTISI OLAN TANRISAL VARLIKLAR 

1. Dionysos 

1.1. Adları ve Anlamları 

Dionysos’a geniş bir coğrafyada tapım gördüğü için birçok isim 

verilmiştir. Bunlar; Bakkhos, Bromios, Dionysos, Dithyrambos, Eleutherios, 

Euhios, Iakhos, Iobakkhos, Lyseus, Sebazios, Zagreus’tur. Bunlardan Dionysos 

ismi iki anlam içermektedir. Bu ismin “dio” ve “nysos” olmak üzere iki ayrı 

kökten geldiği söylenir. Dio, Zeus isminin nominativ (yalın) hali dışında 

kullanılan “dio,-dios,-dia,-dii” kökünden gelmekte ve tanrı anlamını 

taşımaktadır. Buna –nysa eklenince Nysa’nın tanrısı anlamı çıkar (Erhat, 2000,  

s. 93; Dürüşken, 2000: 85). Nysa Dağı, Dionysos’un Hera’nın gazabına 

uğramamak için gizlice büyütüldüğü yer olarak bilinir. Euripides’in Bakkhalar 

isimli eserinde bu dağ vahşi hayvanların bulunduğu bir yer olarak tanımlanır. 

Homeros’un İliada’sında Nysa Dağı Thrakhia’da gösterilir (Erhat ve Kadir, 2000,  

VI, 133: 155). Bunun dışında Theselia, Makedonia, Hindistan ve Arabistan’da da 

birkaç dağ mevcuttur. Anadolu’da ise Aydın ili sınırları içerisinde Nysa isimli bir 

kent bulunmaktadır. 

Dionysos’a atfedilen bazı unvanlar doğada duyduğumuz seslerin veya 

insanın esrik biçimdeki çıkardığı seslerin bir bütünleşmesidir. Söz gelimi 

gümbürdemek anlamına gelen Bromios unvanı Dionysos alaylarında çıkarılan 

davul veya buna benzer aletlerden çıkarılan yüksek sesli tınıların bir karşılığıdır. 

Yine Euhios unvanı da esriklik derecesindeki müritlerin euhai diye attıkları 

çığlıklardan türetilmiştir. Esasında bu çığlıkların tam karşılığı Iakkhos unvanına 

denk gelir ki anlamı çığlık demektir.   

Dionysos antik çağ insanının gönlünde doğadaki hür yanını ve bastırılmış 

duygularının dışa vurumu şeklinde telakki etmiştir. Bu nedenle özgürlüğün 

tanrısal vücut bulduğu bir imge haline gelmiştir. Bu bakımdan özgürlük anlamına 

gelen Eleutherios (Latince’de Liber) sıfatı Dyosnisos’a yakıştırılmıştır 

(Dürüşken, 2000: 92-93). 
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Bakkhos unvanı ise “bakkheuo” fiilinden gelir. Tanrı’nın gizemlerine 

erişilmesini ifade etmektedir. Bir başka adı ise Dithyrambos’tur. İki kere doğan 

demek olan bu unvan M.Ö. 7. YY’da Midillili ozan Arion tarafından verilmiştir. 

Bu unvanın verilmesinin nedeni ise orphik mitolojide Persephone (veya Demeter) 

ile Zeus’un oğlu olarak belirtilen Zagreus’un titanlar tarafından öldürülmesi 

hikâyesinden gelir. Zagreus’un titanlar tarafından vahşice parçalanarak 

öldürülmesinden sonra Athena’nın tanrının kalbini kurtarıp Zeus’a vermesi ve 

Zeus’un bunu yutarak yeni bir tanrı yaratması sonrası nitelikleri ve vizyonu daha 

büyük olan Dionysos Lyseus (Kurtarıcı) vücuda gelmiştir. 

Sebazios ise Phrygialı çok eski bir tanrıdır. Orgiastik kültünün Dionysos ile 

benzeşliğinden dolayı sonraki dönemlerde Dionysos ile özdeş hale gelmiştir. 

1.2. Kökeni ve Nitelikleri 

Dionysos kültünün hangi topraklarda doğduğu ve ritüel yapısının kaynağı 

hakkında değişik görüşler vardır. Bu konuda üç ayrı coğrafya merkez olarak 

gösterilir. Bunlar; Mısır, Anadolu ve Yunanistan’dır. 

Antik dönem ve günümüz yazarlarındaki salt görüş Dionysos kültünün 

kaynağının Mısır olduğudur. Osiris’in Mısır pantheonundaki vizyonu söylencesel 

yaşamında başına gelenler ve bu olaylardaki üstü kapalı bir şekilde belirtilmek 

istenen şifre (syntema) tanrı-kralın yaşadıklarını paylaşmak ve arınmak 

(katharsis) isteyen mystagogue’ların yaptığı ergilenme törenleriyle 

(telete/myesis) pandomik bir biçimde tekrarlanmıştır. Bu ritler Dionysos adına 

yapılan ayinler ile kıyaslandığında analojilerinin bir hayli fazla olduğu göze 

çarpmıştır.  

