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Öz
Öğretmen adaylarının dahil etme (inclusive) eğitimine ilişkin tutumları, bu 
uygulamalara ilişkin istekliliklerini ve uygulama becerilerini etkilemektedir (Buell, 
Hallam, Gamel-McCormick, Scheer, 1999; Akt: Berry, 2010). Bu nedenle bu 
araştırmanın amacı, Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenimlerini sürdüren 
bir grup öğretmen adayının eğitim fakülteleri ders programı kapsamında sunulan “Özel 
Eğitim Dersi” öncesinde ve dersin sunumu sonrasında, engellilerin normal öğretim 
sınıarına kaynaştırmasına ilişkin görüşlerindeki değişmeyi ortaya koymaktır. 
Araştırma 2013-2014 öğretim yılı güz döneminde Giresun Üniversitesinde ilköğretim 
düzeyinde öğretmen yetiştiren farklı programlarda öğrenimlerini sürdüren bir grup 
öğretmen adayından (N=259) toplanan veriler üzerinden tamamlanmıştır. 
Araştırmada,veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi 
formu ve aslı Larivee ve Cook (1979) kurgulanan, Antonak ve Larivee (1995) 
tarafından düzenlenen ve Türkçe uyarlaması Kırcaali-İftar (1996) tarafından yapılan 
“Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler” ölçeği kullanılmış, öğretmen adaylarından ölçeğe 
zihin engelli öğrencileri göz önünde bulundurarak cevap vermeleri istenmiştir. 
Araştırma kapsamında ölçek “Özel Eğitim Dersi” öncesinde ve sonrasında olmak üzere 
iki kez uygulanmış, araştırma kapsamında iki uygulama arasındaki görüş 
farklılıklarının yönü irdelenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, aday 
öğretmenlerin “Özel Eğitim Dersi” sonrasında engelli öğrencinin kaynaştırma yolu ile 
sosyalleşmesi, bağımsızlık kazanması, normal öğrencilerin bireysel farklılıkları fark 
etmeleri konularına ilişkin görece daha olumlu düşündükleri; kaynaştırma eğitimi 
veren öğretmenlerin bilgi, beceri ve yeterliliklerini görece daha olumlu 
değerlendirdikleri, sınıf yönetiminde engelli öğrencilerin fazladan çaba 
gerektirmeyecekleri yönünde görüşlerinde görece olumlu değişmeler olduğu 
anlaşılmıştır.

Anahtar sözcükler: dahil etme, bütünleştirme, kaynaştırma eğitimi, engelli öğrenciler

Öğretmen Adaylarının Engelli Öğrencilerin 
Normal Öğretim Sınıarına 

*Kaynaştırılmasına İlişkin Görüşleri

**
Fatmanur ÖZEN
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*Araştırma metni aynı adla 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 7-9 Mayıs 2014, 
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Fatmanur ÖZEN
Öğretmen Adaylarının Engelli Öğrencilerin Normal Öğretim Sınıarına Kaynaştırılmasına İlişkin 
Görüşleri

Pre-service Teachers' Opinions On The Integration Of 
Students With Disability To Normal Education 

Classrooms

Abstract
Attitudes of propective teachers toward inclusive education affect willingness, 
application skills about these practices (Buell, Hallam, Gamel-McCormick, Scheer, 
1999; Akt: Berry, 2010). Therefore, the aim of this research is to put the reveals in the 
change in the views of a group of prospective teachers who continue their education in a 
Faculty Education at Giresun University about integration of people with disabilities 
into the regular education classroom before and after the “Special Education Course” 
which is offered by the faculties of education. The research has been completed by 
using the data gathered during the fall semester of 2013-2014 acedemic year from the 
group of prospective teachers (N=259). In the study to collect data, personal 
information form -that was developed by the researher- and “Opinions Relative to 
Integration” scale –which was originally constructed by Larivee and Cook (1979), 
revised by Antonak and Larivee (1995) and adapted to Turkish by Kırcaali-İftar (1996)- 
were used, while responding the scale prospective teachers were asked to consider 
mentally handicapped students. Within this study, the scale applied twice before and 
after the “Special Education Course” and the direction of differences of oppinions 
between the two application was examined. According to the results obtained from the 
study, after the “Special Education Course” prospective teachers think relatively more 
positive about socialization and gain independence of students with disability through 
mainstream, and also they think normal students realize more the individual 
differences; they evaluate more positively to knowledge, skills and competencies of 
teachers who do inclusion in their classroom,  and according to classroom management 
they think students with disability do not require extra efford.

Key words: inclusion, integration, inclusive education, students with disabilities. 



Giriş
Dahil etme (inclusion) özel eğitim için görece yeni bir yaklaşım olarak 

görülse de, ilişkili olduğu “kaynaştırma (mainstreaming)”, “bütünleştirme 
(integration)”, “”normalleştirme (normalization)”, “en az kısıtlayıcı ortam 
(least restrictive environment)”, “özel eğitim kurumları dışına taşıma 
(deinstitutionalization), düzenli eğitim girişimi (regular education initiative) 
kavramlarının kullanımı oldukça eskidir. Özel eğitimden dahil etme eğitimine 
(inclusive education) geçiş demokratik felsefenin bir işaretidir. Dahil etme, 
engeli ne olursa olsun her bireyin toplumsal süreçlere katılımını doğal bir hak 
olarak görür. Dahil etme uygulamaları, engelli ve engelsiz öğrencilerin bir 
arada öğrenimlerini sürdürmelerini, öğrenme ortamlarının her bir öğrencinin 
bireysel farklılıklarına duyarlı hale getirilmesini gerektirir (Engelbrecht, 
Kriegler, Booysen, 1996, 7). Böylece dahil etme, her bir bireyi biricik kabul 
etmeyi sağlarken, eş zamanda ayrıştırmaya ilişkin toplumsal hastalıkların 
(ırkçılık, kadın-erkek ayrımcılığı, engelli ayrımcılığı =handicapism, vs.) 
ortadan kaldırılmasının önünü açar (Jenkins, Sileo, 1994, 84).En geniş tanımı 
ile dahil etme eğitimi: “Eşitlik, sosyal adalet, katılım ve ayrımcı varsayım ve 
uygulamaları ortadan kaldırma arayışıdır”. Bu eğitiminin en temel ilkesi, 
öğrencileri,“…farklılıkları olanları da kapsayacak şekilde, toplumun değerli ve 
saygın üyeleri olarak kabul etmeye dayanır.' (Zoniou-Sideri, Vlachou, 206). 
Böylece uluslararası bağlamda kabul edildiği şekli ile dahil etme kavramı, 
normatif okul uygulamalarının marjinal bir grubun da –ziksel, duygusal ve 
zeka engelli- faydalanması yönünde sorgulanmasıdır (Rahaman, 2012). Erwin 
(1993, 1), dahil etmenin (inclusion) bütünleştirmeye (integration) göre daha 
“değer” odaklı bir terim olduğunu ve dahil etmenin bütünleştirmenin yasal 
muadili olduğunu dile getirir. Yazara göre dahil edilmenin özü “engeli olan 
öğrencilerin akranları, kardeşleri ve arkadaşlarının katıldığı etkinliklere 
katılma haklarının olduğu önermesine dayanır.”

Öğretmenler, tüm öğrenciler için dahil edici ve açık bir öğrenme ortamı 
yaratmada en önemli role sahiptir (Mastropieri, Scruggs, 2001; Ross-Hill, 
2009). Bandura (1986, 27), bireylerin kendilerini yetkin hissettikleri 
etkinlikleri ve durumları izlediklerini önermekte; Jung (2007) ise bireylerin 
eğitim-yetiştirilme ile kendilerini yetkin hissettikleri etkinlik ve durumlara 
ilişkin daha olumlu tutumlar sergilediklerini dile getirmektedir.  Öğretmen 
adayları için öz-yeterliliğinin, ya da kişinin başarılı olacağına ilişkin inancının, 
dahil etme eğitimi için sağlanan yetiştirme ile geliştirilebileceği kanıtlanmıştır 
(Leyser, Zeiger ve Romi, 2011).  Aslında, sınıftaki tüm öğrencileri dahil edecek 
şekilde bir öğrenme ortamı yaratmak sadece öğretmenin değil, sınıfın 
bulunduğu üst sistemlerin de işbirlikli çalışmasını gerektirir. Epstein ve Elias 
(1996) dahil etmenin ya da bugün daha sık kullanılan dahil etme eğitiminin 
içeriğini tanımlamanın oldukça zor olduğunu, hatta dahil etmenin herkesçe 
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aynı şekilde anlaşılmadığını dile getirmektedir. Dahil etme eğitimi, aynı 
sınıftaki tüm öğrencilerin eğitildiğinden emin olma stratejisidir. Bu bağlamda 
Mitchell (2010) dahil etme eğitimi için bir Mucize Formül geliştirmiştir. 
Formüle göre, 

Dahil etme eğitimi = Vizyon + Yerleştirme + Destek + 
Kaynaklar + Liderlik + 5A [Kabul etme (=Acceptance) + Erişim 
(Access) + Müfredatı uyarlama (=Adapted Cirriculum)  + 
Değerlendirmeyi uyarlama (=Adapted Assessment) + Öğretimi 
uyarlama (=Adapted teaching)]

bileşenlerinin toplamıdır. Dahil etme eğitim sisteminin başarıya ulaşması: 
ülkede eğitimin tüm seviyelerinde geçerli vizyonun olmasına; kişinin yaşına 
uygun bir okulun/komşu okulun bulunmasına; hem öğrenci, hem ailesi hem de 
profesyoneller için destek sağlanmasına; kaynaklara (örneğin: yetişmiş 
öğretmen, alt yapı ve yardımcı teknolojilerin bulunması); bütünleştirmeyi 
kolaylaştıran eğitsel liderliğin sağlanmasına ve 5A'ya (kabul edilme, erişim, 
müfredat, değerlendirme ve öğretimin uyarlanmasına) bağlıdır (Mitchell, 
2010). Böylece, dahil etme eğitimi: normal bir sınıfta, düzenli bir şekilde 
sınıftaki tüm çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılama stratejisidir.  

Dahil etmenin bir türü olan ve Türkiye'de en yaygın uygulamaya sahip 
olan kaynaştırma, “özel gereksinimli öğrencilere ve öğretmenlerine destek özel 
eğitim hizmetleri sağlanması koşuluyla, bu öğrencilerin akranlarıyla birlikte 
genel eğitim sınıarında eğitim almaları” olarak tanımlanmaktadır (Kırcaali-
İftar, 1992). Türkiye'de kaynaştırma uygulamaları 1983 yılında yürürlüğe giren 
Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu ile yasalaşmıştır. İlgili Kanun'un 3. 
Maddesinin a fıkrasında özel eğitime muhtaç çocukların tanımı ve kapsamı 
belirtilmekte, 4. Maddesinin e fıkrasında da ismi zikredilmemekle birlikte 
“...durumları ve özellikleri uygun olan özel eğitime muhtaç çocukların normal 
çocukların eğitimleri için açılmış okul ve eğitim kurumlarında normal akranları 
arasında eğitilmesi için gerekli tedbirlerin alınması...”nın benimsendiği 
anlaşılmaktadır. Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Yasası'nı, engellilere ilişkin 
özel eğitim esaslarının son şeklinin verildiği 573 sayı 1997 tarihli Özel Eğitime 
İlişkin Kanun Hükmünde Kararname takip etmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Özel 
Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği (RG: 26184, 2006) ile de özel eğitimin 
uygulama esasları açıkça belirlenmiştir. Böylece T.C. Anayasası'nın 42. 
Maddesi ile düzenlenen 'Eğitim Hakkı ve Ödevi”nin sağlanmasına ilişkin ülke 
genelinde uygulamalarda yeni bir anlayışın oluşması sağlanmıştır. 
Kaynaştırma uygulamalarına ilişkin ulusal yasal düzenlemelere eşlik eden pek 
çok uluslararası deklarasyon da söz konusudur: Birleşmiş Milletler Eğitim 
Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Dünya Herkes İçin Eğitim Konferansı 
(Jomtien World Education for All Conferance, UNESCO,1990), Dahil Etme 
Eğitimi (Decleration on Inclusive Education, UNESCO, 1994), Dünya Eğitim 
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Forumu (Dakar Word Education Forum, UNESCO, 2000) deklarasyonları ile 
eğitim ortamlarına tüm engelli çocuklarında dahil edilmesini hem yasal, hem 
de etik bir zorunluluk olduğunu empoze etmektedir. 

Bugün herkese eğitim sağlamaya ilişkin ulusal kaygı, Türk eğitim 
sisteminin yükseköğretim kademesinde öğretmen yetiştirme programlarını 
sistemin en büyük parçalarından biri yapmıştır. 2015 yılı itibari ile ülkede 92 
eğitim fakültesi bulunmakta, bu fakültelerden 225,190 öğretmen adayı 
öğrenimlerini sürdürmektedir. 2002-2003 eğitim-öğretim yılı kayıtlarına göre 
ilk ve ortaöğretimde kaynaştırma eğitimi alan öğrenci sayısı 31,049 iken, bu 
sayı 2008-2009 eğitim-öğretim yılına gelindiğinde 70,685'e ulaştığı; 2013-
2014 eğitim- öğretim yılında ise ülke genelinde ilkokullarda 67,000, 
ortaokullarda 80,000, lise düzeyinde ise 14,000 olmak üzere, toplam 220,000 
öğrenciye kaynaştırma eğitimi sağlandığı (Sezgin, 2009; Özel Eğitim 
Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Akt: ERG-Tohom Otizm 
Vakfı, http://www.egitimtercihi.com) anlaşılmaktadır. Özel eğitim 
kaynaştırma uygulamalarına ilişkin sayısal gelişmeler, üniversitelerde 
öğrenimlerini sürdüren öğretmen adaylarının özel eğitim konusunda bilgili ve 
olumlu tutumlara sahip mezun olmaları gerektiğini göstermektedir. Bu durum, 
ilköğretim ve ortaöğretim düzeylerinde öğrenimlerini sürdüren tüm 
öğrencilerin ihtiyaçlarının gereğince sağlanacağından emin olmamızı 
sağlayacaktır. 

Yukarıda ki tartışmalar öğretmen yetiştirenlerin, sınıftaki öğrenme 
ortamlarını geliştirebilmeleri için aday öğretmenlerin bilgi ve beceri 
düzeylerinin geliştirmeleri gerektiğini göstermektedir. Bu bağlamda De Jong 
(2005) öğretmen yetiştirenlerin, aday öğretmenlerin gelecekte sınıarında 
dahil edici öğrenme ortamları geliştirebilmeleri için, hizmet öncesinde aşağıda 
liste halinde verilenleri pratik etmeleri gerektiğini bildirmektedir:

· Sağlık ve refahı teşvik eden kültür,
· İlgili, bağlayıcı ve uyarıcı müfredat,
· Etkili pedagoji,
· Açık şekilde ifade edilmiş, kapsamlı davranış yönetim politikası,
· Demokratik, güçlendirici ve olumlu bir sınıf yönetim politikası,
· İyi düzenlenmiş iç ve dış destek yapıları,
· Alternatif esnek öğrenme ortamları.
Bu araştırmada amaç, eğitim fakültelerinde öğretmenlik programlarında 

haftada iki, rehber öğretmen yetiştiren Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik 
(PDR) programında haftada üç ders saatinde sunulan ve içeriğini “özel eğitime 
ilişkin yasal düzenlemeler, kaynaştırma eğitiminin okullarda uygulanma şekli, 
bireysel eğitim programının hazırlanması, değerlendirilmesi, kaynaştırma 
eğitiminin sunulduğu engelli gruplarının genel özelliklerinin tanıtıldığı” teorik 
bir ders olan “Özel Eğitim Dersi” öncesinde ve dersin sunumu sonrasında bir 
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grup öğretmen adayının görüşleri arasındaki değişmeyi ve yönünü 
değerlendirmektir. Bu amaçla, öğretmen adaylarının ders öncesi (ön test) ve 
ders sonrası (son test) görüşleri arasında istatistiksel fark olup olmadığı; 
araştırmaya katılan öğretmen adaylarının cinsiyetlerine, öğrenimlerini 
sürdürdükleri bölümlerine, kendi öğrenimleri boyunca sınıarında engelli bir 
öğrencinin bulunup/bulunmamasına göre ön test ve son testte maddelerine 
verdikleri yanıtlara bakılarak değerlendirilmiştir.

Yöntem
Araştırma Grubu

Bu çalışmanın araştırma grubunu Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ikinci sınıf öğrencileri ile İlköğretim 
Bölümü Sınıf, Fen Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programlarında 
öğrenimlerini sürdüren dördüncü sınıf 259 öğretmen adayından oluşmaktadır. 
Araştırmaya katılanların 31'i (%12) psikolojik danışmanlık ve rehberlik ikinci 
sınıf,  116'sı (%44.8) sınıf öğretmenliği, 54'ü (%20.8) fen bilgisi öğretmenliği, 
58'i (%22.4) sosyal bilgiler öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencileridir. 
Katılımcıların 154'ü (%59.5) kadın, 105'i (%40.5) erkektir. Araştırmaya 
katılanlardan 90'nının (%34.8) sınıfında kendi eğitimleri sırasında engelli 
öğrenci arkadaşları bulunmuştur.

Veri Toplama Aracı
Bu araştırmada eğitim fakültesinde öğrenimlerini sürdüren öğretmen 

adaylarından özel eğitim dersi öncesinde ve dersin sunumu sonrasında 
görüşlerindeki değişmeyi tespit etmek üzere aslı Larivee ve Cook (1979) 
kurgulanan, Antonak ve Larivee (1995) tarafından düzenlenen ve Türkçe 
uyarlaması Kırcaali-İftar (1996) tarafından yapılan “Kaynaştırmaya İlişkin 
Görüşler” ölçeği ve “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır.

Ölçeğin seçilen araştırma grubu üzerindeki geçerliliği ve güvenilirliğine 
ilişkin yapı geçerliliği için faktör analizi (Temel Bileşenler Analizi) tekniği 
uygulanmıştır. Temel bileşenler analizi faktör analizi ile birlikte kavramların 
kuramsal yapılarını karşılaştırmada sıkça kullanılan bir yöntemdir ve ölçme 
araçlarının yapı geçerliliğini saptama yoludur (Balcı, 2004, 243, Büyüköztürk, 
2002, 117-118). Güvenilirlik çalışmaları için de iç tutarlılık yaklaşımı olan 
Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı uygulanmıştır. Bu çalışma için 
Özdamar'ın (2004, 634) alpha katsayısının değerlendirilmesinde uygulanan 
değerlendirme ölçütleri esas alınmıştır. 20 maddeyle yapılan ilk analiz 

2
sonucunda KMO= .69 ve Bartlett küresellik testi sonucunun [x = 790,380; 
P<.01] ve anlamlılık değerinin .000 çıkması faktör analizi yapabilmek için 
üzerinde çalışılan grup büyüklüğünün yeterli ve verilerin ise faktör analizi 
yapabilmek için uygun olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2006, 322). Faktör 
analiz sonuçlarına göre ölçeğin beş faktörlü olduğu ve bu faktörlerin toplam 
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varyansın %47'sini açıkladığı görülmüştür. Ancak faktör yük değeri .30'un 
altında olan 6. Madde “normal sınıfta bulunmanın yol açtığı zorlu koşullar, 
engelli öğrencinin akademik gelişimini hızlandırır”; 20. Madde “engelli 
öğrenci normal sınıfta diğer öğrencilerden soyutlanmaz” ölçekten çıkarılmıştır. 
Yapılan ikinci analiz sonucunda beş faktörlü olan ölçeğin toplam varyansın 
%50,5'ini açıkladığı, kalan 18 maddenin faktör yük değerlerinin .31 ile .77 
arasında değiştiği  görülmüştür. 

Kullanılan ölçeğin güvenilirliğini test etmek üzere, ölçeğin test-tekrar 
test güvenilirliğine ve Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayılarına bakılmıştır. 
Test-tekrar test güvenilirliğinde yapılan analiz sonuçlarına göre, iki uygulama 
arasındaki Pearson korelasyon katsayısı r=.17, p <.001 bulunmuştur. Ölçeğin 
Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı α=.47 olarak hesaplanmıştır. Özdamar'a 
(2004, 634) göre ölçek düşük güvenilirliktedir.

Böylece “Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler” ölçeği 18 maddeden 
oluşmakta olup, beşli Likert tipi derecelendirme ölçeğidir. Öğretmen adayının 
ölçekte görüşlerini içeren ifadelere (1) kesinlikle katılmıyorum, (2) 
katılmıyorum, (3) kararsızım, (4) katılıyorum, (5) tümüyle katılıyorum 
biçiminde sıralanan seçeneklerden birini işaretleyerek tepki vermesi 
gerekmektedir. Ölçekten alınacak en düşün ve en yüksek puanlar 18 ve 90'dır. 
Ölçekteki 4, 5, 8, 11, 14 ve 19. maddeler ters maddelerdir. Araştırmada beşli 
derecelendirme ölçeğine uygun olarak elde edilen ağırlıklı ortalama puanların 
derecelendirilmesi ve yorumlanması için ölçeklerde yer alan seçeneklerin 
sınırları verilen ağırlıkları şu şekildedir:  4.20-5.00 Tümüyle katılıyorum, 3.40-
4.19 Katılıyorum,  2.60-3.39 Kararsızım, 1.80-2.59 Katılmıyorum, 1.00-1.79 
Kesinlikle katılmıyorum (Balcı, 2004, 220).

Araştırma Deseni ve Verilerin Analizi
Araştırma deneysel bir tarama çalışmasıdır. Araştırma kapsamında 

seçilen 259 öğretmen adayına “Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler” ölçeği eğitim 
fakültesi programı kapsamında yer alan “Özel Eğitim Dersi” öncesinde ve dersi 
sunumu sonrasında uygulanmış, böylece test-tekrar test tekniği ile ilişkili 
ölçümlere göre desenlenmiştir. Tekrarlı ölçümler sosyal bilimler alanında sıkça 
kullanır ve zaman boyunca deneklerin bilgi düzeyinde meydana gelen 
değişmelerin belirlenmesi ya da uygulanan bir eğitimin etkisinin 
değerlendirilmesi sağlanır (Akgül ve Çevik, 2003, 239). Araştırma 
bulgularının istatistiksel analizinde ortalama, İlişkisiz Örneklemlerde T Testi, 
İlişkisiz Örneklemlerde ANOVA ve İlişkili Örneklemler için T Testi 
kullanılmıştır.

Bulgular
Aday öğretmenlere “Özel Eğitim Dersi” öncesinde ve sonrasında 

uygulanan “Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler” ölçeğinden elde edilen maddelere 
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ilişkin ortalama puanlar, standart sapmaları, maddenin kaynaştırma eğitimi için 
olumlu (+) ve olumsuz (-) olma durumu ön test son test sonuçlarına göre 
değişmenin yönü Tablo 1'de sunulmuştur.

Tablo 1. Ölçek Maddelerine İlişkin Ön Test ve Son Test Ortalamaları ve Maddelerin 
Yönü

Madde Xöt S S +/- Yön 

1. Eö çoğu ödev yapmada yeterli çabayı gösterirler. 3.37 1.02 3.31 .97 +
2. Eö* kaynaştırması normal sınıfta kaynaştırılması kaynaştırma 
uygulaması yapacak normal sınıf öğretmenin yoğun bir eğitim 
almasını gerektirir.

 

4.24 .99 3.79 1.16 +

3.Kaynaştırmanın

 

sağladığı toplumsal etkileşim, öğrenciler arası 
farklılıkların anlaşılmasını ve kabul edilmesini kolaylaştırır.

 

4.06

 

.95

 

3.83

 

1.10

 

+

4.Eö normal sınıfta davranış sorunları gösterme olasılığı yüksektir.

 

3.59

 

1.05

 

3.32

 

.99

 

-
5. Eö sınıfta gösterilecek özel ilgi diğerlerinin zararına olur.

 

2.71

 

1.16

 

2.63

 

1.23

 

-
7.Eö kaynaştırılması normal sınıf düzeninde önemli değişiklikler 
yapılmasını gerektirir.

 

3.81

 

1.02

 

3.68

 

1.07

 

+

8.Normal sınıftaki rahatlık kaynaştırma öğrencisinin karmaşa 
yaşamasına yol açar.

 
3.37

 

1.01

 

2.91

 

1.10

 

-

9.Normal sınıf öğretmenleri eö çalışabilecek yetenektedirler.

 

2.35

 

1.10

 

3.08

 

1.13

 

+
10.Sınıfta eö’nin bulunması, normal öğrencilerin öğrenciler arası 
farklılıkları kabul etmelerine neden olur.

 3.77

 
.94

 
3.70

 
1.10

 
+

11.Eö’nin kaynaştırılması, bağımsızlık kazanmasına katkıda 
bulunmaz.

2.09
 

.95
 

2.40
 

1.21
 

-

12.Kaynaştırma öğrencisi bulunan bir sınıfta kontrol sağlamak, 
kaynaştırma öğrencisi bulunmayan bir sınıfta kontrol sağlamaktan 
daha zor değildir.

 

2.84  1.12  3.20  1.13  +

13.Eö’nin kaynaştırılması, sınıftaki normal öğrenciler açısından 
yararlıdır.

3.47

 
1.02

 
3.61

 
.98

 
+

14.Eö sınıfta karmaşaya yol açabilir.

 

2.76

 

1.07

 

2.76

 

1.12

 

- =
15.Normal sınıf öğretmenleri, eö’lerin

 

eğitimi ile ilgili yeterli bilgi 
ve beceriye sahiptir.

 

2.17

 

.95

 

3.01

 

1.14

 

+

16.Eö’ye sınıftaki bütün etkinliklere katılması için her türlü fırsat 
verilmelidir.

 

4.18

 

.88

 

3.66

 

1.09

 

+

17.Eö’nin sınıf içi davranışları, öğretmenin diğer öğrencilere 
gösterdiğinden daha fazla sabır göstermesini gerektirmez.

 

1.99

 

.92

 

2.71

 

1.14

 

+

18.Eö’lerin eğitimini en iyi en iyi şekilde gerçekleştirecek kişiler 
özel eğitim öğretmenleridir.

4.28

 

.95

 

3.50

 

1.15

 

+

19.Özel eğitim sınıfındaki ayrıştırılmış eğitim, eö’nin toplumsal ve 
duygusal gelişimi açısından yararlıdır.

3.80 1.03 3.22 1.23 -

Toplam 3.27 .27 3.24 .39

*eö: engelli öğrenci

Tablo 1'de yer alan ölçek maddelerinin her biri için hesaplanan ön test ve 
son test madde ortalamalarına bakıldığında, aday öğretmenlerin ölçek 
maddelerine genelde “kararsızım” (2.60≤X≤3.39) yönünde görüş bildirdikleri; 
“Özel Eğitim Dersi” sonrasında “kaynaştırma eğitimi verecek öğretmenlerin 
yoğun bir eğitim alması” konusunda ders öncesinde “katılıyorum” yönünde 
görüş bildirirken, ders sonrasında görece daha olumsuz düşündükleri ve 
“kararsızım” yönünde görüş bildirdikleri (madde 2; Xöt=4.24, Xst=3.79); 
“normal sınıf öğretmenlerinin engelli öğrencilerle çalışabilecek yeterlilikte” 
olması (madde 9; Xöt=2.35, Xst=3.08) konusunda ise ders öncesine göre daha 
olumlu düşündükleri; “kaynaştırma eğitiminin sınıftaki normal öğrenciler için 
yararlı” buldukları (madde 13; Xöt=3.47, Xst=3.61); “normal sınıf 
öğretmenlerinin, engelli öğrencilerin eğitimi ile ilgili yeterli bilgi ve beceriye 

Xst
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sahip” olmaları konusunda “Özel Eğitim Dersi” sonrasında daha olumlu 
düşündükleri (madde 15; Xöt=2.17, Xst=3.01); “engelli öğrencilerin sınıftaki 
tüm etkinliklere katılması için her türlü fırsatın verilmesi” hususunda ilgili 
dersin sunumundan önce daha olumlu düşündükleri (madde 16; Xöt=4.18, 
Xst=3.66); “engelli öğrencilere öğretmenlerin diğerlerinden daha fazla sabır 
göstermelerinin gerekmediği” hususunda ise daha olumlu görüş bildirdikleri 
(madde 17; Xöt= 1.99, Xst=2.71), engelli öğrencilerin “özel eğitim sınıarında 
ayrıştırılmasını, toplumsal ve duygusal gelişimleri” açısından daha az yararlı 
buldukları (madde 19, ; Xöt=3.80, Xst=3.22) anlaşılmaktadır.

Aday öğretmenlerin cinsiyetlerine göre kaynaştırma eğitimine ilişkin 
görüşlerinin öntest ve sontest sonuçları her bir faktör için ayrı uygulanan 
bağımsız örneklemlerde t testi sonuçları Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 2. Cinsiyet Değişkenine Göre Öntest ve Sontest T Testi Sonuçları
Faktör 1 Cinsiyet N X S sd t p
Öntest Kadın 154 3.38 .41 257

 

.694 .49
Erkek

 

105

 

3.42

 

.39

 

Sontest Kadın 

 

154

 

3.30

 

.50

 

.128

 

.90
Erkek

 

105

 

3.31

 

.45

 

Faktör 2

 

Öntest Kadın 

 

154

 

3.16

 

.61

 

.143

 

.89
Erkek

 
105

 
3.17

 
.64

 

Sontest Kadın 
 

154
 

3.14
 

.60
 

.284
 

.78
Erkek

 
105
 

3.12
 

.64
 

Faktör 3  

Öntest Kadın  154 3.07  .51  .753  .45
Erkek 105 3.12  .61  

Sontest Kadın  154 3.24  .68  1.27  .21
Erkek

 
105
 

3.35
 

.63
 Faktör 4

 Öntest Kadın 

 
154

 
3.59

 
.74

 
3.056

 
.02*

Erkek

 

105

 

3.30

 

.79

 Sontest Kadın 

 

154

 

3.14

 

.85

 

1.67

 

.10
Erkek

 

105

 

3.31

 

.76

 
Faktör 5

 
Öntest Kadın 

 

154

 

3.09

 

.74

 

1.44

 

.15
Erkek 105 3.20 .79

Sontest Kadın 154 3.02 .73 2.40 .02*

Erkek 105 3.23 .66

Cinsiyet bağımsız değişkenine göre kadın ve erkek aday öğretmenlerin Faktör 
4 ön test sonuçlarına göre görüşleri arasında fark olduğu (t =3.06, p�.05), (258)

kadın aday öğretmenlerin, erkek aday öğretmenlerden “”kaynaştırma 
uygulamasının normal sınıf öğretmenlerinin daha yoğun eğitim almasını 
gerektirdiği” (madde 2) ve “engelli öğrenciye gösterilen özel ilginin diğer 
öğrencilerin zararına olacağı” (madde 5) konularında “Özel Eğitim Dersi” 
öncesinde daha olumlu düşündükleri (Xötkadın=3.59, Xöterkek= 3.30) 
anlaşılmaktadır. Faktör 5'in son test sonuçlarına göre, kadın ve erkek aday 
öğretmenlerin görüşleri arasında fark olduğu (t =2.40, p�.05), erkek (258)
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öğretmen adaylarının kadın öğretmen adaylarından  “engelli öğrencilerin sınıf 
içi davranışlarının diğer öğrencilere göre daha fazla sabır gerektirmemesi” 
(madde 17), “engelli öğrencilerin eğitimini en iyi özel eğitim öğretmenlerince 
sağlanacağı” (madde 18) konularında daha olumlu düşündükleri (Xstkadın= 
3.02, Xsterkek= 3.23) anlaşılmaktadır.

Tablo 3. Bölüm Değişkenine Ön Test ve Son Test Tek Yönlü ANOVA Sonuçları

Faktör 1 Bölüm N X S sd F p Guruplar arası fark
Ön test PDR 31 3.52 .35 255 5.66 .001* PDR-Sınıf Öğr.

Sınıf Öğr-Sosyal B. Öğr.Sınıf Öğr. 116 3.28 .41
Fen B. Öğr. 54 3.45 .36
Sos. B. Öğr. 58 3.49 .41

Son test PDR

 

31

 

3.38

 

.50

 

2.32

 

.08

 

-

 

Sınıf Öğr.

 

116

 

3.24

 

.51

 

Fen B. Öğr.

 

54

 

3.43

 

.39

 

Sos. B. Öğr.

 

58

 

3.29

 

.46

 

Faktör 2
Ön test PDR

 

31

 

3.13

 

.68

  

1.614

 

.187

 

-

 

Sınıf Öğr.

 

116

 

3.26

 

.63

 

Fen B. Öğr.

 

54

 

3.10

 

.59

 

Sos. B. Öğr.

 

58

 

3.06

 

.59

 

Son test PDR

 

31

 

3.25

 

.59

 

.655

 

.58

 

-

 

Sınıf Öğr.

 

116

 

3.14

 

.69

 

Fen B. Öğr.

 

54

 

3.13

 

.60

 

Sos. B. Öğr.

 

58

 

3.06

 

.48

 

Faktör 3
Ön test PDR

 
31

 
2.98

 
.53
  

.850
 

.47
 
-

 

Sınıf Öğr.
 

116
 

3.15
 

.58
 

Fen B. Öğr. 54 3.08 .49 
Sos. B. Öğr. 58 3.06 .57 

Son test PDR 31 3.19 .68 2.033  .11  -  
Sınıf Öğr.

 
116

 
3.34

 
.65
 Fen B. Öğr.

 
54

 
3.38

 
.60

 Sos. B. Öğr.

 

58

 

3.14

 

.69

 Faktör 4
Ön test PDR

 

31

 

3.50

 

.89

  

2.698

 

.05

  
Sınıf Öğr.

 

116

 

3.59

 

.72

 

Fen B. Öğr.

 

54

 

3.46

 

.77

 

Sos. B. Öğr.

 

58

 

3.24

 

.77

 

Son test PDR

 

31

 

3.48

 

.79

 

1.712

 

.17

 

-

 

Sınıf Öğr.

 

116

 

3.22

 

.87

 

Fen B. Öğr.

 

54

 

3.11

 

.80

 

Sos. B. Öğr.

 

58

 

3.11

 

.73

 

Faktör 5
Ön test PDR

 

31

 

3.18

 

.44

  

.641

 

.59

 

-

 

Sınıf Öğr.

 

116

 

3.07

 

.62

 

Fen B. Öğr. 54 3.19 .78
Sos. B. Öğr. 58 3.19 .66

Son test PDR 31 3.35 .64 1.533 .21 -
Sınıf Öğr. 116 3.05 .78
Fen B. Öğr. 54 3.07 .58
Sos. B. Öğr. 58 3.11 .71

* ANOVA analizlerinde .05 manidarlık düzeyinin kullanılması önerilir. Ancak, ANOVA analizlerinde .05 
olan manidarlık düzeyi, bağımsız değişkene ait kategoriler artıkça  I. Tip hatanın artmasına neden 
olduğundan (Tabaknik ve Fidell, 2007, 270), araştırmacı bölüm değişkeni için anlamlılık düzeyini tekrar 
hesaplamıştır. Çünkü α= 1-(1-α)(1-α )(1-α )(1-α )……(1-α ) formülünden de anlaşılacağı gibi bağımsız 1 2 3 p

değişkene ait kategoriler arttıkça  I.tip hata aratmaktadır. I.tip hatayı azaltmak için α =α  /p formülü 1 fw

kullanılarak ANOVA analizi kullanılan değişkenler için anlamlılık düzeyi tekrar hesaplanmıştır. Buna göre, 
bölüm değişkeni için anlamlılık düzeyi α=.0125 ve olarak alınmış, analiz sonuçlarına yansıtılmıştır. 
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Bölüm bağımsız değişkenine göre yapılan Tek Yönlü ANOVA 
sonuçlarına göre (Tablo 3), Faktör 1 ön test sonuçlarına göre öğretmen 
adaylarının görüşleri arasında fark vardır  (F =5.66, p�.0125). Farkın (4-255)

kaynağının tespiti için yapılan Scheffe sonuçlarına göre, Faktör 1 altında ki 
maddeler için psikolojik danışmanlık ve rehberlik bölümü öğrencileri, sınıf 
öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği öğrencilerinden daha olumlu (X 
ötPDR=3.52, X ötSINIF =3.28, X ötSOSYAL = 3.49) düşünmektedirler.

Tablo 4. Engelli Biriyle Aynı Sınıfta Bulunma Değişkenine Göre Ön Test ve Son Test T 
Testi Sonuçları

Faktör 1 Bulunma N X S sd t p

Öntest Evet 90 3.45 .41 257

 

1.61 .11
Hayır

 

169

 

3.36

 

.40

 

Sontest Evet 

 

90

 

3.33

 

.53

 

.61

 

.55
Hayır

 

169

 

3.29

 

.46

 

Faktör 2

  

Öntest Evet 

 

90

 

3.12

 

.63

 

.80

 

.42
Hayır

 
169

 
3.19

 
.62

 

Sontest Evet 
 

90
 

3.06
 

.60
 

1.22
 

.22
Hayır

 
169
 

3.16
 

.62
 

Faktör 3
  

Öntest Evet  90 3.07 .57  .57  .57
Hayır 169 3.11  .55  

Sontest Evet  90 3.18 .65  1.70  .09
Hayır

 
169
 

3.33
 

.66
 Faktör 4

  Öntest Evet 

 
90

 
3.31

 
.85

 
2.60

 
.01

*

Hayır

 

169

 

3.57

 

.71

 Sontest Evet 

 

90

 

3.22

 

.81

 

.19

 

.84
Hayır

 

169

 

3.20

 

.83

 
Faktör 5

  
Öntest Evet 

 

90

 

3.18

 

.61

 

.77

 

.44
Hayır 169 3.11 .67

Sontest Evet 90 3.21 .69 1.54 .12
Hayır 169 3.06 .72

Engelli öğrenciyle aynı sınıfta öğrenim görme bağımsız değişkenine 
göre, sınıarında engelli öğrenci bulunan (=bulunmuş) ve bulunmayan 
(=bulunmamış) öğretmen adaylarının Faktör 4 ön test sonuçlarına göre 
görüşleri arasında fark olduğu (t =2.60, p�.05), sınıarında engelli öğrenci (258)

bulunmayan öğretmen adaylarının “”kaynaştırma uygulamasının normal sınıf 
öğretmenlerinin daha yoğun eğitim almasını gerektirdiği” (madde 2) ve 
“engelli öğrenciye gösterilen özel ilginin diğer öğrencilerin zararına olacağı” 
(madde 5) konularında sınıarında engelli öğrenci bulunan öğretmen 
adaylarına göre “Özel Eğitim Dersi” öncesinde daha olumlu düşündükleri 
(Xötbulunmayan = 3.57, Xötbulunan = 3.31) anlaşılmaktadır. 

Aday öğretmenlerin “Özel Eğitim Dersi” öncesinde ve sonrasında 
görüşleri arasındaki değişmeyi test eden İlişkili Örneklemler İçin TTesti 
sonuçları Tablo 5'de sunulmuştur. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 
araştırma kapsamında kullanılan “Kaynaştırmaya İlişkin Görüşler” ölçeğinde 

11

KSBD, S. 13, Sonbahar 2015, y. 7,  s. 1-17



bulunan ve Faktör 2 (4, 7, ve 11. Maddeler) (t =.559, p�.05) ve Faktör 5 (257)

(17,18. Maddeler) (t =.499, p�.05) altında yer alan maddelere ilişkin (257)

görüşleri arasında istatistiksel olarak fark olmadığı; Faktör 1 (1, 8, 10, 12, 13, 
14 ve 16. Maddeler) (t =2.138, p�.05), Faktör 3 (3, 9, 15 ve 19. Maddeler) (257)

(t =3.609, p�.05), Faktör 4 (2,5. Maddeler) (t =4,014, p�.05) istatistiksel (257) (257)

fark olduğu anlaşılmaktadır. Faktör 1'de yer alan maddelere öğretmen adayları 
öntest sonuçlarına göre daha olumlu görüş bildirirken, “Özel Eğitim Dersi” 
sonrasında ki görüşleri görece daha olumsuz olduğu (Xöt=3.47, Xst=3.21) 
anlaşılmaktadır. Buna karşılık Faktör 3'de yer alan maddeler için öğretmen 
adaylarının görüşleri son test sonuçlarına (Xöt=3.09, Xst=3.28) göre görece 
daha olumludur.

Tablo 5. Ön Test ve Son Test Puanlarının Karşılaştırıldığı İlişkili Örneklemler İçin T 
Testi Sonuçları

Faktör N X S sd t p
Faktör 1 Öntest

 

259

 

3,39

 

,40

 
257

 

2,138

 
 

,033*

Sontest

 

3,31

 
,48

 

Faktör 2 Öntest
 

3,16
 

,62
 

,559
 

,577
Sontest

 
3,13  ,62  

Faktör 3 Öntest 3,09  ,55  -3,609  
 

,000*

Sontest 3,28  ,66  
Faktör 4 Öntest

 
3,48

 
,77

 
4,014

 
,000*

Sontest

 
3,21

 

,82

 Faktör 5 Öntest

 

3,14 ,65 ,499

 

,618

Sontest 3,11 ,71

Faktörler altındaki maddelerin içerikleri incelendiğinde Faktör 1 altında 
yer alan maddelerin (”Engelli öğrencilerin çoğu ödev yapmada yeterli çabayı 
gösterirler” (madde 1), “Normal sınıftaki rahatlık engelli öğrencinin karmaşa 
yaşamasına yol açar” (madde 8, ters madde), “Sınıfta engelli öğrencinin 
bulunması, normal öğrencilerin öğrenciler arası farklılıkları kabul etmelerine 
katkıda bulunur” (madde 10), “kaynaştırma öğrencisi bulunan bir sınıfta 
kontrol sağlamak, kaynaştırma öğrencisi bulunmayan bir sınıfta kontrolü 
sağlamaktan daha zor değildir” (madde 12), “engelli öğrencinin 
kaynaştırılması, sınıftaki normal öğrenciler açısından yararlıdır” (madde 13), 
“engelli öğrenci normal sınıfta kargaşaya yol açabilir” (madde 14, ters madde) 
ve “”engelli öğrenciye, normal sınıftaki tüm etkinliklere katılabilmesi için her 
türlü fırsat verilmelidir” (madde 16) çoğunlukla kaynaştırma öğrencileri için 
kabul etme, müfredatın uyarlanması ve sınıf yönetimine ilişkindir. Bu sonuç 
aday öğretmenlerin engelli öğrencilerin normal sınıf ortamlarına 
kaynaştırılmaları ile ilgili “kararsız” olduklarını, “Özel Eğitim Dersi”nin bu 
görüşlerini görece olumsuz etkilediğini göstermektedir.

Faktör 3 altında yer alan maddelerin (“kaynaştırmanın sağladığı 
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toplumsal etkileşim, öğrenciler arası farklılıkların anlaşılmasını ve kabul 
edilmesini kolaylaştırır” (madde 3), “normal sınıf öğretmenleri, engelli 
öğrencilerle çalışabilecek yeterliliktedirler” (madde 9), “normal sınıf 
öğretmenleri engelli öğrencilerin eğitimiyle ilgili yeterli bilgi ve beceriye 
sahiptirler” (madde 15), “özel eğitim sınıfındaki ayrıştırılmış eğitim, engelli 
öğrencinin toplumsal ve duygusal gelişimi açısından yararlıdır” (madde 19) 
çoğunlukla kaynaştırma öğrencileri için kabul etme ve öğretmen yeterlilikleri 
(kaynak) ile ilişkilidir. Sontest sonuçları “Özel Eğitim Dersi” sonrasında 
öğretmen adaylarının kaynaştırma eğitiminin “toplumsal etkileşim, bireyler 
arası farkların anlaşılması ve kabul edilmesine ilişkin” olumlu etki üreteceği 
yönünde görece daha olumlu düşünseler de, eş zamanda ayrıştırma eğitimine 
engelli öğrencilerin toplumsal ve duygusal gelişimi açısından yararlı 
bulmaktadırlar. “Özel Eğitim Dersi” sonrasında araştırmaya katılan aday 
öğretmenler normal sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin 
yeterlilikleri, bilgi ve becerileri konusunda da görece daha olumlu 
düşünmektedirler. 

Faktör 4 altında yer alan maddeler (“engelli öğrencilerin 
kaynaştırılması, kaynaştırma uygulamasında yer alacak normal sınıf 
öğretmenlerinin yoğun bir eğitim almalarını gerektirir” (madde 2) , “engelli 
öğrenciye normal sınıfta gösterilecek özel ilgi, diğer öğrencilerin zararına olur” 
(madde 5) için öntest ve sontest de bu maddelerin ortalamaları ayrıca 
hesaplanmıştır. Madde 2 için hesaplanan öntest ve sontest ortalamaları 
(Xöt=4.24, Xst= 3.79) sontest sonuçlarına göre görece düşmüş olsa da, 
öğretmen adayları kaynaştırma eğitimi veren normal sınıf öğretmenlerinin 
kaynaştırmaya ilişkin yoğun bir eğitime ihtiyaç olduğu konusunda 
“katılıyorum” yönünde olumlu görüş bildirmektedirler.  Madde 5 için 
hesaplanan öntest ortalaması sontest ortalamasında (Xöt=2.71, Xst= 2.63) 
görece düşmüştür. Aday öğretmenler engelli öğrenciye sınıfta gösterilecek özel 
ilginin diğer öğrencilere zararlı olacağı yönündeki ifadeye ilişkin “kararsız” 
olmakla birlikte, bu olumsuz görüşlerinin “Özel Eğitim Dersi” sonrasında 
görece azaldığı anlaşılmaktadır.

Tartışma ve Öneriler
Eğitim fakülteleri öğretim programı içerisinde yer alan “Özel Eğitim 

Dersi” öncesinde ve dersin sunumunun sonrasında olmak üzere bir grup 
(N=259) öğretmen adayından elde edilen veriler doğrultusunda yapılan bu 
çalışmadan elde edilen sonuçlar, aday öğretmenlerin “Özel Eğitim Dersi” 
sonrasında engelli öğrencinin kaynaştırma yolu ile sosyalleşmesi, bağımsızlık 
kazanması, normal öğrencilerin bireysel farklılıkları fark etmeleri konularına 
ilişkin görece daha olumlu düşündüklerini; kaynaştırma eğitimi veren 
öğretmenlerin bilgi, beceri ve yeterliliklerini görece daha olumlu 
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değerlendirdikleri, sınıf yönetiminde engelli öğrencilerin fazladan çaba 
gerektirmeyecekleri yönünde görüşlerinde görece olumlu değişmeler olduğu 
anlaşılmıştır. Ancak, olumluya yönelen bu görüşlerine rağmen, araştırtmaya 
katılan öğretmen adaylarının özelde zihin engellileri göz önünde bulundurarak 
okullarda sağlanan normal öğretim sınıarına engelli öğrencilerin 
kaynaştırılmasına ilişkin görüşlerinin çoğunlukla “kararsızım” aralığında 
gerçekleştiği, bu nedenle engelli öğrencilerin normal sınıf ortamına 
kaynaştırılması konusunda “Özel Eğitim Dersi” sonrasında da istenen miktarda 
değiştirilemediği ya da aday öğretmenlerin kendi dahil edici eğitim 
uygulamalarına ne ölçüde yer vereceklerinin muallak olduğu anlaşılmıştır. 
Cankaya ve Korkmaz'ın (2012) alanda çalışan bir grup öğretmenle yaptığı 
çalışmasında da, alanda çalışan öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarını 
olumsuz değerlendirdikleri, kaynaştırma eğitimi uygulamalarının kendilerine 
ilave sorumluluklar getirdiği ve sınıf yönetiminde zorlandıkları 
anlaşılmaktadır.

Ünal (2010) haf ve orta düzeyde zihin engellilere kaynaştırma eğitimi 
veren ve dörtte üçünün özel eğitimle ilgili kurs, seminer ya da ders alan 
öğretmenlerle yaptığı çalışmasında, öğretmelerin özel eğitimle ilgili aldıkları 
kurs, seminer ya da derslerin içeriklerini yetersiz buldukları, okullarında yeterli 
destek hizmeti alamadıklarını ve sınıarında kaynaştırma öğrencilerine yeterli 
zaman ayıramadıklarını bulgulamıştır.

Okulöncesi öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına ilişkin 
görüşlerinin araştırıldığı bir başka çalışma da ise, kendi öğrenimleri esnasında 
özel eğitim dersi alan, sınıarında belli günlerde kaynaştırma eğitimi veren, 
sınıf mevcutları az olan ve kurumlarından destek hizmeti alan öğretmenlerin 
kaynaştırmaya ilişkin tutumlarının daha olumlu olduğu anlaşılmaktadır 
(Okyay, 2006). 

Berry ve arkadaşlarının (?) dahil etme eğitimine ilişkin açık uçlu 
sorularla veri topladıkları nitel araştırmanın sonuçlarına göre ise, araştırmaya 
katılan aday öğretmenlerin dahil etmeye ilişkin olumlu tutumları olduğu, dahil 
etmenin eğitim programlarında olumlu değişmelere yol açtığını düşündükleri, 
dahil etme uygulamalarının yapıldığı sınıarındaki deneyimlerini tatmin edici 
buldukları, öğretimlerini farklı öğrenci ihtiyaçlarına göre değiştirmekte 
zorlanmadıkları; öğretmenlerin çoğunun bu uygulamaları yapabilmek için 
uygun eğitimi aldıklarını düşünmelerine rağmen, öğrencilerinin özel 
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bu ihtiyaçlara yönelen daha fazla desteğe (iyi 
eğitilmiş öğretim asistanları, bilgili okul yöneticileri) ihtiyaç duyduklarını 
bulgulamışlardır. 

Berry (2010) aday öğretmenler ve mesleğinin ilk yıllarındaki (early 
career teachers) öğretmenlerle yaptığı prol çalışmasında bu öğretmenlerin a) 
dahil etme b) öğretimi uyarlama ve c) adalet (pozitif/negatif; kaygılı/güvenli) 
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boyutlarını içeren sorular sorarak bu öğretmenlere ilişkin üç prol çıkarmıştır: 
hevesli fakat kaygılı (genellikle aday öğretmenlerin bulunduğu bu grupta bu 
öğretmenler olumlu tutuma sahiptirler ancak etkili bir kaynaştırma öğretmeni 
olacakları konusunda endişeleri vardır), olumlu eylemciler (positive doers) 
(kaynaştırma eğitiminin zorluklarıyla savaşan ve olumlu tutumlarını 
kaybetmeyen görece daha deneyimli öğretmenler), direnişçiler (çoğunlukla 
deneyimli öğretmenler, kaynaştırma uygulamalarına ilişkin direnişlerini adalet 
kaygısıyla açıklayanlar). Berry (2010) kaynaştırma eğitimine ilişkin hevesli 
fakat kaygılı aday öğretmenler için daha çok deneyim sağlanmasını, çalışan 
öğretmenler için ise daha sık hizmet içi eğitim programları düzenlenmesini 
önermektedir.

Yapılan bu araştırma sonrasında öğretmen yetiştiren programlara ilişkin 
şu önerilerde bulunulması uygun görülmüştür:

Dahil edici eğitim uygulamalarına sınıarında yer verebilmeleri için 
öğretmen adaylarına, konuya ilişkin teorik derler yanında, özelde uygulama ve 
gözlem yapabilecekleri staj programlarının sağlanması ya da mevcut staj 
uygulamaları içinde yer verilmesi, konuya ilişkin uygulama ve gözlem 
sonuçlarının değerlendirilebileceği dosya hazırlamalarının sağlanması; fakülte 
programlarında yer alan tüm derlerinin (özelde Öğretim İlke ve Yöntemleri, 
Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Bilimsel araştırma Yöntemleri) 
içeriklerinde dahil edici eğitim uygulamalarına yer verilmesi gerektiği 
önerilmektedir.
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Öz
Günümüzde sanat eğitimi araştırmacıları çağdaş dünyada görselliğin artışına bağlı 
olarak, görsel okuryazarlığı ve eleştirel düşünme becerilerini sanat eğitimi 
müfredatlarıyla bütünleştirme çabasındadır. Görsel kültür kuramı olarak adlandırılan 
bu çabalar sanat eğitimini daha geniş bir perspektifte ele almakta ve sanat eserlerinin 
yanı sıra günlük yaşamda bireyi etkileyen her türlü görsel kurguyu kapsamaktadır. Bu 
genişlemeye istinaden görsel kültür bağlamında sanat öğrenimi ve öğretiminde farklı 
eğitsel stratejilere gereksinim duyulmaktadır. Bu araştırmanın amacı, sanat eğitiminde 
görsel kültür kuramı perspektinde kavram haritalarının öğrenme-öğretme ve ölçme-
değerlendirme sürecinde nasıl kullanılabileceği üzerine bir öneri getirmektir. 
Araştırma sanat eğitiminde yeni bir öğrenme kuramı bağlamında eğitim öğretim 
sürecini geliştirmeyi hedeeyen nitel bir çalışmadır. Araştırmanın katılımcıları TOBB 
Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel 
İletişim Tasarımı Bölümü'nden, 2014-2015 eğitim-öğretim yılının Bahar döneminde 
“Desen” dersini alan toplam 15 öğrencidir. Araştırmanın verileri katılımcı grupla 
yapılan müze ziyaretleri ve eğitimi etkinliğinde geliştirilen kavram haritalarından ve 
sürece ilişkin görüşlerin belirtildiği değerlendirme formundan elde edilmiştir. 
Araştırma sonucunda öğrenme- öğretme sürecinde kavram haritalarının öğrencilerin 
sanat eserlerinde gördükleri kavramları sorgulama ve formüle etme biçimlerini 
gösterme yönünden etkililiği tespit edilmiştir. Süreç öğrencileri kavramlar üzerinden 
çoklu bakış açılarına yöneltmiştir. İşbirlikli takım çalışması şeklinde planlanan ders 
etkinliğinde öğrenciler farklı bakış açılarını keşfetme olanağının yanı sıra, toplumsal 
ortak bakış açılarını da keşfetmişlerdir. Dahası kavram haritaları öğrenme sürecine 
gömülü işbirlikli değerlendirme stratejisi olarak öğrencilerin kavram eksiklikleri, 
kavram yanılgıları, kavramlar arası ilişkileri nasıl kurduğu, düzenlediği ve kurduğu 
hiyerarşik ve çapraz bağlantılarla düşünme süreçlerini izleme ve değerlendirme 
açısından etkili olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Görsel sanatlar eğitimi, görsel kültür, görsel kültür kuramı, 
kavram haritaları, sanat eğitiminde ölçme ve değerlendirme
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The Use of Concept Maps in Learning and Evaluation 
Process in Art Education in the Perspective of Visual 

Culture Theory

Abstract
Nowadays, art education researchers are endeavoring for unifying visual literacy and 
critical thinking skills with art education syllabus due to the increase in visuality in 
contemporary world. These endeavors that are named as visual culture theorem address 
art education in a broader perspective and encompass all kinds of visual construction 
that inuences individuals in daily life as well as the works of art. Referring to this 
expansion, in art learning and teaching within the context of visual culture, different 
educational strategies are needed. It is to bring up a suggestion on how to use concept 
maps in the process of learning-teaching and measurement-evaluation, in art education 
in the perspective of visual culture theorem. The research is a qualitative study that aims 
at improving the process of education and teaching within the context of a new learning 
theorem in art education. The participants of the research are in total 15 students who 
took “Pattern” course during the spring semester of 2014-2015 academic year in TOBB 
University of Economics and Technology, Faculty of Fine Arts, Design and 
Architecture, Department of Visual Communication Design. The data of the research 
were obtained from the evaluation form where thoughts concerning the process were 
stated and from the concept maps that were developed during the event of museum 
visits and education done with the participating group. In the process of learning-
teaching the effectiveness of concept maps in showing the students' ways of 
questioning and formulating the concepts they see in works of art, was detected. The 
process directed the students toward multiple viewpoints through concepts. During the 
course event planned as a cooperative team work, the students discovered societal 
common viewpoints along with the opportunity to discover different viewpoints. 
Furthermore, as the cooperative evaluation strategy embedded in the process of 
learning, concept maps became effective in terms of observing and evaluating the 
students' concept deciencies, concept misimpressions, way of establishing and 
organizing relationships between concepts and the thought processes along with the 
crosswise connections they established.

Keywords: Visual arts education, visual culture, visual culture theorem, concept maps, 
measurement and evaluation in art education
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Giriş
Teknolojinin ve bilginin hızla değişime uğradığı ve bilginin inanılmaz 

ölçüde genişlediği çağımızda etkili öğrenme üzerine yapılan araştırmalar hız 
kazanmıştır. Bireyin gittikçe artan bilgi yığınları içerisinden işine yarayacak 
olanları seçme, seçileni sorgulama ve amaca uygun olarak kullanabilmeleri 
eğitimin öncelikli amacı haline gelmiştir. Bu doğrultuda sanat eğitimi de 
eleştirel anlayış kazandırmak ya da öğrencilerin kendi anlamlarını 
keşfetmelerini sağlamaya dönük uygulamalara yönelmiştir. “İnsandaki yaratıcı 
gücü ortaya çıkarmak, onu özgür, yapıcı, araştırıcı kılmak, düşünen, üretken 
bireyler haline getirmek” (Mamur, 2010, s. 175) perspektinde özellikle 
öğretim stratejilerinin yapılandırılmasında katılımcıların aktif katılımı, 
işbirliği ve sorgulama temelli yaklaşımlara ve sanatın sosyal bağlamını 
araştırmaya dönük uygulamalara odaklanılmıştır. 

Görsel kültür; görsel bulguların, deneyimlerin ve kültürün farklı 
yönlerini yorumlayan eleştirel bir çalışma alanı (Tavin, 2003) olarak sanat 
eğitiminin tabanını genişletmiştir. Çünkü sanat eğitimi bağlamında “görsel 
kültür televizyonda, lmlerde, kitaplarda, dergilerde, reklamlarda, ev ve giysi 
tasarımlarında, alışveriş merkezi ve eğlence parkı tasarımlarında, gösteri 
sanatlarında ve diğer görsel ürün ve iletişim şekillerinde olduğu gibi günlük 
hayatımızda karşılaştığımız her türlü nesne ve imgeleri” kapsamaktadır 
(Duncum, 2001, s. 19). Sanat eğitiminin görsel kültür kuramı yoluyla daha 
geniş bir perspektifte alınmasıyla birlikte, öğretiminde farklı eğitsel stratejilere 
gereksinim duyulmaya başlanmıştır. Özellikle sanatın ve görsel kültür 
imgelerinin sosyal bağlamını araştırmaya ve alt anlamları keşfetmeye dönük 
eleştirel öğretim etkinliklerinin geliştirilmesi sanat eğitimi araştırmalarında 
önem kazanmıştır. Gelinen bu noktada yapılandırmacı öğrenme kuramının 
öğrenme tekniklerinden biri olan kavram haritalarının görsel kültür kuramının 
felsefesiyle uyumlu yaklaşımlardan biri olarak öğrencilerin kendi anlamlarını 
oluşturmaları yönünde etkili olabileceği düşünülmüştür. 

Kavramlar, bireyin düşünmesini sağlayan zihinsel araçlardır. Fiziksel ve 
sosyal dünyayı anlamayı ve anlamlı iletişim kurabilmeyi sağlarlar. Dolayısıyla 
kavramları anlamak, ilkeleri anlama, problem çözme ve dünyayı anlamak için 
gereklidir (Senemoğlu, 2001). Cüceloğlu'na (2000)  göre kavram, aralarında 
belirli özellikleri paylaşan bir grup nesne veya olaya verilen semboldür ve 
bireyin son derece karmaşık ve ayrıntılı algısal yaşantısını özetler. Kavram 
haritaları ise “çizgilerle kavramlar arası ilişkileri gösteren ve kavramları 
hiyerarşiye sokan bir sistemdir” (Kaptan, 1998, s. 95). Kavram haritası, 
insanların nasıl öğrendikleri ile anlamlı öğrenme konuları arasında köprü kuran 
bir öğrenme- öğretme stratejisidir. Kaptan'a (1998, s.95) göre “bir kavram 
haritası daha geniş bir kavram başlığı altındaki kavramların birbirleriyle 
ilişkilerini gösteren iki boyutlu bir şemadır”. Novak ve Musonda'ya (1991) 



göre ise kavram haritaları bireyin bilgi ve düşünme yapısındaki derinlik ve 
zenginliği gösteren şemalardır. 

Kavram haritaları 1970'li yılların başında, J. D. Novak ve arkadaşları 
tarafından Cornell Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir araştırma programı 
kapsamında; Ausubel'in anlamlı öğrenme teorisine dayalı olarak bir öğretim 
stratejisi ve materyali olarak geliştirilmiştir  (Kaptan, 1998; İngenç, 2008; 
Çakmak ve Baysen, 2013, Kaya 2003).   Bu haritalar bireysel olarak 
oluşturulabileceği gibi küçük gruplar halinde de oluşturulabilir niteliktedir. 
Küçük gruplarla çalışıldığında bilginin anlamlandırılıp öğrenilmesi için 
diyalog, kir alışverişi, paylaşım ve bazen de uzlaşma gerektirmektedir. 
Kavram haritalarında farklı gruplar arasında çapraz bağlantılar vardır. Çapraz 
bağlantıların varlığı bireyin farklı kavramlardan oluşmuş grupları birbirine 
bağlayarak nasıl sentezlediğinin ve yaratıcı düşünme becerisinin bir göstergesi 
olarak kabul edilmektedir (Novak, 1998).

Bireyler günlük yaşantısında edindiği deneyimler sonucunda kavramları 
adlandırmakta ve bu kavramları bellekte bir harita (şema) formunda 
saklamaktadır. Gerek yeni deneyimler gerekse formal öğretim sırasında 
ed in i len  b i lg i le r  bu  har i t ay ı  gün  geç t ikçe  gen iş le tmekte  ve 
karmaşıklaştırmaktadır. Bazı kavramlar ise değiştirilerek yeni şekli ile 
haritadaki yerini almaktadır (Kalaycı ve Çakmak, 2000). Bu durum bir şekilde 
“bitkilerde birden çok yerde, birden yayılan aynı anda pek çok yerden 
tomurcuklarını fırlatan, görünüşte rastgele bir biçimi andıran kök yapısına 
(Rhizome)” (Fineberg, 2014, s. 18) benzetilebilir. Bu  düşünmenin doğrusal bir ,
mantıktan öte çok yönlü işlenişi açısından da önemlidir. Dolayısıyla etkili bir 
öğrenmeyi gerçekleştirmede bireyin belleğinde oluşturduğu haritalama 
yoluyla öğrenme sisteminin, aynı zamanda öğretimde de kullanıldığında etkili 
olabileceği anlamında yorumlanabilir (Kalaycı ve Çakmak, 2000). Bu nedenle 
kavram haritaları görsel kültür bağlamında öğrencilerin görsel kültür imgeleri 
üzerinden kişisel ve toplumsal anlamları keşfetmesinde önemli rol oynayabilir. 
Çünkü görsel kültür kuramı postmodern felsefeyle bağlantılı olarak hem 
görüntüleri hem de kavramları radikal bir biçimde çok taraı görmeyle 
ilgilenmektedir.

“Kavram oluşturma yeteneği olmasaydı, yaşam karışık ve birbiriyle 
ilişkilendiremez yaşantılarla dolu olarak algılanırdı. Hiçbir gruplaşma, 
soyutlama, sembolleştirme olmadan düşünme ve iletişim kolaylığı dahi 
ortadan kalkardı” (Reed, 1992'den aktaran Özbay, 2004). Kavram haritalarına 
görsel kültür kuramı perspektinden bakıldığında zihinde yer alan prototipleri 
ortaya çıkarmada önemli bir araç olma potansiyeli dikkat çekmektedir. Çünkü 
zihinde kavramlarla ilgili prototip düşünceler vardır. Bir prototip, herhangi bir 
kategoriyi en iyi temsil edicidir. Örneğin “Arap” kavramını zihnimizde 
canlandırdığımızda aklımıza gelen ilk şey “esmer, sarıklı” bir prototip olabilir. 

22

Rukiye DİLLİ-Nuray MAMUR
Görsel Kültür Kuramı Perspektinde Sanat Eğitiminde Kavram Haritalarının Öğrenme ve 

*Değerlendirme Sürecinde Kullanımı



Peki bütün Araplar öyle midir? İşte bu örnekte olduğu gibi kavramları 
öğrenmede kendi özel yaşantımızdaki bellek kayıtlarını kullanırız. Bu kayıtlar 
belli olayları zamanla toplayarak prototipleri oluşturur. Görsel kültür açısından 
bakıldığında bu kayıtların oluşumu, sürekli tekrar eden görüntülerdir. Popüler 
kültür içerisinde “Arap” kavramı ile ilgili görüntülerin medyada tekrar tekrar 
yer almasıyla birlikte belleğimizde ki bu prototip kavramlar yerleşir. 
“Teknolojinin gelişimi ile küreselleşen kavram bütün dünyada aynı prototipin 
algılanmasına neden olur.  Bir kategoriyi belirlerken pek çok örnekleme 
başvururuz ve prototipler pek çok örneklemden meydana gelir” (Özbay, 2004). 
Bu anlamda kavram haritaları kişinin zihninde anlam bulan, yaşantısında 
anlam kazanan ve toplumsal olarak kabul edilmiş her türlü kavramı görsel 
kültür imgeleri yoluyla ortaya çıkarmada etkili olabilir. Çünkü kavram 
haritaları, kavramlar arasındaki ilişkileri, etkileşimleri ve bağlantıları bir kuş 
bakışı ile görmeye olanak sağlar. Bu da öğrenme sürecinin daha anlamlı hale 
gelmesi demektir.

Kavram haritaları öğrenme aracı olarak kullanılabildiği gibi bir 
değerlendirme aracı olarak da kullanılabilmektedir (Gaines ve Shaw, 2002; 
Croasdell, David,  Freeman ve Urbaczewski 2003, Kaya 2003).  “Öğrencilerin 
kavram eksiklikleri, kavram yanılgıları, kavramlar arası ilişkileri nasıl 
kurduğu, düzenlediği ve kurduğu çapraz bağlantılarla yaratıcı düşünme 
becerileri izlenebilmektedir” (Kılınç, 2007). Kavram haritalarını 
değerlendirmek için kullanılabilecek ölçütleri ise;

ŸKavramların uygun şekilde nitelendirilmesi,
ŸBağlantıların anlamlı olması ve 
ŸÇapraz bağlantıların kurulması üzerinden yapılandırılır (Kılınç, 2007).
Kavram haritaları üç farklı yöntem ile puanlanabilmektedir. Bunlar; 1-

Bütünsel, 2-İlişkisel, 3-Yapısal puanlama metodudur. Bütünsel puanlama 
metodunda, her bir kavram haritasının bütününe bakılarak kavramların 
haritada gösterilmesine göre yargıda bulunulur. İlişkisel puanlama metodunda 
puanlayıcılar harita üzerinde belirtilen önermeleri puanlandırırlar. Yapısal 
puanlama metodunda ise kavram haritaları üzerindeki hiyerarşik seviyeler, 
çapraz bağlantılar ve örneklerin sayılarına dayalı olarak puanlama yapılır (Mc 
Clure, Sonak ve Suen, 1999'den aktaran İngeç, 2008, s. 198). Bu puanlama 
metotları, öğrencileri sınırlamaktan öte bilgiyi daha fazla genişletme ve 
göstergeler arasında ilişkileri görme yönünde yaratıcı düşünmeyi teşvik edici 
niteliktedir. 

Görsel kültür eğitimi görsel imgeler üzerinden kişisel ve toplumsal 
anlamları keşfetmeye odaklanır. Kavram haritaları bu süreci desteklemek için 
göstergeler arasında kurulan bağlantılar, ya da görsel kültür imgeleri altında 
yatan varsayım ve önyargılara çok yönlü bakma, ayrıntıları saptama ve 
birleştirmeye dönük becerileri geliştirmede hem öğrenme sürecinin bir parçası 
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olarak, hem de değerlendirme sürecine hizmet edebilecek biçimde 
kullanılabilecek yaklaşımlardan biridir. Ülkemizde sanat eğitiminde görsel 
kültür kuramı oldukça yenidir. Son yıllarda kuramsal ve uygulama bazında 
çalışmalar (Balkır, 2009; Dilli, 2013; Mamur, 2012, 2014, 2015; Soğancı, 
2011; Türkkan, 2008) yapılmıştır. Ancak ülkemizde uygulanan sanat eğitimi 
yöntemlerinden oldukça farklı ve yeni bir yaklaşım olan görsel kültür 
kuramının öğretimine ilişkin hem sanat eğitimcilerine hem de araştırmacılara 
uygulama boyutunda destek verilmesi açısından daha fazla örnek etkinliklere 
gereksinim vardır. Bu araştırmanın amacı, sanat eğitiminde görsel kültür 
kuramı bağlamında kavram haritalarının öğrenme-öğretme ve ölçme-
değerlendirme sürecinde nasıl kullanılabileceği üzerine bir öneri getirmektir.  
Bu amaç doğrultusunda aşağıda yer alan sorulara yanıt aranmıştır.

ŸGörsel kültür kuramı bağlamında kavram haritalarının öğrenme-
öğretme sürecine yansımaları nasıldır?
ŸGörsel kültür kuramı bağlamında kavram haritaları ölçme-
değerlendirme sürecinde nasıl kullanılabilir?

Yöntem
Bu araştırma sanat eğitiminde yeni bir öğrenme kuramı bağlamında 

eğitim-öğretim sürecini geliştirmeyi hedeeyen nitel bir çalışmadır. Araştırma, 
son yıllarda sanat eğitimini daha geniş bir perspektifte ele alan görsel kültür 
çalışmalarının bir atölye dersine entegrasyonu bağlamında yapılandırılmıştır. 
Bu entegrasyonda kavram haritalarının hem öğrenme, hem de değerlendirme 
sürecindeki işlevlerinden yola çıkılmıştır.  Özellikle görsel kültür kuramının 
postmodern felsefeyle bağlantılı olarak hem görüntüleri hem de kavramları 
radikal bir biçimde çok taraı görmeye dönük yaklaşımlarının kavram 
haritaları ile örtüştüğü düşünülmektedir. Kavram haritaları öğrencilere bilgiyi 
ayrıntılandırma, genişletme ve bütünleştirme olanağı sunduğu için görsel 
kültürün temel felsefesini oluşturan eleştirel ve yansıtıcı düşünmenin 
geliştirilmesine ve değerlendirilmesine katkı sağlar niteliktedir.

Çalışma Grubu
Araştırmanın katılımcıları TOBB Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi 

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı 
Bölümünden, 2014-2015 eğitim-öğretim yılının Bahar döneminde desen 
dersini alan toplam 15 öğrencidir. Araştırmanın verileri katılımcı grupla 
yapılan müze ziyaretleri ve eğitimi etkinliğinde geliştirilen kavram 
haritalarından ve sürece ilişkin görüşlerin belirtildiği değerlendirme 
formundan elde edilmiştir. Değerlendirme formu öğrencilerin etkinlik 
sürecinden elde ettikleri kazanımlar ve deneyimlerin paylaşımı çerçevesinde 
yapılandırılmıştır.
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Veri Toplanması
Araştırma verilerinin toplanması üç aşamalı bir ders sürecinde 

gerçekleşmiştir. İlk ders bir sanat eserinde yer alan görsel kodlar üzerinden 
kavram haritası yöntemine öğrencileri ısındırmak, kavramlar üzerine nasıl 
düşünüleceğini ve kirlerin nasıl organize edileceğini göstermek çerçevesinde 
ele alınmıştır. Bu süreçte öğrencilere eserde gördükleri bilgileri kavramlar 
halinde nasıl sıralayacakları, eserle ilgili yeni kavramları nasıl geliştirecekleri, 
kavramlar arası ilişkileri kurma biçimleri ile kavramları organize etme 
biçimleri gösterilmiştir. Sürecin ikinci aşaması ise Ankara Resim ve Heykel 
Müzesi'nde gerçekleşmiştir. Bu aşamada öğrenciler müzede 3'er kişilik 
işbirlikli gruplar halinde çalışmış ve onlardan kendileri belirledikleri bir eser 
üzerinden görsel kültürün kavramsal yapısını ve sosyal bağlamını görsel bir 
şema (kavram haritasında) olarak çözümlemeleri istenmiştir. Bu süreç görsel 
kültür kuramı perspektinde yansıtıcı düşünme, tarihsel ve bağlamsal 
araştırmalar yapma ve tematik sorgulamalar çerçevesinde planlanmıştır. 
Sürecin son aşamasında ise her bir grup belirlendikleri sanat eseri üzerinden 
ulaştığı kavramları ve bağlantıları sınıf arkadaşlarına sunmuş ve oluşturulan 
kavram haritaları araştırmacılar tarafından değerlendirmeye alınmıştır. 
Kavram haritalarının değerlendirilmesi araştırmacı ve eğitimcilere yol 
göstermesi açısından yapısal puanlama metodu çerçevesinde ele alınmıştır.

Edinilen kavram haritaları, Novak ve Gowin”in (1984) tekniklerine göre 
oluşturulmuştur. Haritalarda kavramların/göstergelerin sayısı, hiyerarşik 
düzey, çapraz bağlantılar ve örnekler puanlanmıştır. Her kavram ve her ilişkili 
kollara 1'er puan, her hiyerarşik seviyeye 5 puan ve her çapraz ilişkiye 10 puan 
ve her örneğe 1 puan verilmiştir.

Verilerin Analizi
Araştırma sürecinde elde edilen tüm kavram haritaları ve süreç 

değerlendirme formları içerik analizi ile çözümlenmiştir.” İçerik analizi, 
toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşma olarak 
tanımlanmaktadır” (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Verilerin analizinde öncelikle 
her iki alan uzmanı birbirinden bağımsız bir şekilde çalışmıştır. Daha sonra 
kodlama güvenirliğini sağlamak amacıyla alan uzmanları bir araya gelmiş 
yapılan kodlamaları karşılaştırma ve ortak kodlar konusunda uzlaşma işlemini 
gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede kodlayıcılar arası güvenirlik; “Güvenirlik = 
Görüşbirliği / Görüş birliği + Görüş ayrılığı” formülü (Huberman ve Miles, 
1994) kullanılarak belirlenmiştir. Bu formüle istinaden kodlayıcılar arası 
güvenirlik oranı: % 86'dır. Kodlama güvenirliğinde  %70'in üstü olması yeterli 
görüldüğünden veri analizi güvenirliği açısından istenilen sonuca ulaşılmıştır.
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Bulgular
Araştırmada görsel kültür kuramı bağlamında kavram haritaları: 
1)Öğrenme- öğretme süreci,
2)Ölçme-değerlendirme süreci çerçevesinde iki ana tema altında 

çözümlenmiştir. 
1-Kavram haritalarının öğrenme-öğretme sürecine yansımalarına ilişkin 

bulgular
Öğrenme- öğretme sürecinde kavram haritalarının öğrencilerin sanat 

eserlerinde gördükleri kavramları sorgulama ve formüle etme biçimlerini 
gösterme yönünden etkililiği incelenmiştir. Sürecin öğrencileri kavramlar 
üzerinden çoklu bakış açılarına yönelttiği görülmüştür. Öğrencilerin görsel 
kültür imgeleri üzerinden kişisel ve toplumsal anlamları keşfetmesi temelinde 
eleştirel bilinci incelemeye dönük bir analiz yapılmıştır.

Resim 1: Grup 1 Resim 2: Grup 2 

Resim 1 de görüldüğü gibi Grup 1 soyut bir resimden (Adnan Turani, 
Sakin Denizi Dinliyorum) “Sünger Bob” gibi popüler kültüre ait animasyon 
lme ulaşmıştır. Ayrıca bu grupta yer alan öğrencilerin resimde yer alan 
çizgileri “pinokyonun burnuna” benzetmesi ayrı bir popüler kültür unsurunun 
etkileri olarak yorumlanabilir.
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Resim 3: Grup 4Resim 2: Grup 3 

Grup 3 ve Grup 4 seçtikleri eserlerde (İbrahim Çallı-Zeybekler Kurtuluş 
Savaşında ve Turgut Zaim- Yaylada Yörükler) yer alan kadın gürlerini “ 
gizem, anne, aşk, sevgi, mağdur “ kavramları altında birleştirmiştir. 

At resmini “asil”, keçi resmini “inatçılık” kavramları ile tanımlayarak 
popüler kültüre ait medyada yansıyan ya da çocukluktan itibaren okuduğumuz 
hikâyelerdeki sembolik anlatımlarla eşleştirmişlerdir. Öğrenciler 
“kahramanlık” kavramını “silah, acı ve şiddet“ kavramları ile “insan” 
kavramını “vahşi, kötü, saygısız “ gibi nitelemelerle haritaya yerleştirmişlerdir.  

Görsel kültür perspektinden bakıldığında öğrencilerin yaptıkları 
kavram haritalarında içinde bulundukları çevrenin özelliklerini ve bu çevrede 
oluşturdukları kendi anlamlarını yansıtmışlardır. Burada fark edilmesi gereken 
nokta farklı grupların aynı anlamlara benzer kavramlar üretmesidir. Bu durum 
ise küreselleşen medyanın aynı görüntüleri sürekli tekrar etmesinin insan 
bilincine ve yaşantılara etkisi olarak yorumlanabilir.

Uygulama sürecinde öğrencilerden her kavramın haritada yalnızca bir 
kez yer alması ve en az bir kavramla ilişkilendirilmiş olması istenmiştir. 
Öğrencilerin müzede seçtikleri farklı sanat eserlerinden yola çıkılarak yapılan 
kavram haritalarına bakıldığında “hüzün, acı, mutsuzluk”, vb. ortak 
kavramlarının yazıldığı fark edilmiştir. 2014 OECD İyi Yaşam Endeksi 
Raporu'na göre Türk vatandaşlarının OECD vatandaşlarına göre, genelde 
hayatlarından pek memnun olmadıkları görülmektedir. 36 sanayileşmiş ülke 
içinde en mutsuz olanın Türkiye olduğu belirtilen araştırmada Türkiye'de 
ortalama bir günde, olumlu duygu ve düşünceler içinde olduklarını 
söyleyenlerin oranı % 68, OECD ortalaması ise % 80 dir. Öğrencilerin 

27

KSBD, S. 13, Sonbahar 2015, y. 7,  s. 19-34



hazırladığı kavram haritalarında kullanılan olumsuz kavramların çokluğu da 
dikkate değer bir bulgudur. Seçilen sanat eserleri,  zihinlerinde canlandırdıkları 
kelimelere aracı olmuştur. 

Yapılan kavram haritalarından sonra öğrenciler çeşitli önyargılara sahip 
olduklarını belirtmişlerdir. Bir grup oluşturdukları kavram haritasında temel 
kavramı olan “köy” kavramından başlayarak “ köy-insan-vahşi-kötü” 
kavramlarına ulaşmıştır. Yapılan tartışmalar sonunda grup öğrencilerinden biri 
ortaya çıkan kavramlara istinaden “çeşitli önyargılara sahip olduğumu 
anladım” cümlesini kurmuştur.  

Başka bir kavram haritasında (Resim 3) yer alan “kadın “temel 
kavramından “anne-mağdur-şiddet-silah” kavramlarına ulaşan öğrenci grubu  
“anne kavramından silah kavramına ulaşacağım hiç aklıma gelmemişti” 
yorumunda bulunmuştur. Bu durum kitle iletişim araçlarında yer alan kadın 
temsillerinin öğrenci kavram haritalarında bir prototip olarak karşımıza 
çıkmasının bir sonucudur. Ayrıca “çocuk” temel kavramından “hüzün-acı 
çekmiş- savunmasız” kavramlarına ulaşan öğrenci grubu “çocuklarla ilgili acı 
haberlerin sosyal medyada sıklıkla yer alması, savaş haberlerinde yer alan 
çocuk görüntülerinin çocuklarla ilgili olumsuz duyguları çağrıştırdığını” ifade 
etmişlerdir.

Kavram haritası, bir bireyin ya da grubun bilgi ve düşünce yapısını 
şematik olarak gösterebildiği için, öğretmenler öğrencilerle kavram haritası 
üzerinde tartışırken öğrencilerin bilgilerinin doğruluğunu, anlam yanılgılarını 
ve düşünme biçimlerini görebilirler. Dolayısıyla süreçte öğrencilerin kurduğu 
çapraz bağlantılar düşüncenin derinliğini yansıtma adına değerli 
görülmektedir. Öğrenciler  “Şiddet ile mağdur”, “yoksulluk ile mağdur”, “para 
ile yoksul”,  “barış ile umut”, “anne ile çoğalma ve paylaşım” vb. çapraz 
bağlantılar kurmuştur.  Kavram haritalarında farklı gruplar arasında çapraz 
bağlantılar vardır. Çapraz bağlantıların varlığı bireyin farklı kavramlardan 
oluşmuş grupları birbirine bağlayarak nasıl sentezlediğinin ve yaratıcı 
düşünme becerisinin bir göstergesi olarak kabul edilmektedir (Novak, 1998). 
Çapraz bağlantılar  yaratıcılığı belirleyen yollardan biri olduğunu ın
düşünürsek, öğrencilerin daha çok toplumda yerleşmiş sembolik anlamlar 
üzerine bağlantılar oluşturdukları görülmüştür.

2- Ölçme-değerlendirme sürecinde kavram haritalarının nasıl 
kullanılabileceğine ilişkin bulgular

 Ölçme-değerlendirme süreci çerçevesinde işbirlikçi takım çalışması 
şeklinde planlanan ders etkinliğinde kavram haritaları öğrenme sürecine 
gömülü işbirlikli değerlendirme stratejisi olarak öğrencilerin kavram 
eksiklikleri, kavram yanılgıları, kavramlar arası ilişkileri nasıl kurduğu, 
düzenlediği ve kurduğu çapraz bağlantılarla düşünme süreçlerini izleme ve 
değerlendirme açısından etkili olmuştur.
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Resim 4: Grup 5

Müze etkinliğinde Neşet Günal'ın 1963 tarihli “Çocuklar” adlı eserini 
seçen grup, eserdeki iki göstergeden yola çıkmıştır. Bunlar: 1) Çocuklar, 2) 
Kırsal kesim kavramları ile haritada yerini almıştır. Bu kavramlar aynı 
zamanda birinci düzey hiyerarşiyi de göstermektedir. Bu göstergelerden yola 
çıkan öğrenciler “Kırsal kesim” göstergesi altında üç kavrama ulaşmıştır. 
Bunlar: İnsanlar, Fakirlik ve Köy olarak belirtilmiştir. Öğrenciler ikinci düzey 
bu hiyerarşinin altında fakirliği; zorluk ve açlık, köyü toprak ve geçim derdi, 
insanları da “vahşi, kötü ve saygısız” gibi olumsuz kavramların yanı sıra “sevgi 
dolu, yardımsever ve anlayışlı” olarak iki farklı zıtlıkta ele almışlardır. Grup 
birinci düzey çocuklar göstergesi altında ise; sevgisiz, hüzünlü, yalnız ve 
kardeş kavramlarına yer vermişlerdir. Sevgisiz kavramının altında, “acımasız, 
yalancı, hüzünlü” kavramının altında “aileden uzak ve acı”, “yalnız” 
kavramının altında “savunmasız ve korkmuş”, “kardeş” kavramının altında ise 
“ihtiyaç ve sevgi” kavramlarına yer vermişlerdir. Öğrencilerin bu kavramlar 
arasında kurduğu çapraz ilişkiler ise; “kuraklık ve açlık”, “aileden uzakta ve 
zorluk”, “köy ve zorluk”, “açlık ve acı”, “savunmasızlık ve acı”, “kötü ve 
yalancı” kavramları arasında olmuştur. Öğrencilerin günümüze dair ulaştıkları 
en önemli çıkarım ya da ilişki ise “toprak” kavramı “kuraklık” ve günümüzün 
en önemli problemlerinden biri olan “çevre sorunları” ile ilişkilendirme örneği 
olmuştur. Bu bağlamda yapısal puanlama metodu çerçevesinde kavram 
haritasının nasıl puanlandığı Tablo 1'de sunulmuştur.
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Değerlendirme Ölçütleri Puanlama 

Her kavram/gösterge 1x28 28 
Hiyerarşik düzey 5x3 15 
Çapraz bağlantılar 10x6 60 
Verilen örnekler  1x1 1 
Toplam          104 

Tablo 1: Yapısal Puanlama Metodu çerçevesinde Grup 5'in puanlanması

Kavram haritası bağlamında öğrencilerin yoğun olarak eserin teknik ya 
da biçimsel kurgusundan öte anlam ve ifadeyi çözümlemeye dönük kavramlara 
yöneldiği görülmüştür. Bu görsel kültür kuramı bağlamında istenilen bir 
sonuçtur. Öğrencilerin eserin anlamını pasif bir şekilde bir kitap ya da 
öğretmenden elde ettikleri bilgilerle yapılandırmaları yerine kendi anlamlarını 
keşfetmeleri ve bu keşifte sanat ve günlük yaşam deneyimlerini 
bileştirebilmeleri adına önemli görülmektedir. Etkinliğin öğrencileri kişisel ve 
toplumsal anlamları keşfetmeye odakladığı görülmüştür fakat öğrencilerin 
günlük yaşamla ilişkilendirme ve örneklendirme konusunda yetersiz kaldıkları 
görülmüştür.

Grupların oluşturulan kavram haritalarından aldıkları puanlar birbirine 
yakındır. Öğrenciler kavram haritalarının değerlendirilme biçimini “ 
güvenilir”, “şeffaf” ve  “yaratıcı düşünmeye sınırlamadığı” için kendileri adına 
yararlı bulduklarını belirtmişlerdir.

Sonuç ve Öneriler
“İşlevsel, iletişim ve/veya estetik kaygı verilmiş olan, insanların 

yarattığı, ürettiği veya yorumladığı her şey görsel kültür tanımlaması içerisinde 
yer alabilir" (Barnard, 1998: 25-50). Görsel kültür kuramı postmodern 
felsefeyle bağlantılı olarak görsel kültür imgelerini eleştirel yollu keşfetmeyle 
ilgilenmektedir. Kavram haritaları görsel imgeler üzerinden temel 
kavramların/göstergelerin çıkartılması, kavramlar arası/göstergeler arası  
ilişkilerin kurulması, kavram yanılgılarının belirlenmesi ve giderilmesi, ön-
öğrenmelerin sağlanması, öğretimin etkililiğinin değerlendirilmesi gibi birçok 
amaç bağlamında görsel kültür kuramı perspektinde sanat derslerinde bir araç 
olarak kullanılabilir görülmektedir.  

Bireyler günlük yaşantısında edindiği deneyimler sonucunda kavramları 
adlandırır. Bellekte bir harita (şema) organize ederek, bu kavramları saklar. 
Gerek yeni deneyimler gerekse formal öğretim sırasında edinilen bilgiler bu 
haritada yerlerini alır, harita gün geçtikçe genişler ve karmaşıklaşır. Bazı 
kavramlar ise değiştirilerek yeni şekli ile haritadaki yerini alır. Tüm bu 
yaklaşımlar etkili bir öğrenmeyi gerçekleştirmede bireyin belleğinde 
oluşturduğu haritalama yoluyla öğrenme sisteminin, aynı zamanda öğretimde 
de kullanıldığında etkili olabileceğine işaret etmektedir. Dolayısıyla kişinin 
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zihninde anlam bulan, yaşantısında anlam kazanan ve toplumsal olarak kabul 
edilmiş her türlü kavram, sanat ve görsel kültür eğitimi için hem uygulama hem 
de sorgulama boyutunda daha fazla kullanılabilir.