Osiris’in Seth tarafından parçalanması ve tekrar dirilmesi orphik 

mitolojideki Zagreus ‘un başına gelenler ile benzerdir. Ancak Osiris-Seth 

çekişmesinde siyasi boyutunun da bulunduğu bir içerk bulunmaktadır. Esasında 

burada Yukarı ve Aşağı Mısır arasındaki iç çekişme mitsel bir duruma sokularak 

Delta’nın nihai zaferini simgelemek için kullanılmıştır (Challaye, 2002, (çev. 

Semih Tiryakioğlu): 40-41; Chalaeye’nin bu mitos hakkındaki ifadesi mitosa 

siyasi bir boyut katmıştır).  

Osiris’in Seth tarafından parçalanarak öldürülmesinden sonra İsis’in 

kocasının dağılan organlarını bir araya getirerek tekrar dirilmesini sağlaması 

Zagreus’un titanlar tarafından parçalandıktan sonra ikinci kez hayata dönmesiyle 

aynı kurguya sahiptir. İki hikâyede ölümden sonraki yaşamı temsil ederek hem 

mutlak ölümsüzlüğe çare bulup bunu arayan insanların simgesi (kithonien) olmuş 

hem de yaşamın içindeki devinimsel durumu açımlayarak (toprağın tekrar 
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yeşermesi/baharın gelişi) bereketi simgelemiştir. Sonuç olarak, neredeyse birebir 

örtüşen bu iki söylencenin köken itibariyle aynı oldukları söylenebilir. 

Kıta Yunanistan’daki Dionysos inancına baktığımızda ise klasik Hellen 

kurgusuyla örülmüş (yine Zeus’un ilişkileriyle bağdaştırılarak) Dionysos’un 

doğuş efsanesinin aynı anlatım sunduğu apaçık ortadadır. Bunu yorumlamak için 

kısaca Dionysos’un doğuş hikâyesini anlatmak yerinde olacaktır. 

Dionysos, baş tanrı Zeus ile Thebai kralı Kadmos’un kızı Semele’nin 

oğullarıydı. Zeus Semele’nin her dediğini yapacak kadar ona bağlanır ve ne 

isterse gerçekleştireceğine dair ona söz verip bunun için Styx Nehri üzerine 

yemin eder. Bu birliktelikten hoşnut olmayan Hera ise Semele’nin aklını çelerek 

tanrıların efendisini tüm ihtişamıyla görmek arzusunu Semele’nin aklına 

koydurur. Semele’nin her dediğini yerine getirmeye söz veren Zeus ise 

istemedende olsa bir ölümlü olan sevgilisine yıldırım parlaklığında görünerek 

ölümüne sebep olur. Ancak bunu yapar yapmaz hamile olan Semele’nin 

karnındaki çocuğu alarak kendi baldırına dikip doğumunu sağlar.  

Bu tuhaf doğum hikyesi şöyle açıklanabilir: Semele ilkbaharın toprağını 

simgelemektedir. Zeus ise ona yetiştirme kudretini veren sonrada yazın artan 

sıcağıyla yakan güneştir. Tanrı’nın uyluğuna dikilip sonradan meydana getirdiği 

Dionysos kapalı fıçıda meydana gelen şaraptır (Sinanoğlu, 1999: 45). 

Öyle görünüyor ki, Osiris mitosu hangi senaryoyla anlatılırsa anlatılsın 

ikinci kez doğum ve bereketi sembolize etme mitosda ortak payda olmaya devam 

etmiştir. Antik dönemde toplumların ağırlıklı olarak tarıma dayalı bir sistemde 

yaşamış olmaları ister istemez inançsal boyutun da bu yönde şekillenmesine 

vesile oluyordu. Dolayısıyla Dionysos’un da bağcılığın ve buğdayın tanrısı 

olması çiftçi kesim tarafından saygı duyulmasını sağlamaktaydı. 

 

2. Apollon 

2.1. Adları ve Anlamları 

Tanrı’ya sahip olduğu birçok özellikten ötürü çeşitli unvanlar verilmiştir. 

Phoebos, Smintheus, Pythios, Sauroktonos, Delphinios, Archegetes, Musagetes, 

Nymphegetes, Apotrogetes, Lykegenes, Klarios, Nomios, Kynthios, Loxias, 

Argurutoxos, Aphetoros, Alexikakos ve Lykeos bunların bazılarıdır. 

Apollon’un adının yanında en çok anıldığı unvanlardan biri Phoebos’tur. 

Parıldayan, ışıldayan anlamlarına gelen bu unvan onun güneşin ve aydınlığın 

tanrısı olduğunu vurgular. Apollon’nun hekimlik yönünün olması, insanları 

vebadan koruması ve köylüleri tarlalarına musallat olan haşereleri kovması 
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nedeniyle çeşitli unvanlar verilmiştir. Anadolu köylüsünün tarlasını koruması 

sebebiyle “lykeios”, kertenkeleleri yok etmesiyle “sauroktonos” (kertenkele 

öldüren) unvanlarını almıştır. Ölümlü insanların hastalıklarına çare bularak 

onlara şifa vermesinden ötürü “akesios ya da “latros” (hekim) adı verilmiştir. 

Ayrıca sürülerin korunmasının yanı sıra onları himaye etmesi nedeniyle 

“nomios” unvanı da verilerek sürülerin ve çobanların tanrısı da olmuştur. 

Apollon insanlara şifa dağıtmakla birlikte ölüm zamanı gelmiş olanları 

oklarıyla vurarak yaşamlarına son veren bir tanrıdır. Yaşam ve ölümü 

insanoğluna tattıran Apollon, bunu yaparken hem bu dünyada hem de Hades’e 

gidişte insanı şeytani tehlikelerden koruyarak “alexikakos sanını almıştır. 

Geleceği görerek kehanetlerde bulunması ona “loxias”, bu kehanetleri 

verdiği Delphoi mabedinden dolayı ise “delphinios” adı Tanrı’ya uygun 

görülmüştür. Tapım gördüğü yerin Tanrı’yı sahiplenmesi tapınıldığı şehir veya 

bölgeyle anılmasını sağlamıştır. “Klarios” (Klaros kutsal alanı) ve “Lykegenes” 

(Lykialı) denmesi bundandır. Sanatların tanrısı olması sebebiyle bu tür varlıkların 

önderi olmuş, bu sebeple “musagetes ve “nymphegetes” de denmiştir. Yaptığı 

mitsel eylemler ve taşıdığı aksesuarlar nedeniyle de bazı isimler almıştır. Pyton 

yılanını öldürdüğü için “pythios”, taşıdığı gümüş yaydan ötütü “aphetros” 

Apollon’a verilen unvanlardandır. 

 

2.2. Kökeni ve Nitelikleri 

Apollon, çağlar boyunca nitelikleri ve ululuğu bakımından medeniyetler 

tarafından paylaşılamayan bir tanrı olmuş, birçok söylence ve hymnosta adını 

telaffuz ettirmiştir. İliada destanında Troialıların en büyük destekçisi olan bu 

tanrı, destanda belirtildiği üzere Leto ve Zeus’un oğlu olarak takdim edilir (Erhat 

ve Kadir, I,9: 75). Antik yazarlar Apollon’un doğuş hikâyesini ve yaptıklarını 

anlatmakla bitiremezler. Tanrı’nın doğduğu yer olarak Delos adası gösterilmesne 

rağmen bunun hakkında net bir açıklama yapmak yanlış olur. Zira oraklları 

(kehanet ocakları) ve adına kurulan şehirlerle onurlandırılan Apollon’un doğum 

yeri hakkında birçok kent adaydır. 

Tıpkı Dionysos gibi ortaya çıktığı coğrafya olarak Mısır, Anadolu ve 

Yunanistan Phoebos’un ışıltısıyla anılmak istese de menşei açısından Anadolu / 

Anatolia’dan (güneşin doğduğu yer) gelmiş olduğu daha muhtemeldir.  Zaten 

İliada’da Lykegenes (Lykialı) oarak hitap edilmesi Apollon’un Anadolulu bir 

tanrı olduğunun ispatıdır. Arkeolojik deliller de hesaba katıldığında Lykia 

bölgesinde Apollon kültüne karşı gösterilen ilgi ve adına ithaf edilen biliclik 

merkezleri Apollon’un bu bölgede sahiplendiğini gösterir. Zira Lykia isminin 
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“lyk/ışık” sözcüğünden geliyor olması ve Hitit döneminde Lukka kökenin de bu 

anlamı karşılıyor olması ayrı bir bilimsel veri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yunan dünyasında ise Apollon tanrılar içinde en Yunanlı tanrı olarak kabul 

edilir (Hamilton, 1942: 16). Tüm münasebetini Yunan pantheonu ile 

gerçekleştiren Apollon’un hem mitsel aktarımlarda Yunan hayat anlayışıyla 

fevkalade uyumu hem de adına yapılan en büyük kehanet merkezi olan Delphoi 

tapınağının Yunan kültürü ile özdeşleşmesi Apollon’un batı kültürünün bir ürünü 

olarak görülmesine sebep olmaktadır. Bu konuda özellikle Müller Apollon 

kültünün yayılımının Avrupa kaynaklı olduğunu düşünmekte ve Dor fetihleriyle 

gerekleştiğini öne sürmektedir (Müller, 1825: 234). 

Mısırlı olduğuna gelince… Her ne kadar adının ve benimsendiği 

toprakların belirginliği üzerine şüphe götürmez kanıtlar bulunmakta ise de Martin 

Bernal’in Apollon’un simgesel ve niteliksel kaynağının Mısır olduğu hakkındaki 

görüşleri üzerinde durmak gerekir. Bernal, Apollon’u Mısır tanrısı Horus ile bir 

tutmakta ve bu savına şair Pindaros’un M.Ö. 5. YY’da Horus ile Apollon’u 

benzeştirmesine gerekçe göstererek Yunanistan’daki güneş kültünün Mısır’dan 

geldiğini iddia etmektedir (Bernal, 1987: 125-127, 157). 