Bu araştırmada öğrenme- öğretme süreci bağlamında kavram 
haritalarının öğrencilerin sanat eserlerinde gördükleri kavramları sorgulama ve 
formüle etme biçimlerini gösterme yönünden etkililiği tespit edilmiştir. Süreç 
öğrencileri kavramlar üzerinden çoklu bakış açılarına yöneltmiştir. İşbirlikli 
takım çalışması şeklinde planlanan ders etkinliğinde öğrenciler farklı bakış 
açılarını keşfetme olanağının yanı sıra, toplumsal ortak bakış açılarını da 
keşfetmişlerdir. Dahası kavram haritaları öğrenme sürecine gömülü işbirlikli 
değerlendirme stratejisi olarak öğrencilerin kavram eksiklikleri, kavram 
yanılgıları, kavramlar arası/göstergeler arası ilişkileri nasıl kurduğu, 
düzenlediği ve kurduğu hiyerarşik ve çapraz bağlantılarla düşünme süreçlerini 
izleme ve değerlendirme açısından etkili olmuş, niceliksel analize imkân 
yarattığından puanlama açısından ayrıca güvenilir ve uygulanabilir 
bulunmuştur. Bu nedenle sanat derslerinde sanat eserlerindeki sosyo-kültürel 
kavramları keşfetme, kavramları birbiriyle ilişkilendirme ve kavramlar 
aralarındaki ilişkinin irdelenmesi açısından kullanımının yararlı olacağı 
düşünülmektedir. Görsel sanatlar öğretmenleri kavram haritalarını, 
öğrencilerin temsilleri ve imgeleri nasıl yorumladığını ve görseller yoluyla elde 
ettikleri toplumsal ve kültürel kodları nasıl anlamlandırdığını belirlemede 
kullanabilir. Bu konuda çıkış noktası kavramlar olabileceği gibi bu çalışmada 
olduğu gibi bir müze deneyiminde seçilen bir sanat eseri üzerindeki 
göstergeleri anlamlandırma ve ilişkilendirme biçiminde gerçekleşebilir. 
Nitekim Kaya (2003) kavram haritalarının özgür ve esnek yapısından ötürü 
literatürde çok farklı yapıda oluşturulmuş kavram haritalarının varlığına işaret 
etmektedir. Bu çalışmada da sanat ve görsel kültür öğretiminin yapısı kavram 
haritalarını yapı itibariyle yeniden yorumlamayı gerekli kılmıştır. Çünkü bazı 
bilgiler genelden özele doğru sunulurken, öğrencilerin ön öğrenmeleri ile 
ilişkinin kurulabilmesi, benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması, bilgilerin 
kodlanarak uzun süreli belleğe yerleştirilmesini gerektirir. Bellekte kodlanan 
bu bilgilerin ne kadarının bize ait olduğu, ne kadarının küreselleşen dünyanın 
empoze ettiği görüntülerle oluştuğu ve dolayısıyla güvenilirliği ve gerçekliği 
görsel kültür kuramı ile açıklanabilir.

Bu çalışma görsel kültür kuramının kavram haritaları yoluyla bir sanat 
atölye dersine entegrasyonu biçiminde gerçekleşmiştir.  Dolayısıyla kavram 
haritası tekniği alanın öğretimi perspektinde yeniden yorumlanmıştır. Görsel 
kültür kuramı Türkiye sanat eğitimi için yeni bir yaklaşımdır. Dolayısıyla sanat 
sınıarında öğretiminin çeşitli tekniklerle zenginleştirilmesi gerekmektedir. 
Dahası farklı sanat derslerinde kuramın uygulamaya dönük biçimlerini ortaya 
çıkarmaya yönelik daha fazla çalışmaya gereksinim vardır. Ayrıca 
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öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının sanat eğitiminde görsel kültür kuramı 
konusunda kendilerini geliştirmeleri, farkındalıklarının artırılması ve kavram 
haritası, zihin haritası, bilgi haritası, çalışma yaprakları vb. öğretim 
materyalleri tasarlayıp geliştirebilmek için hizmet-içi ve hizmet-öncesi 
eğitimde uygulamalı örneklere yer verilmesi nitelikli bir görsel sanatlar 
öğretimi için önerilebilir. 
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Öz
Bu araştırmanın amacı, öğretmen adaylarının cinsiyet, bölüm ve akılcı olmayan 
inançlarının kadına yönelik şiddet tutumu ile ilişkisini belirlemektir. Araştırma grubu, 
Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim görmekte olan son sınıf 
öğrencilerinin rastgele örneklem yoluyla seçilmiştir.  Katılımcılara, Eş Dövmeye 
İlişkin Tutum Ölçeği (Sakallı, 2001) ve Akılcı Olmayan İnanç Ölçeği (Türküm, 2003) 
uygulandı. Veriler, parametrik ve parametrik olmayan istatistiksel yöntemlerle analiz 
edildi. Sonuçlar, akılcı olmayan inançlarla kadına yönelik şiddet tutumları arasında bir 
ilişki olmadığını gösterdi. Ayrıca, cinsiyet ve bölüm özellikleri, akılcı olmayan inanç ve 
kadına yönelik şiddet tutumlarını farklı düzeylerde yordamaktadır.

Anahtar Sözcükler: Akılcı olmayan inanç, kadına yönelik şiddet tutumu, cinsiyet, 
bölüm

Attitudes Towards Violence Againts Women In Students: 
The Effects of Gender, Different Departmnents and 

Irrational Beliefs

Abstract
The purpose of the study was to examine the relationship between irrational beliefs, 
gender, school division and attitudes on violence against women. The research group 
was randomly accounted for the students, had been attaining at the 4th class of 
undergraduate programmes, Giresun University Faculty of Educational Sciences. The 
participants completed the Scale For Attitudes Toward Wife Beating (Sakkallı, 2001) 
and the Scale For Irrational Beliefs (Türküm, 2003).  The data were analyzed using 
Analyzis of Parametric and Nonparametric. The results demonstrated no any relation 
between irrational beliefs and attitudes on violence against women. In addition, the 
gender and the kind of departments predicted the irrational beliefs and attitudes on 
violence against women in different levels.

Key Words: Irrational beliefs, gender, kind of departments, attitudes on violence 
against women.
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Giriş
Şiddet ziksel güç veya konumun kasıt içeren bir tehdit veya gerçek 

olarak bir başkasına uygulanması sonucunda hedef alınan bireyde yaralanma, 
ölüm ve psikolojik zarara yol açan ya da neden olma olasılığı bulunan durum 
olarak tanımlanmaktadır(Dünya Sağlık Örgütü [DSÖ], 2002). 

� Tarihçesi insanlığın var oluşu kadar eskilere dayanan şiddet, sosyo-
ekonomik, ırksal, etnik, cinsiyet ve yaş özelliklerini içeren çok boyutlu sosyal 
bir konudur (Kurst-Swanger, 2003). Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 
Dünya genelinde her üç kadından biri şiddete uğramakta, yakın partnerleri 
tarafından ziksel ve cinsel şiddete maruz kalan kadınların %42'si 
yaralanmakta ve partner şiddeti dünya genelinde kadın ölümlerinin %38'inin 
ölümünden sorumlu tutulmaktadır(DSÖ, 2013).

Kadına yönelik şiddet olgusu sadece bireysel bir tutum değil kültürel 
etmenlerden de etkilenen toplumsal bir tutum özelliği göstermektedir. Dilimize 
yerleşmiş olan “kızını dövmeyen dizini döver” türünden atasözleri kadına 
yönelik şiddet tutumlarını özendirir görünmektedir(Ulusoy, 2014). Türk 
kültüründe kadının değerine ilişkin atasözleri üzerine yapılan bir çalışma da 
kadına olumlu özellikler atfeden atasözleri olmakla birlikte, kadını aşağılayan, 
olumsuz yargı yükleyen ve şiddet içeren 54 atasözünün varlığı 
belirlenmiştir(Epçaçan, 2013).  

 �Altınay ve Arat (2007)'ın ülkemizde 56 bölgede uygulanmış 
araştırmalarında her üç kadından birinin ziksel şiddet gördüğü(%35), 
belirlenmiştir. Denizli ilinde yapılan bir araştırmada kadınların % 52,5'i şiddet 
gördüğünü belirtmiştir(Kocacık ve Çağlayandereli, 2009). Görme özürlü 
kadınlar üzerine yapılan bir çalışma da kadınların % 77,8'i bir şekilde şiddete 
uğradığını düşünmektedir(Arıkan, 2001). Küçük ve diğ.(2012) yaptıkları 
çalışma da % 37.5'i eşinden şiddet gördüğünü belirtmiş, araştırmaya katılan 
kadınların % 48.8'si bir şekilde şiddetin makul gerekçelerinin olabileceğini 
düşünmektedir.  

Şiddet görme durumları bakımından gebeler üzerine yapılan bir 
çalışmada, bu dönem de ki kadınların %50,8'inin şiddetin herhangi bir türüne 
maruz kaldığı, çoğunlukla da duygusal ve sözel şiddet yaşadıkları 
belirlenmiştir. Bu çalışma da araştırmaya katılan kadınlar, şiddete bağlı olarak 
en çok mutsuzluk ve öfke duyguları yaşadıklarını belirtmişlerdir(Göğüş ve 
Yıldız, 2013). 

Şiddet bireye sadece ziksel olarak zarar vermemekte ayrıca onun diğer 
gelişim alanlarında da örseleyerek gerek kişisel gerek ailevi ilişkilerinde 
olumsuzluklara neden olarak toplumsal uyumunda sorunlara yol 
açabilmektedir (Tel, 2002).

Kadına yönelik şiddetin temel dayanaklarının sınıfsal, ulusal ve cinsel 
farklılıklar olduğu birçok uluslararası belgenin ortaya çıkardığı bir gerçektir. 
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Kadına yönelik şiddet, dünyada ve ülkemizde sıklığı ve yaygınlığı nedeniyle 
"halk sağlığı sorunu", iş yerlerinde işten atılma ve dışlanma gibi gerekçelerle 
anlatılamayan "işçi sağlığı sorunu", aile içinde kocası, babası tarafından sözlü, 
ziksel ve cinsel şiddete maruz kalan kadınlarımız için "ailenin özel 
sorunu"dur (Turla, 2006).

Yapılan bazı araştırmalarda kadınların gördükleri şiddeti unutma, 
utanma gibi bir takım nedenlerle gizledikleri görülmüştür (Johnson 1998, 
Smith 1994). Ülkemizde yapılan bir araştırmada da şiddet gördüğünü söyleyen 
kadınların yaklaşık yarısı (% 49) yaşadıkları şiddet deneyiminden daha önce 
kimseye bahsetmediklerini ifade etmişlerdir (Altınay ve Arat, 2007).

Türkiye de yataklı psikiyatri servislerinde yatan kadın hastalar üzerine 
yapılan bir çalışmada hastaları gördükleri tüm şiddet tipleri(sözel, ekonomik, 
ziksel, cinsel) ile Travma Sonrası Stres Bozukluğu ek tanısının varlığı, sözel-
duygusal şiddet ile intihar girişiminde bulunma arasında anlamlı ilişki 
saptanmıştır. Gene bu çalışmada hastaların çok az bir kısmının daha önce aile 
içi şiddet gördüklerini hekimlerine bildirdikleri belirlenmiştir(Temiz vd., 
2014). 

Tutum, bir bireyin bir psikolojik konu (obje) ya da olayla ilgili olarak 
duygu, düşünce ve davranışlarıyla oluşturduğu bir eğilimdir. Tutum insanın 
çevresindeki herhangi bir şeye karşı sahip olduğu bir tepkisel ön eğilimdir. 
Kuvvetle bağlanılan bir tutumun kendinden farklı görüşleri ret alanı kabul 
alanından daha geniştir (Göksu, 2014). 

Çoğu zaman bireylerin benimsedikleri roller toplum tarafından 
kendilerine görülen cinsiyet rolleriyle uyumludur. Sosyal öğrenme kuramları, 
toplumun bireye rol model olma yönüyle birtakım davranış kalıplarının 
benimsenmesine yol açtığı görüşündedir. Bu davranış örüntüleri kültürlenme 
yoluyla sonraki kuşaklara kolayca aktarılmaktadır. Benzer bir yaklaşım olan 
toplumsal cinsiyet şema kuramı da bireylerin öğrenme süreciyle cinsiyet 
şemaları geliştirdiklerini belirtmektedir (Franzoi, 2008).  Bu cinsiyet şemaları 
sayesinde birey kültürün öngördüğü erkek- kadın rollerine göre davranış 
geliştirmeye güdülenmektedir (Bem, 1981). Glick ve Fiske (1996) 
geliştirdikleri “Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Kuramlarında” bireylerin sahip 
oldukları cinsiyetçilik tutumlarına bağlı olarak şiddet davranışlarına ilişkin 
farklı tutumlar geliştirdiklerini belirtmektedir. 

Bilişsel bir kuramcı olan ve Akılcı Duygusal Davranışçı 
Terapi(ADDT)'nin kurucusu Ellis(1991), akılcı olmayan inançları kişisel ve 
toplumsal yaşam bakımından yıkıcı, işlevsel olmayan inançlar olarak 
tanımlamıştır. Ellis'e göre davranışlar bir dizi inançların kabul ve etkisinde 
biçimlenir. Eğer inançlar akıcı ve işlevsel ise birey sorunlarına dönük kendine 
yardım edici davranışlar geliştirir. Aksi durumda akılcı olmayan inançlar 
bireyde mutsuzluğa netice veren davranışlara neden olmaktadır. 
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Ellis'e göre inançlar, insanların sadece davranışlarını değil, onların ne 
gibi duygular hissedeceğini de etkilemektedir. Bireyler hedef, değer ve arzuları 
başarısızlık, reddedilme gibi durumlarla karşılaştığında üzüntü, hayal kırıklığı 
ve sorunlarıyla yeniden yüzleşme gibi sağlıklı duygular hissedebilecekleri gibi 
korku, panik, depresyon, kendine acıma ve kendinden kuşku duyma gibi 
sağlıksız duygularda hissedebilir (McGINN, 1997). Tutumların düşünce, 
duygu ve davranış boyutları düşünüldüğünde kadına yönelik şiddet tutumunun 
toplumların kültürlenme yoluyla bir takım akılcı olmayan inançları bireylere 
aktarabileceği düşünülebilir. Nitekim atasözlerimize girmiş olan 

- “Er kocarsa koç olur, karı kocarsa hiç olur”, 
- “Erkeğin eli kınası, kadının yüz karası”, 
- “Avrattan vefa, zehirden şifa”, 
- “Kadının karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmeyeceksin” , 
- “Kızını dövmeyen dizini döver”, 
- “Kızı kendi havasına bırakırlarsa ya davulcuya varır, ya zurnacıya” 
- “Kızın var, sızın var”
- “İyi ipek kendini kırdırmaz, iyi kadın kendini dövdürmez”  

kabilinden sözler kadına yönelik bakışta olumsuz tutumlara neden 
olabilecek örneklerden sadece bir kaçıdır (Küçük, 2003).  

Sakallı-Uğurlu ve Uslu (2003) katılımcıların farklı şiddet türlerine karşı 
tutumları ile yaş, cinsiyet, eğitim durumu ve cinsiyetçilik tutumları arasında 
anlamlı ilişkiler bulmuştur. Bu çalışmada erkeklerin “düşmanca cinsiyetçilik” 
eğilimleri, kadınların “korumacı cinsiyetçilik” eğilimleri ile şiddet türlerine 
karşı tutumlar arasında pozitif ilişkiler bulunmuştur. Şenol ve Yıldız (2013) 
Türkiye'de farklı bölgelerinden yedi ilde survey (alan taraması) tipi yaptıkları 
çalışmada yaş, eğitim düzeyi ve medeni hal ile şiddete yönelik değer-tutum 
içeren yargılar arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur.

Ridley ve Feldman (1995) araştırmalarında, bilişler ve akılcı olmayan 
inançların, güçlü duygusal davranışlara ve öfke davranışlarına aracılık ederek 
aile içi şiddeti yordadığını belirtmektedir. Labinsky (2002) kadına yönelik 
şiddet davranışı tedavi programının erkeklerin bilişsel yapılarında ki 
değişimlerine bağlı olarak şiddet davranışlarının öncüllerinden olan öfke 
düzeyinde kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde düştüğünü belirtmektedir. 

Adolesan ve genç bayanların romantik ilişkilerinde şiddet görmeleriyle 
akılcı olmayan inançları arasında ilişkinin araştırıldığı bir çalışmada, 12-24 yaş 
grubu arasında olan örneklem bayan grubunun romantik ilişkilerinde şiddet 
görmeleri durumlarıyla akılcı olmayan inançları arasında pozitif yönlü bir 
manidar ilişki olduğu belirlenmiştir(Vezina ve Hebert, 2007).

Türkiye de üniversite öğrencileri üzerine yapılan bir çalışmada, çiftler 
arası şiddeti kabul düzeyleri ile ilişkiye yönelik akılcı olmayan çaresizlik ve 
sevilmeme inançları arasında pozitif yönlü bir manidar ilişki olduğu 
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belirlenmiştir(Kepir-Savoly, Ulaş, Demirtaş-Zorbaz, 2014). 
Bu sebeple, tüm dünyada ve ülkemizde belirgin bir biçimde yaşam 

kalitesini etkileyen toplumsal bir sorun olarak kadına yönelik şiddetin, akılcı 
olmayan inançlarla ilişkili olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının cinsiyet, bölüm ve akılcı 

olmayan inanç özellikleriyle kadına yönelik şiddet tutumları arasında ki ilişkiyi 
belirlemektir.

Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranacaktır: 
1. Örneklem grubunu oluşturan öğretmen adaylarının kadına yönelik 

şiddet tutumları ve akılcı olmayan inançları, cinsiyet özelliklerine ve 
bölümlerine göre farklılaşmakta mıdır?

2. Örneklem grubunu oluşturan öğretmen adaylarının akılcı olmayan 
inançları ile kadına yönelik şiddet tutumları arasında bir ilişki var mıdır?

Sınırlılıklar
Araştırma, kadına yönelik şiddet ölçeğinin tutumları belirlemede, dört 

faktörle sınırlıdır.

Yöntem
Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, verilerin toplanması, 

verilerin analizi ve verilerin yorumlanması ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 
Araştırmanın Modeli

Bu çalışma, öğretmen adaylarının cinsiyet, bölüm özellikleri ve akılcı 
olmayan inançlarının kadına yönelik şiddet tutumları arasında ilişkinin 
araştırıldığı ilişkisel tarama modelli bir araştırmadır. Araştırmanın bağımlı 
değişkeni öğretmen adaylarının kadına yönelik şiddet tutumları, bağımsız 
değişkeni ise akılcı olmayan inanç özellikleridir. Araştırmada demograk 
değişken olarak cinsiyet ve bölüm özellikleri alınmıştır. 

Çalışma Grubu
Araştırmanın evrenini 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 

Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerinde ki öğrenciler oluşturmaktadır.  
Araştırmanın çalışma grubu, her bölümün son sınıf öğrencilerinin rastgele 
örneklem yoluyla seçilmesinden oluşmaktadır. Araştırma da Eğitim 
Fakültesinin bütün bölümlerini temsil eden öğrenci örneklemi tam olarak 
sadece  son s ın ı f  düzeyinde  gerçekleş t iğ inden ve  d iğer  s ın ı f 
düzeylerinde(birinci, ikinci ve üçüncü sınıf) bazı bölümlerin öğrencisi 
olmadığından çalışma grubu son sınıf öğrencilerinden oluşturulmuştur. 

Araştırmaya 340 öğretmen adayı katılmış eksik doldurulan 38 form 
çıkartılarak 302 form değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Araştırmaya katılan 
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öğrencilerin 191'i bayan 111'i erkek öğrencidir.  Bölümlerine göre PDR(37), 
Sınıf Öğretmenliği(96), Türkçe Öğretmenliği(38), Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği(44),  Fen Bilgisi  Öğretmenliği(52),  Okul Öncesi 
Öğretmenliği(35) olmak üzere toplam 302 kişidir. 

Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu

Bu formda bireylerin yaş, cinsiyet özellikleri, okudukları bölümler gibi 
durumları belirlenmiştir. 

Akılcı Olmayan İnanç Ölçeği
Türküm(2003) tarafından geliştirilen ölçek 28 maddeden oluşmaktadır. 

Ölçekte beşli derecelemeye göre işaretleme yapılmaktadır. Ölçekten en düşük 
28 en yüksek 140 puan alınabilmektedir. Ölçekten alınan puanın yüksekliği 
akılcı olmayan inanç eğiliminin yüksekliğini ifade etmektedir. AOÖİ'nin 
güvenirliği, iç tutarlık katsayısı(.084)  bulunmuş ve test tekrar test 
yöntemiyle(.93) incelenmiştir.

Eş Dövmeye İlişkin Tutum Ölçeği (EDİTÖ) (The Scale For Attitudes 
Toward Wife Beating)

Ölçek kadınların eşleri tarafından dövülmesine yönelik tutumları 
ölçmektedir. Haj- Yahia (1998) tarafından geliştirilmiş ve Türkçe uyarlaması 
Sakallı (2001) tarafından yapılmıştır. Geçerliliği ve güvenirliği çalışılan ölçek 
1 (eş şiddetine karşı olumsuz-karşı tutumu) ve 6 (eş şiddetine karşı olumlu-
onaylayıcı tutumu) arasında değerlendirilen 24 maddelik likert tipi bir ölçektir. 
Ölçeğin tamamı için en düşük puan 34, en yüksek puan 134'dür. Yüksek 
puanlar eş şiddetine karşı olumlu-onaylayıcı tutum anlamına gelmektedir.

EDİTÖ'nün yapı geçerliğine yönelik olarak Bileşen Çözümlemeleri 
(Factor Analyses) yöntemi kullanılmıştır. Dört faktör ele alınmıştır: 1.Faktör, 
eş dövülmesinin kabul edilebilir bir durum olduğu (EDKE); 2.Faktör, eş 
dövülmesinin kadının hatalı davranışlarından kaynaklandığını (EDKH); 
3.Faktör, eşleri tarafından dövülmesinin kadının sorumluluğu olduğu (EDKS); 
4.Faktör, eş dövülmesinin erkeklerin sorumluluğu olduğu (EDES) ile ilgili 
maddelerden oluşmaktadır. 

Ölçeğin güvenirliğine yönelik olarak iç tutarlılığı incelenmiştir. 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde genel ve sosyal psikoloji dersi alan 221 
öğrenciye uygulanmış ve tüm ölçeğin cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.95 
olarak bulunmuştur. Her bir faktörün cronbach alfa değeri sırasıyla 0.95, 0.69, 
0.76, 0.59' dur. 1.Faktör'ün özdeğeri 11.78, toplam varyans % 49.08; 
2.Faktör'ün. özdeğeri 1.57, toplam varyans % 6.53; 3. Faktör'ün özdeğeri 1.22, 
toplam varyans % 5.11; . 4.Faktör'ün özdeğeri 1.16, toplam varyans % 4.84 
olarak bulunmuştur. 2.İki Yarım Güvenirliği: Ölçeğin iki yarım güvenirliği 
0.85'dir.
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İşlem Yolu
Araştırma için gerekli ölçekler temin edildikten sonra Eğitim 

Fakültesinin PDR, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Sosyal Bilgiler 
Öğretmenliği, Fen Bilgisi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği 
bölümlerine, ders saatleri içerisinde, yapılan çalışmanın amacı izah edilerek 
ölçekler araştırmacı tarafından dağıtılmıştır. Ölçekler uygulandıktan yaklaşık 
kırk(40) dakika sonra geri toplanmıştır. 

Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde incelenen değişkenler ile ilgili olarak 

toplanan verilerin istatistiksel analizi yapılarak bu analizler sonucunda elde 
edilen bulgular yer almaktadır. Araştırmaya 340 öğretmen adayı katılmış eksik 
doldurulan 38 form çıkartılarak 302 form üzerinde istatistiki işlemler 
yapılmıştır. 

Kolmogorov Smirnov Normallik testi sonuçlarına ilişkin bulgular:

 

cinsiyet 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

EDKE kadın ,191 191 ,000 ,798 191 ,000 

erkek ,076 111 ,132 ,969 111 ,012 

EDKHATA  kadın ,346 191 ,000 ,700 191 ,000 

erkek ,169 111 ,000 ,912 111 ,000 

EDKSORUMLULUGU kadın ,120 191 ,000 ,922 191 ,000 

erkek ,110 111 ,002 ,968 111 ,009 

EDERKEKSORUMLU kadın ,265 191 ,000 ,756 191 ,000 

erkek ,123 111 ,000 ,925 111 ,000 

AKILCIOLMAYAN kadın ,091 191 ,001 ,950 191 ,000 

erkek ,109 111 ,003 ,947 111 ,000 

KADINASİDDETTOPL kadın ,060 191 ,089 ,974 191 ,001 

erkek ,057 111 ,200* ,977 111 ,056 

p<.05 

Tablo 1. Normallik Testi Sonuçları
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Akılcı Olmayan İnanç puanları  bakımından hem kızların 
(D(191)=0,091, p=0,001) hem de erkeklerin (D(111)=0,109, p=0,003) normal 
dağılıma uygun değil.

EDKE puanları bakımından kızların (D(191)=0,191, p=0,000) normal 
dağılıma uygun değil, erkeklerin (D(111)=0,076, p=0,132) normal dağılım.

EDKHATA puanları bakımından hem kızların (D(191)=0,346, p=0,000) 
hem de erkeklerin (D(111)=0,169, p=0,000) normal dağılıma uygun değil.

EDKSORUMLULUGU puanları  bakımından hem kızların 
(D(191)=0,120, p=0,000) hem de erkeklerin (D(111)=0,110, p=0,002) normal 
dağılıma uygun değil.

EDKERKEKSORUMLULUGU puanları bakımından hem kızların 
(D(191)=0,265, p=0,000) hem de erkeklerin (D(111)=0,123, p=0,000) normal 
dağılıma uygun değil.

KADINAŞİDDETTOPLAM puanları bakımından hem kızların 
(D(191)=0,060, p=0,089) hem de erkeklerin (D(111)=0,057, p=0,200) normal 
dağılıma uygun. 

U testi sonuçlarına ilişkin bulgular:
Öğretmen Adaylarının Akılcı Olmayan İnanç Ölçeği U testi 

sonuçları
1- Öğretmen adaylarının akılcı olmayan inançları bakımından yapılan U 

testi sonucunda cinsiyetler arası anlamlı bir fark bulunmadığı U=9502, p>.05 
görülmüştür. 

Tablo 2. Akılcı Olmayan İnanç Puanları Cinsiyetlere Göre U-Testi Sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruplar N Sıra Ortalama Sıra Toplamı U P 

Kadın 191 157.25 30034.50 

9502.500 .133 

Erkek 111 141.61 15718.50 

Toplam 300     

- Eşe yönelik şiddet tutum ölçeğinin alt boyutlarında 
2- Ölçeğin 1.Faktör, eş dövülmesinin kabul edilebilir bir durum olduğu 

(EDKE) alt boyutunda, yapılan U testi sonucunda cinsiyetler arası anlamlı bir 
fark olduğu U=9060, p<.05 görülmüştür. 

Sıra ortalamaları dikkate alındığında bu farkın erkek EDKE puan 
ortalamalarının kadın EDKE puan ortalamalarından düşük olmasından 
kaynaklanmaktadır. 
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Tablo 3. Kadına Yönelik Şiddet Tutum Alt Boyut(EDKE) Puanları Cinsiyetlere 
Göre U-Testi Sonuçları

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p<.05 

Gruplar N Sıra Ortalama Sıra Toplamı U P 

Kadın 191 159.57 30477.00 

9060.00 .035 

Erkek 111 137.62 15276.00 

Toplam 300     

3- Ölçeğin 2.Faktör, eş dövülmesinin kadının hatalı davranışlarından 
kaynaklandığı (EDKH) alt boyutunda, yapılan U testi sonucunda cinsiyetler 
arası anlamlı bir fark olduğu U=8209, p<.05 görülmüştür. 

Sıra ortalamaları dikkate alındığında bu farkın kadın EDKH puan 
ortalamalarının erkek EDKH puan ortalamalarından düşük olmasından 
kaynaklanmaktadır. 

Tablo 4. Kadına Yönelik Şiddet Tutum Alt Boyut(EDKH) Puanları Cinsiyetlere 
Göre U-Testi Sonuçları  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p<.05 

Gruplar N Sıra Ortalama Sıra Toplamı U P 

Kadın 191 138.98 26545.00 

8209.00 .001 

Erkek 111 173.05 19208.00 

Toplam 300     

4-Ölçeğin 3. Faktör, eşleri tarafından dövülmesinin kadının sorumluluğu 
olduğu (EDKS) alt boyutunda, yapılan U testi sonucunda cinsiyetler arası 
anlamlı bir fark olduğu U=8519.500, p<.05 görülmüştür. 

Sıra ortalamaları dikkate alındığında bu farkın erkek EDKS puan 
ortalamalarının kadın EDKS puan ortalamalarından düşük olmasından 
kaynaklanmaktadır. �
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Tablo 5. Kadına Yönelik Şiddet Tutum Alt Boyut(EDKS) Puanları Cinsiyetlere Göre 
U-Testi Sonuçları

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p<.05 

Gruplar N Sıra Ortalama Sıra Toplamı U P 

Kadın 191 162.40 31017.50 

8519.500 .004 

Erkek 111 132.75 14735.50 

Toplam 300     

5- Ölçeğin 4. Faktör, eş dövülmesinin erkeklerin sorumluluğu olduğu 
(EDES) alt boyutunda, yapılan U testi sonucunda cinsiyetler arası anlamlı bir 
fark olduğu U=8519.500, p<.05 görülmüştür. 

Sıra ortalamaları dikkate alındığında bu farkın kadın EDES puan 
ortalamalarının erkek EDES puan ortalamalarından düşük olmasından 
kaynaklanmaktadır.

Tablo 6. Kadına Yönelik Şiddet Tutum Alt Boyut(EDES) Puanları Cinsiyetlere Göre 
U-Testi Sonuçları

 p<.05 

Gruplar N Sıra Ortalama Sıra Toplamı U P 

Kadın 191 133.91 25576.50 

7240.500 .004 

Erkek 111 181.77 20176.50 

Toplam 300     

6- Öğretmen adaylarının kadına yönelik şiddet tutum toplam 
puanlarında, Ölçekten alınan toplam puanlar bakımından yapılan t testi 
sonucunda t(299,97) = -2.03, p  cinsiyetler arası anlamlı bir fark  <0,05
bulunmuştur. Bu farkın kızların ortalamasının(X=3.05), erkeklerin 
ortalamasından (X=3.24) fazla olmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 
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Tablo 7. Kadına şiddet tutum toplam Puanları -Cinsiyetlere Göre t-Testi Sonuçları

p<.05 

Gruplar N  SS Sd t p 

Kadın 191 3.05 1.04 

300 2.03 .043 

Erkek 111 3.24 0.61 

Kruskal Wallis testi sonuçlarına ilişkin bulgular:
Yapılan Kruskal Wallis Testi Sonuçları testi sonuçları, öğretmen 

adaylarının akılcı olmayan inanç özelliklerinin öğrenim gördükleri bölümleri 
2bakımından anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir, χ (5)=33,826; p=0,000; 

p<0,05 fark olduğunu göstermektedir. Grupların Tablo 6'daki sıra ortalamaları 
dikkate alındığında bu farkın PDR bölümü öğrencilerinin, sırasıyla Türkçe, 
Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Okul Öncesi bölüm 
öğrencilerinin akılcı olmayan inanç puan sıra ortalamalarından anlamlı 
düzeyde düşük olmasından kaynaklandığı görülmüştür.

Tablo 8. Akılcı Olmayan İnanç Puanları-Bölümlere Göre Kruskal Wallis Testi 
Sonuçları  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p<.05 

Bölüm N Sıra Ortalama SD χ2 p 

Fen Bilg. 52 161.48 5 

33.826 .000 

Okul Öncesi 35 154.10 

 

PDR 37 74.47 

  

Sınıf Öğretmn 96 162.27 

Sosyal Bilg. 44 159.82 

Türkçe 38 173.62 

Öğretmen adaylarının kadına yönelik şiddet tutumlarında, ölçeğin 
1.Faktör, eş dövülmesinin kabul edilebilir bir durum olduğu (EDKE) alt 
boyutunda, öğrenim gördükleri bölümleri bakımından anlamlı bir fark 

2olduğunu göstermektedir χ (5)=12,037; p=0,034; p<0,05. Grupların Tablo 
8'deki sıra ortalamaları dikkate alındığında bu farkın Okul Öncesi bölümü 
öğrencilerinin, sırasıyla Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, PDR, Sınıf Öğretmenliği, 
Türkçe Öğretmenliği bölüm öğrencilerinin EDKE puan sıra ortalamalarından 
anlamlı düzeyde düşük olmasından kaynaklandığı görülmüştür.
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Tablo 9. EDKE Puanları -Bölümlere Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p<.05 

Bölüm N Sıra Ortalama SD χ2 p 

Fen Bilg. 52 149.49 5 

12.037 .034 

Okul Öncesi 35 121.73 

 

PDR 37 159.30 

  

Sınıf Öğretmn 96 160.60 

Sosyal Bilg. 44 128.39 

Türkçe 38 177.86 

Öğretmen adaylarının kadına yönelik şiddet tutumlarında, Ölçeğin 
2.Faktör, eş dövülmesinin kadının hatalı davranışlarından kaynaklandığı 
(EDKH) alt boyutunda öğrenim gördükleri bölümleri bakımından anlamlı bir 

2fark bulunmadığını göstermektedir χ (5)=7,045; p=0,217;p>0,05.
Ölçeğin 3. Faktör, eşleri tarafından dövülmesinin kadının sorumluluğu 

olduğu (EDKS) alt boyutunda öğrenim gördükleri bölümleri bakımından 
2

anlamlı bir fark bulunmadığını göstermektedir χ (5)=4,429; p=0,489;p>0,05. 
Kadına yönelik şiddet tutumlarında,  ölçeğin 4. Faktör, eş dövülmesinin 

erkeklerin sorumluluğu olduğu (EDES) alt boyutunda, öğrenim gördükleri 
2

bölümleri bakımından anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir χ (5)=13,085; 
p=0,023; p<0,05. Grupların Tablo 10'daki sıra ortalamaları dikkate alındığında 
bu farkın Okul Öncesi bölümü öğrencilerinin, sırasıyla PDR, Türkçe, Fen 
Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Sınıf Öğretmenliği bölüm öğrencilerinin EDES puan 
sıra ortalamalarından anlamlı düzeyde düşük olmasından kaynaklandığı 
görülmüştür.
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Tablo 10. EDES Puanları -Bölümlere Göre Kruskal Wallis Testi Sonuçları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p<.05 

Bölüm N Sıra Ortalama SD χ2 p 

Fen Bilg. 52 148.37 5 

13.085 .023 

Okul Öncesi 35 112.50 

 

PDR 37 140.70 

  

Sınıf Öğretmn 96 168.68 

Sosyal Bilg. 44 163.13 

Türkçe 38 145.37 

Anova Testi Sonuçları-Tamhane's T2
Öğrencilerin toplam cinsiyet rolleri tutumlarının bölümlerine göre 

Anova testi sonuçları Tablo. 11 gösterilmiştir.

Tablo 11. Toplam Cinsiyet Rolleri Tutumları- Bölümlere Göre Anova Testi Sonuçları

Kareler Toplamı sd Kareler Ort. F  P  Fark  

Gruplararası 9,884 5 1,977 2,462  .033  Okul Öncesi-  Sınıf Öğretmenliği
Okul Öncesi-  PDR

Okul Öncesi-  Türkçe Öğretmenliği 
Okul Öncesi-  Sosyal bilgiler

Okul Öncesi-  Fen Bilgisi

 Öğretmenliği

Gruplariçi 237,685 296 ,803   

Toplam 
247,569 301    

Yapılan Anova testi sonuçları, öğretmen adaylarının kadına yönelik 
şiddet tutumlarında, ölçekten elde edilen toplam puan ortalamalarının öğrenim 
gördükleri bölümleri bakımından anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir 
F(5,296)= 2,462 p<0.05. Yapılan Levene Testi sonucuna göre, dersler arası 
varyansların homojen olmadığı (p< .05) belirlenmiş ve buna göre Tamhane T2 
testi yapılmasına karar verilmiştir. Sınıar arası farkların hangi gruplar 
arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Tamhane T2 testinin sonuçlarına 
göre Okul Öncesi Öğretmenliği son sınıfta okuyan öğrencilerin kadına şiddet 
toplam puan ortalamalarının (X=2,6863,  S=1,18924), sırasıyla Sınıf 
Öğretmenliği son sınıfta okuyanların  (X=3,3028,  S=0,81500), PDR son 
sınıfta okuyanların (X=3,1554,  S=0,92410), Türkçe Öğretmenliği son sınıfta 
okuyanların (X=3,1367,  S=0,93181), Sosyal Bilgiler Öğretmenliği son sınıfta 
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okuyanların(X=3,1167,  S=0,39307), Fen Bilgisi Öğretmenliği son sınıfta 
okuyanların (X=3,0872,  S=0,84696) kadına şiddet toplam puan 
ortalamalarından anlamlı düzeyde düşük olmasından kaynaklandığı 
görülmüştür. 

Non Parametrik Korelasyon testi sonuçlarına ilişkin bulgular:
Öğrencilerin akılcı olmayan inançları ile kadına yönelik şiddet tutumları 

arasında korelasyon sonuçları Tablo. 12 de gösterilmiştir

Tablo 12. Akılcı Olmayan İnanç Özellikleri- Kadına Yönelik Şiddet Tutumu 
Korelasyon

EDKE(Şiddet 
kabul 

edilebilir)
 EDKHATA(Kadının 

hatalı davranışı)
 EDKSORM(Kadının 

sorumluluğu)
 EDERSORM(Erkeğin 

sorumluluğu)
 

Kadınaşiddet
Toplam 

puan

Akılcı 
Olmayan
inanç

Spearmans 
Correlation 

,058 -,016 ,065  -,002  ,29

Sig. (2-
tailed) 

,317 ,777 ,257  ,975  ,616

N
 

302
 

302
 

302
 

302
 

302

**. Correlation is signicant at the 0.01 level (2-tailed).

  *. Correlation is signicant at the 0.05 level (2-tailed).

Tablo incelendiğinde öğretmen adaylarının akılcı olmayan inançları ile 
kadına yönelik şiddet tutumları arasında bir ilişki bulunamamıştır. 

Sonuç ve Tartışma
Bu araştırmanın amacı öğretmen adaylarının cinsiyet, bölüm ve akılcı 

olmayan inanç özellikleriyle kadına yönelik şiddet tutumları arasında ilişkiyi 
belirlemektir. 

Çalışmanın bulgularına bakıldığında öğretmen adaylarının akılcı 
olmayan inançları bakımından cinsiyetler arası bir fark olmadığı görülmüştür. 

Eş dövmeye yönelik şiddet tutumları bakımından gerek ölçeğin toplam 
puanlaması gerekse ölçeğin alt boyutları toplam puanlarında cinsiyetler arası 
anlamlı farklar bulunmuştur. Ölçeğin 1.Faktör, eş dövülmesinin kabul 
edilebilir bir durum olduğu (EDKE) alt boyutunda ve Ölçeğin 3. Faktör, eşleri 
tarafından dövülmesinin kadının sorumluluğu olduğu (EDKS) alt boyutunda, 
erkek puan ortalamalarının kadın puan ortalamalarından düşük olduğu;

Ölçeğin 2.Faktör, eş dövülmesinin kadının hatalı davranışlarından 
kaynaklandığı (EDKH) alt boyutunda, Ölçeğin 4. Faktör, eş dövülmesinin 
erkeklerin sorumluluğu olduğu (EDES) alt boyutunda ve eş dövmeye yönelik 
şiddet tutumları toplam puanlarında kadın puan ortalamalarının erkek puan 
ortalamalarından düşük olduğu bulunmuştur. 

Alan yazın incelendiğinde genel olarak şiddet tutumları konusunda 
erkeklerin puan ortalamalarının kadınların puan ortalamalarından yüksek 
olduğu görülmektedir(Locke ve Richman, 1999; Sakallı-Uğurlu ve Uslu, 2003; 
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Yıldız ve Şenol, 2013). Şiddet konusunda ölçeğin gerek toplam, gerekse iki ve 
dördüncü faktörlerinde, kadınların erkeklere oranla daha düşük puan almaları 
kendi cinsiyetleriyle özdeşim kurmalarından kaynaklanmış olabileceği 
düşünülmektedir. Diğer taraftan ölçeğin 1. Faktör, erkeklerin şiddet 
davranışının kabul edilir bir durum olması ve ölçeğin 3. Faktör bu durumun 
kadının sorumluluğunda olması boyutlarında kadınların daha yüksek puanlar 
almış olmaları geleneksel kültürel anlayışa bağlı biçimde sosyal 
öğrenmelerinden kaynaklanabilir (Bem, 1981; Franzoi, 2008). Diğer taraftan 
Glick ve Fiske (1996) cinsiyetçilik tutumuna bağlı olarak erkek ve kadınların 
şiddetin bazı türlerini olumlu gördüğünü açıklayan “Çelişik Duygulu 
Cinsiyetçilik Kuramını” geliştirmişlerdir. Bu kurama göre “korumacı 
cinsiyetçilik” tutumuna sahip kadınlar sözel şiddeti daha fazla tolere 
edebilmektedirler.

  �Öğretmen adaylarının akılcı olmayan inanç özelliklerinin öğrenim 
gördükleri bölümleri bakımından karşılaştırıldığında, PDR bölümü 
öğrencilerinin, sırasıyla Türkçe, Sınıf Öğretmenliği, Fen Bilgisi, Sosyal 
Bilgiler, Okul Öncesi bölüm öğrencilerinin akılcı olmayan inanç puan sıra 
ortalamalarından anlamlı düzeyde düşük olduğu görülmüştür. Bu durum, PDR 
bölümü öğrencilerinin almış olduğu eğitim durumlarının etkisi olarak akılcı 
olmayan inanç özellikleri hakkında bilgilenmiş olmalarından kaynaklandığı 
düşünülebilir. 

Ölçeğin 1.Faktör, eş dövülmesinin kabul edilebilir bir durum olduğu 
(EDKE) alt boyutunda, öğrenim gördükleri bölümleri bakımından 
karşılaştırıldığında, Okul Öncesi bölümü öğrencilerinin, sırasıyla Sosyal 
Bilgiler, Fen Bilgisi, PDR, Sınıf Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği bölüm 
öğrencilerinin EDKE puan sıra ortalamalarından anlamlı düzeyde düşük 
olduğu görülmüştür. Bu durum Okul Öncesi bölümünde sayıca kız öğrenci 
yüzdesinin daha fazla olması, mesleki etkileşimin ağırlıklı bayan cinsiyet 
yöneliminden ve dayanışmasından kaynaklandığı düşünülebilir.  

Ölçeğin 4. Faktör, eş dövülmesinin erkeklerin sorumluluğu olduğu 
(EDES) alt boyutunda, öğrenim gördükleri bölümleri bakımından 
karşılaştırıldığında, Okul Öncesi bölümü öğrencilerinin, sırasıyla PDR, 
Türkçe, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler, Sınıf Öğretmenliği bölüm öğrencilerinin 
EDES puan sıra ortalamalarından anlamlı düzeyde düşük olduğu görülmüştür. 
Yani Okul Öncesi bölümünde okuyan öğrenciler özellikle Sınıf Öğretmenliği 
bölümünde okuyan öğrencilere oranla eş dövmede erkeğin sorumluluğunun 
daha az olduğunu belirtmektedir. Bu durumun geleneksel kültürel anlayışa 
bağlı biçimde sosyal öğrenmelerinden kaynaklanabileceği düşünülebilir(Bem, 
1981; Franzoi, 2008).