 

3. Athena  

3.1. Adları ve Analamları 

Tanrıça çoğu zaman iki adla yani Pallas Athena diye adlandırılır. Pallas 

isminin ise Tanrıça’nın çocukken oynadığı kız arkadaşından geldiği söylenir. 

Athena’nın bir diğer unvanı olan “tritogeneia”nın deniz tanrısı Triton’dan, 

“glaukopis” adını kutsal hayvanı baykuştan, “aigiokhos”u Tanrıça’nın 

kalkanında taşıdığı aigis’den, “nikephoros” adını zafer simgeleyen Nike’yi 

yanına almasından, “obrimopatre” unvanını ise Zeus’un soyundan geldiği için 

almıştır.  

3.2. Kökeni ve Nitelikleri  

          Nasıl ki Anadolu halkı Apollon’u sahiplenip geleceğini ve yapmak 

istediklerini onun orakllarından çıkacak kehanetlere bel bağlayarak hayatını 

idame ettirmişse Atinalılar da Athena’yı aynı duygularla benimseyip Tanrıça’yı 

kendileri için bir yol gösterici ve kültürlerinin bir aynası olarak yaşamlarının içine 

dahil etmişlerdir. 

Ataerkil toplum yapısına sahip Yunanistan’da erkek tanrıların baskınlığı 

göze çarpar. Ancak bu algının kırılmasına sebep olan tek ayrıntı Athena’nın 

karakteridir. Yunanlıların baş tanrısı Zeus tarafından partenogenesis yoluyla 
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dünyaya getirilip Batı’yı tunç kalkanı ile koruyan bir güç simgesi olarak tasvir 

edilmesi Athena’yı Yunan halkının gözünde üstün kılmaktadır. Bu 

savunuculuğunun en belirgin olduğu Troia Savaşı’nda Athena’nın Troialılara 

karşı Akhaları desteklemesi ve her fırsatta galip gelmeleri için çaba harcaması 

Batı’nın yazınsal edebiyatının ilk eseri olan İliada destanından itibaren Athena’yı 

kendi kültürünün bir ürünü olarak kabul ettiğine işaret eder. 

Athena’nın “glaukopis” sanıyla anılması Batı medeniyeti ile alakadar 

olduğunu gösteren bir başka belirteçtir. Baykuşun batıda zekâyı temsil etmesine 

karşılık Doğu’da bir uğursuzluk alameti şeklinde kabul görmesi bir başka ayırıcı 

unsurdur. Yunanlıların bu milli tanrısı Yunan uygarlığının beşiği olan Atina 

şehrine adını vermekle kalmamış, onları en zor anlarında yalnız bırakmayarak 

savaşlarda zaferi (nike) onlara bahşetmiştir. Bunun neticesinde minnet borcunu 

ödemek isteyen Yunanlılar tanrıçasına yeryüzünün en görkemli mimari ve 

heykeltıraşlık eserlerini sunarak ona duyduğu sevgiyi somutlaştırmıştır. 

          Athena’ya duyulan sevgi yalnızca Yunanistan ile sınırlı kalmamış 

Anadolu’nun birçok yerinde Tanrıça’nın tapınağını ya da kült objesini barındıran 

kentler metaforik anlamda düşmana karşı kendini güvence altına almıştır. Athena 

Roma’da da büyük saygı görmüş ve güçlü Roma ordusu Tanrıça’nın parlak 

zırhını imparatoruna nakşederek ele geçirdiği topraklardaki halka bu zırhın 

verdiği kuvvetle hükmetmiştir.  

 

 
Res. 5. Hadrianus’un zırhı üzerinde Athena’yı (Minerva) simgeleyen aigis 

https://i.pinimg.com/originals  
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Savaş, akıl ve şehirlerin koruyucusu olmasının yanı sıra Yunanistan’a 

uygarlığı getiren, atları ehlileştiren, tarımın koruyucusu ve el sanatlarının ustası 

olan bir tanrıçaydı Athena. Marsyas mitolojisinde nitelikleriyle bütünleştiği 

Yunanistan coğrafyasını simgelemesi, uygarlığın ve el sanatlarının tanrısı olması 

bakımından Anadolu’nun sanat ve uygarlık tanrısı Apollon ile aynı sebep 

yüzünden mitosda yer edinmesine sebep olmuştur. Zeytin ağacının sembolü ve 

tarımın koruyucusu olmasıyla bir başka bereket tanrısı Dionysos ile aynı vasıfa 

sahip olması Athena’nın bu söylencede niçin yer aldığını açıklamak için yeterli 

olsa gerektir. Son olarak Anadolu’nun bereket sembolü Kybele’nin bulunduğu 

bölgede varlık gösterip geri çekilmesi Anadolu insanının o dönem benimsediği 

ana tanrıça kültü için Athena’yı yabancı saymasından ileri gelmektedir. 