Ölçeğin Kadına Şiddet Toplam puanında Okul Öncesi bölümü 
öğrencilerinin, sırasıyla Sınıf Öğretmenliği, PDR, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen 
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Bilgisi bölüm öğrencilerinin toplam puan sıra ortalamalarından anlamlı 
düzeyde düşük olduğu görülmüştür. Bu durum Okul Öncesi bölümünde sayıca 
kız öğrenci yüzdesinin daha fazla olması, ağırlıklı bayan cinsiyet empati 
tavrından kaynaklandığı düşünülebilir. Kadına şiddet olgusuna yönelik 
kadınların erkeklere oranla daha olumsuz tutum sergiledikleri benzer sonuçlar, 
daha önce yapılan bazı araştırmalarda bulunmuştur(Sakallı, 2001; Işık-Uğurlu, 
2009; Şenol-Yıldız, 2013).

Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğrenim görmekte olan son 
sınıf öğrencilerinin akılcı olmayan inançları ile kadına yönelik şiddet tutumları 
arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bu çalışma daha önce Vezina ve 
Hebert(2007) tarafından yapılan çalışmanın romantik ilişkilerinde şiddet 
görmeleri durumlarıyla akılcı olmayan inançları arasında pozitif yönlü bir 
manidar ilişki  bulduğu bulgularıyla benzerlik göstermemektir. Bu duruma bir 
neden olarak örneklem grubunda ki farklılıklar düşünülebilir. Vezina ve 
Hebert(2007) tarafından yapılan çalışma da örneklem grubu yaş aralığı 12-24 
olan bayanlardan oluşmaktadır. Bu çalışmanın bulguları, Kepir-Savoly 
vd.(2014) tarafından yapılmış, üniversite öğrencilerinin çiftler arası şiddete 
dönük tutumları ile romantik ilişkiye dönük akılcı olmayan inançlarının 
ilişkisinin araştırıldığı çalışmanın bulgularıyla da benzerlik göstermemektedir. 
Bu duruma bir neden olarak Giresun Üniversitesi örnekleminde genel olarak 
eşe dönük şiddet tutumu ile akılcı olmayan inanç ilişkisi araştırılmışken diğer 
çalışmada çiftler arası şiddete dönük tutumları ile romantik ilişkilerde akılcı 
olmayan inançlar arasında ki ilişki ele alınmıştır. Ayrıca örneklem durumunda 
ki farklılık da bir neden olarak düşünülebilir. 

Sonuç olarak bu çalışma, birçok çalışmanın sonuçlarıyla benzer biçimde 
kadına yönelik şiddet davranışını halen “belli şartlarda” makul gören büyük bir 
çoğunluğun var olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, kadına yönelik şiddet 
tutum ve davranışlarını önlemeye yönelik müdahale programlarının 
geliştirilmesi ve duyarlılık geliştirici etkinliklerin gerekliliği düşünülebilir. 
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Öz
Bu çalışmada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'na ait olan internet adresi üzerinde yer 
alan Ulusal Tez Merkezi hizmeti aracılığı ile erişim izni verilen, başlığında “nansal 
kriz” ifadesi yer alan ve 2002-2015 yılları arasında hazırlanmış olan lisansüstü (yüksek 
lisans ve doktora) tezler ele alınarak taranmıştır. Çalışmanın amacı,  bu alanda 
yapılabilecek yeni çalışmalara ufakta olsa bir katkı sağlama ve konunun öneminin 
ortaya konulması noktasında yardımcı bir kaynak oluşturmaktır.
Bu kapsamda 51 üniversitenin enstitüleri bünyesinde hazırlanmış olan, başlığında 
“nansal kriz” ifadesi yer alan, 2002-2015 yılları arası itibarı ile kaleme alınmış ve 
erişim izni bulunan toplam 165 lisansüstü tez türlerine, dillerine, hazırlandıkları 
anabilim dalları ve üniversitelere göre çok kısa bir şekilde sınıandırılmaya 
çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Finansal Kriz, Lisansüstü Tezler, Ulusal Tez Merkezi

An Overview of Access Permission Graduate Dissertations 
Include “Financial Crisis” Statement in the Headline

(2002-2015)

Abstract
In this study, permitted postgraduated dissertations which in are in Turkish and English 
were raked through that include “nancial crisis” statement in the headline which 
belonged to 2002-2015, were reached from National Dissertation Center of Council of 
Higher Education. The aim of this study is to create a supplementary resource in order 
to determine new dissertation topics and bring up the importance on this topic which 
was given by universities.
Within this context, in 51 universities postgraduated dissertations were examined and 
classied which include “nancial crisis” statement in the headline.

Keywords: Financial Crisis, Postgraduated Dissertations, National Dissertation 
Center
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Giriş
Finansal kriz; döviz ve hisse senedi piyasaları gibi nans piyasalarındaki 

şiddetli yat dalgalanmaları veya bankacılık sisteminde batık kredilerin aşırı 
derecede artması sonucunda yaşanan ciddi ekonomik sorunlar olarak kabul 
edilmektedir. Krizler, nansal yatırımcıların ülke koşullarının riskli hale 
geldiği konusundaki beklentilerine bağlı olarak, giriştikleri spekülatif ataklar 
sonucu başlar ve bu atakların yoğunluğu ölçüsünde şiddet kazanır 
(Kibritçioğlu, 2000; Aslan ve Süslü, 2001).

Dünya ekonomileri için bir fenomen haline gelen nansal krizler, 
nansal serbestleşme hareketleri ve diğer ekonomik gelişmelere bağlı olarak 
farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Özellikle 1990'lardan itibaren 
ekonomilerin liberalleşmesine de bağlı olarak ülkeler arası faktör hareketliliği 
hızlanmış ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri diğer ülkelerde özellikle de 
gelişmiş ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlardan daha fazla etkilenmeye 
başlamışlardır (Çoban ve Doğanalp, 2011).

Süreç açısından ele alındığında krizlerin sürekli olarak birbirini takip 
ettiği, dünyanın herhangi bir ülkesinde ortaya çıkan bir krizin domino taşlarının 
peşi sıra devrilmesi gibi diğer ülkeleri de etkilediği görülmektedir. Hal böyle 
olunca ekonomik krizler sürekli olarak iktisatçıların gündemini işgal etmiş ve 
üzerinde çalıştıkları bir alan olmuştur (Durmuş, 2010).

Finansal krizler; cari hesap krizleri, bilanço krizleri, banka paniklerinin 
n e d e n  o l d u ğ u  p a r a  k r i z l e r i ,  s p e k ü l a s y o n  k r i z l e r i  o l a r a k 
gruplandırılabilmektedir. Ayrıca nansal krizleri nansal panikler, politika 
tutarsızlıklarının neden olduğu krizler, nansal yatlardaki şişkinliklerin 
patlaması sonucu oluşan krizler ve ahlaki tehlike krizleri olarak dört başlık 
altında toplamak da mümkündür. Son dönemlerde yükselen piyasalarda 
yaşanan nansal krizler dikkate alındığında krizler genel olarak; para krizleri, 
bankacılık krizleri, dış borç krizleri olarak bir ayrıma tabi tutulabilmektedir 
(Delice, 2003).

Bu kapsamda oldukça araştırma yapılan ülkemizde nansal kriz 
konuları yükseköğretim kurumlarının müfredatlarında çeşitli başlıklar altında 
dolaylı veya doğrudan yer almakta ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) 
düzeyde birçok tez çalışmasına da konu olmaktadır.

Bu araştırma çerçevesinde kullanılan verilerin ait olduğu 2002-2015 
yılları arasını kapsayan ve erişim izni olan lisansüstü tezlere YÖK Ulusal Tez 
Merkezi'nden ulaşılarak tez türlerine, dillerine, hazırlandıkları anabilim dalları 
ve üniversitelere göre kısa bir değerlendirme yapılmaya çalışılmıştır.

Bu kapsamda yıllara, üniversitelere ve ana bilim dallarına göre söz 
konusu lisansüstü tezlerin dağılımlarını gösteren istatistiksel tablolara 
çalışmanın “Bulgular” kısmında ulaşılabilir.
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Yöntem
Yapılan araştırmanın evrenini nansal kriz konusunda hazırlanan 

lisansüstü tezler oluştururken, örneklemini YÖK Ulusal Tez Merkezi'nde 
bulunan başlığında “nansal kriz” ifadesi yer alan erişim izni bulunan, 2002-
2015 arasında Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanmış lisansüstü tezler 
oluşturmaktadır.

Bulgular
Elde edilen veriler bu bölümde öncelikle frekans (f) ve yüzde (%) 

tablolarına dönüştürülerek bu çerçevede oluşturulan bulgular sunulmuştur. 
Ayrıca bazı veriler grakler yardımı ile yorumlanmıştır.

Çalışma kapsamında 2002-2015 yılları arasında başlığında nansal kriz 
ifadesi yer alan ve erişim izni bulunan Türkçe veya İngilizce toplam 165 tez 
saptanmıştır. Bu tezlerin %76,36'sı (126 tez) yüksek lisans, %23,64'ü (39 tez) 
ise doktora düzeyinde hazırlanmıştır (Tablo 1).

Tablo 1. Lisansüstü Tezlerin Türlerine Göre Yüzde ve Frekans Dağılımları (2002-
2015)

Çalışmaya konu olan tezlerin %80'inin (132 tez) Türkçe, %20'sinin (33 
tez) ise İngilizce olarak hazırlandığı görülmektedir (Grak 1).

Grak 1. Yazıldığı Dil Açısından Lisansüstü Tezler (2002-2015)

Çalışmaya konu olan tezlerin 132'sinin Türkçe hazırlandığı ve bunların 
%73,48'inin (97 tez) yüksek lisans, %26,52'sinin (35 tez) ise doktora tezi 
olduğu görülmektedir  (Tablo 2).
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Tablo 2. Türkçe Lisansüstü Tezlerin Türlerine Göre Yüzde ve Frekans Dağılımları 
(2002-2015)

Çalışmaya konu olan tezlerin 33'ünün İngilizce hazırlandığı ve bunların 
%87,88'inin (29 tez) yüksek lisans, %12,12'sinin (4 tez) ise doktora tezi olduğu 
görülmektedir (Tablo 3).

Tablo 3. İngilizce Lisansüstü Tezlerin Türlerine Göre Yüzde ve Frekans Dağılımları 
(2002-2015)

Çalışmaya konu olan tezlerin türlerine ve yıllara göre dağılımları Tablo 
4'te gösterilmektedir.

Tablo 4. Lisansüstü Tezlerin Türlerine ve Yıllara Göre Dağılımı (2002-2015)

Yıl 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Toplam

YL
f

 
1

 
9

 
10

 
20

 
17

 
27

 
12

 
3

 
3

 
6

 
7

 
7

 
3

 
1

 
126

%
 

0,79
 

7,14
 

7,94
 

15,87
 

13,49
 

21,43
 

9,52
 

2,38
 
2,38

 
4,76

 
5,56

 
5,56

 
2,38

 
0,79 100

Yıl 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002 Toplam

Doktora
f 1 6 2 11 2 3 2 1  3  1  1  4  -  2  39

% 2,56 15,38 5,13 28,21 5,13 7,69 5,13  2,56  7,69  2,56  2,56  10,26  -  5,13 100

 
Yıl

 
2015

 
2014

 
2013

 
2012
 

2011
 

2010
 

2009
 

2008
 

2007
 

2006
 

2005
 

2004
 

2003
 

2002 Toplam

TOPLAM
f

 

2

 

15

 

12

 

31

 

19

 

30

 

14

 

4

 

6

 

7

 

8

 

11

 

3

 

3

 

165

% 1,21 9,09 7,27 18,79 11,52 18,18 8,48 2,42 3,64 4,24 4,85 6,67 1,82 1,82 100

Tablo 4'e göre, çalışmaya konu olan tezler bağlamında en fazla yüksek 
lisans tezinin hazırlandığı yıl olarak %16,36 oranıyla (27 tez) 2010 yılı, en az 
yüksek lisans tezinin hazırlandığı yıllar olarak ise  %0,61 oranlarıyla (1'er tez) 
2015 ve 2002 yılları görülmektedir. Ayrıca en fazla doktora tezi %6,67 oranıyla 
(11 tez) 2012 yılı, en az doktora tezinin hazırlandığı yıl olarak ise %0,61 
oranlarıyla (1'er tez) 2015, 2008, 2006 ve 2005 yılları görülmektedir.

Belirtmek gerekir ki 2015'in henüz sona ermemiş olması nedeniyle bu 
yıla ait 2 lisansüstü tezi sayısının artabilmesi mümkündür. Mevcut durum göz 
önünde bulundurulduğunda, en verimsiz yılların 2015, 2008, 2003 ve 2002 
olduğu göze çarpmaktadır.
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Ülkemiz üniversitelerinde çalışma konusu ve dönemi kapsamında 
Türkçe olarak 132 lisansüstü tez olup, söz konusu tezlerin türlerine ve yıllara 
göre dağılımını gösteren Tablo 5 ele alındığında, en fazla yüksek lisans 
çalışmasının yapıldığı yıl %14,39 oranıyla (19 tez) 2010 iken en fazla doktora 
tezinin yapıldığı yıl %6,06 oranıyla (8 tez) 2012'dir.

Tablo 5. Türkçe Lisansüstü Tezlerin Türlerine ve Yıllara Göre Dağılımı (2002-2015)

Yıl

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002 Toplam

YL
f

 
1

 
7

 
8

 
16

 
12

 
19

 
8

 
3

 
2

 
4

 
6

 
7

 
3

 
1

 
97

%
 

1,03
 

7,22
 

8,25
 

16,49
 

12,37
 

19,59
 

8,25
 

3,09
 
2,06

 
4,12

 
6,19

 
7,22

 
3,09

 
1,03 100

Yıl 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002 Toplam

Doktora
f 1 6 2 8 2 3 2  1  3  1  1  3  -  2  35

% 2,86 17,14 5,71 22,86 5,71 8,57 5,71  2,86  8,57  2,86  2,86  8,57  -  5,71 100

 
Yıl

 
2015

 
2014

 
2013

 
2012
 

2011
 

2010
 

2009
 
2008

 
2007

 
2006

 
2005

 
2004

 
2003

 
2002 Toplam

TOPLAM
f

 

2

 

13

 

10

 

24

 

14

 

22

 

10

 

4

 

5

 

5

 

7

 

10

 

3

 

3

 

132

% 1,52 9,85 7,58 18,18 10,61 16,67 7,58 3,03 3,79 3,79 5,30 7,58 2,27 2,27 100

Ülkemiz üniversitelerinde çalışma konusu ve dönemi kapsamında 
İngilizce olarak 33 lisansüstü tez olup, söz konusu tezlerin türlerine ve yıllara 
göre dağılımını gösteren Tablo 9 ele alındığında, en fazla yüksek lisans 
çalışmasının yapıldığı yıl %24,24 oranıyla (8 tez) 2010 iken en fazla doktora 
tezinin yapıldığı yıl %9,09 oranıyla (3 tez) 2012'dir.

Tablo 6. İngilizce Lisansüstü Tezlerin Türlerine ve Yıllara Göre Dağılımı (2002-
2015)

Yıl

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

 

2009

 

2008

 

2007

 

2006

 

2005

 

2004

 

2003

 

2002 Toplam

YL
f

 
-

 
2

 
2

 
4

 
5

 
8

 
4

 
-

 
1

 
2

 
1

 
-

 
-

 
-

 
29

%
 

-
 

6,90
 

6,90
 

13,79
 

17,24
 

27,59
 

13,79
 

-
 

3,45
 

6,90
 

3,45
 

-
 

-
 

-
 

100

Yıl 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002 Toplam

Doktora
f - - - 3 - - - -  -  -  -  1  -  -  4

% - - - 75.00 - - - -  -  -  -  25.00  -  -  100

 
Yıl

 
2015

 
2014

 
2013

 
2012
 

2011
 

2010
 

2009
 

2008
 

2007
 

2006
 

2005
 

2004
 

2003
 

2002 Toplam

TOPLAM
f

 

-

 

2

 

2

 

7

 

5

 

8

 

4

 

-

 

1

 

2

 

1

 

1

 

-

 

-

 

33

% - 6,06 6,06 21,21 15,15 24,24 12,12 - 3,03 6,06 3,03 3,03 - - 100

Tablo 5 ve Tablo 6 birlikte değerlendirildiğinde çalışma konusu ve 
dönemi kapsamında yer alan tezler noktasında hem İngilizce hem de Türkçe 
olarak hazırlanmış en fazla yüksek lisans tezinin 2010'da, en fazla doktora 
tezinin ise 2012'de olduğu görülmektedir.

Grak 2'de görüldüğü üzere çalışma konusu ve dönemi kapsamında yer 
alan lisansüstü tezler ele alındığında en fazla yüksek lisans çalışmasının 
yapıldığı yıl 27 tez ile 2010 iken en fazla doktora tezinin yapıldığı yıl 11 tez ile 
2012'dir. Tezlerin yıllara göre dağılımlarına bakıldığında düzenli bir artışın 
olmadığı görülmektedir. 2002-2015 arasında her yıla ait adında “nansal kriz” 
ifadesi yer alan yüksek lisans tezi hazırlanmış olup, 2003'te bu konuda doktora 
tezi hazırlanmadığı görülmüştür. Fakat 2002 ile 2015 arasındaki diğer yıllarda 
doktora tezinin hazırlandığı da yine grak üzerinde görülmektedir.
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Grak 2. Lisansüstü Tezlerin Türlerine ve Yıllara Göre Dağılımı (2002-2015)

Erişim izni bulunan Türkçe hazırlanmış lisansüstü tezlerin türlerine ve 
yıllara göre dağılımını gösteren Grak 3 ile İngilizce hazırlanmış lisansüstü 
tezlerin türlerine ve yıllara göre dağılımını gösteren Grak 4 
karşılaştırıldığında, İngilizce hazırlanmış tez sayısının az olduğu ortaya 
çıkmaktadır. İki grakte görülen en belirgin durum ise 2010'da hem Türkçe 
hem de İngilizce olarak hazırlanmış yüksek lisans tezi sayısının diğer yıllara 
göre fazla olmasıdır.

Grak 3. Türkçe Lisansüstü Tezlerin Türlerine ve Yıllara Göre Dağılımı (2002-2015)

Grak 4. İngilizce Lisansüstü Tezlerin Türlerine ve Yıllara Göre Dağılımı (2002-
2015)

Tablo 7'de çalışma konusu ve dönemi kapsamında Türkçe veya İngilizce 
olarak hazırlanmış lisansüstü tezlerin toplam 51 üniversiteye ve türlerine göre 
dağılımları gösterilmektedir. Bu noktada 49 üniversitede yüksek lisans tezi 
hazırlanmışken, doktora tezi hazırlanmış üniversite sayısı ise 18'dir. Hem 
yüksek lisans hem de doktora tezi hazırlanmış üniversite sayısı ise 16'dır.
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Tablo 7. Lisansüstü Tezlerin Üniversitelere ve Türlerine Göre Dağılımı (2002-2015)
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Tablo 8'de çalışma konusu ve dönemi kapsamında Türkçe olarak 
hazırlanmış ve erişim izni bulunan lisansüstü tezlerin toplam 44 üniversiteye 
göre dağılımları gösterilmektedir. Tabloya göre 42 üniversitede yüksek lisans 
tezi hazırlanmışken, doktora tezi hazırlanmış üniversite sayısı ise 14'dür. Hem 
yüksek lisans hem de doktora hazırlanmış üniversite sayısı ise 12'dir.

Yüksek lisans tezlerinin en fazla Marmara Üniversitesi'nde hazırlandığı 
dikkat çekmektedir (15 tez). Doktora tezlerinin ise en fazla İstanbul 
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Üniversitesi'nde hazırlandığı dikkat çekmektedir (10 tez). Bu noktada, 
Marmara Üniversitesi'nde hazırlanan lisansüstü tezler toplam lisansüstü 
tezlerin % 18,18'sini (25 tez) kapsamaktadır.

Tablo 8. Türkçe Lisansüstü Tezlerin Üniversitelere ve Türlerine Göre Dağılımı 
(2002-2015)
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Tablo 9'da ise, çalışma konusu ve dönemi kapsamında İngilizce 
lisansüstü tezlerin toplam 12 üniversiteye göre dağılımları gösterilmektedir. 
Tabloya göre 10 üniversite tarafından yüksek lisans tezi hazırlanmışken, 
doktora hazırlanmış üniversite sayısı ise 4'dür. Hem yüksek lisans hem de 
doktora hazırlanmış üniversite sayısı ise 2'dir. Yüksek Lisans tezlerinin en fazla 
Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi 
(5'er tez)'nde hazırlandığı dikkat çekmektedir.
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Tablo 9. İngilizce Lisansüstü Tezlerin Üniversitelere ve Türlerine Göre Dağılımı 
(2002-2015)

Tablo 10, çalışma konusu ve dönemi kapsamında Türkçe ve İngilizce 
lisansüstü tezlerin üniversitelerin hangi anabilim dallarında yapıldığına ilişkin 
veriler göstermektedir. Tablo incelendiğinde, söz konusu lisansüstü tezlerin 
çoğunun %49,09 oranıyla (81 tez) İktisat Anabilim Dalı'nda gerçekleştirildiği 
görülmektedir. Bu anabilim dalındaki çalışmaların 62'si yüksek lisans, 19'u ise 
doktora tezidir. 
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Tablo 10. Lisansüstü Tezlerin Anabilim Dallarına ve Türlerine Göre Dağılımı (2002-
2015)

Tablo 11, çalışma konusu ve dönemi kapsamındaki Türkçe lisansüstü 
tezlerin üniversitelerin hangi anabilim dallarında yapıldığına ilişkin veriler 
göstermektedir. Tablodan söz konusu lisansüstü tezlerin %50,76'sının (67 tez) 
İktisat Anabilim Dalı'nda gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu anabilim 
dalındaki lisansüstü çalışmaların 48'i yüksek lisans, 19'u ise doktora tezidir.
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Tablo 11. Türkçe Lisansüstü Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı (2002-2015)

Tablo 12 ise, çalışma konusu ve dönemi kapsamında İngilizce lisansüstü 
tezlerin üniversitelerin hangi anabilim dallarında yapıldığına ilişkin veriler 
göstermektedir. Söz konusu lisansüstü tezlerin %42,42 (14 tez)'sinin İktisat 
Anabilim Dalı bünyesinde hazırlandığı görülürken, bu çalışmaların tamamı 
yüksek lisans tezidir. 
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Tablo 12. İngilizce Lisansüstü Tezlerin Anabilim Dallarına ve Türlerine Göre 
Dağılımı (2002-2015)

Sonuç ve Öneriler
Bu bölümde, elde edilen veriler ve bu veriler ışığında ortaya çıkan 

bulgulara ait sonuçlar ile öneriler sunulmuştur.
YÖK Ulusal Tez Merkezi'nden edinilen bilgiler doğrultusunda, 2012-

2015 yılları arasında hazırlanmış ve başlığında “nansal kriz” ifadesi yer alan 
erişim izni bulunan tezler türlerine, dillerine, hazırlandıkları anabilim dalları ve 
üniversitelere göre çok kısa bir şekilde sınıandırılmaya çalışılmıştır. Çalışma 
sonucunda dikkat çeken noktalar;

2002-2015 yılları arasını kapsayan 14 yıllık süreç içerisinde 165 
lisansüstü teze ulaşılmış, bu tezlerin 126'sının yüksek lisans, 39'unun ise 
doktora düzeyinde yapıldığı tespit edilmiştir. Doktora tezlerinin sayısının 
yüksek lisans tezlerinin sayısına göre daha düşük olmasının nedeni doktora 
öğrenci sayısının görece olarak daha az olmasına bağlanabilir.

165 lisansüstü tezin 132'si Türkçe, 33'ü ise İngilizce hazırlanmıştır. 
Diğer bir ifade ile söz konusu lisansüstü tezlerin %80'inin Türkçe, %20'sinin ise 
İngilizce hazırlandığı görülmektedir.

Türkçe hazırlanan 132 lisansüstü tezin 97'si yüksek lisans tezi iken 35'i 
ise doktora tezidir. İngilizce hazırlanan 33 lisansüstü tezin 29'u yüksek lisans 
tezi ve 4'ü ise doktora tezidir.
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Yapılan 165 lisansüstü tezin üniversitelere göre dağılımları 
incelendiğinde, ülkemizde çalışma konusu ve dönemi kapsamında 51 
üniversitede lisansüstü tez araştırması yapıldığı saptanmıştır. 

En çok yüksek lisans tezi 20 tez ile Marmara Üniversitesi'nde 
hazırlanırken, en çok doktora tezi 10 tez ile İstanbul Üniversitesi'nde 
hazırlanmıştır. Marmara Üniversitesi tarafından hazırlanan lisansüstü tezler 
toplam lisansüstü tezlerin % 17,58'ini (29 tez) kapsamaktadır. Bu noktada 
Marmara Üniversitesi'nin nansal kriz konusuna ilgisinin görece olarak daha 
fazla olduğu söylenebilir. 

Türkçe ve İngilizce olarak toplamda en çok tez 31 lisansüstü tez ile 
2012'de hazırlanmıştır.

Türkçe olarak en çok tez 24 lisansüstü tez ile 2012'de hazırlanmıştır.
İngilizce olarak en çok tez 8 lisansüstü tez ile 2010'da hazırlanmıştır.
Ülkemizde 2015 Ekim ayı itibari ile 193 üniversite bulunmaktadır. Bu 

noktada toplam 51 üniversite bünyesinde çalışma konusu ve dönemi 
kapsamında lisansüstü tez hazırlanırken; 49 üniversitede yüksek lisans tezi 
hazırlanmışken, doktora tezi hazırlanmış üniversite sayısı ise 18'dir. Hem 
yüksek lisans hem de doktora tezi hazırlanmış üniversite sayısı ise 16'dır.

Çalışma konusu ve dönemi kapsamında 42 üniversite'de Türkçe 
yüksek lisans tezi hazırlanmışken, doktora tezi hazırlanmış üniversite sayısı ise 
14'dür. Hem yüksek lisans hem de doktora tezi hazırlanmış üniversite sayısı ise 
12'dir.

Çalışma konusu ve dönemi kapsamında 10 üniversite'de İngilizce 
yüksek lisans tezi hazırlanmışken doktora tezi hazırlanmış üniversite sayısı ise 
4'dür. Hem yüksek lisans hem de doktora tezi hazırlanmış üniversite sayısı ise 
2'dir.

Hazırlanan lisansüstü tezlerin yıllara göre dağılımlarına bakıldığında 
en verimsiz yılların 2015, 2008, 2003 ve 2002 olduğu göze çarpmaktadır.

Araştırma kapsamında ortaya çıkan bulgular ve sonuçlardan hareketle, 
daha fazla üniversitenin nansal kriz konusunda çalışmalar yapması ve 
özellikle bu konuda doktora düzeyinde tez çalışmalarının yapılmasının faydalı 
olacağı görülmektedir.
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Öz
Bu çalışmanın amacı, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin yazma hatalarını ve bu 
hatalara neden olan faktörleri belirlemektir. Nitel araştırmaya örnek teşkil eden 
araştırmanın çalışma grubunu 45 birinci sınıf öğrencisi ve 31 birinci sınıf öğretmeni 
oluşturmaktadır. Yazma hataları, birinci sınıf öğrencilerinin defterleri aracılığıyla; 
hatalara neden olan faktörler ise birinci sınıf öğretmenleri ile yapılan görüşmelerle 
tespit edilmiştir. Görüşme sürecinde araştırmacı tarafından geliştirilen görüşme formu 
kullanılmış ve hiçbir ayrıntıyı kaçırmamak için görüşmeler kaydedilmiştir. 
Araştırmada doküman incelemesi aracılığıyla toplanan veriler içerik analizi ile 
çözümlenmiş ve “Yazma Hataları Formu” doğrultusunda değerlendirmeler yapılmıştır. 
Öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler Nvivo 8 programı aracılığıyla 
analiz edilmiştir. Çalışma grubundaki en çok öğrenci tarafından yapılan yazma 
hatalarının “hareri birbirine yakın yazma” ve “satır sonlarında uygun boşluk 
bırakmama” olduğu belirlenmiş; bu hataların ortaya çıkmasına neden olan en temel 
faktör, öğretmenler tarafından “ince kasların yeterince gelişmemesi” olarak 
belirtilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Yazma, yazma hataları, birinci sınıf öğrencileri
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Evaluating Writing Mistakes of First Grade Students

Abstract
The aim of this study is to identify writing mistakes made by rst-grade students of 
primary education and factors that caused these mistakes. The study group of the 
research, which constitutes an example of the qualitative research, consisted of 45 rst-
grade students and 31 rst-grade teachers. Writing mistakes were identied through 
rst grade student notebooks; causes of mistakes were identied through teacher 
interviews. An interview form developed by the researcher was used in this process and 
interviews were recorded not to miss any details. Data which obtained through 
document review were analysed using the content analysis method and assessments 
were made with the “Writing Mistakes Form”. Data obtained from teacher interviews 
analysed by Nvivo 8 programme. Writing mistakes made by most of the students in the 
study group were “writing letters close to each other” and “failure to leave space at the 
end of the lines”; the most important cause of these mistakes was specied by teachers 
as “insufciently developed ne muscles”.

Key Words:Writing, writing mistakes, rst grade students
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Giriş
İlkokul birinci sınıf, pek çok öğrencinin eğitim öğretim faaliyetleriyle ilk 

kez tanıştığı eğitim kademesidir. Bireyin eğitim hayatının şekillenmeye 
başladığı bu sınıfta öğrenciler yaşam boyu gereksinim duyacakları okuma, 
yazma ve temel matematik becerileriyle karşılaşmaktadırlar. Bu beceriler, 
bireylerin eğitimle ilgili ilk algılarını oluştururken aynı zamanda okuryazar bir 
birey olmanın yolunu da açmaktadır. Daha sonraki kademelerde edinilen 
bilgilerin şekillenmesine olanak tanıyan bu temel beceriler, bireylere ilk okuma 
yazma öğretimi ile kazandırılmaktadır.

İlk bakışta, ilk okuma yazma öğretimi, kişilere okuma yazma temel 
becerilerini kazandırmak için yapılan öğretimdir (Güleryüz, 1991; Kaya ve 
Taşdemirci, 2005). Ancak,  ilk okuma yazma öğretiminin amacı; sadece okuma 
ve yazma gibi becerilerin kazandırılması değil, aynı zamanda düşünme, 
anlama, sıralama, sorgulama, sınıama, ilişki kurma, analiz-sentez yapma ve 
değerlendirme gibi zihinsel becerilerin de geliştirilmesini içermektedir (Güneş, 
2005). Diğer dersler için önkoşul niteliğinde olan ilk okuma yazma öğretimi 
basit bir kod çözme, kod oluşturma veya yazı sembollerini seslendirme 
değildir. İçinde çocuğun eğitime alışma, eğitimle ilgili olumlu tutum geliştirme 
gibi olumlu yaşantıları da içeren ve sanıldığının aksine okuma yazmayı 
öğrenmekle bitmeyen bir öğrenme faaliyetidir. Bu sebeple ilk okuma yazma 
öğretimi, eğitim sisteminin temelini oluşturmaktadır. Bu temelin sağlam bir 
zemin üzerine kurulması da okuma ve yazma becerilerinin öğretimine gereken 
önemin verilmesine bağlıdır.

Okuma, öğrencinin zihinsel gelişimine en büyük katkıyı sağlayan 
öğrenme alanıdır. Okuma sürecinde duygu, düşünce ve bilgiler zihinsel 
kavramlara çevrilmekte, anlamlandırılmakta ve zihinde yapılandırılmaktadır 
(MEB, 2009). White (2007)'a göre okuma, bireysel öğrenmeler ve zekâ 
gelişimi için temel bir beceridir. Aynı zamanda okuma, metinden edinilen 
bilgilerin ve okuyucunun önbilgilerinin birlikte rol oynadığı anlam kurma 
sürecidir (Anderson, Hiebert, Scott ve Wilkinson, 1985; Smith ve Read, 2005). 
Sadece sembolleri seslendirmeyi değil aynı zamanda bu sembollerden anlam 
çıkarmayı da öngören okuma, yazma becerisi ile eş zamanlı olarak öğrencilere 
kazandırılmaktadır.

Yazma, çocukluk döneminde gelişen önemli bir yaşam becerisidir (Tam, 
Ryan, Rigby ve Sophianopoulos, 2009). Negro ve Chanquoy (2005)'a göre bu 
beceri konuşma, anlama, okuma gibi bütün dil faaliyetleri arasında 
muhtemelen en zor olanıdır. Okuma, anlamaya dayalı bir dil becerisi iken 
yazma, anlatma becerisidir. Bu beceri aracılığıyla düşünceler kalıcı hale 
gelmekte ve diğer insanlara ulaştırılabilmektedir.

Yazma becerisinin kazandırılması Türkçe dersi öğretim programı 
kapsamında yer almakta ve ilkokul birinci sınıftan itibaren geliştirilmeye 
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çalışılmaktadır.
Türkçe Dersi (1-5.Sınıar) Öğretim Programı, öğrencilerin hayat boyu 

kullanabilecekleri dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve görsel 
sunu ile ilgili dil ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak 
kendilerini bireysel ve sosyal yönlerden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, 
okuma ve yazma alışkanlığı edinmeleri amacıyla hazırlanmıştır (MEB, 2009). 
2005 Türkçe öğretim programı öğrencilerin ön bilgilerinden hareketle yeni 
bilgilere ulaşmasını öngören ve öğrenciyi öğrenme sürecinin merkezine 
taşıyan bir yapıda hazırlanmıştır. Aynı zamanda yaparak yaşayarak öğrenmeyi 
esas alan, yeni bilgiyi öğrenenin kendisinin oluşturmasını amaçlayan 
yapılandırmacı yaklaşım doğrultusunda şekillendirilmiştir. Yapılandırmacı 
yaklaşımın uygulamaya geçirilmesiyle birlikte pek çok alanda olduğu gibi 
okuma yazma öğretiminde de değişiklikler yapılmış, uygulamada olan Cümle 
Çözümleme Yöntemi yerine Ses Temelli Cümle Yöntemi tercih edilmiş ve 
yazma alanında da dik temel harer terk edilerek bitişik eğik yazıya geçilmiştir.

Bitişik eğik yazı, harerin birbirine bağlanarak heceler, hecelerin de 
birbirine bağlanarak kelimelerin oluşturulduğu bir yazıdır. Öğrenci yazı 
yazarken sürekli olarak bağlantılar yapmakta ve bunu giderek alışkanlık haline 
getirmektedir. Bu durum öğrencinin yazının bütün bağlantıları ve ayrıntıları 
üzerinde düşünmesini sağlamaktadır. Böylece bitişik eğik yazı ile öğrenci 
bağlantılı ve ayrıntılı düşünmeyi öğrenmekte ve geliştirmektedir. Bu süreç 
öğrencinin bilgiler ve anlamlar arasında da bağlantı yapmasını 
kolaylaştırmaktadır (Güneş, 2006).

Okuma yazma, bireyin gerek sosyal yaşamında gerekse okul 
yaşamındaki başarısında oldukça önemli bir beceridir. Bu becerinin gerektiği 
gibi kazanılması ilköğretim birinci sınıfta başlamakta; becerinin kullanılması 
ve geliştirilmesi ise yaşam boyu devam etmektedir (Akyol ve Temur, 2008). 
Eğitim öğretim sürecinde başarılı olmanın önkoşulu olan bu beceriler üzerinde 
pek çok araştırma yapılmakla birlikte genel olarak okuma yazma öğretiminde 
kullanılan yöntemlerin bu becerilere etkisi incelenmiş, öğrencilerin yaptıkları 
hatalar üzerinde çok fazla çalışma yapılmamıştır.       

Bu çalışmada bitişik eğik yazıyla yazmayı öğrenen ilkokul birinci sınıf 
öğrencilerinin “ilk okuma yazmaya başlama ve ilerleme” aşamasının “metin 
oluşturma” evresinde yaptıkları yazma hatalarını ve bu hataların nedenlerini 
tespit etmek amaçlanmıştır. Öğrenciler tarafından yapılan hataların ve bunların 
nedenlerinin belirlenmesi bu hataların giderilmesine yönelik çözüm yollarının 
ortaya konmasını ve buna bağlı olarak ilk okuma yazma öğretim sürecinin daha 
sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlayacağı için önem arz etmektedir.

Yöntem
Bitişik eğik yazı kullanarak yazmayı öğrenen ilkokul birinci sınıf 
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öğrencilerinin yazma hatalarını ve bu hataların nedenlerini belirlemeye yönelik 
olan bu çalışma, nitel araştırmaya örnek teşkil etmektedir. Nitel araştırma 
öncelikle verileri kategoriler şeklinde düzenleme ve kategoriler arasındaki 
ilişkileri belirleme sürecidir (McMillan ve Schumacher, 1993; Hale ve Astol, 
2007). Hancock (1998) nitel araştırmaların öznel, bütüncül, olgusal, anti 
pozitivist, tanımlayıcı, doğal ve tümevarımsal olduğunu belirtmektedir.  Ekiz 
(2004)'e göre nitel araştırmalar araştırmacıların, üzerinde araştırma yapılan 
kişilerin yaşadıkları ortamların ya da üzerinde araştırma yapılan konu, olay ve 
olguların geçtiği yerlerin geniş bir biçimde betimlemesini yapar. Bu çalışmada 
öğrencilerin yazma hatalarını ayrıntılı bir şekilde ortaya koymak amaçlandığı 
için nitel araştırma tercih edilmiştir.

Çalışma Grubu
� Nitel araştırmalarda örneklem, çalışmaya en iyi katkı sağlayacak 

katılımcıların belirlenmesini gerektirir (Fossey, Harvey, McDermott ve 
Davidson, 2002). Bu çalışmada, elde edilen bulguları genelleme kaygısı 
taşınmadığı için evrenden örneklem seçme yoluna gidilmemiş, araştırmanın 
amacına ulaşabilmesine olanak tanıyan bir çalışma grubu oluşturularak veriler 
toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu amaçlı örnekleme yöntemlerinden 
ölçüt örnekleme yoluyla seçilen 2010-2011 öğretim yılında İstanbul'daki farklı 
sosyoekonomik düzeye okullarda öğrenim gören 45 ilkokul birinci sınıf 
öğrencisi ve 31 birinci sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada ölçütler 
önceden araştırmacı tarafından tespit edildiği ve bu ölçütlere göre çalışma 
grubu belirlendiği için bu örnekleme yöntemi tercih edilmiştir.

Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak doküman incelemesi ve 

görüşme kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeenen olgu 
veya olaylar hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar 
(Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu çalışmada öğrencilerin yaptıkları yazma 
hatalarını belirlemek için “Okulda Bayram” adlı metin yazdırılmış ve bu 
yazılar analiz edilmiştir. Ayrıca öğrenci ve ailelerine ilişkin bilgiler de veli bilgi 
formları ve sınıf öğretmenleri aracılığıyla toplanmıştır. Hataların nedenlerini 
belirlemede ise görüşme tekniği kullanılarak birinci sınıf öğretmenleriyle 
görüşmeler yapılmıştır. Görüşme sürecinde araştırmacı tarafından geliştirilen 
görüşme formu kullanılmış ve görüşmeler ses kayıt cihazı kullanılarak 
kaydedilmiştir.

Veri Toplama Süreci
� Araştırmada kullanılan veriler, öğrencilerin “okuma yazmaya başlama 
ve ilerleme” aşamasının “metin oluşturma” evresinde bulundukları şubat 
ayının son iki haftası içinde toplanmış ve öğretmenlerle yapılan görüşmeler de 
aynı ay içinde gerçekleştirilmiştir. Öğrencilerin çalışmalarının aksamaması ve 
verilerin daha sağlıklı bir şekilde toplanması için öğrencilerin metinleri 
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yazdıkları defterler araştırmacı tarafından dağıtılmış ve yazma işlemi bittikten 
sonra toplanmıştır. Öğrencilerin ve ailelerin demograk özelliklerine ilişkin 
bilgiler, veli bilgi formları ve sınıf öğretmenleri aracılığıyla edinilmiş ve 
öğrencilerden toplanan defterlere kaydedilmiştir. Yazma hatalarını ve bu 
hataların nedenlerini öğretmen görüşlerine göre belirlemek amacıyla yapılan 
görüşmelere öğretmenlerin gönüllü katılımı sağlanmış, görüşme yapmak 
istemeyen öğretmenler çalışma grubuna dâhil edilmemiştir. Öğretmenlerin 
söylediği her şeyi kaydedebilmek ve hiçbir ayrıntıyı kaçırmamak için 
görüşmelerde ses kayıt cihazı kullanılmış ve öğretmenlerin kendilerini rahat 
hissedeceği bir ortamda görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeye başlamadan önce 
araştırmacı tarafından öğretmenlere, görüşme sonunda konuşmalarını 
dinleyebilecekleri ve eklemek istedikleri varsa bunları ilave edebilecekleri, 
yanlış ifade ettiklerinin de değerlendirmeye alınmayacağı söylenmiştir.

Verilerin Analizi
� Çalışmada doküman incelemesi aracılığıyla toplanan veriler, içerik 
analizi ile çözümlenmiştir. Sistematik ve objektif bir inceleme yöntemi olarak 
içerik analizi, olayların tanımlanması ve sayısallaştırılmasıdır (Krippendorff 
1980, Downe-Wamboldt 1992, Sandelowski,1995; Elo ve Kyngäs, 2007).

Öğrencilerin yaptıkları yazma hatalarını belirlemek için geniş bir 
literatür taraması sonucunda “Yazma Hataları Formu” hazırlanmış, kategoriler 
oluşturulduktan sonra uzman görüşüne başvurulmuş ve geri bildirimler göz 
önünde bulundurularak kategoriler yeniden düzenlenmiştir. Hatalar 
belirlenirken numaralandırma sistemi kullanılmış; hatanın yapıldığı satır, 
kelime ve harerin bulunduğu yerler dikkate alınarak analizler yapılmış ve 
sonuçlar sayısal değerlere dönüştürülmüştür. 

Öğretmenlerle yapılan görüşmelerden elde edilen verilerin 
çözümlenmesinde ise içerik analizi programı olan Nvivo 8 kullanılmıştır. 
Yazma hatalarının nedenleri belirlenirken alt tema ve kodlar, görüşmeler 
doğrultusunda oluşturulmuştur. Öncelikle kodlar bir araya getirilmiş ve ortak 
özelliklerden yola çıkılarak kodları içinde barındıran alt temalar 
düzenlenmiştir. Kodlamada güvenirliği sağlamak için ikinci bir araştırmacı 
tarafından görüşmeler analiz edilmiş ve görüş birliği ve görüş ayrılıkları 
karşılaştırması dikkate alınarak Miles ve Huberman (1994) tarafından ortaya 
konulan formül kullanılarak güvenirlik hesaplanmıştır. Bu formülle yazma 
hatalarının nedenlerine ilişkin güvenirlik 94.99 olarak hesaplanmıştır.