 

4. Kybele 

4.1. Adları ve Anlamları 

Anadolu’da çok eski bir geçmişi olan ana tanrıça inancını birçok ulus kabul 

etmiş ve kendi dilinde adlar vererek onu tanrılar panteonunun en tepesine 

yerleştirmiştir. Anadolu’da “Kybele, Kubaba ve Hepat” vd. gibi pekçok isimle 

hitap edilen ana tanrıçaya Halikarnas Balıkçısı’nın aktarımıyla “bazen 

Dindymene (asıl tapıldığı yer Murat Dağı’nın adı Dindymos’tur. Gediz Nehri 

buradan akar.), Sipylene (Sipylos denilen Manisa dağından), Karadeniz’de 

Pontos’da Ma, Ermenistan’da Açilisena’da Anatis, Arabistan’da, Hicaz’da 

“Hubel”, ve “Kible”, Yunanistan ve Girit’te “Rhea, Themis, Ops, Ge, Maia, 

Urania, Urinome, Idea”, İtalya’da “Vesta, Anna, Marianna”, Suriye’de 

“Aatargatis”, “Diktinna” (Girit’te Dikte Dağı’ndan gelir.) ve “Plastene” adıyla 

hitap edilmiştir (H. Balıkçısı, 1983: 105). 

 

4.2. Kökeni ve Nitelikleri 

Kökleri Neolitik döneme kadar giden ana tanrıça kültünün en eski tapım 

alanlarından biri Anadolu’dur. Çayönü, Nevali Çori, Çatlhöyük ve Hacılar’da 

çıkan ana tanrıçaya ait izlerin mevcudiyeti bu inancın varlığını M.Ö. 7. bine kadar 

götürmektedir (Atik, 2004: 267; Özmen, 2016: 382). Burada bulunan kült objeleri 

ve duvar resimleri Tanrıça’ya olan tapım şeklini ve dönemin din anlayışını 

öğrenmek için son derece önemlidir. Eski dönemlerdeki toplumların en büyük 

ilahı olması sonucunda Kybele’nin adına kurulan şehirlerin, tapınakların ve 

kutsal alanların kurulmasına yol açmıştır.  
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Marsyas mitolojisinde ana tanrıça faktörü belirgindir. Aulosun kullanımı 

Hepat ve ona kutsal ezgiler sunan müzisyenlerin elinde simgelenmektedir. Bu 

figürlerin varlığı uyarınca çift borulu flüt bölgede bilinen bir müzik aletidir. Ne 

var ki bu söylencede Athena’nın aulosu keşfettiği ifadesi belkide Yunan 

kültürünün bu müzik aleti ile ilk kez tanıştığı anlamına gelebilir. Zira ortada 

arkeolojik kanıtlar varken bunu başka bir bölgeye mal etmek hata olur. Burada 

asıl izah edilmek istenen ana tanrıçaya ait müzik ve şarkı unsurlarının Kıta 

Yunanistan’a nasıl sirayet ettiği ve orada nasıl karşılandığıdır. Anlaşılan o ki, Batı 

toplumu bunu sevmemiş hatta Athena’nın dilinden bu ritüel biçimini 

lanetlemiştir. 

 

5. Orpheus 

5.1. Adları ve Anlamları 

Orpheus kelime anlamı olarak “karanlık” demektir (Cobb, 1992: 240). Ozanın 

gizemli yaşamındaki belirsizliklerle çok örtüşen bu anlam Orpheus’u yalnızca 

ismi ile nitelendirmek bakımından son derece derin bir mana taşımaktadır. Bunun 

dışında ozanın tanrı olarak kabul edilmemesi nedeniyle kendisine tanrısal vasıfta 

olabilecek herhangi bir unvan verilmemiştir.  

5.2. Kökeni ve Nitelikleri 

Doğduğu ve öldüğü yer antik kaynaklarca açıkça belirtilmiş olan 

Orpheus’un başından geçen hadiseler mitografların anlatım gücü sayesinde uzun 

yıllar insanların ilgi duyduğu hikâyeler haline gelmiştir. Bahsi geçen kaynaklarda 

ozanın Thrakialı olduğu, annesinin esin perisi Calliope, babasının ise Thrakia 

kralı Oiagros ya da Apollon olduğu bildirilir (Berk, 2010: 108). Orpheus’un 

nitelikleri ile ilgili söylencelerde ozanın lyrinden çıkan büyülü melodilerin 

doğadaki birçok varlığı etkilediği, hatta eşyanın tabiatına aykırı olarak ağaç ve 

kaya gibi cansız varlıkların da bu müziğin tesiriyle Orpheus’un ardından gittiği 

anlatılır. Doğadaki düzene bile lyri ile hükmetmeyi başarabilen Orpheus’un bu 

denli büyük mahareti tanrıları dahi kıskandıracak vaziyetteydi. Böylesi 

olağanüstü bir özellik ya bir tanrıya ya da tanrı tarafından verilmiş bir lütuf 

sonucu olabilirdi. Nitekim ozanın babasının sanatların tanrısı Apollon olduğunun 

söylenmesi buna bağlanabilir.  