Bulgular
Araştırmanın temel amacı yazılarını bitişik eğik yazıyla yazan birinci 

sınıf öğrencilerinin yazma hatalarını öğrenci ürünlerine göre belirlemeye 
yöneliktir. Bu amaca ilişkin bulgular Tablo-1'de yer almaktadır.
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Tablo-1. Yazma Hatalarına İlişkin Frekans Dağılımı

Yazma Hataları  f
Hareri Uygun Yere Yazamamaya Bağlı Hatalar                                
Harn gövdesini yanlış yere yazma 29
Uzantısı satır üstünde olan har satır içine yazma

 

19

 

Uzantısı satır altında olan har satır içine yazma

 

9

 

Hareri ilgili aralıktan taşırarak yazma

 

25

 

Birleşen ve Birleşmeyen Harerin Yazımına Bağlı Hatalar 

  

Küçük hare birleşmeyen büyük hareri birleştirerek yazma

 

5

 

Küçük hare birleşen büyük hareri birleştirmeden yazma

 

0

 

Eksik veya Yanlış Yazmaya Bağlı Hatalar

  

Kelimenin tamamı yazıldığında harerin eklentilerini yazmama

 

25

 

Hareri şekline uygun yazmama

 

41

 

Noktalama işaretlerini şekline uygun yazmama

 

34

 

Kelimedeki harerden birini ya da birkaçını eksik yazma

 

39

 

Kelimeye fazladan harf ekleyerek yazma

 

24

 

Kelimedeki harn yerine başka bir harf yazma

 

31

 

Harerin yerlerini değiştirerek yazma

 

5

 

Harerin bağlantılarını yanlış yerden yapma

 
30

 

Yazım Kurallarına Uymamaya Bağlı Hatalar
  

Noktalama işaretlerini yerinde kullanamama
 

34
 

Cümleye küçük hare başlama
 

35
 

Özel isimlerin ilk harni küçük yazma 34  
Kullanmaması gereken yerde büyük harf kullanma 15  
Ayrı yazılması gereken kelimeleri birleştirerek yazma  9  
Kelimeyi bölerek yazma 4  
Yazının Yönüne Bağlı Hatalar

  Hareri dik yazma
 

34
 Hareri sola yatık yazma

 
36

 Harer arasındaki bağlantıları çok yatay yapma

 

22

 Yazının Büyüklüğüne Bağlı Hatalar

  
Hareri normalden büyük yazma

 

27

 
Hareri normalden küçük yazma

 

39

 
Aynı har metin içerisinde farklı boyutlarda yazma

 

41

 

Bırakılan Boşluklara Bağlı Hatalar

  

Hareri birbirine uzak yazma

 

41

 

Hareri birbirine yakın yazma

 

44

 

Kelimeler arasında az boşluk bırakma

 

43

 

Kelimeler arasında fazla boşluk bırakma

 

21

 

Cümleler arasında az boşluk bırakma

 

36

 

Cümleler

 

arasında fazla boşluk bırakma

 

10

 

Sayfa Düzenine Bağlı Hatalar

  

Satırlara farklı yerden başlayarak yazma 14
Paragraara farklı yerden başlayarak yazma 25
Satır sonlarında uygun boşluk bırakmama 44
Başlığı satırı ortalamadan yazma 28

Tablo-1 incelendiğinde “hareri birbirine yakın yazma” ve “satır 
sonlarında uygun boşluk bırakmama” hatalarının çalışma grubundaki en çok 
öğrenci tarafından yapılan hatalar olduğu, bunları “kelimeler arasında az 
boşluk bırakma” hatasının izlediği görülmüştür. Genel olarak hata yapan 
öğrenci sayısının “bırakılan boşluklara bağlı hatalar” kategorisinde 
yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Aşağıda öğrencilerin yazılarından örneklere yer 
verilmiştir:
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Örnek-1

Örnek 1'de öğrencinin yazısında kısmen “hareri birbirine yakın yazma” 
hatasını yaptığı görülmüştür. Öğrencinin ikinci satırdaki “bayram”, üçüncü 
satırdaki “çok” kelimelerinde ve diğer pek çok kelimede aynı hatayı yaptığı, 
harer arasındaki mesafeyi ayarlayamayıp hareri birbirine çok yakın yazdığı 
tespit edilmiştir.
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Örnek-2

Örnek-2'de öğrencinin özellikle “kelimeler arasında az boşluk bırakma” 
hatasını yaptığı görülmüştür. Yazı incelendiğinde öğrencinin ikinci satırdaki “ 
bayram” ve “sabahı” kelimeleri arasında gereğinden az boşluk bıraktığı, 
“sabahı” ve “erkenden” kelimeleri arasında da aynı hatayı yaptığı ve genel 
olarak kelimeler arasındaki boşluğu ayarlayamama problemini yaşadığı tespit 
edilmiştir.

Araştırmanın ikinci amacı yazılarını bitişik eğik yazıyla yazan birinci 
sınıf öğrencilerinin yazma hatalarının nedenlerini, öğretmen görüşlerine göre 
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belirlemeye yöneliktir. Bu amaca yönelik bulgular Tablo-2'de yer almaktadır.

Tablo-2. Yazma Hatalarının Nedenlerine İlişkin Frekans Dağılımı

Yazma Hataların ın Nedenleri f
Öğrenciden Kaynaklanan Hatalar                                
İnce kasların yeterince gelişmemiş olması

 

13

 

El-göz koordinasyonunun sağlanamaması

 

1

 

Dikkatsizlik

 

3

 

Aceleci davranma

 

2

 

Zihinsel gelişimin yeterli düzeyde olmaması

 
1

 

Öğrencinin konuşma bozukluğunun olması
 

1
 

Sosyal gelişimin yeterli düzeyde olmaması
 

1
 

Okul öncesi eğitim almama
 

4
 

Yeterli yazı çalışması yapmama 2  
Kalemi yanlış tutma 2  
Yanlış kalem seçimi 1  
Defteri tutma açısını ayarlayamama 1  
Öğretmenden Kaynaklanan Hatalar

  Eğitim alanındaki yeniliklere ayak uyduramama
 

1
 Baskıcı tutuma sahip olma

 
1

 Aileden Kaynaklanan Nedenler

  Öğrenciyi yazı konusunda yanlış yönlendirme

 

4

 
Öğrenciyle ilgilenmeme

 

3

 
Öğretim Materyalinden Kaynaklanan Nedenler

  
Ders kitaplarındaki yazıların dik temel harerle yazılması

 

3

 
Ders kitaplarındaki yazma etkinliklerinin yetersiz olması 1
Yöntemin Kendisi 3

Tablo-2'ye göre çalışma grubundaki öğretmenler tarafından yazma 
hatalarının nedeni olarak ifade edilen en temel etken “öğrenciden kaynaklanan 
hatalar” alt temasına ait olan “ince kasların yeterince gelişmemiş olması”dır. 13 
öğretmenin dile getirdiği bu durum için Katılımcı-1 “El kaslarının az 
gelişmesinden tabi. Kasları iyi gelişmiş öğrenciler eğik yazıyı yazıyor ama 
kasları gelişmemiş olan öğrenci yazıyı iyi yazamıyor.” yorumunu yapmıştır. 
Katılımcı-20 de bu konuyla ilgili “Az alıştırma yaptıkları için bu hatalar 
oluşuyor ve ziksel gelişimi tam olarak tamamlanmamış çocuklar, el kasları 
gelişmemiş çocuklar bu hataları daha fazla yapıyor.” ifadesini kullanmıştır. En 
yüksek frekansa sahip olan bu faktörü “okul öncesi eğitim almama” ve aileden 
kaynaklanan bir neden olan “öğrenciyi yazı konusunda yanlış yönlendirme” 
faktörlerinin izlediği tespit edilmiştir. “Okul öncesi eğitim almama” ile ilgili 
Katılımcı-18 “Bitişik el yazısı yazarken el kasları gelişmemiş olabilir. Eğer 
çocuk evde kalem tutmamışsa, bir de ana sınıfına gitmemişse bayağı 
zorlanıyor. Ana sınıfına giden çocukların el kasları daha fazla gelişir.” 
yorumunu yaparken, Katılımcı-21 “Ben veli toplantısında velilere sürekli 
söylüyorum. Hareri benim söylediğim gibi söylemelerini ya da okuldan önce 
gitmemelerini söylüyorum. Mesela yazım yanlışlarında da aynı şekilde evde 
öğretmeye çalışıyorlar hareri. Sonra çocuk o harn yönünü farklı öğreniyor, 
yazarken problem oluyor. Mesela “K” harni çok farklı yapan çocuklar var. 
Onları düzeltmek çok zaman alıyor mesela bir öğrencim daha yeni yeni 
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düzeltiyor. Aile bu konuda bilgili değilse çocuğa katkı sağlamak yerine ket 
vurmuş oluyor bence.” diyerek aile tarafından yapılan bilinçsiz yardımın 
yazma anlamında çocuğa verdiği zarara dikkat çekmiştir. Katılımcı-11 de 
ailenin yanlış yönlendirmesini “Aileler el yazısını bilmedikleri için kendi 
kafasına göre yardımcı oluyor.” şeklinde dile getirmiştir. Diğer etkenler ise bu 
hatalara göre daha az öğretmen tarafından dile getirilmiştir.

Tartışma ve Sonuç
Ses Temelli Cümle Yöntemi ile ilk okuma yazma öğretiminde birinci 

sınıf öğrencilerinin ilk okuma yazmaya başlama ve ilerleme aşamasının metin 
oluşturma evresinde yaptıkları yazma hatalarını ve bu hataların nedenlerini 
belirlemeye yönelik olan bu çalışma, öğrenci ürünleri ve öğretmen görüşleri 
çerçevesinde yürütülmüştür. 

Öğrenci defterleri incelendiğinde en yüksek frekansa sahip olan yazma 
hatalarının “hareri birbirine yakın yazma” ve “satır sonlarında uygun boşluk 
bırakmama” olduğu, bu hataları sırasıyla “kelimeler arasında az boşluk 
bırakma” ve eşit sayıda öğrenci tarafından yapılan “hareri şekline uygun 
yazmama”, “hareri birbirine uzak yazma” ve “aynı har metin içerisinde 
farklı boyutlarda yazma” hatalarının izlediği görülmüştür. Phelps, Stempel ve 
Speck (1985) tarafından geliştirilen “Öğrencilerin Yazılarını Değerlendirme 
Ölçeği”nde “harerin şekilleri”, “eğimleri”, “uyumları”, “harer, kelimeler ve 
satırlar arasındaki boşluklar” ve “genel görünüş” olmak üzere beş temel faktör 
göz önünde bulundurulmuş ve çalışmada harf şekillerinde yapılan hataların 
bütün hataların % 15'in meydana getirdiği saptanmıştır.

Bay (2010) tarafından Ses Temelli Cümle Yöntemi ile gerçekleştirilen  
ilk okuma yazma öğretimini değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmada 144 
ilkokul birinci sınıf öğrencisinin yazma becerilerini kazanmış olmalarına 
rağmen, bazılarının yazma becerilerini kazanmada eksikliklerinin olduğu 
tespit edilmiştir. Bu eksikliklerin başında öğrencilerin %40'ının hâlâ dik ve sola 
yatık yazdıkları saptanmıştır. Öğrencilerin; %4'ünün düzensiz yazdığı, %1'inin 
satır çizgisinden alta veya üste kaydırarak yazdığı,  %10'unun kelimeler arası 
boşluğu ayarlayamadığı, %12'sinin eksik ve kuralsız yazdığı, %3'ünün çok 
silme veya karalama yaparak yazdığı, %23'ünün yazma esnasında çok öne eğik 
veya geriye dayanarak oturduğu, %10'unun ise çok akıcı veya çok yavaş 
yazdığı, %3'ünün sesten çok yavaş yazdığı ortaya konmuştur. Kelimeler 
arasındaki boşluğu ayarlayamama ve hareri-kelimeleri kuralına uygun 
yazmama noktasında araştırma sonuçlarının bu çalışma sonuçları ile örtüştüğü 
görülmektedir.

Araştırmada “ince kasların yeterince gelişmemiş olması” öğretmenler 
tarafından yazma hataların ortaya çıkmasının en önemli nedeni olarak 
belirtilmiştir. En çok öğretmen tarafından dile getirilen diğer nedenlerin ise 
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“okul öncesi eğitim almama” ve “öğrenciyi yazı konusunda yanlış 
yönlendirme” olduğu tespit edilmiştir.

Uğuz (2006), birinci sınıf öğretmenleri üzerinde yaptığı çalışmada 
öğretmenlerin, Ses Temelli Cümle Yöntemi ile ilgili seminer çalışmalarının 
yetersizliğinden (% 16,20), Ses Temelli Cümle Yöntemi'nin ilk defa 
uygulanıyor olmasından (% 15,54), ailelerin bu yöntemi bilmemelerinden (% 
14.93), eğitim öğretim yılı başında ilgili kaynaklara ulaşamamalarından (% 
13.16), alt yapı eksikliğinden (% 12.15) ve öğrencilerin okul öncesi eğitim 
almamalarından (% 11.39) muzdarip olduklarını belirlemiştir. Çevik (2006) 
tarafından yapılan çalışmada, bu yöntemle ilk okuma yazma öğretiminde 
öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar “sınıarın kalabalık olması”, “araç gereç 
ve kaynakların yetersiz olması”, “yöntemin ilk defa uygulanıyor olması”, 
“ailelerin eski sisteme alışmış olması” ve “evde uygulanan yöntemin farklı 
olması” şeklinde ortaya konmuştur. Bu araştırmalarda ulaşılan sonuçlar, 
çalışmada elde edilen sonuçları kısmen desteklemektedir. 
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Öz
Milli Eğitimin temel amacı, kişiyi beden, zihin, ahlak, ruh ve sosyal bakımdan sağlıklı 
yetiştirmektir. Beden eğitimi dersi okullarda bu amaca hizmet etmek için eğitim 
programlarının bir parçası olarak yer almıştır.
Bu araştırmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersinden spor yapma 
ve spora katılma beklentileri ve beklentilerin gerçekleşme düzeyini belirlemektir. 
Giresun il merkezinde eğitim-öğretim veren sekiz liseden toplam 468 öğrenci (216 kız, 
252 erkek ) çalışmaya katılmıştır. Araştırmada belirlenen amaçlara ulaşabilmek için, 
elde edilen veriler ışığında, araştırmanın amacına uygun olarak üç bölüm ve toplam 35 
sorudan oluşan anket formu geliştirilmiştir. Beden eğitimi ve sporla ilgili seçilen 
amaçlar, Milli Eğitim Bakanlığının İlköğretim Okulları Lise ve Dengi Okullar Beden 
Eğitimi Dersi İçin Öğretim Programında belirlediği amaçlar ile mevcut yerli ve yabancı 
literatürden seçilmiştir.
Hazırlanan anket formunun geçerliliği ve amaçları test etme bakımından uygunluğu 
uzman görüşü alınarak belirlenmiştir. Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra 
çoğaltılmasına karar verilmiştir. Anketler araştırmacılar tarafından Giresun il 
merkezinde tespit edilen sekiz liseye dağıtılmıştır. Anketten elde edilen veriler frekans 
ve yüzdelerle açıklanmış ve yorumlanmıştır. Karşılaştırmalarda X2 ( Khi Kare ) testi 
uygulanmıştır. İstatistiksel anlamlılık için ise 0.05 anlamlılık düzeyi seçilmiştir.
Araştırma bulgularından elde edilen bilgilere göre, lise öğrencilerinin araştırmada 
belirlenen amaçlara yönelik olarak beklentilerinin olduğu ancak beklentilerinin 
genellikle kısmen yada hiç gerçekleşmediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Beden Eğitimi,  Lise, Spor, Beklenti

Orta Öğretim Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersinde 
Spor Yapma ve Spora Katılma 
Beklentilerinin Araştırılması
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Investıgatıon Of Secondary Students And To Make 
Sport Sports Partıcıpatıon In Physıcal Educatıon Course 

Expectatıons

Abstract
The main target of the ministry of education is to raise physically, morally, spiritually, 
socially and intellectually healthy individuals. Physical education at school is, for this 
reason,part of educational programmes.
The aim of this study is to determine both the expectations of secondary school students 
in doing sports and being involved in sports-related activities via physical education as 
well as the level of the realization of their expectations.
Eight Central Giresun-based secondary schools with 468 students (216 girls, 252 boys) 
took part. To reach the determined aims in this research, a 3-part questionnaire with 35 
questions based upon with the leading points of the data was developed. The selected 
aims of
physical education and sports were selected from national and international literature 
found through elementary and secondary schools within the ministry and education 
systems.
The validity of the prepared survey and the suitability of the aims (via testing) were 
determined by consulting experts. After the necessary revisions were made, an increase 
(in the number of schools being surveyed) was called for. The surveys were delivered to 
eight high schools in Giresun as established by the researcher.
The data that was collected by the survey was expressed and interpreted using 
frequencies and percentages. For comparisons, an x2 (chi square) test was employed. 
For statistical values, a mean of 0.05 was chosen. According to the information 
collected from the research ndings, the expectations of secondary students matched 
that of the determined aims in the research.

Key Words: education, physical education, high school, sport, expectation
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Giriş
� Fizyolojik yaşam için oksijen, sıvı ve besin alımı, ısı, basınç ve 

çoğalma neyse ve mental yaşam ruhsal ve psikolojik sağlık neyse sosyal ve 
zihinsel yaşam için öğretim-eğitim önemli faktördür.(Dewey,1984)

� Eğitim; bedensel, zihinsel ve ruhsal olarak bireyde istendik davranış 
değişikliği kazandırmak için yapılan planlı eylemdir. Eğitim, yaygın bir 
biçimde insan kişiliğini besleme süreci ve insan sermayesine yapılan yatırım 
olarak kabul edilmektedir. En geniş anlamda istendik davranış oluşturma ya da 
istendik davranış değiştirme süreci olarak  tanımlanan eğitim, toplumun 
süzgeçten geçirilmiş değerlerinin, ahlak standartlarının bilgi ve beceri 
birikimlerinin  yeni nesillere aktarılması ile ilgilidir. Bir anlamda eğitim, bireyi 
istendik nitelikte kültürleme sürecidir.(Senemoğlu, 2012)

� Fiziksel yapısı ve ruhsal yönüyle bir bütünlük gösteren insanın 
eğitiminde birçok bilim dalının katkısı bulunmaktadır. Ancak bu bilim 
dallarından çoğu insanın zihinsel yeteneklerini geliştirmektedir. Örneğin; 
sosyal ve fen bilimleri bu gruba girmektedir. Güzel sanatların ise, bireyin görsel 
yetenek ve estetik duygularının geliştirilmesinde önemli katkıları vardır. 
Bunların dışında başka bir etkinlik türü daha vardır ki, insanın doku, organ ve 
işleyen tüm sistemleri ile doğrudan ilişkilidir. Bu etkinlikleri içeren disiplin ise 
beden eğitimi ve spordur ( Dönmez,1995 ).

Eğitim, eğitilmesi gereken insanın gelecekteki davranışlarına yöneliktir 
ve bu davranışların nasıl, geliştirileceği eğitimin amaçlarında belirtilmiştir. 
Dolayısıyla eğitimin amacı; eğitilen insanın eğitim yoluyla gerçekleştirmesi 
gereken gelecekteki durumunu tanımlayan bir normdur. Beden eğitimi ve spora 
yönelik olarak eğitimin amacı ise eğitim ve öğretimde sportif faaliyetlerin niçin 
anlamlı ve önemli olduğu, bu yolla spor yapanın tutumu ve davranışlarında 
hangi değişikliklerin bekleneceği sorusuna cevap vermektir. Günümüzde 
beden eğitimi ve spor yetişmekte olan nesillerin temel kaynağı olan insanın, 
ziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal gelişimini amaç edinen ve genel eğitimin 
tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir parçası olarak görülen bilinçli ve planlı 
organizasyonlardır.  Bu nedenlerden dolayı ortaöğretim programlarının 
öğretim programlarında beden eğitimi bir ders olarak yerini almıştır.( 
Dönmez,1995 )

Bilindiği gibi ortaöğretim kuramları okul sistemimizin önemli bir 
dilimini oluşturan 15-17 yaş grubu öğrencilerin eğitim gördüğü öğrenim 
kurumlarıdır. İnsan olarak organik büyüme ve gelişme bu sürede çok hızlı 
olduğu gibi, çeşitli motor becerilerin elde edilmesi, zihinsel, duygusal ve motor 
öğrenmede de bu yaşlar öteki yaşlara göre en verimli bir dönemdir. 
Toplumsallaşma ve kültürleşme açısından da bu dönemin ayrı bir üstünlüğü 
vardır. Dolayısıyla ortaöğretim okullarında ders olarak okutulan beden eğitimi 
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dersi birçok bakımdan önem taşımaktadır.Başlangıçta her sınıftaki tüm 
öğrencilerin bedensel yeteneklerinin gelişimi öngörülerek hazırlanan okul 
beden eğitimi öğretim programları artık öğrencilerin ilgileri doğrultusunda ve 
başarılı oldukları spor dallarında etkinlik göstermelerine yönelik olarak 
hazırlanmaktadır (Masser,1990 ).

Bu dönemde öğrencilerin her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek bir 
eğitime ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar ise, zihinsel ve ruhsal eğitimin yanında 
ziksel eğitimin etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasıyla giderilebilir. 
Eğitimciler, beden eğitimini sadece bir hareket eğitimi olarak ele 
almamaktadırlar. Hareketler yoluyla bireylerin bir bütün içinde eğitimini 
amaçlayan bilim dalı veya faaliyetler alanı olarak görmektedirler 
(Dönmez,11995). 

Genel eğitimin tamamlayıcısı ve ayrılmaz bir parçası olan beden eğitimi 
ve spor yapma ve spora katılma aynı zamanda kişiliğin eğitimi durumundadır. 
Başka bir ifadeyle öğrencilerin gelişen özellikleri göz önünde tutularak onların 
fert ve toplum yönünden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı ve dengeli bir kişilik sahibi, 
yaratıcı ve üretken; milli kültür değerlerini ve demokratik hayatın getirdiği 
davranışları kazanmış fertler olarak yetiştirilmelerinde bir eğitim unsuru olarak 
beden eğitimi ve spor önemli bir faaliyettir.

Türk milli Eğitiminin temel amaçları içinde; Beden ,zihin, ahlak, ruh ve 
duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, 
hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip , insan 
haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk 
duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler yetiştirmektir.

Orta öğretimin lise dönemi 14-18 yaş grubunu kapsayan, öğrencilere 
meslek kazandırmayı ve onları yüksek öğretim kurumlarına hazırlamayı 
amaçlayan eğitim devresidir. ( MEB,2014)

Beden eğitiminin amacını  dört temel bölümde toparlamak mümkündür;
a-Organik gelişim ,
 b-Psiko-motor (kas-sinir) gelişim, 
c-Zihinsel gelişim ve 
d- Ruhsal gelişim (Will ,  Carl,1979)
Bu araştırma ile ortaöğretim okullarının öğretim programında yer alan 

beden eğitimi dersine yönelik amaçlardan yola çıkarak öğrencilerin beden 
eğitimi dersinden orta öğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersinde spor 
yapma ve spora katılma neticesinde yetenek ve beceri düzeylerini belirleme 
beklentilerinin ve bu beklentilerinin gerçekleşme düzeylerini belirlemek 
amaçlanmaktadır.
� Bu temel amaca ulaşabilmek için; Kız ve erkek öğrencilerin beden 
eğitimi dersinde spor yapma ve spora katılma neticesinde yetenek ve beceri 
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düzeylerini belirleme beklentileri ve bu beklentilerinin ne derece gerçekleştiği 
ve iki grup arasındaki farklılık var mıdır? sorusu araştırılmıştır.

Materyal ve Metod
Bu araştırma, Giresun ilinde lise son sınıarda okuyan ve beden eğitimi 

dersini alan ve tesadü yöntemle seçilen 216 kız, 252 erkek toplam 468 öğrenci 
ile anket uygulayarak yapılmıştır.
� Deneklere 15 kişisel 20 alan beden eğitimi dersinde spor yapma ve 
spora katılma beklentileri ve beklentilerinin gerçekleştirme düzeyi ile ilgili 
sorular yöneltilmiştir. Giresun ilinde eğitim veren H.Bozbağ Lisesi (69), 
Atatürk Lisesi (63), Aksu Anadolu Lisesi (55) G.İmam-Hatip Lisesi 
(35),Giresun Anadolu Lisesi (80), İMKB Öğretmen Lisesi (75),A.End.Teknik 
Lisesi (34) ve A.Ticaret Lisesi (57) öğrenci katılmıştır.
� Veriler SPSS proğramı kullanılarak Beden Eğitimi dersinden 
öğrencilerin spor yapma ve spora katılma beklentileri ve beklentilerinin 
gerçekleşme düzeyi saptamak üzere frekans (f),yüzde (%) hesaplaması 

2 
yapılarak cinsiyet değişkenine göre farklılık olup olmadığını bulmak için  ( X ) 
testi yapılmış  P< 0.05 'e göre sonuçlar yorumlanmıştır.

Tablo:1 Beden Eğitimi Ders Çalışmalarıyla Düzenli Spor Yapma Alışkanlığı 
Kazanma Konusundaki Öğrenci Beklentileri

Cinsiyet Beklenti Beklentinin Gerçekleşme Düzeyi Toplam

Var

 

Yok

  

 
Tamamen

 

Kısmen

 

Hiç

 

f %
 

f
 

%
 

Toplam
 

f
 

%
 

f
 

%
 

f
 

%

Kız 151 69.9 65 30.1 216 18  11.9  69  45.7  64  42.4 151

Erkek 169 67.1
 

83
 

32.9
 

252
 

35
 

20.7
 

93
 

55.0
 

41
 

24.3 169

Toplam 320 68.4

 

148

 

31.6

 

468

 

53

 

16.6

 

162

 

50.6

 

105

 

32.8 320

X2 = 0.43503      

  SD=1  P> 0.05

X2= 13.07535

SD = 2 P<0.05

Öğrenci beklentileri ile cinsiyet arasındaki gruplar arası farklılık 
istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur ( P > 0.05 ).

Tablo 1 de görüldüğü gibi; kız öğrencilerin 151'i ( % 69.9 ), erkek 
öğrencilerin 169'u (%67.1) spor yapma ve spora katılma beklentilerinin 
olduğunu belirtmişlerdir.

Beklentilerin gerçekleşmesi yönünden kız ve erkek öğrenciler 
arasındaki farklılık araştırıldığında, gruplar arası farklılık istatistiksel olarak 
önemli bulunmuştur (P<0.05).

Tablo 1 de görüleceği gibi kız öğrencilerin 18'i ( % 11.9 ) beklentilerinin 
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tamamen, 69'u ( % 45.7 ) kısmen gerçekleştiğini, 64'ü ( % 42.4 ) beklentilerinin 
hiç gerçekleşmediğini belirtmişlerdir. Erkek öğrencilerin 35'i ( % 20.7) 
beklentilerinin tamamen, 93'ü ( % 55.0 ) kısmen gerçekleştiğini, 41'i ( % 24.3 ) 
de beklentilerinin hiç gerçekleşmediğini belirtmişlerdir.

Verilen cevaplara göre öğrencilerin beden eğitimi dersinde spor yapma 
ve spora katılma beklentileri oldukça yüksek (ortalama %68.4)  olup 
beklentilerinin gerçekleşme düzeyi çok düşük (ortalama % 16.6) gözlenmiştir.

Tablo 2 : Öğrencilerin Beden Eğitimi Dersine Katılarak Herhangi Bir Spor Dalıyla 
İlgili Yeteneğinin Ortaya Çıkacağı Konusundaki Beklentileri

Cinsiyet Beklenti Beklentinin Gerçekleşme Düzeyi Toplam

Var

 
Yok

  

 
Tamamen

 
Kısmen

 
Hiç

 

f
 

%
 

f
 

%
 

Toplam
 

f
 

%
 

f
 
%

 
f

 
%

 

Kız 128 59.3 88 40.7 216 22  17.2  49  38.3  57  44.5  128

Erkek 163 64.7 89 35.3 252 57  35.0  56  34.4  50  30.7  163

Toplam 291

 
62.2

 
177

 
37.8

 
468

 
79

 
27.1

 
105

 
36.1

 
107

 
36.8

 
291

X2= 1.45465 SD=1

P>0.05

X2= 12.40071 SD = 2

P < 0.05

Spor yapma ve katılım sayesinde sportif yeteneklerinin ortaya çıkması 
ve belirlenmesi konusundaki beklentileri cinsiyete göre farklılık 
araştırıldığında gruplar arası farklılık istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur 
(P > 0.05 ).

Tablo 2 görüldüğü gibi; kız öğrencilerin 128'i ( % 59.3 ), erkek 
öğrencilerin 163'ü (%64.7 ) bu konuda beklentilerinin olduğunu 
belirtmişlerdir.

Beklentilerin gerçekleşme düzeyi yönünden kız ve erkek öğrenciler 
arasındaki farklılık araştırıldığında farklılık istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur ( P < 0.05 ).
Beklenti düzeylerinin gerçekleşmesi konusunda verdikleri cevaplarda kız 
öğrencilerin 22'si ( % 17.2 ) beklentilerinin tamamen, 49'u (%38.3 ) kısmen 
gerçekleştiğini, 57'si ( % 44.5 ) de beklentilerinin hiç gerçekleşmediğini 
belirtmişlerdir. Erkek öğrencilerin 57'si ( % 35.0 ) beklentilerinin tamamen, 
56'sı ( % 34.4 ) kısmen gerçekleştiğini, 50'si ( % 30.7 ) de beklentilerinin hiç 
gerçekleşmediğini belirtmişlerdir.

Görüldüğü gibi; beden eğitimi dersinde spor yapma ve spora katılma 
durumunda yeteneklerinin açığa çıkması ve belirlenmesi konusunda oldukça 
yüksek ( ortalama %62.2 )beklentileri olup beklenti düzeyi gergerçekleşmesi 
oldukça düşük ( ortalama % 27.1 ) olarak tespit edilmiştir.
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Tablo-3: Beden Eğitimi Dersindeki Etkinliklerle Okul Takımına Girebilme 
Konusundaki Öğrenci Beklentileri

Cinsiyet Beklenti Beklentinin Gerçekleşme Düzeyi Toplam

Var

 

Yok

  

 
Tamamen

 

Kısmen

 

Hiç

 

f
 

%
 

f
 

%
 

Toplam
 

f
 

%
 

f
 
%

 
f

 
%

 

Kız 81 37.5 135 62.5 216 26  32.1  14  17.3  41  50.6 81

Erkek 109 43.3 143 56.7 252 33  30.3  25  22.9  51  46.8 109

Toplam 190

 

40.6

 

278

 

59.4

 

468

 

59

 

31.1

 

39

 

20.5

 

92

 

48.4 190

X2= 1.59675 SD=1 
P>0.05

X2 = 0.91355  SD = 2 
P > 0.05

Öğrenci beklentileri ile cinsiyet arasındaki gruplar arasındaki farklılık 
istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (P > 0.05 ).

Tablo 3'de görüldüğü gibi kız öğrencilerin 81'i ( % 37.5 ), erkek 
öğrencilerin 109'u (%43.3 ) bu konuda beklentilerinin olduğunu 
belirtmişlerdir.

Beklentilerin gerçekleşme düzeyi yönünden kız ve erkek öğrenciler 
arasındaki farklılık istatistiksel olarak önemsiz bulunmuştur (P > 0.05 ).

Tablodan da görüleceği gibi kız öğrencilerin 26'sı ( % 32.1 ) 
beklentilerinin tamamen, 14'ü ( % 17.3 ) kısmen gerçekleştiğini, 41'i ( % 50.6 ) 
ise beklentilerinin hiç gerçekleşmediğini belirtmişlerdir. Erkek öğrencilerin 
33'ü ( % 30.3 ) beklentilerinin tamamen, 25'i ( % 22.9 ) kısmen gerçekleştiğini, 
51'i ( % 46.8 ) de beklentilerinin hiç gerçekleşmediğini belirtmişlerdir.

Tartışma ve Sonuç
Araştırmaya göre;  beden eğitimi dersinde spor yapma ve spora katılarak 

yetenek ve becerilerinin açığa çıkmasında kız ve erkek öğrenciler arasında 
anlamlı bir fark bulunamamıştır ( P>0.05 ). Ancak okul değişkenine göre 
anlamlı bir fark tespit edilmiştir ( P<0.05 ). Teknik Lise ve Endüstri Meslek 
Lisesi öğrencileri ve Anadolu Lisesi öğrencilerinin diğer okullara göre daha 
fazla beden eğitimi dersinden spor yapma ve spora katılma konusunda 
beklentilerinin olduğu görülmüştür. Bu bulgu Sunay'ın yapmış olduğu benzer 
bir çalışma ile paralellik göstermektedir. Beklentilerin gerçekleşme düzeyine 
bakıldığında ise bu konuda öğrenci beklentilerinin olduğu ancak 
beklentilerinin gerçekleşmediği görülmüştür.( Sunay ve Ark.1996)

 Yapılan araştırmada; cinsiyet değişkenine göre beden eğitimi ders 
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çalışmalarıyla düzenli spor yapma alışkanlığı kazanma konusundaki öğrenci 
beklentileri kız öğrencilerin 151'i ( % 69.9 ), erkek öğrencilerin 169'u (%67.1) 
spor yapma ve spora katılma beklentilerinin olduğunu belirtmişlerdir. Beklenti 
düzeyinin gerçekleşmesi ise; kız öğrencilerin 18'i ( % 11.9 ) beklentilerinin 
tamamen, 69'u ( % 45.7 ) kısmen gerçekleştiğini, 64'ü ( % 42.4 ) beklentilerinin 
hiç gerçekleşmediğini belirtmişlerdir. Erkek öğrencilerin 35'i ( % 20.7) 
beklentilerinin tamamen, 93'ü ( % 55.0 ) kısmen gerçekleştiğini, 41'i ( % 24.3 ) 
de beklentilerinin hiç gerçekleşmediğini belirtmişlerdir. Bu da gösteriyor ki 
spor yapma ve spora katılma beklentileri fazla olup beklentilerinin 
gerçekleşme düzeyi çok düşük olmaktadır. 

Cinsiyet değişkenine göre öğrencilerin beden eğitimi dersine katılarak 
herhangi bir spor dalıyla ilgili yeteneğinin ortaya çıkacağı konusundaki 
beklentileri sorusuna kız öğrencilerin (% 59.3 ), erkek öğrencilerin (%64.7 ) bu 
konuda beklentilerinin olduğunu belirtmişlerdir. Beklenti düzeylerinin 
gerçekleşmesi konusunda verdikleri cevaplarda kız öğrencilerin % 44.5 de 
beklentilerinin hiç gerçekleşmediğini belirtmişlerdir. Erkek öğrencilerin  % 
34.4 kısmen gerçekleştiğini,  % 30.7 de beklentilerinin hiç gerçekleşmediğini 
belirtmişlerdir.

Cinsiyet değişkenine göre beden eğitimi dersindeki etkinliklerle okul 
takımına girebilme konusundaki öğrenci beklentileri sorusuna kız öğrencilerin  
% 37.5, erkek öğrencilerin  (%43.3 ) bu konuda beklentilerinin olduğunu 
belirtmişlerdir. Beklentilerini gerçekleşme düzeyi ise;  % 17.3kısmen 
gerçekleştiğini,  % 50.6 ise beklentilerinin hiç gerçekleşmediğini 
belirtmişlerdir. Erkek öğrencilerin  % 46.8 de beklentilerinin hiç 
gerçekleşmediğini belirtmişlerdir.

Öğrenciler, sağlıklı olabilmek için sportif faaliyetlere katılma 
konusunda beklentilerinin olduğunu belirtmişlerdir. Erkek öğrencilerin kız 
öğrencilere göre daha çok beklentisinin olduğu görülmüştür. Ancak bu 
beklentilerin gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Gökmen ve Schnitger 
tarafından yapılan benzer bir araştırma ile paralellik göstermektedir. Gökmen 
ve Schnitger'in araştırmasında üniversite öğrencileri beden eğitimi dersini 
s a ğ l ı k  v e  z i n d e l i k  k a z a n m a k  i ç i n  s e ç t i k l e r i n i 
belirtmişlerdir.(Gökmen,H.,Schitger,W., (1981)

Pepe ve arkadaşları Burdur ilinde yaptığı bir çalışmada; Başarılı 
sporcular yetiştirmek için gerekli olan ölçütlerin en önemlileri; spora başlama 
yaşı, spora karşı ilgi uyandırılması ile kişisel özelliklerdir. Bunun için en ideal 
ortam ilköğretim ve lise kurumlarıdır. Genç, dinamik ve sağlıklı bir spor 
kadrosu ortaya çıkarabilmek için ilkokul ve liselerde okuyan öğrencilerin 
beden eğitimi dersleri dışında okul içi ve okul dışı serbest zamanlarında 
yapmak istedikleri sportif faaliyetler için gerekli imkânların sağlanması 
gerekmektedir. Bu imkânlar sağlanmadığı zaman genç bunalıma girmekte ve 
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enerjisini istenmedik alanlarda harcayabilmektedir. Bu nedenle gençlerin 
yalnız ders içi sportif faaliyetlerle beden eğitimi ve sporun amacına uygun 
yeterli gelişme ve eğitime ulaşabilmeleri mümkün olmadığından, ders dışı 
sportif faaliyetlerin önemi de artmaktadır( Pepe ve ark. 2009)

Kolukısa ve Büyükkalkan' ın yaptığı bir çalışmada; ailelerin öğrencileri 
spora teşvik ettiği, öğretmenlerin spor yapan öğrencileri koruma ve motive 
ettiği gözlenmiş fakat kulüp-okul işbirliği eksikliği, beden eğitimi dersleri için 
spor alanı ve araçlarının yetersiz olduğu gözlenmiştir. Öncelikle devletin 
gençliğin spor yapması ve spora katılımını sağlamak için okulların spor tesis 
sorununu çözmesi gerekmektedir. Kulüpler yetenekli sporcuları malzeme ve 
sahiplenme konusunda maddi destek sağlanmalıdır. Aile- okul- kulüp işbirliği 
içinde öğrenciler sor yapma ve spora katılma aktivitesi içinde olmalıdır. ( 
Kolukısa ve Büyükkalkan 2001)

Taşmektepligil ve arkadaşları yaptığı bir çalışmada; beden eğitimi 
dersinin fonksiyonelliğini mevcut durumdan daha ileriye taşımak için okulların 
müşterek kullanabileceği spor tesislerinin yapılması ve beden eğitimi ders 
formatın seçmeli spor dersi şekline dönüştürülerek bunlara ihtisas sahibi beden 
eğitimi öğretmenlerinin görevlendirilmesi uygun olacaktır. (Taşmektepligil,ve 
Ark. (2006)

Özdağ ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada; Muğla ili lise 2 
öğrencilerinin ziksel, sosyal, estetik, spora yönelme ve katılma kapsamında 
beklentilerinin olduğu belirlenmiş, ancak bu beklentilerinin gerçekleşme 
düzeyi oldukça düşük olduğu görülmüştür. Öte yandan, öğrencilerin beden 
eğitimi dersleriyle estetik güzellik sağlama ve spor dalıyla ilgili yeteneğine 
ortaya çıkarma kapsamındaki beklentilerinin ve beklentilerinin gerçekleşme 
düzeylerinde ise anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir.(Özdağ, ve Ark.2007)

Ova, tarafından yapılan bir araştırmada, Belçika ile Türkiye arasındaki 
beden eğitimi derslerinin ders saati uygulaması, araç-gereç kullanımı ve spor 
salonu imkanları açısından  yapmış olduğu incelemede önemli farklılıklar 
çıkmıştır. Belçika'da  ders saati 3-4 saat iken Türkiye'de 1-2 saat olup, spor 
salonu olma oranı ise Belçika'da %90 olup  Türkiye'de %3 seviyelerindedir 
(Ova,2010)

Öneriler
 Beden eğitimi dersi öğretim programları öğrenci beklentileri göz önüne 

alınarak yeniden planlanmalıdır. Hem bedensel hem de ruhsal gelişim içinde 
olan orta eğitim dönemindeki çocukların spor yapma ve spora katılmaya göre 
planlamalar yapılmalıdır. Beden eğitimi dersinde pasif olacak şekilde değil 
hareket ihtiyacına cevap verecek spor, oyun ve hareket faaliyetlerine yer 
verilmelidir. Ders dışı faaliyet olarak yapılan eğitsel çalışma ve egzersiz 
faaliyetleri ciddi şekilde öğrencilerin okul takımında yer alma, spor yapma ve 
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spora katılma şeklinde olmalı ve öğrenciler yetenek ve becerilerin kullanma ve 
belirleme imkanı sağlanmalıdır. Beden eğitimi dersi için tesis, araç-gereç ve 
malzeme eksikliği giderilmeli öğrenci tarafından kullanılmasına izin 
verilmelidir. Okullarda öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması ve arkadaşlıklar 
kurulması için yoğun öğrenci katılımı sağlayacak okul içi sportif yarışmalara 
yönelik organizasyonlar yapılmalıdır.

Okullar arası spor müsabakaları çok öğrencinin katılımını sağlayacak 
şekilde ve devamlılık arz edecek bir konumda bir yıl boyu sürecek lig usulü 
formatında yapılmalı başarılı olan okul ve öğrenciler ödüllenmeli ve üniversite 
girişte puan takviyesi yapılarak teşvik edilmelidir.

Ülke sporunun gelişmesi ve dünya spor karşılaşmalarında başarılı 
olması için spora başlama yaşı ve geliştirme devresi olan bu yaş grubunda ve 
eğitim döneminde yetenekli öğrencileri sportif çalışmalara katılımı sağlanarak 
doğru, bilimsel ve düzenli spor antrenmanları vermemiz gerekmektedir.

Okulların ve okul çevresine çok amaçlı spor tesisleri yapılarak beden 
eğitimi derslerini sınıf içi statik ders konumundan amaca uygun sportif 
gelişmeye yönelik sportif öğretim-eğitim ve gelişim basamaklaması şeklinde 
sportif eğitim verilmelidir.

Beden eğitimi derslerine genel bilgi derslerinden sonra yer verilmeye 
çalışılmalıdır. Öğrencilerin beden eğitimi derslerinden daha fazla 
yararlanmaları için beden eğitimi ders saatleri artırılmalıdır. Beden eğitimi 
derslerinin daha iyi yürütülebilmesi için ilköğretim okullarına ayrı liselere ayrı 
beden eğitimi öğretmenleri yetiştirilmelidir.
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Öz
Bu makalede bir erken çocukluk eğitimi yaklaşımı olarak Reggio Emilia şu kavramlar 
ışığında incelenmiştir: çevre, beliren müfredat, çocuk imajı, projeye dayalı öğrenme, 
dinleme, dokümantasyon, ve sembolizasyon. Reggio Emilia yaklaşımına dayalı olarak, 
erken çocukluk eğitimiyle ilgili kişilere bazı tavsiyelerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Reggio Emilia, erken çocukluk eğitimi.

An Overview of the Reggio Emilia Approach

Abstract
In this article, an overview of the Reggio Emilia, an early chıldhood education 
approach, is provided in light of the following concepts: environment, emergent 
curriculum, the image of the child, project-based learning, listening, documentation, 
and symbolization. Based on the Reggio Emilia approach, some suggestions are made 
for those who are involved in early childhood education. 