Orpheus’un yaşadığı dönemle ilgili elimizdeki en somut veri Troia 

Savaşı’ndan önceki kuşakla birlikte yer aldığı Argonautlar seferi efsanesidir. 

                                                 
 Cobb, Orpheus isminin etimolojik açıdan ὄρφνη=órphnē kelime kökünden gelidiğini ifade 

etmektedir. 
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Devrin en ünlü kahramanlarının yer aldığı bu macerada Orpheus, gemi 

mürettebatını önce Samathrake’deki ergilenme törenlerine götürerek sonra da 

onları ezgileriyle sirenlerin büyülü müziğinin etkisinden kurtarıp kayalıklarda 

parçalanmasını önleyerek efsanede önemli bir rol üstlenmiş ve çok eski 

dönemlerden beri ilahi bir kimliğe sahip olduğunu göstermiştir. Marsyas 

mitolojisinde de kritik bir yer tutan Orpheus, bu dinsel vizyonunu sürdürerek 

kurucusu olduğu söylenen orphizm inancıyla birlikte mitos içindeki ağırlığını 

hissettirmiştir. Mitosun her yerinde varlığını gösteren bu kültün mevcudiyetini 

yadsımak ve onu bu hikâyenin dışında tutmak yanlış olacağı için Orpheus’un ve 

Orphizm’in menşeini sorgulayarak mitosda ne gibi bir değere sahip olduğunu 

belirlemek Marsyas mitolojisini tahlil etmek adına kaçınılmaz bir gerekliliktir. 

Mitosun çözümlemesi esnasında (bkz. s. 4-5) efsanenin yaşandığı tahmin 

edilen dönemin Orphizm’in Anadolu’da revaçta olduğu zamana denk gelmesi 

üzerinde durulması gereken bir husustur. M.Ö. 7. YY’da özellikle Batı 

Anadolu’da, Ionia Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde etkisini gösteren bu akımın 

bölgede yaşayan halkın inanç yapısına ve düşüncesine yaptığı tesir sonraki 

yıllarda din ile kol kola giden mistik bir hareket halini alarak başta Yunanistan 

olmak üzere birçok bölgede etkisini göstermiştir. Anadolu’da Orphizm akımının 

meydana getirdiği farklı yaratılış mitolojileri ve yaratılışı bilimsel açıdan ele alan 

felsefi yorumlamalar Yunan dünyasının zihnini karıştıran düşünsel olgular halini 

almıştır. Buna ek olarak Ionialı filozofların antik dünyanın masalsı bakışından 

kurtulup epistemolojinin önemini ortaya koymaları neticesinde bilimin değeri 

inancın üstüne çıkarak -fakat inancı yadsımayarak- yaşadıkları çağı 

sürrealistlikten çıkarıp resalit hale getirmelerini sağlamışlardır. Özellikle 

Thales’in öncülüğünü yaptığı Milet Okulu ve onun yetiştirdiği pek çok değerli 

düşünürün ortaya attığı doksografik görüşler evren hakkında merak edilen 

sorulara cevap bulmak adına atılmış önemli çalışmalar olarak dikkat çeker. 

Anadolulu düşünürlerin başını çektiği bu aydınlanma döneminin orphik kültle 

pekişerek farklı milletleri “aynı umutla ölmeye” sevk edişi bir bakıma birleştirici 

bir etki yapmıştır. Bu da kültürel kaynaşmayı arttırarak ortak din, ortak kültür ve 

ortak bir anlayışı beraberinde getirmiştir. 

İlerleyen dönemlerde Anadolu’da ihtişamını ve etkinliğini yitirmeye 

başlayan Orphizm, Yunanistan’a ihraç edildiğinde özellikle M.Ö.  5. YY’da 

Yunanlı filozof ve devlet adamlarının kafasında büyük bir devrim yaparak Yunan 

halkının muhafazakâr toplum yapısını sorgulamasına ve yeni fikirlerin cereyan 

etmesine neden olmuştur. Öyleki, bu fikirler ve savunucuları dönemin en büyük 

şahsiyetleri olmakla birlikte söyledikleri ile içinde bulundukları çağdan asırlar 

sonrasına seslenebilecek duruma gelmişlerdir. Örneğin, Platon’un Phadion adlı 

eserinde Sokrates ile öğrencisi Kebes arasında geçen diyaloglarda Sokrates’in ruh 
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kavramı, ruhun akıbeti ve arındırılması ile ilgili orphik nitelikli eskatolojik 

açıklamalarına Kebes karşı çıkar. Kebes, Yunanlıların bunu şüpheyle 

karşıladıklarını ve onlara göre ruhun “bir duman, bir nefes gibi yok olacağından 

korktuklarını” belirterek Sokrates’in ve dolayısıyla Platon’un Pytagoras’tan bu 

yana devam eden orphik felsefenin döneminin modern ama bir o kadar da sapkın 

olarak görülen yönünü ifade eder Platon (çev. Suut K. Yetkin, Hamdi R. 

Atademir: 25-27). 

Orphik görüşe göre ruh beden denilen bir kafesin içerisinde hapistir. Ruhu 

bu esaretten kurtaracak ve özgür kılacak olan şey nefis terbiyesidir. Dünyevi 

ihtiraslardan sıyrılmak ve bunlara yüz çevirmek ruhu özgür kılar ve kişiyi erdemli 

bir insan haline getirir. M.Ö. 5. YY’da anlaşılamayan bu görüş asırlar sonra 

patristik felsefe ve İslamcı Batınilik’te asıl konumunu kazanarak hak ettiği değeri 

farklı inanaçların gölgesinde elde eder. 

 

 SONUÇ 

Antik çağ insanı yüzlerce yıl yaşadığı olayları, duygularını, korkularını ve 

ritüellerini başkaları ile paylaşmak üzere onları bazen bir seramik parçası üzerine, 

tapınak duvarına veya bir taban mozaiğine resmederek bazen de bir mermer veya 

kireçtaşına kendinden bir ruh verip onu şekillendirerek, kimi zaman da aklındaki 

evrimsel gelişimi görüngüsel aktarımdan yazınsal hale getirerek aklındaki 

sorulara cevap bulmaya çalışmıştır. Bilgisini zafiyeti olduğu merak duygusu ile 

harmanlayıp çevresinde olup biteni alegorik bir şekilde kaydetmiş, yaşanmış 

olayları kurgulayarak mitolojiye çevirmiştir. Bu sayede kuşaktan kuşağa 

aktarılan kalıcı ve unutulmayacak masallar türetmiştir.  

Esasında Anadolu halkı başından geçen trajik olayları ve dinsel 

mücadeleleri günümüz insanına ulaştırabilmek için mitolojiyi bir araç olarak 

kullanmıştır. Ancak bunu yaparken konunun somut yanlarını göz ardı etmeksizin 

olayın gerçekleştiği zamanı, siyasal durumu ve içinde bulunduğu şartları ortaya 

koyarak tarihsel olguları işin içine dahil etmiştir. Marsyas mitolojisinde bu 

çıkarımları açık bir şekilde görmekle birlikte şifrelenmiş olan imgeleri ve 

kavramları yorumlama sayesinde tarihsel boyutu yakalama imkânı bulmaktayız. 

Söz gelimi, yer, konum, zaman ve şahıslar birer işaret olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

İlk olarak, Marsyas’ın kimliği başlı başına ele alınması gereken bir 

konudur. Mitolojik bir figür olan satyrler Dionysos alaylarında sıkça 

karşılaştığımız varlıklardır. Bu nedenle satyrleri şarap tanrısının sadık dostları 

olarak görmemiz doğal bir durumdur. Bir satyrin müzik kabiliyetinin olması 
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hikâyeyi şaşırtıcı bir yere sokmaktadır. Müzik ve sanat Anadolu’nun en eski 

tanrılarından biri olan Apollon’a bahşedilmiş bir özelliktir. Bu bakımdan 

Marsyas’ın bu lütfa mazhar olması aslında Apollon’dan ileri gelir. Bir Dionysos 

müridinin Apollon’dan ilham alarak şöhret kazanması minnet duyacağı tanrının 

kim olduğunu açıkça gösterse de Marsyas’ın minnet duyması şöyle dursun 

Apollon’u küçümsemesi ve ona rakip çıkma cesareti göstermesi kendisi açısından 

ölümcül bir hata olmuştur.  

Bir diğer husus, bu flütü icat eden kişi ve sonrasında bu konuda takındığı 

tavırdır. Aulosu keşfeden -arkeolojik verilerle örtüşmese de- hikâyeye göre 

Yunanlıların simge tanrıçası Athena’dır. Athena’nın diğer tanrılar tarafından 

alaya alınması muhafazakar Yunan din yapısının bu ritüel aracını dışladığını 

gösterir. Ayrıca Athena’nın da bu aulosu kendinden sonra kullanacak kişiyi 

lanetlemesi bu flütü ve onun tesirini tehlikeli bulmasından ileri gelmektedir. Zira 

bu lanetin sonucunda Marsyas’ın vahşice öldürülmesi bir bakıma bunun kanıtıdır. 

Kybele inancında gördüğümüz aulos tıpkı bir doktorun tedavi için kullandığı bir 

ilacın yanlış kişilerin elinde silaha dönüşmesi gibi istenmeyen bir duruma 

evrilmiştir. Binlerce yıllık geçmişi olan ana tanrıça kültünün dini seremonilerinde 

görülen aulos, yeni kültürlerin elinde mistik bir müzik aletine dönüşerek kullanım 

amacından saptırılmıştır. Buna mukabil geleneksel Anadolu kültürü bu yeni 

akıma kısmen teveccüh gösterse de gerek Kybele’ye gerekse Apollon’a olan 

bağlılığından bu gizemli yaklaşıma ceza uygulatmıştır. Phyrg topraklarının 

hakimi olan Midas burada bu inanca teveccüh gösteren ve destekleyen bir 

unsurdur. Yarışmada Apollon’a karşı gelme pahasına Marsyas’ı tutması net bir 

belirtimdir. Bu bize Phrygia topraklarında Dionysos kültünün ne denli yayıldığını 

ve önemsendiğini de ortaya koymaktadır.  