Keywords: Reggio Emilia, early childhood education.
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Giriş
İlk Reggio Emilia okulu Loris Malaguzzi tarafından 2. Dünya 

Savaşı'ndan sonra büyük hasara uğramış bir İtalyan köyünde savaştan hasar 
görmüş binaların tuğlaları, yanı başlarındaki nehirden elde ettikleri kum ve 
Almanlar tarafından terk edilmiş tank ve atların satılmasıyla elde edilen paralar 
ile inşa edilmiş, 0–6 yaş grubuna eğitim vermiş bir kurumdur. Bu okulun 
açılışından sonra yedi yeni okul daha açılmış ve İtalya'nın ilk halk okulları 
olarak 1967 yılında Reggio Emilia belediyesi bünyesinde hizmet vermeye 
devam etmişlerdir. Reggio Emilia yaklaşımı özellikle 1979'dan beri Küba, 
Danimarka, İngiltere, Japonya, Güney Kore, Mozambik, İsviçre, İsveç ve 
A.B.D.'de oldukça büyük ilgi görmüştür. Özellikle A.B.D.'deki bazı erken 
çocukluk eğitimi veren kurumlar Reggio Emilia okullarından etkilenmiş ve bu 

1,2yaklaşımı temel alan okullar açılmıştır . Newsweek dergisi yaptığı 
araştırmalara dayanarak 1991 yılında Reggio Emilia okullarını dünyanın en iyi 
erken çocukluk eğitim kurumları olarak nitelendirmiştir. Okul−aile ilişkilerine 
oldukça önem veren bu okullarda çocuk gelişim uzmanı pedagoglar ve sanat 

3
yönetmenleri, öğretmenlere çocukların eğitiminde destek sağlamaktadırlar . 
 � Reggio Emilia öğretmen merkezli bir yaklaşım olmayıp Viktor 
Lowenfeld'in yaklaşımı ile benzerlik arz ederler. İkinci Dünya Savaşı'nda 
militarist ve acımasız muamelelere maruz kalmış, yetişkinlerden oldukça fazla 
ızdırap çekmiş Avusturyalı çocukların eğitiminde Lowenfeld, yetişkin 
etkisinin asgariye çekilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Lowenfeld'in bu 

4görüşüne paralellik arz eden Reggio Emilia yaklaşımı , klasik otoriter 
eğitimdeki öğretmen merkezli yaklaşımla ipleri koparmıştır. Reggio Emilia 
yaklaşımı John Dewey'in demokrasi, eğitim ve estetik ile ilgili kirlerinden 

5
esinlenmiştir .

Reggio Emilia Yaklaşımının Belli Başlı Özellikleri
Reggio Emilia okulları klasik erken çocukluk eğitimi veren okullardan 

farklılıklar arz eder. Mesela, her Reggio Emilia okullunda tam gün çalışan 
atelierista denilen bir görsel sanat uzmanı görev yapar. Atelierista sınıf 
ortamından ayrı olan bir stüdyoda (atelier) çocuklara sanat ile ilgili konularda 

6rehberlik yapmakla mükelleftir . Sanat ayrı bir ders olarak anlatılmak yerine 
7

çocukların öğrendiklerini sergileme rolüyle müfredattın merkezinde yer alır . 
Reggio Emilia eğitmenleri sanatı  çocukların düşünce süreçlerini anlamada 
vasıta olarak kullanırlar. Eğitmenler, hem çocukların materyalleri (resim, 
çizim, şekil verilmiş kil, minyatürler, tabii materyaller –yaprak, deniz kabuğu 
1Russell (1994). Reggio Emilia, Italy preschools: The synergies of theory and practice. ERIC, ED 382 313.    
2Wexler (2004). A theory for Living: Walking with Reggio Emilia. Art Education, 57, 13-19.
3Russell (1994). a.g.e.
4Wexler (2004). a.g.e.
5Lindsay, G. (2015). Reections in the mirror of Reggio Emilia's soul: John Dewey's foundational inuence 
on pedagogy in the Italian educational project. Early Childhood Education Journal, 43(6), 447-457.
6 Malaguzzi ve Gandini (1993). For an education based on relationships. Young Children 49, 9-12.
7Essa, E. L. (2013). Introduction to early childhood education (7th ed.). Belmont, CA: Wadsworth, Cengage 
Learning.
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vb.–) nasıl kullandıklarını hem de onların yaratıcılık seviyelerini ve sordukları 
soruları dikkatlice gözlemleyerek, çocukların nasıl öğrendikleri hususunda 
bilgi toplarlar. Çocukların materyalleri nasıl manipüle ettikleri, nasıl 
kullandıklarından hareketle eğitmenler, onların bilişsel durum ve yapıları 

8
hakkında bilgi edinirler .

Reggio Emilia okullarını diğer okullardan ayıran diğer faklılıklar şu 
başlıklar altında incelenebilir:

- Çevre 
- Beliren müfredat 
- Çocuk imajı 
- Projeye dayalı öğrenme 
- Dinleme 
- Dokümantasyon
- Sembolizasyon 

Çevre: “Üçüncü Eğitmen”
Tipik bir erken çocukluk eğitim kurumundaki sınıar, çocukları 

gelecekteki iş hayatlarına hazırlamaya yönelik ve kültürün belli yönlerini izole 
9eden, basit görsel materyallerden oluşan düzenlemeye sahiptirler . Reggio 

Emilia sınıarında ziksel çevrenin çocukların eğitimindeki rolü üzerinde 
önemle durulur ve sınıfın ziksel çevresi iki eğitmenin görev yaptığı sınıarda 

10“üçüncü eğitmen” olarak algılanır . Reggio Emilia felsefesi çocukların 
yaşadıkları dünyayı anlamlandırmada zengin bir çevrenin önemine işaret eder. 
Çeşit zenginliği esasına dayalı bu çevre kişiler arası tecrübelerin, kirlerin ve 

11
düşüncelerin birçok yollarla ifade edilebilmesini destekleyen bir ortamdır . 
Çocuklar etraarındaki çeşitli malzemelerden sanatsal eserler yapmaya 
çalışırlarken karşılarına bitirilmiş örnek sanat eserleri konmaz. Böylece 
çocukların kendilerini özgürce ve farklı yollarla ifade edebilmeleri 

12sağlanmaktadır .  
Reggio Emilia okullarına giden çocuklar, birçok duyularına hitap eden 

çevrelerindeki fonksiyonel ama aynı zamanda zengin ve estetik görsel 
materyaller sayesinde yaşadıkları toplumun bir 'mikrokozm'unu teşkil eden 

13,14
sınıarda eğitim alırlar . Tipik erken çocukluk eğitim kurumlarında rastlanan 
çizgi lmleri anımsatan resimler yerine estetik çizimler, seçkin mobilyalar, 

8Bennett (2001). Reactions to visiting the infant-toddler and preschool centers in Reggio Emilia, Italy. 
ERIC, ED 453 001. 
9Tarr (2001). Aesthetic codes in early childhood classrooms: What art educators can learn from Reggio 
Emilia. ERIC, ED 459 590 EF 006 017.
10Gandini (1998). Educational and caring spaces. In C. Edwards, L. Gandini, & G. Forman (Eds.), The 
hundred languages of children: The Reggio Emilia approach—advanced reections (second edition) (pp. 
161-178). Greenwich, CT: Ablex.
11Cadwell (1997). Bringing Reggio Emilia home: An innovative approach to early childhood education. 
NY: Teachers College Press. 
12Sassalos (1999). Discovering Reggio Emilia, building connections between learning and art. ERIC, ED 
456 890. 
13Ceppi ve Zini (Eds.), (1998). Children,spaces, relations: metaproject for an environment for young 
children. Reggio
14Tarr (2001). a.g.e
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ahşap yemek masaları,  estetik masa örtüleri, vazoya konulmuş gerçek çiçekler, 
kirişlere asılı kurutulmuş çiçekler, çeşit çeşit bitkiler, yemek odalarındaki 
raarda cam kavanozlara konmuş rengârenk kuru fasulyeler ve tohumlar, 
Reggio eğitmenleri tarafından okullarına sanatla iç içe bir ev havası verebilmek 
için kullanılan materyallerden bazılarıdır. Birçok doğal materyal, çocukların 
ilgisini daha fazla çekebilmek için fanus içerisinde sergilenmekte ve birçok 

15
yansımaları olsun diye de aynaların önüne yerleştirilmiştirler . Yine bu aynalar 

16sayesinde ortam doğal olarak daha ferah ve aydınlık gözükmektedir . 
Fiziksel çevrenin yanı sıra sosyal çevreye de önem veren bu okullar, 

'makrokozm'da olan olayların 'mikrokozm'u da etkileyeceği felsefesine 
dayandığından dolayı okulların içerisinde bulunduğu sosyal çevreyi 
(makrokozm'u) sınıf ortamına (mikrokozm'a) taşır. Eğitimle direkt ilişkisi 
olmayan çeşitli meslek gruplarına ait okulda görevli olarak çalışan kişiler  

17
(aşçılar, temizlikçiler gibi) çocukların eğitim sürecine katılırlar . Fiziksel 
çevre toplumun değerlerini ve kültürünü yansıtacak materyallerle donatıldığı 
için çocukların projeye dayalı eğitimini destekler mahiyettedir. Projeye dayalı 
eğitim, çocukların etrafındaki materyallere yoğunlaşmasıyla meydana gelen 
kendi tecrübelerine dayalı bir eğitimdir.  Bu materyaller çocukların dikkatini 
çekecek şekilde olduklarından projeye dayalı eğitimin vazgeçilmez 

18unsurlarıdırlar . Sınıardaki ziki çevre, hem bireysel aktiviteler hem de grup 
aktiviteleri için uygunluk arz edecek şekilde tasarımlanmıştır. Sınıardaki 
sosyal ortam sevgi ve saygıya dayılı bir ortamdır. Reggio Emilia okullarında 
saygı hem bireylere hem de materyallere yöneliktir. Çocuklar eğitmenlerine 
azami saygı gösterirlerken, kullandıkları materyalleri de özenle kullanırlar. 
Eğitmenler ise çocukları dinleyerek, anlayışla karşılayarak onlara olan 
saygılarını ifade ederler. Fiziki çevre çocuklarda sorumluluk hissini artıracak 
şekilde düzenlenmiştir. Yere monte edilmemiş, taşınabilir seçkin mobilyaların 
düzeninden çocuklar sorumludurlar. Yine ziksel çevre çocuğa kendi bakış 
açısından başka bakış açılarının da var olduğunu hatırlatacak şekilde 
tasarımlanmıştır. Blok köşesine yerleştirilmiş uzun aynalar sayesinde çocuklar 
bloklarla oynarlarken kendi yaptıklarını başka açılardan görebilme imkânına 
sahip olurlar. Bu sayede çocukları ben-merkezci yapıdan, başkalarının 
perspektierini de göz önüne alabilecek seviyeye getirme planlı olarak 

19
gerçekleştirilmektedir .   

Beliren/Gelişmekte Olan Müfredat 
Reggio Emilia okulları genel bir felsefeye bağlı kalmakla beraber, 

içinde olduğu toplumun özel ihtiyaçlarına göre şekillendiklerinden dolayı 
20müfredatlarında farklılıklar mevcuttur . Ayriyeten müfredat çocukların 

15Tarr (2001). a.g.e
16Mesher ve Amoriggi (2001). Adapting to Change: Can the Reggio Emilia approach help with 
the implementation of the new Quebec curriculum? McGill Journal of Education, 36, 239-250. 
17Russell (1994). a.g.e.
18Mesher ve Amoriggi (2001). a.g.e.
19Russell (1994).a.g.e.
20Bond, V.L. (2015). Sounds to share: The state of music education in three Reggio Emilia–inspired North 
American preschools. Journal of Research in Music Education, 62, 4, 462-484.
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öğrenme ihtiyaçlarına göre de şekillenir. Bu müfredat daha önceden kesin 
21

sınırlarla belirlenmiş öğrenme amaçlarından oluşmuş değildir . Beliren 
müfredat, geniş anlamda eğitmenler tarafından oluşturulmuş müfredat 
amaçlarını içerirken, çocukların ilgi ve tecrübelerine dayalı olarak 
teferruatların kendiliğinden belirdiği müfredattır. Çocukların nelere ilgi 
duydukları eğitmenler tarafından araştırılır. Eğitmenler aktiviteler esnasında 
çocuklara onların kavramaları istenen hususlar hakkında daha fazla sorgulayıcı 
olmalarına ve anlayışlarını derinleştirmelerine yardımcı olurlar. Eğitmenlerin 
rehberlik ederek çocukların bir konu hakkındaki bilgi ve anlayışlarını 
artırmaya çalışmaları öğretmen odaklı eğitime benzetilebilir. Beliren müfredat, 
çoğu zaman eğitmenlerden gelen kirler ile başlayabilir fakat aktivitelerin 
devamını, öğrencilerin ilgileri ve onlardan alınan dönütler belirler. Eğitmenler 
sadece kir vermekle kalmazlar, çocukların ilgili konuda bilgi ve tecrübe 
edinmelerini sağlamaya yönelik beyin fırtınası da yaparlar. Aktiviteler katı 
zaman sınırlamalarına tabi tutulmazlar. Sınıfa bir sanat eğitmeninin getirilmesi 
genel olarak müfredatta yer alabilir fakat çocukların bu sanat eğitmeninin 
getireceği sanat eserleri hakkında neler yapmaları gerektiği müfredatta yer 
almaz. Çocukların sanat eserlerine ilgileri, onlar hakkındaki yorumları, 
tartışmaları ve bunlardan hareketle konunun şekillenmesi beliren müfredatla 
ilgilidir. Çocuklar bu sanat eserlerini aceleye getirilmeden geniş zaman 

22,23dilimlerinde inceme şansına sahiptirler .
Çocuk İmajı

Reggio Emilia'nın çocuk imajı 'zaman' kavramıyla yakından ilişkilidir. 
Bu yaklaşıma göre çocukların olgunlaşması yavaş ve zaman alıcı olduğundan 
onlara yeterince zaman verilerek gelişimleri desteklenmelidir. Bu yüzden 
aktiviteler aceleye getirilmemelidir. Çocukların zamana olan ihtiyaçları 
saygıyla karşılanmalıdır. Bu saygı, çocukların bir şeyleri yapabilme ve 
anlayabilme kabiliyetlerine ve kapasitelerine de yönelik olmalıdır. Reggio 
Emilia okullarında çocuklarla harcanan zaman kutsal olarak addedilir. 
Dolayısıyla, çocukların aktivitelerini yarıda kesmeye yönelik müdahaleler 

24,25olmaz .
Birçok toplumlarda çocuklar hakkındaki genel yargılar onların kültürel 

ve bilgi açısından doldurulması gereken boş levhalar olarak ele alınması 
26

gerektiğine yönelikken,  Reggio Emilio yaklaşımında çocuklar 'şaşırtıcı ve 
27,28sıra dışı güç ve yeteneklere sahip' olarak ele alınırlar . Reggio Emilia 

okullarında, çocukların dünya ile iletişime nasıl geçeceklerine dair doğuştan 

21 Mesher ve Amoriggi (2001).a.g.e.
22 The Reggio Emilia approach to early years education (2006) http://www.ltscotland.org. 
uk/earlyyears/images/ ReggioAug06_tcm4-393250.pdf
23 Schiller (1995). Reggio Emilia: A focus on emergent curriculum and art. Art Education, 48, 45-50.
24 Malaguzzi  (1996). History, ideas, and basic philosophy. In C. Edwards, L Gandini, G. Forman (Eds.).
25 Wexler (2004). a.g.e
26 Dahlberg, Moss ve Pence (1999). Beyond quality in early childhood education and care: Postmodern 
perspectives. Philadelphia, PA: Falmer. 
27 Malaguzzi ve Gandini (1993). a.g.e.    
28 Mesher ve Amoriggi (2001). a.g.e
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yeteneklere sahip oldukları anlayışı mevcuttur.  Öğretmenin rolü, bu 
29

yetenekleri geliştirmek için uygun ortamları sağlamaktır .
Projeye Dayalı Öğrenme 

Reggio Emilia okullarında çocuklar bazen kısa süreli ama genellikle 
30

uzun süreli aktiviteler ile meşguldürler . Aktivitelerin süreleri çocukların 
tercihine bırakılmıştır. Aceleye getirilmeyen bu aktivitelerde çocukların 
kafalarında soru işaretleri bırakacak ve meraklarını cezp edecek ortamlar 
oluşturulur. Aktiviteler sadece çocukların ilgisine göre seçilebildiği gibi hem 

31
çocukların hem de öğretmenlerin ilgilerine göre de belirlenebilir . 

Reggio Emilia okullarında yaz aylarında yapılan “gelincik çiçeği” 
projesi incelenmeye değer bir projedir. Bu projede çocuklardan gelincik çiçeği 
hakkında bildiklerini resmetmeleri istenir. Yapılan resimlerin çoğu iyi çizilmiş, 
simetrik fakat hareketsiz, dinamik olmayan gelincik çiçeklerinin resimleridir. 
Çocukların, resmederken gelincik çiçeği üzerine düşünmeleri sağlanır: 
Gelincik çiçeği nedir? Neye benzer? Rüzgâr estiğinde gelincik çiçeğine ne 
olur? Yağmur yağdığında gelincik çiçekleri tahrip olurlar mı? Gelincik çiçeği 
arı için uygun bir yer midir? Güneş bulutun arkasında kaldığında gelincik 
çiçekleri yapraklarını kapatırlar mı? gibi sorulara cevap aranır. Birbirlerinin 
çizimlerine bakan çocuklar her bir çizimin ne ifade etmek istediği üzerine uzun 
uzun konuşurlar. Tabiattaki gelincik çiçeklerini görme günü gelip çattığında 
kafalarında bir yığın soru olan çocuklar bunlara cevap aramaya başlarlar. Keşif 
bittiğinde okula geri dönülür, konuşmalar ve çizimler tekrar başlar. Resimler 
detaylı, canlı ve dinamik bir görünüm kazanır. Cetvelle çizilmişçesine ardı 
ardına dizilmiş sabit renkli ve aynı ebattaki gelincik çiçeklerinin yerini daha 
tabii görünümlü, gölgeli ve aydınlık alanların belirdiği irili ufaklı, değişik 
şekillerdeki gelincik çiçekleri alır. Bu değişikliğin sebebi çocukların kırlara 
çıkıp gelincik çiçekleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerinden öte bir şeydir. 
Bir grup çocuğu kırlara götürüp çiçeklere bakmalarını, onlara dokunmalarını 
ve koklamalarını söyleyip sınıfa dönüldükten sonra onları çizmeleri 
istenildiğinde çizimler muhtemelen yine tek tip ve detaysız olacaktır. Oysa alan 
gezisinden önce konu hakkında akıl yürütmelerinin yapılması, konuşulması, 
tartışılması, çizimlerin yapılması, bu çizimler üzerine yorumların yapılması 
çocukları öğrenmeye motive eden uygulamalardır ki öğrenmeyi etkili, kalıcı ve 

32
detaylı kılan da bu uygulamalar ve birebir tecrübe imkânının sunulmasıdır .

Dinlemek 
Dinlemek, değişmek için gerekli olduğu için Reggio Emilia okullarında 

dinlemeye oldukça büyük önem verilir. Dinlemek, mevcut görüş açılarının 
dikkate alınması ve yorumlanmasını mümkün kılar.  Reggio Emilia eğitmenleri 

29Bennett (2001). a.g.e.
3 0Bu tip aktivitelere ait resimlere İnan ve Kayır'ın (2015) makalesinden ulaşılabilinir: 
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt8/sayi38pdf/5egitim/inanhaticezeynep.pdf
31New (1990). Excellent early education: A city in Italy has it. Young Children, 45, 4-10. Akt: Mesher ve 
Amoriggi (2001). a.g.e
32Forman  (1993). The constructivist perspective. In J.L. Roopnarine and J.E. Johnson (Eds), Approaches to 
early childhood education (second edition). Columbus, Ohio: Merrill.
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dinlemenin çocukta doğumla birlikte var olduğuna inanırlar. Hayatının ilk 
dokuz ayını bir başkasının vücudunda geçiren bir varlığın başkalarını 
dinlemeye meyilli olması kadar doğal bir şey yoktur. Dinleme, kişinin dünya ile 
derinden bir bağ kurması olduğundan çocuklara dinlemenin mümkün olduğu, 
kaostan ve gürültüden uzak ortamlar sunulmalıdır. Malaguzzi'ye göre eğitim 
için elzem olan bilgi transferinin yapılabilmesi için eğitim kurumları açıklık ve 
saydamlığı şiar edinmelidirler. Açıklık ve saydamlığın sağlanabilmesi, 
dinlemeyle mümkündür. Malaguzzi'ye göre bir eğitmenle çocuk arasındaki 

33
etkili iletişimin yolu öğretmenin önyargılardan uzak olmasından geçer . 
Önyargılar birbirini dinleme ve anlama ile ortadan kalkar. 

Dokümantasyon
Sıradan erken çocukluk eğitim kurumlarında dokümantasyon, yani kayıt 

34tutma, program ölçme ve değerlendirmesi üzerine kurulmuşken , Reggio 
Emilia okullarında çocukların öğrenme tecrübeleri, düşünceleri ve 
hatıralarının kayıt altına alınıp onların belli konularda sonuçlara nasıl 
vardıklarını daha iyi anlama üzerine kurulmuştur. Yani çocukların belli 
konularda yeterlilik ve yetersizliklerinde rol oynayan bilişsel kapasitelerinin 

35,36gelişimsel dönemlerine göre kayda alınmasıdır . Eğitmenler fotoğraarı, ses 
kayıtlarını, kaydedilmiş notları, çocukların yaptığı eserleri bir araya getirerek 
onların öğrenme metotlarına dair detaylı bir sunum gerçekleştirirler. Bu 
dokümantasyon hem bireysel hem de kolektif hafıza olarak işlev görür. Bu 
sayede toplanan bilgiler hem ebeveynlerle hem de çocuğun eğitiminde rol alan 
diğer kişilerle paylaşılarak çocukların gelişim mekanizması gözler önüne 
serilmiş olur. Bu tür dokümantasyonlar Reggio Emilia okullarının hemen her 

37,38köşesinde sergilenirler .
Sembolizasyon

Reggio Emilia okullarında çocuklar çeşitli sembolizasyonlar vasıtasıyla 
konuları işlemektedirler. Resimlerle, minyatür materyallerle, soyut 
tartışmalarla çocukların çeşitli sembolizasyonlar kullanarak bu yeteneklerinin 
gelişmeleri için uygun ortamlar oluşturulur. Reggio Emilia sınıarından 
birinde gerçekleşmiş bir proje sembolizasyonun bu okullarda ne kadar önemli 
olduğunu göstermeye yardımcı olabilir. Kar yağması ile ilgili bir konu önce kar 
hakkındaki konuşmalarla başlamış, şehre karın nasıl yağdığı üzerine 
konuşulduktan sonra kar yağması minyatür ahşap evlerin üzerine un dökülerek 
temsil edilmiştir. Daha sonra bu minyatür kasabada yer alan evlerin nerelerinin 

33 Wexler (2004). a.g.e.
34 Bersani ve Jarjoura (2002). Developing a sense of “we” in parent/teacher relationships. Akt: Stegelin 
(2003). Application of the Reggio Emilia approach to early childhood science curriculum. Early Childhood 
Education Journal, 30, 163-169. 
35 Fu, Stremmel ve Hill (2002). Teaching and learning: Collaborative explorations of the Reggio Emilia 
Approach. Columbus, OH: Merrill/Prentice-Hall. Akt: Stegelin, D. A. (2003). Application of the Reggio 
Emilia approach to early childhood science curriculum. Early Childhood Education Journal, 30, 163-169.
36 Goldhaber ve Smith (2002). The development of documentation strategies to support teacher reection, 
inquiry, and collaboration. Akt: Stegelin, (2003). a.g.e.
37 Abramson, Robinson ve Ankenman (1995). Project work with diverse students: Adapting curriculum based 
on    the Reggio Emilia approach. Childhood Education, 71, 197-202.
38 Vecchi (1993). The role of the atelierista. In C. Edwards, L. Gandini, & G. Forman (Eds.), a.g.e.
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daha fazla kar alabileceği üzerine yapılan konuşmalardan sonra okul dışına 
çıkılarak çocukların karla teması sağlanmıştır. Konuşmadan çizime, çizimden 
temsile ve somut olarak kara dokunmaya varan bu soyuttan somuta yolculuk bir 
çeşit sembolizasyon oyunudur. Çocuklar bu tip sembolizasyonlarla konuları 
işlemekle kalmaz sembolizasyonun daha soyut hali olan meta-sembolizasyon 
da yaparlar. Mesela, kalabalığı ifade etmede hangi sembolün kullanılacağından 
ziyade hangi sembol ya da sembollerin kalabalığı ifade etmede diğer 
sembollerden daha iyi olduğu üzerine tartışmalar yapılarak meta-

39
sembolizasyon yapılmış olur . Reggio Emilia okullarındaki çocuklar 
öğrendiklerini yazma, sayılar, çizim, heykel, resim, video, müzik, ve dans gibi 

40farklı yollarla sergilerler.

Değerlendirme
Reggio Emilia okullarında yer alan zengin çevre, sembolizasyon ve 

sanata verilen büyük önem günümüz dünyasında hizmet veren erken çocukluk 
eğitim kurumlarına ilham kaynağı olacak niteliktedir. Çocukların bilişsel 
gelişimi için zengin çevre önemli rol oynamaktadır. Zengin çevre çocukların 
edineceği tecrübelerin çeşitliliğini artırmada ehemmiyet arz eder.  Zengin 

41
tecrübelerin zihin gelişiminde çok önemli olduğu  göz önünde bulundurulursa 
Reggio Emilia yaklaşımının önemi daha iyi kavranmış olunur. 

Reggio Emilia yaklaşımı detaylı bir şekilde incelenerek Türkiye'deki 
erken çocukluk eğitim kurumları bu yönde yenilemeye tabi tutulmalıdırlar. 
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Okul Öncesi Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından 

42
oluşturulan 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim programında  
bahsedilen yapılanma ile Reggio Emilia sınıarındaki yapılanma arasında bazı 
benzerlikler mevcuttur.  Örneğin bu programda sanat etkinlik alanının sınıfın 
ayrı bir yerinde olması vurgulanmış ve bunun çocukların etkinliklerinin 
bölünmemesi ve ilgilerinin dağılmaması açısından önemli olduğu 
vurgulanmıştır. Ülkemizdeki erken çocukluk eğitim kurumlarının bu tavsiyeler 
doğrultusunda yeniden yapılandırılması erken çocukluk eğitiminin kalitesini 
şüphesiz artıracaktır. 

Reggio Emilia yaklaşımının çocuk imajı takdire şayandır. Çocukları boş 
levhalar olarak görüp onlara yukarıdan bakan bir eğitim felsefesinin sağlıklı 
bireyler yetiştirebilmesi mümkün değildir. Çocukları zayetleri olan küçük, 
zihinleri boş varlıklar olarak ele almaktan ziyade onları tıpkı Reggio Emilia 
felsefesindeki gibi 'şaşırtıcı ve sıra dışı güç ve yeteneklere sahip' eşsiz varlıklar 
olarak ele almak daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır. 

Eğitimle ilgili tüm bireylerin birbirlerini derinlemesine dinlemesi 

39 Forman (1993). a.g.e.
40 Bredekamp, S. (2013). Effective practices in early childhood education: Building a foundation. New York, 
NY: Pearson.
⁴¹ The Science of Early Childhood Development. (2007) National Scientic Council on the Developing Child. 
http://www.developingchild.net
42 Gürkan ve Haktanır (Editörler) (2006). Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 aylık çocuklar için) (2006). 
Ankara: Milli Eğitim Yayınları. 
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Reggio Emilia felsefesinin temel taşlarından birini teşkil eder. Bu husus tüm 
eğitim kurumları tarafından ehemmiyetle üzerinde durması gereken bir 
konudur. Dinlemenin olmadığı yerde anlamanın da olamayacağı; anlamanın 
olmadığı yerde de önyargıların olacağı aşikârdır. Öğretmen-öğrenci, idareci-
öğretmen/öğrenci arasında gerçekleşen dinlemeye dayalı bir eğitim 
kurumunun başarıya ulaşması kaçınılmazdır.  

Reggio Emilia okullarında projelerin veya konuların nasıl işlendiği 
erken çocukluk eğitmenleri tarafından dikkatlice incelenmelidir. Örneğin, 
gelincik çiçeği ve kar projelerinde olduğu gibi ön hazırlık, bireysel tecrübe, 
sembolizasyon ve tartışmaya dayalı eğitim, konunun basitçe resim ve 
konuşmalarla anlatılmasından daha etkili ve kalıcı olacaktır.  

Çocukların gelişimi hakkında düzenli kayıtların tutulması eğitimin 
kalitesini artıracak mahiyette bir uygulamadır. Çocukların gelişim 
özelliklerinin gözler önüne serilmesi hem çocuk, hem öğretmen, hem de 
ebeveynler için bilgi verici özelliğe sahiptir. Yine dokümantasyon olarak ele 
alınan, çocuklarının eserlerinin okulun hemen her yerinde sergilenmesi hem 
zengin çevre ortamı oluşturma açısından, hem de çocukların güvenlerinin 
tazelenmesi açısından önemlidir.  Sergilenecek kadar güzel bir esere imza atan 
çocuk ebetteki kendine güven duyacaktır. Sergileme uygulaması öğrencilerin 
ve aynı zamanda öğretmenlerin resim ve diğer sanatsal faaliyetleri daha 
ciddiyetle yürütmelerine de sebep olacaktır. Yaptıkları eserlerin sergileneceğini 
bilen çocuk kendisinin ciddiye alındığını fark edecektir. Fakat bu tür bir 

43uygulamaların her zaman uygun olamayacağı da unutulmamalıdır .  
Sanat için büyük önem arz eden sembolizasyon, Reggio Emilia 

okullarında büyük bir ustalıkla geliştirilmektedir. Sembolizasyon sadece görsel 
sanatlarla ilgili hususlarda değil, diğer alanlarda da (mesela, matematik, 
edebiyat, şiir, sosyal hayat vs.) çocuklara yardımcı olacak niteliktedir. 
Dolayısıyla günümüz erken çocukluk eğitim kurumlarının sembolizasyona 
daha fazla önem vermeleri gerekmektedir.

Reggio Emilia yaklaşımını uygulamak isteyen eğitim kurumlarının 
dikkatli olması gereken birkaç husus vardır. Beliren müfredat, bilgisiz ve 
tecrübesiz eğitmenler tarafından uygulanmaya kalkıldığında ciddi problemler 

44ortaya çıkabilir. Schiller'in  de belirttiği gibi eğitmen çevreyi, öğrenmeyi 
destekler mahiyette düzenlemelidir. Beliren müfredat, öğretmenin çevreyi 
düzenleyip kontrolü çocuklara bırakarak pasif hale gelmesi demek değildir. 
Eğitmen çevreyi düzenledikten sonra çocukların muhtemel keşierine ve 
sorularına uygun reaksiyon verecek donanıma sahip olmalıdır. Çocuk ve proje 
merkezli eğitimlerde öğretmenin kontrolü kaybetme ihtimali yüksek 
olduğundan, eğitmenin sınıfta denetimi sağlayabilmek için işlenilen konu ya da 
proje hakkında ayrıntılı bilgiye sahip olması gerekmektedir.  Dikkat edilmesi 
gereken bir başka husus ise proje ve konulara ayrılan zaman meselesidir. Bir 

43 The Reggio Emilia approach to early years education. (2006) http://www.ltscotland.org.uk/earlyyears 
/images/ ReggioAug06_tcm4-393250.pdf
44 Schiller (1995). a.g.e.
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yıllık sürede öğretilmesi gereken konuların oldukça fazla olduğu 
müfredatlarda, projelere bir ay ya da daha fazla zaman harcamak eğitimi 
olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla Reggio Emilia yaklaşımı örnek alınmak 
istenildiğinde projelere ayrılan zaman konusu ülkemizde uygulanan müfredat 
göz önüne alınarak değişikliğe tabi tutulmalıdır.  

Sonuç olarak sanat, insanların hayatlarını renklendirmekle kalmayıp, 
öğrenmeyi de kolaylaştırıcı ve etkin hale getirici bir özelliğe sahiptir. Sanatın 
erken çocukluk eğitimde başarıyla kullanılmasına en güzel örnek Reggio 
Emilia okullarıdır. Zengin sanat tarihine sahip ülkemizde sanatın erken 
çocukluk dönemi eğitiminde etkisini daha fazla göstermesi gerekmektedir. Bu 
yüzden üniversitelerimizdeki erken çocukluk eğitimi veren bölümlerde sanat 
ile ilgili en az birkaç dersin zorunlu olarak verilmesinde büyük fayda vardır. 
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Öz
Bu bir ar-ge (araştırma-geliştirme) araştırmasıdır.  Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 
Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda ses eğitimi 
alanında yapılan uygulamalarda, türkülerin de kullanıldığı, ancak tampere ses 
sisteminde ve opera söyleme biçimiyle ele alındığı tespit edilmiştir. Araştırmanın 
uygulama bölümünde, tek gruplu ön test-son test modeli uygulanmış, örneklem olarak 
iki adet Elazığ yöresi türküsü seçilmiştir. Buradan hareketle araştırmada; müzik 
öğretmenliği anabilim dalları ses eğitimi uygulamalarında, türkülerin, yöresel 
tavırlarına en yakın biçimde seslendirilmesine yönelik bir öğretim modeli geliştirmek 
ve uygulamadaki etkinlik düzeyini ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amacı 
gerçekleştirmek için ilk olarak çalışma grubu oluşturulmuş ve uygulama öncesi türkü 
söyleme düzeyleri, uzman değerlendirmeleri ile ortaya konulmuştur. Bu 
değerlendirmeler neticesinde grubun, türküleri, aldıkları eğitimin bir sonucu olarak 
tampere ses sisteminde ve opera stilinde seslendirmeye çalıştıkları görülmüştür. İkinci 
aşamada, örneklemde yer alan türküleri yöresel tavırlarına uygun olarak söylemeye 
yönelik bir öğretim modeli geliştirilmiştir. Geliştirilen bu model, çalışma grubuna 
uygulanmış ve uygulama sonrasında türkü söyleme düzeyleri tekrar uzman 
değerlendirmesine sunulmuştur. Sonuç olarak, çalışma grubunun geliştirilen model 
çerçevesinde uygulama öncesi ve sonrası türkü söyleme düzeyleri karşılaştırıldığında 
anlamlı bir gelişme sağladıkları görülmüştür. 

Anahtar sözcükler: Müzik eğitimi, ses eğitimi, türkü, öğretim modeli. 
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İNGİLİZCE BAŞLIK

Abstract 
This study is a R&D (research and development) research. It has been determined that 
Turkish Folk Songs (Türkü) are used in the eld of vocal training but in tempered sound 
system and with opera singing style at the Music Education Department of Fine Arts 
Department of Gazi University Gazi Education Faculty. Single group pretest-posttest 
model has been used on the application part of the study and two folk songs of Elazığ 
region have been selected as sample.   The purpose of this research is to produce a 
teaching model intended for singing Turkish Folk Songs according to their local style 
and to show its' effectiveness. To realize this purpose, at rst, levels of working group 
on singing Turkish Folk Songs have been found out by assessments of experts and it has 
been seen that they were trying to sing Turkish Folk Songs in tempered sound system 
and with opera singing style as a result of their previous vocal trainings. After that, a 
teaching model has been developed intended for singing selected Turkish Folk Song 
according to their local style. This model has been practised on working group and after 
training their level on singing Turkish Folk Song have been scored by experts.  As a 
result, it has been seen after application that level of working group on Turkish Folk 
Songs are higher than before application.

 Keywords: Music education, vocal training, Turkish folk song, teaching model.

108

Serkan ÖZTÜRK-Sadık ÖZÇELİK
Türkü Söylemeye Yönelik Öğretim Modeli (Elazığ Yöresi Örneği)



Giriş
Toplumların, içinde bulundukları döneme göre yaşam şekilleri 

biçimlenmiş ve bunlara bağlı olarak değerler sistemi ortaya çıkmıştır. Bu 
değerler sistemi, geçmişten geleceğe devam ettirilmek suretiyle toplumların 
kendi içinde yaşam biçimini oluşturan bir ortak kültür meydana getirmiştir. 
Kültür; “tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve 
manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, 
insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren 
araçların bütünüdür” (Türk Dil Kurumu [TDK], 16 Aralık 2013 tarihinde 
www.tdk.gov.tr  sayfasından erişilmiştir). Bu tanımdan yola çıkarak 
bahsedilen araçların arasında güzel sanatların ve bunun önemli dallarından biri 
olan müziğin olduğunu söylemek mümkündür.

Dünyanın her bölgesinde, yöre halklarının kültürüne dayalı müzikler ve 
halk şarkıları vardır. “Dünya üzerinde yaşayan bütün halkların, kendi duygu ve 
düşüncesi, sosyal yaşamı, tarihî ve coğrafî konumu ile şekillenen müzik türüne 
o ulusun halk müziği denir” (Hakalmaz,  2014, s.995). Uluslar kendi 
müziklerini kendi dillerinde isimlendirmişlerdir. Türklerin kendi halk 
müziğine verdiği isim Türkü' dür.

Türkülerin çoğu, sahibi belli olmakla beraber, zamanla nesilden nesile, 
bölgeden bölgeye halkın dilinde dolaşmak suretiyle asıl sahipleri unutularak 
anonimleşmişlerdir. Türkülerin ortaya çıktığı bölgeden yayılması, ilk önceleri 
halk şâirlerinin (âşıkların) seyahatleri, kervanlar, göçler, askerî hareketlilikler 
yoluyla ve musikî cemiyetlerinin faaliyetleri ile olmuştur. Radyo, televizyon ve 
son olarak internet gibi yayın organlarının yaygınlaşmasıyla beraber de 
toplumun geneline ulaşmıştır. Böylelikle yerel kimliğinin yanında milli bir 
kimlik de kazanmıştır. Belli bir bölgede ortaya çıkan kültür, diğer bölgelere de 
ulaşarak ortak bir kültür haline gelmiştir. Bu kültürlenme süreci bir süreklilik 
içindedir. “Özellikle 20. Yüzyılın son çeyreğinde yaşanan muazzam teknoloji 
devrimi, dünyanın iyice küçülmesine, siyasi ve ekonomik sınırların giderek 
ortadan kalkmasına sebep olmuştur” (Özçelik, 2002, s.147). Bu durum kültürel 
değerler için ve dolayısıyla müzik için de böyledir. Toplum yaşamının içinde 
kültürel bir unsur olarak yer alan müzik;  sosyoloji, etnoloji, psikoloji ve halk 
edebiyatı gibi çeşitli disiplinlerle ilişkili olmakla beraber farklı boyutlarıyla 
eğitim alanında da yer almaktadır. Kendi başına da, bir eğitim alanıdır. Müzik 
eğitiminin kollarından birisi de ses eğitimidir ve çeşitli müzik türlerine yönelik 
olarak gerçekleştirilmelidir. Türküler de bu müzik türlerinden birisidir.

Türküler, müzikal öğeleri açısından incelendiğinde, bölgelere göre farklı 
özellikler göstermektedir. Farklı bölgesel üslupları ve yöresel özellikleri ifade 
etmek için kullanılan kelime “tavır”dır. Tavrı oluşturan öğeler; “türkülerin 
ritimleri, usulleri, ses genişlikleri, ezgi yapıları ve yörelere göre değişen ağız 
yapılarıdır” (T.C. Kültür Bakanlığı, 2000). Türkü icralarında, bu öğelerin 

109

KSBD, S. 13, Sonbahar 2015, y. 7,  s. 107-134



büyük ölçüde değiştirilmesi, türküyü yapısal özelliklerinden uzaklaştıracak ve 
aynı sözler ile benzer bir müziğin yer aldığı yeni bir yapı haline getirecektir.  

Türküler, eğitim fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümü müzik 
öğretmenliği anabilim dallarında, anadal ses eğitimi, bireysel ses eğitimi ve 
koro uygulamalarında kullanılmaktadır. Ancak bu seslendirmeler, türkünün 
yöresel özelliklerinden farklı bir şekilde, batı dilleri fonetiğine uydurularak,  
arya, lied gibi opera söyleme biçimiyle, diğer bir ifadeyle şan tekniğiyle ve 
koma seslerden arındırılmak suretiyle tampere ses sistemi içinde 
yapılmaktadır. Oysaki ses eğitimi; “şarkı söyleme boyutuyla müzik, konuşma 
boyutuyla da dil ile yakından ilişkilidir. Müzik ve dil ise kültürün bir parçasıdır. 
Farklı kültürlerde, farklı konuşma ve şarkı söyleme biçimleri vardır. Sesi 
kullanma biçimleri, toplum yapısı ve kültürüne göre değişiklik gösterir” 
(Töreyin, 2008, s.7). Bu bakımdan, kültürün önemli bir parçası olan dil ile 
seslendirme arasında bir ilişki olduğu görülmektedir.

“Diller, morfolojik açıdan incelenerek yapılan sınıamada, biçim 
özelliklerine göre; yalınlayan, bağlantılı (bitişken), kaynaştıran diller ve 
bükümlü diller olmak üzere çeşitli gruplara ayrılmıştır” (Aksan, 2007, s.104). 
Yapılan bu sınıamaya göre Türkçe, bağlantılı (bitişken) diller grubunda yer 
almaktadır. Ortaya çıkan ezgiler ve söyleme biçimleri de, bölgelere göre dilin 
lehçeleri ve buna bağlı yöresel ağızlarla ilişkilidir. Bunun yanında liedlerin 
yazıldığı dil almanca ya da diğer bir deyişle germen dilleri ise, bükümlü diller 
grubunda yer almaktadır. Dolayısıyla lied söyleme biçimi de, alman dilinin 
özelliklerine uygun bir şekilde yapılanmıştır ve bu doğrultuda 
seslendirilmektedir. 

Ancak, müzik eğitimi anabilim dalları ses eğitimi derslerinde türküler, 
tavırlarına uzak bir şekilde opera söyleme biçimiyle seslendirilmektedir. Buna 
karşın, türküleri tavırlarına uygun ya da yakın olarak seslendirmeye yönelik bir 
öğretim modeline de rastlanmamıştır. Buradan hareketle, yerel kimliğinin 
yanında, milli bir kimliğe de sahip olan türkülerin, ses eğitimi uygulamalarında 
tavırlarına en yakın biçimde seslendirilmesine yönelik bir öğretim modelinin 
faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Araştırmanın Amacı
Bu araştırmada; eğitim fakülteleri müzik öğretmenliği anabilim dalları 

ses eğitimi uygulamalarında, örnek olarak seçilen türkülerin, tavrına en yakın 
biçimde seslendirilmesine yönelik, içeriğinde ses alıştırmalarının da 
bulunduğu bir öğretim modeli geliştirmek ve uygulamadaki etkinlik düzeyini 
ortaya koymak amaçlanmıştır. Belirtilen amaç doğrultusunda araştırmanın 
problem cümlesi; “Ses eğitiminde türkü söylemeye yönelik nasıl bir model 
geliştirilebilir ve uygulamadaki görünümü nasıldır'' olarak belirlenmiştir. 
Elazığ yöresi örnek olarak seçilmiştir.
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Bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki soruların yanıtları aranacaktır.
1. Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı ses eğitimi alanında 

yapılan uygulamalarda türkülerin eğitim materyali olarak kullanım durumu 
nasıldır?

2. Çalışma grubunun uygulama öncesi türkü söyleme düzeyleri nasıldır?
3. Türkü söylemeye yönelik hazırlanan öğretim modelinin işlevi ve 

değerlendirilmesi nasıldır? 
4. Çalışma grubunun geliştirilen ve uygulanan öğretim modeli sonrası 

türkü söyleme düzeyleri nasıldır? 
Sınırlılıklar

1. Bu araştırma evren bakımından; mesleki müzik eğitimi veren güzel 
sanatlar liseleri, konservatuvarlar, eğitim fakülteleri müzik eğitimi anabilim 
dalları ve amatör müzik eğitimi veren kuruluşlarla,

2. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) arşivi ve diğer yazılı 
kaynaklarda yer alan türkülerle,

3. Örneklem bakımından; Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği 
Anabilim Dalı'nda okuyan 3 öğrenci ve Elazığ yöresi kaynaklı “Tevekte Üzüm 
Kara” ve “Ne Feryad Edersin Divane Bülbül” türküleri ile, 

4. Örnek olay, gösterip yaptırma ve problem çözme öğretim metotları ile,
5. Değerlendirme aşamalarında kullanılan f-% dağılımı ve korelasyon 

hesaplama yöntemleri ile sınırlıdır.

Yöntem
Bu bölümde, araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri elde etmek 

için kullanılan araçlar ve ölçme araçları belirtilmiştir.
Araştırmanın Modeli

Ar-ge  a r a ş t ı rmas ı ,  yayg ın  o l a r ak  ku l l an ı l an  a r a ş t ı rma 
yöntemlerindendir. “Ar-ge araştırmaları uzman araştırmacıların 
sorumluluğunda, üretilmiş bilginin denemeli uygulaması ile, problemin 
çözümünde etkili olabilecek nitelikte, geçerliği denenmiş somut ürünler 
geliştirmeyi amaçlayan araştırmalardır” (Karasar, 2014, s.28). 

Makamsal ses sisteminde ve Elazığ Yöresi esas alınarak, ses eğitiminde 
kullanılmak üzere hazırlanan alıştırmaların türkü söylemeye etkilerinin 
incelendiği bu araştırma, mevcut durumu ve zayııklarını ortaya koyması ve 
alıştırmalar yoluyla yapılan uygulama ile bu uygulamanın etkilerini ortaya 
koyması nedeniyle bir araştırma-geliştirme (ar-ge) araştırmasıdır.

Araştırmada, tek gruplu ön test / son test modeli uygulanmıştır. Bu model 
şöyle tanımlanmıştır;  “gelişigüzel oluşturulmuş bir deney grubu bulunur ve bu 
gruba deneysel bir müdahale yapılmadan önce ön test, deneysel müdahale 
yapıldıktan sonra ise son test uygulanır. Ön test ve son testte aynı ölçme araçları 
kullanılır” (Özmen'den aktaran Metin, 2014, s.56). “Ön test ve son test 
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sonucunda elde edilen veriler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark varsa, 
bu farkın yapılan müdahaleden kaynaklandığı kabul edilir” (Baştürk'ten 
aktaran Özmen, (Ed. Metin, M.), 2014, s.56). 

Evren ve Örneklem
Bu araştırmada genel evreni, türküler ve eğitim fakülteleri müzik 

öğretmenliği anabilim dalı öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmacının 
Ankara'da bulunması sebebiyle, araştırmanın etkili bir şekilde yürütülebilmesi 
ve deney aşamasında uygulama kolaylığı sağlaması açısından, Gazi 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 
çalışma evreni olarak belirlenmiştir.

Yukarıda verilen çalışma evreni içerisinden bir örneklem grubu (çalışma 
kümesi) belirlenmiştir. Bu çalışma kümesi belirlenirken olasılık dışı örneklem 
oluşturma yöntemlerinden biri olan “monograk örneklem seçme yöntemi” 
kullanılmıştır. “Monograk örnekleme yönteminde araştırmacı, evren ile ilgili 
bilgilerine ve öngörülerine dayanarak, evreni temsil edebileceğini düşündüğü 
bir küme ya da bir-birkaç denek üzerinde çalışır” (Ural ve Kılıç, 2013, s.41).  

Buradan hareketle örneklem grubunu (çalışma kümesini); Gazi 
Üniversitesi Müzik Öğretmenliği ABD'nda iki yıl süreyle bireysel ses eğitimi 
dersi almış 3 öğrenci ve yöre olarak T.H.M. ile T.S.M. unsurlarını içermesinden  
dolayı uygulama materyali olarak Elazığ Yöresine ait “Tevekte Üzüm Kara” ve 
“Ne Feryad Edersin Divane Bülbül” türküleri ile bunların seslendirilmesine 
yönelik yazılan alıştırmalar oluşturmuştur.

Ölçme Araçları
Araştırmanın deneysel boyutunun ilk aşamasında, çalışma grubunun 

uygulama öncesi düzeyini belirlemek amacıyla, ses alıştırmaları uygulamaları 
öncesi yapılan görüntü kayıtları uzman görüşlerine sunulmuş ve 
değerlendirmede performans değerlendirme formu kullanılmıştır. Araştırma 
sürecinde, sürecin işleyişini takip etmek ve gerekli düzenlemeleri yapmak 
amacıyla her konunun sonunda ders öğretmeni tarafından hazırlanan süreç 
değerlendirme formları kullanılmıştır. Uygulama sonrasında ise, yapılan 
görüntü kayıtları tekrar uzman görüşüne sunulmuş ve ön-test aşamasında 
ölçme aracı olarak yer alan performans değerlendirme formu tekrar 
kullanılmıştır.

Çalışma grubu, ön test ve son test aşamasında aynı ölçme aracı 
(araştırmanın değerlendirme aşamalarında kullanılmak üzere, 5'li likert tipi 
değerlendirme ölçeği hazırlanmıştır)  üzerinden, üç farklı uzman öğretim üyesi 
tarafından puanlanmıştır. 

Ölçüm Güvenirliği
Ölçeğin güvenirliğini saptamak için ön test puanlamaları arasındaki 

korelasyona bakılmıştır. Bunun için öğrencilerin her biri için yapılan 3 uzman 
puanlamasının diğerleriyle ayrı ayrı olmak üzere pearson momentler çarpımı 
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i l e  kore lasyon  ka t say ı s ı  hesap lanmış t ı r.  Bu  hesap lama  i ç in 
h t t p : / / w w w. a l c u l a . c o m / c a l c u l a t o r s / s t a t i s t i c s / c o r r e l a t i o n -
coefcient/(11.11.2014) internet adresindeki online korelasyon hesaplama 
motoru kullanılmıştır. 

Öğrenci 1 (Tevekte Üzüm Kara) 
 

Uzman 1
   

Uzman 2    Uzman 3

1. Ses üretimi      30        35                 50
2. Perde doğruluğu     45        45                 55
3. Artikülasyon-Telaffuz     50        40                 45
4. Müzikalite     45        45                 45 
5. Toplam Puan

    
170

      
165               195

Tablo 1. Tevekte Üzüm Kara Türküsü İçin Öğrenci 1 Ön Test Puanları

Yukarıdaki tabloda belirtilen Tevekte Üzüm Kara türküsü için öğrenci 
1'in ön test puanları doğrultusunda, uzman puanlamaları arasındaki korelasyon 
katsayıları şöyledir;

Uzman 1 ile uzman 2 puanlamaları arasındaki korelasyon katsayısı; 0.99
Uzman 1 ile uzman 3 puanlamaları arasındaki korelasyon katsayısı; 0,98
Uzman 2 ile uzman 3 puanlamaları arasındaki korelasyon katsayısı; 0,99

Tablo 2. Ne Feryâd Edersin Divâne Bülbül türküsü için öğrenci 1 ön test puanları

Öğrenci 1 (Ne Feryâd
 

Edersin Divâne Bülbül) 
 

Uzman 1
   

Uzman 2    Uzman 3

1. Ses üretimi      35        35                 55
2. Perde doğruluğu     40        40                 45
3. Artikülasyon-Telaffuz     45        45                 50
4. Müzikalite     40        40                 40 
5. Toplam Puan

    
160

      
160               190

Yukarıdaki tabloda belirtilen Ne Feryâd Edersin Divâne Bülbül türküsü 
için öğrenci 1'in ön test puanları doğrultusunda, uzman puanlamaları 
arasındaki korelasyon katsayıları şöyledir;

Uzman 1 ile uzman 2 puanlamaları arasındaki korelasyon katsayısı; 1
Uzman 1 ile uzman 3 puanlamaları arasındaki korelasyon katsayısı; 0,99
Uzman 2 ile uzman 3 puanlamaları arasındaki korelasyon katsayısı; 0,99

Tablo 3. Tevekte Üzüm Kara türküsü için öğrenci 2 ön test puanları

Öğrenci 2 (Tevekte Üzüm Kara) 
 

Uzman 1
   

Uzman 2   
  

Uzman 3

1. Ses üretimi      30        30                 35
2. Perde doğruluğu     45        40                 25
3. Artikülasyon-Telaffuz     35        40                 20
4. Müzikalite     40        35                 25 
5. Toplam Puan

    
150

      
145               105

Yukarıdaki tabloda belirtilen Tevekte Üzüm Kara türküsü için öğrenci 
2'nin ön test puanları doğrultusunda, uzman puanlamaları arasındaki 
korelasyon katsayıları şöyledir;

Uzman 1 ile uzman 2 puanlamaları arasındaki korelasyon katsayısı; 0.99
Uzman 1 ile uzman 3 puanlamaları arasındaki korelasyon katsayısı; 0,97
Uzman 2 ile uzman 3 puanlamaları arasındaki korelasyon katsayısı; 0,97
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Tablo 4. Ne Feryâd Edersin Divâne Bülbül türküsü için öğrenci 2 ön test puanları

Öğrenci 2 (Ne Feryâd Edersin Divâne Bülbül) 
 

Uzman 1
   

Uzman 2   
  

Uzman 3

1. Ses üretimi      20        30                 40
2. Perde doğruluğu     40        35                 30
3. Artikülasyon-Telaffuz     40        30                 35
4. Müzikalite     30        30                 30 
5. Toplam Puan

    
130

      
125               135

Tablo 6'da belirtilen Ne Feryâd Edersin Divâne Bülbül türküsü için 
öğrenci 2'nin ön test puanları doğrultusunda, uzman puanlamaları arasındaki 
korelasyon katsayıları şöyledir;

Uzman 1 ile uzman 2 puanlamaları arasındaki korelasyon katsayısı; 0.98
Uzman 1 ile uzman 3 puanlamaları arasındaki korelasyon katsayısı; 0,96
Uzman 2 ile uzman 3 puanlamaları arasındaki korelasyon katsayısı; 0,99

Tablo 5. Tevekte Üzüm Kara türküsü için öğrenci 3 ön test puanları

Öğrenci 3 (Tevekte Üzüm Kara) 
 

Uzman 1
   

Uzman 2  
   

Uzman 3

1. Ses üretimi      50        45                 45
2. Perde doğruluğu     50        50                 50
3. Artikülasyon-Telaffuz     70        65                 40
4. Müzikalite     60        60                 45 
5. Toplam Puan

    
230

      
220               180

Tablo 7'de belirtilen Tevekte Üzüm Kara türküsü için öğrenci 3'ün ön test 
puanları doğrultusunda, uzman puanlamaları arasındaki korelasyon katsayıları 
şöyledir;

Uzman 1 ile uzman 2 puanlamaları  arasındaki korelasyon katsayısı; 0.99
Uzman 1 ile uzman 3 puanlamaları  arasındaki korelasyon katsayısı; 0,98
Uzman 2 ile uzman 3 puanlamaları  arasındaki korelasyon katsayısı; 0,98

Tablo 6. Ne Feryâd Edersin Divâne Bülbül türküsü için öğrenci 3 ön test puanları

Öğrenci 3 (Ne Feryâd Edersin Divâne Bülbül) 
 

Uzman 1
   

Uzman 2   
  

Uzman 3

1. Ses üretimi      50        45                 45
2. Perde doğruluğu     60        50                 50
3. Artikülasyon-Telaffuz     75        60                 40
4. Müzikalite     50        45                 45 
5. Toplam Puan

    
235

      
200               180

Tablo 8'de belirtilen Ne Feryâd Edersin Divâne Bülbül türküsü için 
öğrenci 3'ün ön test puanları doğrultusunda, uzman puanlamaları arasındaki 
korelasyon katsayıları şöyledir;

Uzman 1 ile uzman 2 puanlamaları arasındaki korelasyon katsayısı; 0.99
Uzman 1 ile uzman 3 puanlamaları  arasındaki korelasyon katsayısı; 0,98
Uzman 2 ile uzman 3 puanlamaları arasındaki korelasyon katsayısı; 0,99
“Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında değişen değerler almakla 

birlikte güvenirlik katsayısı hemen her zaman 0 ile +1 arasında değişen 
değerler almaktadır. Bir ölme aracı ya da ölçme sonuçları, bu katsayının +1'e 
yakınlığı oranında tesadü hatalardan arınık yani güvenilir olarak kabul edilir” 
(Demirel, 2004, s.195).  Buna göre, araştırmada kullanılan performans 
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değerlendirme formunun uzman puanlamalarına göre elde edilen güvenirlik 
katsayıları, 0.90 ile 1 arasında yer  almaktadır.

Verilerin Analizi
Araştırmada elde edilen nitel veriler, nitel araştırma veri analiz 

yaklaşımlarından olan betimsel veri analizi ile işlenmiştir. Ölçme araçları ile 
toplanan verilerin çözümlenmesinde istatistik, yani sayılama kullanılmıştır. 

Veri analizi işlemlerinin ilk aşamasında; müzik eğitimi anabilim dalı ses 
eğitimi uygulamalarında türkülerin eğitim materyali olarak kullanım 
durumuna ilişkin bulgulara ulaşmak amacıyla ses eğitimi öğretim elemanları 
ile yapılan görüşmeler ve takip edilen  bireysel ses eğitimi sınavları 
yorumlanmıştır. 

Daha sonra, uygulama öncesi kayıt altına alınan öğrenci 
performanslarına ilişkin veriler diğer bir ifadeyle ön-test sonuçları, hazırlanan 
performans değerlendirme formu ile uzman değerlendirmesine sunulmuştur. 
Elde edilen veriler tablo haline getirilerek analiz edilmiş ve yorumlanmıştır.  

Veri analizinin son aşamasında; son-test sonuçları aynı performans 
değerlendirme formu ile tekrar aynı uzmanların değerlendirmesine 
sunulmuştur. Elde edilen veriler tablo haline getirilerek analiz edilmiş ve 
yorumlanmıştır.  

Bulgular
Araştırmanın bu bölümünde, elde edilen verilerin analizine ve alt 

sorulara ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

   Türk Halk Müziğinde Tavır Kavramı 
Türkülerin ortaya çıktığı bölgenin coğrafî, tarihî, kültürel ve dil 

özellikleriyle bağlantılı olarak kendine özgü ritimleri, usûlleri, ezgi yapıları ve 
içinde bulunduğu lehçeye bağlı olarak yöresel ağızları vardır.  İşte bahsedilen 
bu unsurların, sözlü T.H.M. eserlerinin yani türkülerin icrasında uygulanması 
durumuna “tavır” denir. Yöresel tavırların ayırt edilmesinde özellikle “ağız 
(şive)”  kavramı öne çıkmaktadır. 

Ağız
Türkçe lehçe bakımından, Oğuz ve Uygur Lehçesi olmak üzere iki ana 
kola ayrılır. Uygur Lehçesi, Kaşgarlı Mahmut tarafından lûgatı da 
yazılan Kaşgar Lehçesi olarak devam etmiştir. Oğuz Lehçesi de kendi 
içinde Anadolu Lehçesi ve Azeri Lehçesi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 
Ağız ise, “aynı lehçe içinde, daha küçük yerleşim bölgelerine özgü olan 
ve daha küçük ayrımlara dayanan konuşma biçimidir. Örneğin Türkiye 
Türkçesinde, Anadolu'nun çeşitli yörelerinin konuşma biçimleri, ağız 
olarak nitelenebilir. Orta Anadolu ağızları, Ankara ağzı, Sivas ağzı, Van 
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ağzı gibi (Aksan, 2007, s.142).
Araştırmanın konusu gereği burada Elazığ (Harput) Ağzı ele alınacaktır.

Harput (Elazığ) Ağzı
Memişoğlu (1988, s.171-172), Harput Ağzı'nın Anadolu Lehçesi'ne 

bağlı olduğunu ancak Azeri ve Çağatay Lehçesi'nin tesir ve izlerine de 
rastlandığını belirtmiştir. Mesela, bazı köylerde “onlar” yerine “olar”, “al” 
yerine “aladur” “gelir” yerine “gelüptür” denilmektedir. Türkiye alfabesinde 
bulunmayan kaf, kef, gayın, hı hareri ve sesletimleri kullanılmaktadır. “Bak” 
yerine “bağ” veya “bah” denilerek bu harerin yerleri değişebilmektedir. 

Örneğin;
Bu dere baştan başa ayvalı bağ       Bu dere baştan başa hayvalı bağ                            
Ayvalar sararıyor dön geri bak  Hayvalar sararıyor dön geri bah

Harput'un konuşma ağzını da küçük farklarla ikiye bölmek mümkündür;
1.Harput'un içinde ve yakın köylerinde konuşulan dil,         
2.Harput'un uzak köylerinde konuşulan dil.
Harput'ta “geliyorum” yerine “gelim” denildiği halde, uzak köylerde 
“gelerim”, “gelirem” denilmektedir.
Araştırmada ele alınan türkülerden biri olan Tevekte Üzüm Kara 

türküsünde de, belirtilen şu kelimeler; “yangınım” yerine “yangınam”, 
“yanına” yerine “yanan”, “geleyim” yerine “gelem”, “vurgunum” yerine 
“vurgunam” şeklinde yöresel seslendirilişi ile görülmektedir.

Harput Ağzı'nda Vokaller (Sesli harer)
Farklı lisanlarda farklı sesletimleri olan aynı vokaller, aynı lisan içinde 

de çeşitli coğra bölgelerde oluşan lehçelere ve yöresel ağızlara göre farklılık 
göstermektedir. Elazığ (Harput) ağzında vokallerin söylenişi Memişoğlu 
(1998, s.174) tarafından aşağıdaki gibi belirtilmiştir.

“A” vokali; başta kapalı, sonda açık söylenir: “anâ,” “bacı” ve “gardâş” 
kelimelerinde olduğu gibi.
“E” vokali ise, başta ve sonda ekseriyetle kapalı söylenir. Ancak 
“sevecêm,” “ölêm” gibi  bazı kelimelerin sonda da açık söylendiği olur. 
Bir de “e” ile “i” arasında söylenen bir harf vardır ki, birçok kelimede 
hem kısa hem de uzun olarak kullanılır. Bu har burada  (é) şeklinde, 
aksanlı yazacağız. Mesela él, éyi, éle, béle gibi kelimelerde kısa; né'disin 
gibi illerde uzun söylenir.
“ İ ” vokali ekseriyetle dar söylenir. Bazen “ü” ile yer değiştirir. “Ceviz” 
yerine “cevüz” gibi. 
“ I “ vokali mat'tır. “O” ve “Ö” hareri de, ekseriyetle kapalı söylenir.

Harput Ağzı'nda Konsonlar (Sessiz harer)
Vokallerde olduğu gibi sessizlerin söylenişinde de, aynı dil içinde 
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olmasına rağmen çeşitli coğra bölgelerde oluşan lehçelere ve yöresel ağızlara 
göre farklılıklar görülmektedir. Memişoğlu (1998, s.175), Elazığ (Harput) 
yöresinde sessiz harerin söylenişini aşağıdaki şekilde belirtmiştir;

Sessiz vokallerden “k”, kelimenin başında daima “g”, sonunda “ğ” veya 
“kh” olarak telâffuz edilir. Ancak “kimi” ya da “kimin” gibi bazı 
kelimelerde İstanbul şivesinde olduğu gibi söylenir.
(R) harnden evvel (İ) getirilir. (N) konsonu yerine (V), (M) yerine (N) 
de söylenebilir. Örneğin; “yalnız” yerine “yalavuz”, “şimdi” yerine 
“şindi”, (Y) har sonda ise düşebilir. “Buğday” yerine “buğda” denildiği 
gibi. Bazen de (Y) yerine (V) gelir; “köy” yerine “köv”, “tüy” yerine 
“tüv” gibi.
(J) konsonu yerine (C) kullanılır. “Capon”, “candarma” gibi… Ortada 
olunca, (C) konsonu yerini (J) ye bırakır. “Vijdan”, “ejdad” gibi…
(D) yerine (T) kullanılabilir. “Diken” yerine “tiken”, “dut” yerine “tut” 
gibi.
Bazen de, (İ) ve (Y) konsonları yer değiştirebilir. “İnmek” yerine 
“yenmek”, “yılan” yerine “ilan” kelimelerinde olduğu gibi.
(Ç) konsonu bazen yerini (C) 'ye terkeder. “Kırac”, “yamaç” gibi.
(Z) ve (S) konsonları da, “çerkes” yerine “çerkez”, “nergis” yerine 
“nergiz” kelimelerinde de görüldüğü gibi yer değiştirebilmektedirler.
(L) konsonu da, yerini (N) konsonuna terkedebilir. “Anlamak” yerine 
“annamak”, “alnı” yerine “annı” gibi.
Bazen (L) ile (G) ve (V) konsonları yer değiştirir. “Şalvar” yerine 
“şavvar”, “bulgur” yerine “buğlur” gibi.

Harput Ağzında görülen diğer bazı hususiyetler aşağıdaki gibidir;
1. Ahenk kaidesine kesin olarak uyulur. Kalın hece ile başlayan söz, yine 
kalın hece ile biter. “Merhaba” yerine “maraba” gibi.
2. Harput konuşmasında imâle (kısa heceyi uzun okuma) yoktur. Ancak 
istisnai olarak yabancı kelimelerde (a) ile gelen (ayın) ve (ha) hareri 
yutularak, bunun yerine imale yapılır. ”Saat” yerine “sât”, “kabahat” 
yerine “kabât” gibi.
3. Diyarbakır, Bitlis, Siirt gibi vilayetlerde olan şedde, Harput 
konuşmasında yoktur. Ancak “küllah”, “zoppa”, “eşşek” gibi birkaç 
kelime müstesna.
4. Harputta, umumiyetle, kelimeler ve illeri, inceltme ve kısaltma 
fonetiği kulağa çarpar. “Çekirdek” yerine “çegürdek”, “mahalle” yerine 
“mehle”, “kilitli” yerine “kitli”, “geleceğim” yerine “gelecem”, “geliyor 
musun” yerine “gelimisin” denilir.
5. Konuşmada, ağız yaygın ve telaffuz sert olmadığı gibi, gırtlaktan da 
konuşulmaz. (Kh=Hı) har bile, damaktan telaffuz edilir.
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“Vokallerin söylenişinde hiçbir keskinlik ve tizlik görülmez, bilakis ağız 
oldukça kapalıdır. Vokalin ses değeri hançereden çok, dudak ve damakla 
tayin edilir. Konsonlar da aynı söyleyiş kaygısı ile ilişkili olarak, sözlerin 
her yerinde bir çınlamaya bağlı kalırlar ve oldukça önemli kısalmalara, 
benzeşmelere uğrarlar” (Bahaeddin'den aktaran Memişoğlu, 1988, 
s.176).

Gazi Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Ses Eğitimi Alanında 
Yapılan Uygulamalarda Türkülerin Eğitim Materyali Olarak Kullanım 

Durumuna İlişkin Bulgular
Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi 

Anabilim Dalı geçmiş yıllara ait lisans ders programında (2012-2014 eğitim-
öğretim yılları arası), ses eğitimi  alanında, bireysel ses eğitimi, anadal ses 
eğitimi, çoksesli koro ve güncel lisans ders programında (2014-2015) bunlara 
ek olarak T.S.M. koro ve T.H.M. koro uygulamalarının olduğu görülmüştür. 

Öğretim elemanları ve öğrencilerle yapılan görüşmeler ile takip edilen 
ses eğitimi sınavları neticesinde, tüm ses eğitimi alanlarında türkülerin eğitim 
materyali olarak yer aldığı görülmüştür. Ancak, bireysel ses eğitimi ve anadal 
ses eğitimi derslerinde yer verilen türkülerin, yöresel tavırlarından uzak bir 
şekilde tampere ses sisteminde ve opera söyleme biçimiyle seslendirilmeye 
çalışıldığı, türkü ile ilgili kavramsal bilgilere yer verilmediği ve tavır konusu 
üzerinde durulmadığı tespit edilmiştir. 

Şarkı söylemede temel davranışları kazandırmayı amaçlayan bireysel 
ses eğitiminin, aynı zamanda diğer ses eğitimi uygulama alanlarına da bir 
hazırlık aşaması olduğu bilinmektedir. Bu bağlamda müzik eğitimi güncel 
lisans programı (2014-2015) incelendiğinde; T.H.M. ve T.S.M. koro 
derslerinin olduğu, ancak bu derslerde, belirtilen türlere ilişkin şarkı söylemede 
temel davranışları kazandırmaya yönelik bir ses eğitimi sürecinin olmadığı 
görülmüştür. Aynı zamanda, uygulanan bireysel ses eğitimi derslerinde, T.H.M. 
ve T.S.M. türlerini,  özelliklerine uygun şekilde seslendirmeye yönelik eğitim 
uygulamalarının da olmadığı tespit edilmiştir. 

Çalışma Grubunun Uygulama Öncesi Türkü Söyleme Düzeylerine 
İlişkin Bulgular

Uygulama öncesinde, çalışma grubu öğrencileri ile yapılan görüşmeler 
ve kendi dönemlerine ait 1 ve 2'nci sınıf ders programlarının incelenmesi 
sonucunda, öğrencilerin Türk Halk Müziği'ne ilişkin Geleneksel Türk Halk 
Müziği ve Geleneksel Türk Müziği Uygulaması derslerini birer dönem 
süresince almış oldukları tespit edilmiştir. Bu derslerde, teori, çalma ve 
söyleme boyutlarında uygulamalar gerçekleştirilmiştir. Ancak, söyleme 
boyutunda, türkü söylemeye yönelik belirli bir modelin uygulanmadığı ve 
çalışma grubunun, ses eğitimi kapsamında türkü söylemeye yönelik herhangi 
bir plânlı eğitimden geçmediği belirlenmiştir. 
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Uygulama grubu öğrencilerinden, örneklemde yer alan türküleri, o 
zamana kadar edinmiş oldukları ses eğitimi kazanımları ışığında 
seslendirmeleri istendiğinde, her 3 öğrencinin de, türküleri, opera söyleme stili 
ile seslendirmeye çalıştığı ve türkülerde yer alan koma ses aralıklarını tam 
olarak uygulayamadıkları görülmüştür. 

Türkü Söylemeye Yönelik Hazırlanan Ses Eğitimi Modeli ve 
Değerlendirilmesine İlişkin Bulgular

 “Eğitim öğretim çalışmalarında; ünitelendirilmiş yıllık plân ve ders 
plânı olmak üzere iki çeşit plân hazırlanır” (Demirel, 2004, s.24). 
Ünitelendirilmiş yıllık plân, belli ünite ve konuların yıl içerisinde ne zaman 
işleneceğini gösteren bir çalışma planıdır. Ders plânı ise; “belli bir ders için bir 
ya da birden çok ders saati içerisinde işlenecek konuların plânlamasıdır” 
(Demirel, 2004, s.25). Bu araştırmanın konusu olan türkü öğretimi, ses eğitimi 
programı içinde yer alan bir konu olmasından dolayı yapılan uygulamaların 
plânlaması, ders plânı şeklinde yapılmıştır.

Öğretim modeli, öğrenme alanları ve içeriği aşağıda yer alan Türkü 
Öğretimi Ders Planı'nda belirtildiği üzere her türkü için 4 bilişsel ve 4 
uygulama olmak üzere 8 öğrenme alanından oluşmaktadır. 

Bilişsel öğrenme alanlarının işlendiği bölüm, uygulama için bir ön bilgi 
ve hazırlık aşamasıdır. Burada, türkünün yöresi, formu, makamı ve usûlü 
hakkında teorik bilgiler verilmiş ve öğrencilerin, ilgili bilişsel kazanımları 
gerçekleştirip gerçekleştiremediği değerlendirilmiştir.

Uygulama alanında ise; öğrencilerin türküleri, yöresine, formuna, 
makamına ve usûlüne uygun seslendirmeleri amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik 
olarak hazırlanan alıştırmalar, uygulama safhasında, ders plânında belirtildiği 
şekilde uygulanmıştır. Süreç içerisindeki öğrenci performansları öğretmen 
tarafından değerlendirilmiş, tablolar halinde verilmiştir.

Türkü Öğretimi Ders Plânı I
Bilişsel Alan: 

1.Türkünün yöresi 2.Türkünün formu 3.Türkünün makamı 4.Türkünün 
usûlü

Süre: 15 dk.
İlgili kazanımlar:
1. Türkünün ait olduğu yöreyi öğrenebilme
2. Türkünün THM formlarından “kırık hava” olduğunu öğrenebilme
3. Türkünün hangi makamda olduğunu ve bu makamın özelliklerini 

öğrenebilme
4. Türkünün usûlünü öğrenebilme
Strateji: Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
Metot: Anlatma, sunma, gösterme/yaptırma yoluyla öğretim metotları
Araç ve gereçler: Tevekte Üzüm Kara türküsü, ilgili görsel, işitsel ve 

kuramsal materyaller
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Öğrenme-öğretme süreci:
1.Etkinlik: Türkülerin ortaya çıktıkları bölgelere göre farklı özelliklere 

sahip oldukları ve buradan hareketle ait oldukları coğra bölgelere gönderme 
yapılarak tanımlandıkları (Burdur-Teke Yöresi Türküsü, Elazığ-Harput Yöresi 
Türküsü, Urfa Yöresi Türküsü gibi) anlatılır. Tevekte Üzüm Kara türküsünün 
Elazığ Yöresi'ne ait olduğu belirtilir. Son olarak bu bilgilerin öğrenci tarafından 
tekrar ifade edilmesi istenir.

2.Etkinlik: Türkülerin yapı bakımından Uzun ve Kırık Hava'lar diye 
ikiye ayrıldığı ifade edilir. Belli bir ölçü içinde düşünülemeyen ve serbest 
tartımlı türkülere genel olarak Uzun Hava dendiği, ancak farklı bölgelerde, 
Bozlak, Maya, Garip, Kerem, Hoyrat, Divan, Yanık, Müstezat, Aydos, Eğin, 
Türkmeni gibi farklı isimlerle tanımlandığı, Kırık Havaların ise, ölçüsü ve 
tartımı belli türküler olduğu söylenir. Tevekte Üzüm Kara türküsünün kırık 
hava olduğu belirtilir. Son olarak öğrenci tarafından tekrar edilmesi istenir.

3.Etkinlik: Tevekte Üzüm Kara türküsünün muhayyer makamında 
olduğu ifade edilir. Muhayyer makamının Hüseyni makamının inici hali 
olduğu söylenir. Tiz duraktan başlayıp, dizinin tiz tarafındaki sekizli sahası 
içinde dolaştıktan ve güçlüde bir asma karar yaptıktan sonra tıpkı hüseynî gibi 
inerek dügâh perdesinde kaldığı seslendirilerek gösterilir. Seslendirme 
sırasında koma seslerin makamın karakterini yansıtabilmek açısından doğru 
icrasının önemine dikkat çekilir. Verilen bilgilerin öğrenci tarafından tekrar 
edilmesi istenir. 

4.Etkinlik: Türk Halk Müziği'nde usûllerin, ana usûller (2,3 ve 4 birim 
vuruşlu), bileşik usûller (5,6,7,8,ve 9 birim vuruşlu) ve karma usûller (10 ve 
daha fazla birim vuruşlu) şeklinde üçe ayrıldığı ifade edilir. Harput-Elazığ 
Müziği'nde, usûl yönünden incelendiğinde 2/4, 4/4, 6/4 ve 6/8'lik gibi 
aksamayan usullerin yanında, ölçüsü 10/8'lik olan aksak usûllerin daha fazla 
bulunduğu belirtilir. Usûlü 10/8'lik olan aksak usûllerdeki 3'lülerin yer 
değiştirmesinin yöre müziğinde çok sık görüldüğü vurgulanır.  Tevekte Üzüm 
Kara türküsünün 2/4'lük usûlde olduğu söylenir. Son olarak anlatılanların 
öğrenci tarafından tekrar edilmesi istenir.

Ölçme-Değerlendirme: 
Ders sonrasında öğrencilerin bilişsel öğrenme durumlarını 

değerlendirmek amacıyla, belirtilen kazanımlarla ilişkili olarak aşağıdaki süreç 
değerlendirme formu kullanılmıştır. İlgili öğrenme alanına ilişkin kazanımların 
gerçekleşme oranını ölçmek için 4 soruluk bir test hazırlanmıştır. Her soru 25 
puan üzerinden değerlendirilmiştir. 
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Tablo 7. Tevekte Üzüm Kara Türküsü Bilişsel Öğrenme Alanına İlişkin Sorular ve 
Öğrencilerin Aldıkları Puanları Gösteren Süreç Değerlendirme Formu

Sorular  Öğrenci 1

   
Öğrenci 2   Öğrenci 3

1. Adı geçen türkü hangi yöreye aittir? 
     

25
       

25                 25
 

2. Adı geçen türkü hangi THM formundadır ?     25        25                 25  

3. Adı geçen türkü hangi makamdadır?     25        25                 25  
4. Adı geçen türkünün usûlü nedir?

     
25

       
25                 25 

Toplam Puan

    
100

      
100               100

Bilişsel öğrenme alanı, aynı zamanda uygulama öncesi bir hazırlık 
aşaması olduğundan, öğrencilerin seslendirecekleri türkülerle ilgili temel 
kavramsal bilgilere sahip olmaları amaçlanmıştır. Yukarıdaki tabloda 
görüldüğü üzere, her bir öğrenci bilişsel alan sorularına eksiksiz cevap vermek 
suretiyle 100 tam puan almıştır.  

Uygulama Alanı: 
1.Ses üretimi 
2.Ses aralıkları 
3.Artikülasyon (telaffuz) 
4.Tavır ve usûl 
Süre: 30 dk.
İlgili kazanımlar:
1.Türkü türüne ve türkünün yöresine uygun ses üretebilme
2.Türküdeki ses aralıklarını (tam, yarım, koma ses gibi) doğru 

seslendirebilme
3.Türkünün sözlerini anlaşılır ve yöre ağzına yakın bir şekilde telaffuz 

edebilme
4.Türküyü tavrına uygun müzikal bütünlük içerisinde usûlüne uygun 

söyleyebilme
Strateji: Sunuş yoluyla öğretim stratejisi 
Metot: Anlatma, sunma, gösterme/yaptırma yoluyla öğretim metotları
Araç ve gereçler: Görsel ve işitsel materyaller, Tevekte Üzüm Kara 

türküsü (bkz. TRT T.H.M. repertuvarı) ve bu türküyü seslendirmeye yönelik 
yazılan alıştırmalar, eşlik sazı (bağlama)

Öğrenme-öğretme süreci:
1.Etkinlik: Tevekte Üzüm Kara türküsü, Elazığ Yöresi sanatçılarına ait 

görsel ve işitsel kayıtlardan dinlenir ve 1. konuda edinilen kazanımlar ışığında 
öğrencilerin yorumları alınır. Ses üretiminin türkü türüne uygun olması 
gerektiği vurgulanır ve öğretmen tarafından örneklemeler yapılır. Daha sonra 
öğretmen tarafından seslendirilen alıştırmalar öğrenci tarafından bağlama 
eşliğinde tekrar edilir ve gerekli düzeltmeler yapılır. 

2.Etkinlik: Tevekte Üzüm Kara türküsünde yer alan ses aralıklarına 
yönelik hazırlanan alıştırmalar, öğretmen tarafından örneklenir ve öğrenci 
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tarafından bağlama eşliğinde tekrar edilir. Koma seslerin doğru 
seslendirilmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulanır.

3.Etkinlik: Yöre insanına ait görüntülü ve işitsel kayıtlar dinlenir ve 1. 
konuda edinilen kazanımlar ışığında öğrencilerin yorumları alınır.  Tevekte 
Üzüm Kara türküsünün sözleri müziksiz olarak ve yöre ağzına yakın bir şekilde 
öğretmen tarafından telaffuz edilmeye çalışılarak örneklenir ve öğrenci 
tarafından tekrarı yapılır. 

4.Etkinlik: Tevekte Üzüm Kara türküsü, TRT ve Elazığ Yöresi 
sanatçılarına ait görsel ve işitsel kayıtlardan dinlenir ve 1. konuda edinilen 
kazanımlar ışığında öğrencilerin yorumları alınır. Türkünün tavrına yönelik 
hazırlanan alıştırmalar, usûlüne uygun bir şekilde müzikal bütünlük içinde 
öğretmen tarafından örneklenir ve öğrenciye tekrar ettirilir. Gerekli 
düzeltmeler yapılır ve yeterli sonuç alınıncaya kadar örnekleme ve tekrar süreci 
devam eder. Alıştırmalar yapıldıktan sonra türkü söylemeye geçilir.

Türküdeki motieri ve cümleleri içeren, türkünün makamına ve yöresel 
tavrına uygun söylemeye yönelik alıştırmalar aşağıda verilmiştir. 
Alıştırmaların uygulanmasında hecelerin bağlanması sırasında ve uzayan 
hecelerde (ğ) sessizinin yöreye uygunluğu açısından belirgin olarak 
vurgulanmasına dikkat edilmelidir.

Alıştırma 1

Şekil 1. Tevekte Üzüm Kara türküsüne yönelik 1. alıştırma 

*Alıştırma 1, türküde yer alma sıklığı doğrultusunda a,e ve ü vokallerini 
çalıştırmaya yöneliktir.

Alıştırma 2

Şekil 2. Tevekte Üzüm Kara türküsüne yönelik 2. Alıştırma
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Alıştırma 3

Şekil 3. Tevekte Üzüm Kara türküsüne yönelik 3. alıştırma 

*Alıştırma 2 ve 3, makamı çalıştırması yanında, türküde yer alan bir 
pasajdaki söz, ses aralıkları ve bağları çalıştırmaya yöneliktir.

Alıştırma 4

Şekil 4. Tevekte Üzüm Kara türküsüne yönelik 4. alıştırma 

Alıştırma 5

Şekil 5. Tevekte Üzüm Kara türküsüne yönelik 5. alıştırma

Alıştırma 6

Şekil 6. Tevekte Üzüm Kara türküsüne yönelik 6. alıştırma 

*Alıştırma 6, türküde yer alan bir pasajdaki söz, ses aralıkları ve bağları 
çalıştırmaya yöneliktir.
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Alıştırma 7

*Alıştırma 7, a,e,u,ü vokallerini ve otuzikilik nota hareketlerini tavıra 
uygun çalıştırmaya yöneliktir.

Şekil 7. Tevekte Üzüm Kara türküsüne yönelik 7. alıştırma

Alıştırma 8

*Alıştırma 8, türkünün içinde yer alan sözlere ve tartımlara yöneliktir.
Ölçme-değerlendirme: 

Ders sonrasında öğrencilerin performanslarını değerlendirmek 
amacıyla, belirtilen kazanımlarla ilişkili olarak aşağıdaki süreç değerlendirme 
formu kullanılmıştır. İlgili öğrenme alanına ilişkin kazanımların gerçekleşme 
oranını ölçmek için 4 maddelik bir form hazırlanmıştır. Her madde 25 puan 
üzerinden değerlendirilmiştir.

Şekil 8. Tevekte Üzüm Kara türküsüne yönelik 8. alıştırma 

Tablo 8. Uygulama Alanları ve Uygulama Sürecinde Öğrencilerin Aldıkları Puanlar

Sorular  Öğrenci 1
 

Öğrenci 2   Öğrenci 3

1.   Türkü türüne uygun ses üretebilme
       

20
         

15                22
2.   Türküdeki ses aralıklarını doğru seslendirebilme        23          22                24
3. Türkünün sözlerini anlaşılır ve yöre ağzına yakın bir şekilde 
telaffuz edebilme 

      22          20                23

4. Türküyü tavrına ve usûlüne uygun müzikal bütünlük içerisinde 
söyleyebilme 

      
22

         
20                22

Toplam Puan

      
87

         
77                91

Ders öğretmeni tarafından yapılan süreç değerlendirmesi sonucunda, 
öğrenci 1 ve 3'ün 81-100 aralığında bir puan alarak çok iyi, öğrenci 2'nin ise 61-
80 aralığında bir puan almak suretiyle iyi olarak değerlendirildiği 
görülmektedir.

Türkü Öğretimi Ders Plânı II
Bilişsel Öğrenme Alanları:

1.Türkünün yöresi
2.Türkünün formu
3.Türkünün makamı
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4.Türkünün usûlü
Süre: 15 dk.
İlgili kazanımlar:
1. Türkünün ait olduğu yöreyi söyleyebilme
2. Türkünün THM formlarından “kırık hava” olduğunu söyleyebilme
3. Türkünün hangi makamda olduğunu ve bu makamın özelliklerini 

bilme
4. Türkünün usulünü bilme
Strateji: Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
Metot: Anlatma, sunma, gösterme/yaptırma yoluyla öğretim metotları
Araç ve gereçler: 
-Ne Feryâd Edersin Divâne Bülbül türküsü
-İlgili görsel, işitsel ve kuramsal materyaller
-Eşlik sazı (bağlama) 

Öğrenme-öğretme süreci:
1.Etkinlik: Türkülerin ortaya çıktıkları bölgelere göre farklı özelliklere 

sahip oldukları ve buradan hareketle ait oldukları coğra bölgelere gönderme 
yapılarak tanımlandıkları (Burdur-Teke Yöresi Türküsü, Elazığ-Harput Yöresi 
Türküsü, Urfa Yöresi Türküsü gibi) anlatılır. Ne Feryâd Edersin Divâne Bülbül 
türküsünün Elazığ Yöresi'ne ait olduğu belirtilir. Son olarak bu bilgilerin 
öğrenci tarafından tekrar ifade edilmesi istenir.

2.Etkinlik: Türkülerin yapı bakımından Uzun ve Kırık Hava'lar diye 
ikiye ayrıldığı ifade edilir. Belli bir ölçü içinde düşünülemeyen ve serbest 
tartımlı türkülere genel olarak Uzun Hava dendiği, ancak farklı bölgelerde, 
Bozlak, Maya, Garip, Kerem, Hoyrat, Divan, Yanık, Müstezat, Aydos, Eğin, 
Türkmeni gibi farklı isimlerle tanımlandığı, Kırık Havaların ise, ölçüsü ve 
tartımı belli türküler olduğu söylenir. Ne Feryâd Edersin Divane Bülbül 
türküsünün kırık hava olduğu belirtilir. Son olarak öğrenci tarafından tekrar 
edilmesi istenir.

3.Etkinlik: “Ne Feryâd Edersin Divane Bülbül” türküsünün hüseynî 
makamında olduğu ifade edilir ve makam hakkında bilgi verilir. “Çıkıcı bir 
makamdır. Bir hüseyni beşlisinin tiz ardına bir uşşak dörtlüsü eklenmek 
suretiyle oluşmaktadır. Beşli ve dörtlünün birleştiği yerdeki ses olan beşinci 
derece makamın güçlü sesidir. Durak sesi dügâh (la) perdesidir. Donanımında 
“si” perdesi için T.S.M. de bir koma bemolü ve “fa” perdesi için bir  bakiyye 
diyezi yer alır. T.H.M. de ise, “si”  2 koma bemolü ve “fa” için 2 bakiyye diyezi 
yer alır. Hüseyni makamının dizisi aşağıdaki şekildedir;
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Şekil 9. Hüseynî makam dizisi

Seslendirme sırasında koma seslerin (bu türküde sibemol 2) makamın 
karakterini yansıtabilmek açısından doğru icrasının önemine dikkat çekilir. 
Anlatılan bilgilerin öğrenci tarafından tekrar edilmesi istenir. Türkünün dizisi 
nota halinde verilir.

4.Etkinlik: Türk Halk Müziği'nde usûllerin, ana usûller (2,3 ve 4 birim 
vuruşlu), bileşik usûller (5,6,7,8,ve 9 birim vuruşlu) ve karma usûller (10 ve 
daha fazla birim vuruşlu) şeklinde üçe ayrıldığı ifade edilir. Harput-Elazığ 
Müziği'nde, usûl yönünden incelendiğinde 2/4, 4/4, 6/4 ve 6/8'lik gibi 
aksamayan usullerin yanında, ölçüsü 10/8'lik olan aksak usûllerin daha fazla 
bulunduğu belirtilir. Usûlü 10/8'lik olan aksak usûllerdeki 3'lülerin yer 
değiştirmesinin yöre müziğinde çok sık görüldüğü vurgulanır.  Ne Feryâd 
Edersin Divane Bülbül türküsünün 10/8'lik usûlde olduğu söylenir. Son olarak, 
anlatılanların öğrenci tarafından not alınması ve tekrar edilmesi istenir.