Tıpkı Orpheus’un çaldığı müzikle canlı ve cansız tüm varlıkları ardından 

sürüklemesi gibi Marsyas’ın da bunu başarması orphik-bakik din anlayışının bu 

mitolojideki varlığını ve etkinliğini ortaya koymaktadır. Marsyas da Orpheus gibi 

doğayı olağandışı müzik yeteneğiyle etkilemiş ve herkesi ezgileri ile ardından 

sürüklemiştir. Bu yetenek onların sonlarının da aynı olmasına neden olmuştur. 

Orpheus tıpkı Apollon gibi lyr ile müzik üretirken Dyonysos fanatikleri olan 

menandlar tarafından vahşice öldürülmüştür. Bu kez olayın maktulü ve failleri 

değişkenlik göstermekte ise de acıklı son aynı olmuştur. Dionysos inanlısı bir 

mitolojik yaratık bizzat Apollon tarafından öldürtülmüştür. Bu ortak yönler 

zaman içerişinde Orpheus ve Marsyas’ın bu hikâyeleri dinleyenler tarafından 

benimsenmesine ve sahiplenilmesine sebep olmuştur.  

Olayın yaşandığı bölge Kral Midas ve dağ tanrısı Tmolos üzerinden 

konumlandırılmıştır. Phryg coğrafyasında geçen bu düello yeri ve zamanı 
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öğrenmemizi sağlamıştır. Apolllon’un kurnazlıkla kazanması sonrasında ise bu 

infazı yapanın bir İskitli olması olayın yaşandığı zamanı ve siyasi durumu izah 

etmektedir. M.S. 7. YY’da hüküm sürdüğü tahmin edilen Midas’ın son Phryg 

kralı olduğu bilinmektedir. Phryg devleti İskitlerin yapmış olduğu akınlar 

sırasında yıkılmış ve bölgede Pers hâkimiyetine dek İskitler varlık göstermiştir. 

Ayrıca, İskitlerin varlığı bir bakıma şamanist din olgusunun orphik ritüel ile 

harmanlanmasını ve gelişmesini de mümkün kılmış olabilir. Şamanizmde 

gördüğmüz esrik dans ve müzikler Marsyas’ın yapmış olduğu tesirlerle benzerlik 

göstermektedir.  

Kısacası Phryglerin yıkılmasına yakın bir zaman diliminde Midas’ın halen 

kral olduğu bir süreçte İskitlerin geldiği ve bölgeye konuşlandığı bir evrede 

hikâye vuku bulmuştur. Bu belki de lanetli bir flütün ve onu destekleyenlerin 

hazin sonlarını açıklayan bir ironiyi de bizlere sunmaktadır. Midas’ın daha önce 

kaybolan bir satyri sarayında ağırlaması Dionysos’un lütfunu kazanmasını 

sağlamıştır. Bu hikâyede Midas’ın aç gözlülüğü sebebiyle tanrıdan ödül olarak 

dokunduğu her şeyi altına çevrilmesi isteği antik çağın meşhur anlatılarından bir 

olarak bilinir. 

Sonuç olarak, tarihsel gerçekliklerle örülü olan bu mitosun ortaya çıkışının 

asıl sebebi şu olmalıdır: Bu mitos Anadolu’daki kültlerin birbirleri ile çatışmasını 

belirtmek için uydurulmuş bir hikâyedir. Bunca ikaz ve başkaldırma sonucunda 

Marsyas’ın meydan okuması iki inancın üstünlük mücadelesinin bir tezahürüdür. 

Kült üyelerinin diğer inançlara olan hoşnutsuzluğunu göstermenin yanı sıra 

mensubu olduğu inanca ihanet etmenin cezası anlatılmaya çalışılmıştır. 

 

 

ATIF GÖSTERME  

Ksenophon, (T. Gökçöl, Çev. 1974) şöyle yazmaktadır: “Kelainai’de Büyük 

Kral’ın (Pers Kralı) müstahkem bir sarayı vardır. Bu saray hisarın alt tarafındadır 

ve Marsyas Nehri’nin kaynağı yakınında kurulmuştur. Marsyas nehri de şehrin 

içinden geçer ve Maiandros’a dökülür. Genişliği 25 ayak kadardır. Apollon’un 

Marsyas ile işte burada musiki müsabakası ve kazandıktan sonra da Marsyas’ın 

derisini yüzerek mansabındaki (ulaşıp dökülme yerindeki yani Menderes’e 

karıştığı yerdeki) mağaraya germiş olduğu söylenir. Nehir de bu yüzden Marsyas 

adını taşımaktadır” (Ksenophon, (çev. Tanju Gökçöl), 1974, I, 18).  
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