Ölçme-Değerlendirme: 
Ders sonrasında öğrencilerin bilişsel öğrenme durumlarını 

değerlendirmek amacıyla, belirtilen kazanımlarla ilişkili olarak aşağıdaki süreç 
değerlendirme formu kullanılmıştır. İlgili öğrenme alanına ilişkin kazanımların 
gerçekleşme oranını ölçmek için 4 soruluk bir test hazırlanmıştır. Her soru 25 
puan üzerinden değerlendirilmiştir.

Şekil 10. Ne Feryâd Edersin Divane Bülbül türküsünün dizisi

Tablo 9. Bilişsel Öğrenme Alanlarına İlişkin Sorular ve Öğrencilerin Aldıkları Puanlar
Sorular  Öğrenci 1

   
Öğrenci 2

    
Öğrenci 3

1. Adı geçen türkü hangi yöreye aittir?       25         25                 25
2. Adı geçen türkü hangi THM formundadır ?      25         25                 25   
3. Adı geçen türkü hangi makamdadır?      25          25                 25
4. Adı geçen türkünün usûlü nedir?      25         25                 25 
Toplam Puan

     
100

       
100  

             
100

Bilişsel öğrenme alanı, aynı zamanda uygulama öncesi bir hazırlık 
aşaması olduğundan, öğrencilerin seslendirecekleri türkülerle ilgili temel 
kavramsal bilgilere sahip olmaları amaçlanmıştır. Yukarıdaki tabloda 
görüldüğü üzere, her bir öğrenci bilişsel alan sorularına eksiksiz cevap vermek 
suretiyle 100 tam puan almıştır.
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Uygulama Alanları: 
1.Ses üretimi
2.Ses aralıkları
3.Artikülasyon (telaffuz)
4.Tavır ve usûl 
Süre: 1 ya da birkaç ders saati
İlgili kazanımlar:
1.Türkü türüne ve türkünün yöresine uygun ses üretebilme
2.Türküdeki ses aralıklarını (tam, yarım, koma ses gibi) doğru 

seslendirebilme
3.Türkünün sözlerini anlaşılır ve yöre ağzına yakın bir şekilde telaffuz 

edebilme
4.Türküyü tavrına uygun müzikal bütünlük içerisinde usûlüne uygun 

söyleyebilme
Strateji: Sunuş yoluyla öğretim stratejisi
Metot: Anlatma, sunma, gösterme/yaptırma yoluyla öğretim metotları
Araç ve gereçler:
- Görsel ve işitsel materyaller
- Ne Feryâd Edersin Divane Bülbül türküsü ve bu türküyü seslendirmeye 

yönelik yazılan alıştırmalar
- Eşlik sazı (bağlama) 

Öğrenme-öğretme süreci:
1.Etkinlik: Ne Feryâd Edersin Divane Bülbül türküsü, TRT ve Elazığ 

Yöresi sanatçılarına ait görsel ve işitsel kayıtlardan dinlenir ve 1. konuda 
edinilen kazanımlar ışığında öğrencilerin yorumları alınır. Ses üretiminin türkü 
türüne uygun olması gerektiği vurgulanır ve öğretmen tarafından örneklemeler 
yapılır. Daha sonra öğretmen tarafından seslendirilen alıştırmalar öğrenci 
tarafından bağlama eşliğinde tekrar edilir ve gerekli düzeltmeler yapılır.  

2.Etkinlik: Ne Feryâd Edersin Divane Bülbül türküsünde yer alan ses 
aralıklarına yönelik hazırlanan alıştırmalar, öğretmen tarafından örneklenir ve 
öğrenci tarafından bağlama eşliğinde tekrar edilir. Sibemol 2 sesinin doğru 
seslendirilmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulanır.

3.Etkinlik: Yöre insanına ait görüntülü ve işitsel kayıtlar dinlenir ve 1. 
konuda edinilen kazanımlar ışığında öğrencilerin yorumları alınır.  Ne Feryâd 
Edersin Divane Bülbül türküsünün sözleri müziksiz olarak ve yöre ağzına 
yakın bir şekilde öğretmen tarafından telaffuz edilmeye çalışılarak örneklenir 
ve öğrenci tarafından tekrarı yapılır. 

4.Etkinlik: Ne Feryâd Edersin Divane Bülbül türküsü, TRT ve Elazığ 
Yöresi sanatçılarına ait görsel ve işitsel kayıtlardan dinlenir ve 1. konuda 
edinilen kazanımlar ışığında öğrencilerin yorumları alınır. Türkünün tavrına 
yönelik hazırlanan alıştırmalar, usûlüne uygun bir şekilde müzikal bütünlük 
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içinde öğretmen tarafından örneklenir ve öğrenciye tekrar ettirilir. Gerekli 
düzeltmeler yapılır ve yeterli sonuç alınıncaya kadar örnekleme ve tekrar süreci 
devam eder. Türküdeki motieri ve cümleleri içeren, türkünün makamına ve 
yöresel tavrına uygun söylemeye yönelik alıştırmalar aşağıda verilmiştir. 
Alıştırmaların uygulanmasında hecelerin bağlanması sırasında ve uzayan 
hecelerde “ğ” sessizinin yöredeki kullanılışına uygun olarak belirgin biçimde 
vurgulanmasına dikkat edilmelidir.

Alıştırma 1

Şekil 11. Ne Feryâd Edersin Divâne Bülbül türküsüne yönelik 1. alıştırma

*Alıştırma 1, türküde yer alma sıklığı doğrultusunda a,e,i,u ve ü 
vokallerini ve ses aralıklarını çalıştırmaya yöneliktir.

Alıştırma 2

Şekil 12. Ne Feryâd Edersin Divâne Bülbül türküsüne yönelik 2. alıştırma

*Alıştırma 2, makamı çalıştırması yanında, türküde yer alan söz, ses 
aralıkları ve bağları çalıştırmaya yöneliktir.

Alıştırma 3

*Alıştırma 3, türkünün makamını, sözlerini, bağları ve usulünü türkünün 
tavrına uygun çalıştırmaya yöneliktir.

Şekil 13. Ne Feryâd Edersin Divâne Bülbül türküsüne yönelik 3. alıştırma
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Ölçme-değerlendirme: 
Ders sonrasında öğrencilerin performanslarını değerlendirmek 

amacıyla, belirtilen kazanımlarla ilişkili olarak aşağıdaki süreç değerlendirme 
formu kullanılmıştır. İlgili öğrenme alanına ilişkin kazanımların gerçekleşme 
oranını ölçmek için 4 maddelik bir form hazırlanmıştır. Her madde 25 puan 
üzerinden değerlendirilmiştir.

Tablo 10. Uygulama Alanları ve Uygulama Sürecinde Öğrencilerin Aldıkları Puanlar

Sorular  Öğrenci 1
 

Öğrenci 2  Öğrenci 3

1.   Türkü türüne uygun ses üretebilme
       

20
         

18               22
2.   Türküdeki ses aralıklarını doğru seslendirebilme        20          20               22  
3.  Türkünün sözlerini anlaşılır ve yöre ağzına yakın bir şekilde 
telaffuz edebilme 

      20                   18               20

4. Türküyü tavrına ve usûlüne uygun müzikal bütünlük içerisinde 
söyleyebilme 
 

      20                    19               21

Toplam Puan 80          75               85

Ders öğretmeni tarafından yapılan süreç değerlendirmesi sonucunda, 
öğrenci 1 ve 2'nin 61-80 aralığında bir puan alarak iyi, öğrenci 3'ün 81-100 
aralığında bir puan almak suretiyle çok iyi olarak değerlendirildiği 
görülmektedir.

Uygulama alanında ele alınan alıştırmalar vasıtasıyla, öğrencilerin 
türküleri, yöresine, formuna, makamına ve usûlüne uygun seslendirmeleri 
amaçlanmıştır. Belirtilen ölçütleri sağlamak için; alıştırmalar, bu ölçütler 
doğrultusunda ve tanılayıcı değerlendirme aşamasında görülen eksikliklerin 
giderilmesine yönelik olarak her bir türkü için hazırlanmıştır. 

Üç uzman tarafından yapılan değerlendirmeler neticesinde elde edilen 
ön test ve son test puanları (bir sonraki başlık altında sunulmuştur) 
karşılaştırıldığında, aralarında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Buradan 
hareketle, kullanılan alıştırmaların uygulanan ders plânı içinde, belirtilen 
amaca hizmet ettiği sonucuna varılmıştır. Öğretmen tarafından yapılan süreç 
değerlendirme puanları ile uzman değerlendirme puanlarının uyuşma 
göstermesi de bu durumu destekler niteliktedir. 
Çalışma Grubunun Geliştirilen ve Uygulanan Öğretim Modeli Sonrası 

Türkü Söyleme Düzeylerine İlişkin Bulgular
Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin performansları, uygulama 

öncesi ve sonrasında, türküleri, yöreye, formuna, makamına ve usûlüne uygun 
seslendirip seslendiremediklerini ortaya koymak amacıyla uzman 
değerlendirmesine sunulmuştur. Bu değerlendirmelere göre uygulama öncesi 
ve sonrası almış oldukları puanları gösteren grakler her bir türkü için aşağıda 
belirtilmiştir. 
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   Şekil 14. Tevekte Üzüm Kara türküsü için çalışma grubu öntest-sontest karşılaştırması

Yukarıdaki grakte belirtildiği üzere Tevekte Üzüm Kara türküsü için; 
Öğrenci 1'in ön test puanı 44,16; son test puanı 82,08
Öğrenci 2'nin ön test puanı 33,33; son test puanı 78,33
Öğrenci 3'ün ön test puanı 52,5; son test puanı 87,08 'dir.
Ön test sonuçlarına göre; öğrencilerden ikisinin 41-60 puan arasında, 

yani orta seviyede olduğu değerlendirilmişken, birinin ise 21-40 arasında bir 
puan ile ortanın altında olduğu görülmektedir.

Son test puanlarına göre; öğrencilerden ikisinin 81-100 puan arasında, 
yani çok iyi seviyede olduğu değerlendirilmişken, birinin ise 61-80 aralığında 
bir puan ile iyi seviyede olduğu görülmektedir.

Buna göre, ön test ve son test sonuçları arasında anlamlı bir fark olduğu 
sonucuna varılmıştır.
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Şekil 15. Ne Feryâd Edersin Divâne Bülbül türküsü için çalışma grubu öntest-
sontest karşılaştırması

Yukarıdaki grakte belirtildiği üzere Ne Feryâd Edersin Divâne Bülbül 
türküsü için; 

Öğrenci 1'in ön test puanı 42,5; son test puanı 82,75
Öğrenci 2'nin ön test puanı 32,5; son test puanı 77,08
Öğrenci 3'ün ön test puanı 51,25; son test puanı 89,58 'dir.
Ön test sonuçlarına göre; öğrencilerden ikisinin 41-60 puan arasında, 

yani orta seviyede olduğu görülürken, birinin ise 21-40 arasında bir puan ile 
ortanın altında olduğu görülmektedir.

Son test sonuçlarına göre; öğrencilerden ikisinin 81-100 puan arasında, 
yani çok iyi seviyede olduğu görülürken, birinin ise 61-80 aralığında bir puan 
ile iyi seviyede olduğu görülmektedir.

Buna göre, ön test ve son test sonuçları arasında anlamlı bir fark olduğu 
sonucuna varılmıştır.

 Tartışma ve Sonuç 
Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı'nda 

bireysel ses eğitimi ve anadal ses eğitimi derslerinde eğitim materyali olarak 
yer alan türkülerin, türün özelliklerine uygun olarak seslendirilmediği 
saptanmıştır. Türkülerle ilgili kavramsal bilgilere yer verilmediği, makamsal 
ses sistemi yerine tampere ses sisteminde seslendirildiği (bu bağlamda koma 
seslerin uygulanmadığı), tavır konusunun ele alınmadığı ve yöresel 
farklılıkların (Teke yöresi, Urfa yöresi, Orta Anadolu yöresi gibi) da 
gözetilmediği tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra türkülerin opera söyleme 
biçimiyle öğretilmeye ve seslendirilmeye çalışıldığı görülmüştür.
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Bu araştırmada, belirtilen ölçütler doğrultusunda araştırma sürecinde 
uygulanan öğretim modelinin, öğrencilerin türküyü tavrına uygun olarak 
söyleyebilme hususunda etkili olup olmadığı denenmiştir. Etkili olduğu sonucu 
verilerle ortaya konulmuş ve uygulanan modelin ve ölçme aracının kullanışlı 
olduğu sonucuna varılmıştır. Türkü türünde, koma seslerin uygulanabildiği 
yöreye uygun çalgıların kullanılmasının faydalı olacağı düşünüldüğünden, 
makamsal sisteme kulağı alıştırması ve perde doğruluğunu pekiştirmesinin 
yanı sıra eşlikli söylemeyi de geliştirmesi açısından, eşlik sazı olarak bağlama 
kullanılmıştır. 

� � � �    Öneriler
Bu bölümde, araştırma neticesinde ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda 

önerilerde bulunulmuştur.
Ÿ Bireysel ses eğitimi ve anadal ses eğitimi derslerinde eğitim 

materyali olarak yer alan türkülerin, türün özelliklerine uygun olarak 
seslendirilmesini sağlayabilmek için;

Ÿ Türkülerle ilgili kavramsal bilgilere yer verilmesinin,
Ÿ Tampere ses  s is temi yer ine makamsal  ses  s is teminde 

seslendirilmesinin (bu bağlamda koma seslerin uygulanmasının),
Ÿ Tavır konusunun, yöresel farklılıkları (Teke yöresi, Urfa yöresi, Orta 

Anadolu yöresi gibi) da gözeterek ele alınmasının,
Ÿ Opera söyleme biçimi yerine yöresel tavrının dikkate alınarak 

seslendirilmesinin,
Ÿ Ses eğitiminde türkü söylemede, makamsal sisteme kulağı 

alıştırması ve perde doğruluğunu pekiştirmesinin yanı sıra, eşlikli 
söylemeyi geliştirmesi açısından, eşlik sazı olarak bağlama veya 
koma seslerin uygulanabildiği çalgıların kullanılmasının doğru ve 
faydalı olacağı düşünülmektedir.

Ÿ Yukarıda belirtilen maddeleri gerçekleştirebilmek amacıyla; Türk 
Halk Müziği eserlerinin seslendirilmesinde, uygulanması gereken 
temel davranışları kazandırmaya yönelik eğitim yaklaşımlarının 
geliştirilmesi, uygulanması ve lisans programlarında yer almasının 
uygun olacağı değerlendirilmektedir.

Ÿ Ses eğitimi programlarının içeriğinde, eğitim materyali olarak 
kullanılan türkülerin yöresel anlamda çeşitlendirilmesinin eğitim 
repertuarını zenginleştireceği düşünülmektedir.

Ÿ Bunların yanı sıra, müzik öğretmenliği programlarında sadece belirli 
bir tür üzerinde değil de, öğretmenlik uygulamalarında yer bulması 
muhtemel diğer müzik türlerine de, bu araştırmada olduğu gibi, tür 
özelliklerine uygun öğretim modelleri geliştirilerek yer verilmesinin 
eğitim programlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Ÿ Müzik Öğretmenliği Programlarında uygulanan ses eğitiminin çeşitli 
müzik türleri ve eğitim modelleri ile zenginleşmesini sağlamak için, 
alan uzmanları, müzik öğretmenleri ve öğrenci görüşlerine daha fazla 
yer verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 
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Öz
 Demokrat Parti (DP) 1950'de aldığı yüksek oy oranın verdiği özgüvenle tek başına 
iktidar olmuştur. DP iktidarı halkın yönetime katılması ve demokratikleşme için önemli 
bir fırsat olmuştur. DP, 1950-1954 yıllarında ekonomik alanda gerçekleştirdiği 
atılımlar, halkın refah seviyesinin artması ve eğitim kültür işleri ile anılmıştır. Ancak 
1954 yılından itibaren ekonomik gidişattaki bozulmaların etkisi ve iç politikadaki 
gelişmelerin etkisiyle basın ve muhalefetin susturulmaya yönelik bazı kısıtlamalar 
getirilmeye başlanmıştır. DP, Muhalefetin seçim dönemleri dışında propaganda 
yapmasına engel olmak amacıyla Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanununu hazırlamıştır.
Bu makalede Türkiye'de toplantı ve gösteri hürriyetinin tarihi gelişimi hakkında bilgi 
verildikten sonra 1956 tarihli Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanunun 
düzenlenmesinin öncesinde yaşanan iktidar-muhalefet ilişkileri hakkında bilgi 
verilmiştir. 27 Haziran 1956'da kabul edilen 6761 sayılı Toplantılar ve Gösteri 
Yürüyüşleri Hakkında Kanun ile izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek 
yasaklanmıştır. Bu kanun ile seçim dönemleri dışında muhalefet lider ve 
milletvekillerinin seçmenleri ile yüz yüze gelmelerine ve propaganda yapmalarına 
imkân verilmemiştir. Bu çalışmada DP iktidarının neden toplantı ve gösteri hürriyetini 
kısıtlayan bir düzenleme getirdiğinin cevabı verilmeye çalışılmıştır. Son olarak 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanunun ilk uygulamaları ve iktidar-
muhalefet ilişkilerine etkileri anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Demokrat Parti (DP), İktidar, Muhalefet, Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu. 

İktidar-Muhalefet İlişkileri Çerçevesinde 
1956 Tarihli Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 

Hakkındaki Kanunun Kabulü ve İlk Uygulamaları

*
Bülent AKKAYA
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As A Part Of Power-Opposıtıon Relatıons Law On  The 
Meetings And Demonstrations Dated In 1956 And Fırst 

Applıcatıons

Abstract
Democrat Party (DP) had been to power alone with high percentage of voters and with 
self esteem in 1950. DP government had been an important oppurtunity to participate in 
the management and democratization. DP government, progress realized in the 
economic eld between 1950-1954, has been called with the increase of people's 
welfare and education cultural affairs. But since 1954, the impact of the deterioration in 
economic conditions and the impact of developments in domestic policy and some 
restrictions began to be aimed at silencing the press and opposition. DP power prepared 
the Law on Meetings and Demonstrations in order to prevent from opposition from 
making propaganda outside the election period.
  after informing about the historical development of freedom of Here in this article,
meeting and demonstration in Turkey, information was given about the government-
opposition relations before the regulation of the Law on Meetings and Demonstrations 
of 1956. June 27, in 1956, Act Number 6761 on Meetings and Demonstrations had been 
banned by this law to regulate the unauthorized meetings and demonstrations on. With 
this law opposition leaders and MPs do not allowed outside the election period to come 
face to face with their voters for propaganda. Here in this study, I'd try to give answer, 
why DP government brought a regulation that restricts the freedom of meeting and 
demonstration. Finally, it's explained the rst applications of the Law on Meetings and 
Demonstrations and the effects of government-opposition relations are described.

Keywords: Democrat Party (DP), Power, Opposition, The Law on Meetings and 
Demonstrations
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Giriş
Dünyanın siyasî olarak iki kutba ayrıldığı bir dönemde Türkiye'de çok 

partili sistemin başlamasıyla Türk siyasî hayatına giren DP (Demokrat Parti) 
1950'de büyük bir halk desteğiyle tek başına iktidara gelmiştir. DP'nin iktidara 
gelirken kullandığı “Yeter söz milletindir” sloganı halkın yönetime katılması 
ve demokratikleşme için önemli bir fırsat olmuştur. 

Esasında DP, CHP (Cumhuriyet Halk Partisi)'nin içerisinden doğan bir 
partiydi. DP ve CHP'nin siyasî kir olarak birbirinden pek farkları yoktu 
(Koçak, 1992: 141). Her iki siyasî partinin de Atatürkçü bir çizgisi vardı. DP, 
Atatürk'ü daha liberal bir anlayışla yorumlamıştır. CHP de iktidarının son 
yıllarında vergilerin azaltılması, üniversitelere özerklik verilmesi, öğrencilere 
dernek kurma hakkı verilmesi, işçilere tanınan haklar vb. ile daha liberal 
adımlar atmıştır (Birand vd, 2007: 28-29).

DP'nin, 15 Ekim 1951 tarihli Üçüncü Büyük Kongresi'nde kabul ettiği 
tüzük ve programında toplantı ve gösteri hürriyeti hakkında bir bölüm 
bulunmamaktaydı. “İnsan ana haklarının korunması” başlıklı 8. maddesinde 
“Partimiz, insanlık haysiyetini ve bu haysiyetin ancak insanlık ana haklarının 
teminat altında bulunmasıyla korunabileceğine inanılır ve bütün devlet 
mevzuatında bu prensibe aykırı hükümler bulunmamasına dikkat etmeyi 
başlıca vazife sayar” denilerek temel hak ve hürriyetlerin korunacağı ve 
gerekli kanuni düzenlemelerin yapılacağı kabul edilmiştir (Demokrat Parti 
Tüzük ve Programı, 1957: 61-62). 

DP iktidara geldiğinde muhalefet, iktidarı diktatörlükle, iktidar da 
muhalefeti sorumluluk sahibi olmadığı ve ülkede karışıklık çıkarmakla itham 
etmiştir (Lewis, 1952: 39-40). Türk siyasî hayatında iktidar partilerinin 
muhalefet partilerini sindirmek, muhalefetin meşruiyetini sorgulamak ve 
sorgulatmak temel ilke olmuştur. İktidarın, muhalefete yönelik bu olumsuz 
tutumu Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinden 1960'lı yıllara kadar süreklilik 
arz etmiştir (Akbay ve Akıncı, 2013: 34, 46). DP'nin yöneticilerinden Rıfkı 
Salim Burçak da iktidar muhalefet ilişkilerini, 1950-1954 arası kısa süreli bahar 
havası (1952 sonu 1953 ortası) dışında istikrarsız ve gergin bir hava içerisinde 
tanımlamıştır (Burçak, 1998: 190). 

1954 seçimlerinden sonra DP'nin muhalefeti susturmak istemesinde, 
İnönü'nün genel seçimler esnasında yurdun her köşesini gezerek DP'nin 
ekonomi politikalarını hesapsız ve plânsız yaptığını söyleyerek eleştirmesi 
etkili olmuştur (Çavdar, 2008: 47). 1956 yılına gelindiğinde ise DP iktidarı 
muhalefet lider ve milletvekillerinin vatandaşlarla yüz yüze gelmesini, 
propaganda yapmasını engellemeye müsait tarzda olan Toplantılar ve Gösteri 
Yürüyüşleri Hakkında Kanunu kabul etmiştir (Geray, 1959: 116).
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1. DP'nin İktidara Gelişi ve 1950-1956 Arası İktidar-Muhalefet 
İlişkileri 

14 Mayıs 1950'de yapılan seçimler % 88 gibi yüksek bir katılım ile 
gerçekleşmiştir (Türk, 1969: 79). Türk milleti seçimleri rüştünü ispat aracı 
olarak görmüştür (Eroğul, 1998: 83). Seçimi kazanacaklarını düşünen DP'liler 
bu kadar büyüklükte bir fark atacaklarını düşünmemişlerdi (Albayrak, 2004: 

 172).Seçim sonuçlarına bakıldığında DP ve CHP'nin aldığı oy oranları arasında 
büyük bir fark olmamasına rağmen seçimlerde uygulanan “çoğunluk 
sisteminden” dolayı hem 1950 hem de 1954 seçimlerinde CHP'nin kazandığı 
milletvekili oldukça az olmuştur (Karpat, 1967: 340, 384). Seçim sonuçlarına 
göre birinci parti olan DP, aldığı yüksek oy oranının verdiği özgüvenle iktidar 
partisi sıfatını da almıştır.

1950-1954 yıllarında iktidar-ana muhalefet ilişkilerinde sorun teşkil 
eden konulardan bazıları şunlardır. 1951 yılında CHP'lilerin gruplar halinde 
Ankara'ya gelerek İnönü'yü ziyaret etmeleri, bu ziyarete tepki olarak benzer 
ziyaretlerin DP'liler tarafından da yapılması Ankara'daki siyasî ortamı 
gerginleştirmiştir. İki parti arasında başlatılan diyalog sonucu bu ziyaretlere 
kısa bir süre sonra ara verilmiştir. 6195 sayılı kanunun kabul edilmesi ile  
CHP'nin tüm malları hazineye devredilmiştir. 5830 sayılı kanunun kabul 
edilmesi ile de Halkevlerinin kapatılması iktidar- muhalefet ilişkilerinin 
gerginleşmesine yol açmıştır. CHP lideri İnönü ve diğer partililerin yurt 
gezilerine çıkması ve DP iktidarına yönelik eleştiriler de bulunması hükümeti 
rahatsız etmiştir. Menderes 3 Haziran 1952'de İnönü'yü eleştirmiş, muhalefetin 
mecliste yapılması gerektiğini, basının baskı altında olmadığını söylemiştir 
(Albayrak, 2004: 242-244). 

 1950'li yıllarda kitle iletişim araçlarının yurt genelinde yaygınlaşmamış 
olması nedeniyle siyasî partiler için en etkili propaganda yöntemi yüz yüze 
yapılan açık hava toplantıları ve mitinglerdi. DP'nin radyodan muhalefet 
partilerine yönelik kısıtlamaları 1954 seçimleri öncesinde CHP lideri 
İnönü'nün serzenişlerine sebep olmuştur. İnönü, 15 Ocak 1954'te İstanbul'da 
yaptığı konuşmada “Şu halde CHP iktidara gelirse ilk günden itibaren 
radyonun kullanılması adalet yolunda olacaktır. Cemiyetin medeni bir adalet 
anlayışı ile uzlaşması mümkün olmayan şekilde radyo kullanılmasını ilk 
gününden itibaren yapmayacağız” demiştir (Burçak, 1998: 190). 

1954 yılı Genel Seçimleri 2 Mayıs 1954'te sakin bir ortamda yapılmıştır. 
Seçime katılım oranı herhangi bir zorunluluk olmamasına rağmen % 88,63 
oranında gerçekleşmiştir. Sonuçlara göre DP oyların %58.42'ini alarak 
Meclis'teki 541 üyelikten 503'ünü kazanmıştı. (Albayrak, 2004: 259-260. 
Böylece 1946 yılında siyasi hayatına başlayan DP ikinci kez iktidar partisi 
olmuştur.
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DP'ye 1950'de Türk halkı tarafından verilen kredi 1954'te daha da 
artmıştır. DP'ne karşı duyulan halk desteğinin en büyük sebebi ekonomik 
alandaki başarısıydı (Karpat, 1967: 355). DP'nin ülkedeki imar ve kalkınma 
hamlelerinden halkın memnun olduğu anlaşılmaktaydı. Türk halkı başarılı 
iktidarın devamını istiyordu (Burçak, 1998: 216-217). 

1954 yılında Menderes 3. DP Hükümetini kurmuştur. DP, 1950-1954 
yıllarında gerçekleştirdiği sosyo-ekonomik atılımlar, eğitim kültür işleri ile 
anılmıştır. Ancak 1954 yılından itibaren azalan dış yardımların etkisiyle 
ekonomik ilerlemenin yavaşlaması, hayat pahalılığı, karaborsa gibi sorunlar 
DP iktidarına yönelik eleştirilerin artmasına yol açmıştır (Karpat, 1967: 342). 

İç politikadaki gelişmelerin de etkisiyle DP demokratik tutumlardan 
uzaklaşıp sertlik politikası takip etmeye başlamıştır. 1954-1955 yılları 
Menderes iktidarı için iç ve dış gelişmeler dolayısıyla bir hayli sıkıntılı 
geçmiştir. Kırşehir'in ilçe yapılması, Malatya ilinin ikiye ayrılarak Adıyaman 
ilçesinin il yapılması, seçim yasasındaki değişiklikler, muhalefetin radyodan 
faydalandırılmasına son verilmesi, yargıdaki yüksek hâkimlerin, üniversite 
öğretim üyelerinin resen emekli edilmesi (Toker, 1991: 26; Karpat, 1967: 341; 
Burçak, 1998: s. 223) ve basın üzerindeki baskıların arttırılması gibi 
uygulamalar (Eşel, 2011: 146-147) iktidar-muhalefet ilişkilerinin iyice 
sertleşmesine sebep olmuştur (Çavdar, 1999: 63).  

DP'nin en güçlü olduğu bir dönemde yapılan uygulamalar, dönemin DP 
milletvekili Rıfkı Salim Burçak'a göre tehlikeliydi ve partilerine zarar verme 
ihtimali vardı. Yüksek hâkimlerin emekli edilmesi, Kırşehir'in ilçe yapılması, 
seçim kanundaki değişiklikler iktidar-muhalefet ilişkilerini gerginleştirdiği 
gibi basının da eleştiri konuları olmuştur (Burçak, 1998: 224). 

DP'nin 1954 seçimleri sonunda çıkardığı kanunlara karşı muhalefet 
partilerinin tepkileri sert olmuştur. Türkiye Köylü Partisi 5 Ağustos 1954'te 
Türkiye'deki hukuk devleti ilkeleri gerçekleşmediğinden yerel seçimlere 
katılmayacakların ilân etmiştir. CMP 18 Ağustos 1954'te yayınladığı bildiride 
“DP'nin 2 Mayıs 1954 seçiminden sonra siyasî hak ve hürriyetleri tahdit ve 
takyit eden mevcut mevzuata ilâve olarak aynı istikamette kanunlarda yaptığı 
tadilleri ve icraatına hakim olan ruh haletini demokratik zihniyet ve görüşlere 
aykırı ve bunların demokratik bir inkişafa hizmet değil, bilâkis bu inkışafı 
önlemek gibi bir netice vereceğini” söyleyerek yerel seçimlere katılmayacağını 
duyurdu. CHP de 31 Ağustos 1954'te yayınladığı bildiri ile seçimlere 
katılmayacağını açıklamıştır (Burçak, 1998: 228). 

1954 seçimlerinden sonra kurulan 3. Menderes Hükümetinin ömrü iç ve 
dış gelişmelerin etkisiyle kısa sürmüştür. Kırşehir'in ilçe yapılması, seçim 
yasasındaki değişiklikler, muhalefetin radyodan faydalandırılmaması, yüksek 
hâkimlerin ve üniversite öğretim üyelerinin emekli edilmesi, basın suçlarına 
cezaların artırılması gibi sebeplerle hükümet istifa etmiştir. Cumhurbaşkanı 
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Celal Bayar, 1 Aralık 1955'te yeni kabineyi kurması için Menderes'i 
görevlenmiştir. Menderes, 8 Aralık 1955'te yeni Bakanlar Kurulu üyelerini 
belirleyerek 4. Menderes Hükümetini oluşturmuştur (Albayrak, 2004: 281-
283). 

DP'li Rıfkı Salim Burçak'a göre “Başbakanının 1950-1954 döneminden 
şikâyet etmekte haklı olduğuna şüphe yoktu. Zira bu dönem, iktidar-muhalefet 
ilişkileri bakımından demokrasinin hiçte iyi bir örneğini sergilememiş, tersine 
olarak, çok partili demokratik hayatın güzel geleneklerini tesis yönünden pek 
kötü bir örnek oluşturmuştu. Memleket 1950 ile 1954 arasında bir kör döğüşü 
manzarası gösteriyordu” Çok partili siyasî rejimde partiler arasında ret, inkâr 
ve karalama üzerinden yapılan mücadelenin ülkeye ve siyasî rejime bir faydası 
yoktu. Siyasi partiler arasındaki rekabet ülkeye hizmet yarışında olmalıydı. 
Burçak'ın, DP'nin 1954'ten sonra uygulayacağı siyaset tarzı hakkındaki 
düşünceleri ise şu şekildeydi. 1946-1954 arası Türk siyasî hayatı bir kör döğüşü 
havasında cereyan ettiğinden yeni bir düzenleme yapılması gerektiği 
krindeydi. DP yeni dönem siyasetini düzenlerken çok hassas davranmalıydı. 
Gerekli özen gösterilmez ise DP, -geçmişine yakışmayan- hürriyetleri kısan ve 
daraltan bir parti görünümüne bürünebilirdi (Burçak, 1998: 222-223). 

CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek ise 27 Mayıs 1955'te İstanbul'da 
yaptığı basın toplantısında DP-CHP ilişkilerine ilişkin olarak “İktidarın 
vazifesine müdrik muhalefet partisi hasretine karşılık, biz de vazifesini müdrik 
ve ona bağlı hükümet hasreti içerisindeyiz” demiştir (Burçak, 1998: 292).

20 Ağustos 1955'te gergin siyasî hava içinde İçişleri Bakanlığı açık hava 
toplantılarını düzene bağlamak amacıyla bir tebliğ yayınlamıştır. Tebliğde bazı 
siyasî partilerin mahalli mülki amirlere verdikleri beyannamelerde toplantı 
sebebini “iç ve dış politika ile alakalı mevzular üzerinde konuşmalar” veya 
“memleketin içtimaî, iktisadî ve siyasî meseleler üzerinde konuşmalar” gibi 
sınırı belli olmayan bir tarzda verdiklerinden bahsedilmiş. İçtima-i Umumiye 
Kanunun 5. maddesine göre içtimaın ne sebep ne maksatla yapıldığının 
hükümet makamlarına anlatılması ve 8. maddesinde belirtilen konu dışına 
çıkılmaması istenmişti. Kanunun açık ifadesinden birçok konunun değil tek bir 
konunun konuşabileceğinin anlaşılması gerektiği, toplantı konusunun sadece 
zikredilmeyip açıkça izah edilmesi ve bundan sonra yapılacak açık hava 
toplantı müracaatlarının kanun hükümlerine göre yapılması ilân edilmiştir. 
Yayınlanan bu tebliğden sonra CMP'nin Lüleburgaz ve Tekirdağ, CHP'nin de 
Gaziantep mitinglerine izin verilmemiştir (Burçak, 1998: 294-295). 

Başbakan Menderes, 14 Aralık 1955'te mecliste okuduğu Hükümet 
Programında son dört yılın muhasebesini yapmış, iktidar-muhalefet 
mücadelesinden şikâyetlerini sıralamıştı. Muhalefetin toplantı ve gösteri 
hürriyetini kötüye kullandığından ve muhalefetin sözde mücadele tarzına karşı 
Hükümet vaktinde önlemleri almamış olsaydı demokrasi ve ülke için tehlikeli 
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durumlar oluşturabileceğinden bahsetmişti. Bu tarihten itibaren muhalefet ile 
mücadele usulünü ise şu şekilde açıklamıştır. “…devr-i sabıkın bütün kötü 
arazı ile şuursuz, yıpratıcı ve haysiyetsiz kavgalarıyla, yalan ve iftiraya 
dayanan sözde siyasî mücadele usulleriyle devamına müsaade etmeyeceğiz” 
(Öztürk,1968: 394-396).  

2. Türkiye'de Toplantı ve Gösteri Hürriyetinin Gelişimi
Toplantı hürriyeti, basın, söz, yazı hürriyeti gibi kir hürriyetleri 

kapsamında değerlendirilmiştir. Toplantı hürriyeti vatandaşların devletin 
iradesine katılma hakkı veren aktif bir statü hakkıdır (Geray, 1959: 100). Geçici 
olarak bir araya gelinmesine toplantı denilmektedir. Gelişigüzel toplanma ve 
yığılmalar toplantı sayılmamaktadır. Toplantı sayılması için toplananların 
arasında açık veya gizli bir anlaşma ile kir ve kanaatlerini açıklamak amacıyla 
süreli olarak bir araya gelmeleri anlaşılmalıdır. Toplanma da kişiler arasında bir 
ilişki ve karar birliği yoktur. Toplantıda ise kişiler arasında bir kir birliği 
vardır. Düşünce ve ifade hürriyetinin kullanılabilmesi toplanma hürriyetine 
bağlıdır (Geray, 1959: 103-104).

Osmanlı idare sisteminde Müslüman tebaanın sultanın mutlak 
hükümranlık alanı içerisinde sultanın izni olmadan şahsi haklarını kullanması 
mümkün değildi. Osmanlı idaresinde kapitülasyonların etkisiyle azınlık ve 
gayr-i Müslim tebaanın Müslüman tebaadan daha fazla imtiyazları oluşmuştu 
(Savcı, 1959: 167-168). 

Amerikan ve Fransız ihtilâlinden kaynaklanan güvenlik, mülkiyet ve 
eşitlik prensiplerinin uygulanmasını oluşturan temel hak ve hürriyetlerin 
padişah tarafından teyit edilmesi 1839 tarihli Tanzimat Fermanı ile olmuştur. 
Can ve mal güvenliğinin sağlanması, sosyal eşitliğin oluşması amacıyla ilân 
edilen Tanzimat Fermanında siyasî iktidarın kişilerin temel hak ve 
hürriyetlerini müdahale etmesini önleyecek bir mekanizma konulamamıştır 
(Savcı, 1959: 168-169,179).  

1876 yılında kabul edilen Kanun-i Esasi ile din hürriyeti, basın hürriyeti, 
şikâyet hakkı, öğretim hürriyeti ve şirket kurma hürriyeti gibi temel haklar 
düzenlenmiştir. Osmanlılara kamu hizmetlerine girmede eşitlik getirilmiştir 
(Savcı, 1959: 172-175). Kanun-i Esasi'de toplantı ve gösteri hakkının 
kullanılmasıyla ilgili bir düzenleme yapılmamıştır (Akın, 1964: 556). 

1909 tarihinde Kanun-i Esasi'ye eklenen 120. madde de “kanunu 
mahsusuna tebaiyet şartı ile Osmanlılar hakkı içtimaa maliktir” denilerek 
içtima (toplanma) hürriyeti anayasal bir güvence altına alınmıştır. Meşruti 
idarenin getirdiği temel hak ve hürriyetlere ilişkin kanuni düzenlemeler 1909 
yılında yapılmıştır. Toplantı ve gösteri yürüyüşü ile ilgili ilk kanuni düzenleme 
ise 2. Meşrutiyet döneminde 4 Haziran 1909 (1325)'da kabul edilip 9 Haziran 
1909'da uygulanan İçtimaat-i Umumiye Kanunu (Takvim-i Vekayi, 4 Haziran 
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1325, No. 244, s. 1-2) olmuştur. On bir maddeden oluşan bu kanunun 1.  
maddesi “Osmanlılar gayrimüsellah olmak üzere umumi içtimalar akdinde 
hürdür. Mevadı atiyede münderiç ahkâma riayet edilmek şartıyla ruhsat 
istihsaline hacet yoktur” şeklindedir. Yani Osmanlılar silahsız olarak genel 
toplantılar yapmakta hürlerdi. Kanunda belirtilen kurallara uyulması şartıyla 
izin almalarına gerek yoktu. Toplantı yapılmadan en az 48 saat önce 2 kişinin 
toplantının günü, yeri, saatini bildiren bir beyannameyi mahallin en büyük 
mülki amirine vermesi ve bu beyanname karşılığında bir belge verilmesi ile bu 
hak kullanılabilmekteydi (madde 2, 3, 4). Bu kanun ile sarayın meclisin üç 
kilometre yakınlarında (madde 6) ve genel yollarda toplantı yapılması yasaktı 
(madde 7). Toplantı ve gösteri hakkının kullanılması için izin alınmıyor sadece 
beyan verilmesi yeterli oluyordu. 

İçtimaat-i Umumiye Kanunu'na, 26 Rebiyülevvel 1330 ve 3 Mart 1912 
tarihli Tecemmuât Hakkında Kanun-i Muvakkat (Resmi Gazete 2. Tertip 
Düstur, C. 4, s. 363) adıyla bir ek kanun yapılmıştır. İçtimaat-i Umumiye 
Kanunu'nda kanunsuz toplanma olması halinde ne yapılacağının 
düzenlenmemiş olması ve mevcut kanunun ihtiyacı karşılayamadığı 
düşüncesiyle ek kanun yapılmıştır. On bir ana madde ve bir ek madde olmak 
üzere toplam on iki maddeden oluşan bu kanunun 1. Maddesi ile toplanmanın 
tanımı yapılmıştır. Genel yollar üzerinde halkın velvele ile toplanmasına bu 
şekilde dolaşmasına toplanma denilmiştir. Bu kanun ile toplantı ve gösterilerin 
nasıl düzenleneceği, uyulacak esaslar düzenlenmiştir. Silahlı toplantı ve gösteri 
yürüyüşü yapmak yasaklanmış, silahsız toplantı ve gösteri yürüyüşleri 
esnasında halkın huzur ve istirahatinin bozulması durumunda da yetkili 
makamlar tarafından ne şekilde dağıtılacağı ve verilecek cezalar belirtilmiştir. 

1921 tarihli Teşkilat-i Esasiye Kanunu'nun da (Resmi Gazete, 07 Şubat 
 1337, Sayı 1) temel hak ve hürriyetleri ile ilgili bir düzenleme yapılmamıştır. 

Kanun-i Esasi'nin Teşkilat-i Esasiye Kanunu ile çelişmeyen hükümleri 
yürürlükte kalmıştır. Bu dönemde Kanun-i Esasi'nin toplanma hürriyetini 
düzenleyen 120. maddesi aynen geçerli olmuştur. 

20 Nisan 1924 tarihinde kabul edilen Teşkilat-ı Esasiye Kanununun 70. 
Maddesinde sadeleştirilmiş şekliyle “kişi dokunulmazlığı, vicdan, düşünme, 
söz, yazım, yolculuk, bağıt, çalışma, mülk edinme, malını ve hakkını kullanma, 
toplanma, dernek kurma, ortaklık kurma hakları ve hürriyetleri Türklerin tabii 
haklarındandır” ve 79. maddesinde “…toplanmaların… sınırı kanunlarla 
çizilir” denilerek toplantı ve gösteri hürriyetinin sadece toplanma (içtimaa) 
kısmından bahsedilmiştir. 

TBMM komisyon toplantı tutanaklarına yansıyan bilgilere göre, 3 Mart 
1912 tarihli İçtimaat-i Umumiye Kanunu ile toplantı yapmak serbest bırakılmış 
iken İçtimaat-i Umumiye Kanununa Müzeyyel Kanunun 2. maddesi ile “Açık 
yerlerde vuku bulacak içtimaat, memleketin huzur ve sükûnuna muhafazatan 
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men edebilir” hükmü ile bir bakıma izin bildirim sistemi kabul edilmiştir. Bu 
iki kanun arasında bir aykırılık olduğu ve ek kanun ile kısıtlama getirildiğinden 
İçtimaat-i Umumiye Kanununa Müzeyyel 26 Rebiyülevel 1330 ve 3 Mart 1328 
(1912) tarihli kanun, İçtimaat-i Umumiye Kanununa Müzeyyel Kanunun 
Kaldırılmasına Dair Kanun (Resmi Gazete, 13 Haziran 1946, Sayı 6332) ile 
kaldırılmıştır. Bu kanunla izin ve yasaklama sisteminden tekrar bildirim 
sistemine dönülmüştür (TBMM Tutanak Dergisi, 3 Haziran 1946: s. 89-90). 
İçtimaat-i Umumiye Kanunu, 27 Haziran 1956 tarih ve 6761 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanununun çıkarılmasına kadar yürürlükte kalmıştır 
(Akın, 1964: 557). 

DP, muhalefet yıllarında dinin siyasî maksatlarla sömürülmesini 
engellemek amacıyla Türk Ceza Kanununun 163. maddesinin kaldırılmasını 
teklif etmiştir. Bu nedenle iktidara gelince bu kanun maddesinin kaldırılacağı 
yönünde bir beklenti olmuşsa da DP 163. maddeyi kaldırmayı ya da 
değiştirmeyi kabul etmemiştir. Atatürk heykellerine yönelik saldırılar, laiklik 
karşıtı eylemlerin arttığı bir dönemde (Daver, 1964: 41) ise Atatürk Aleyhine 
İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun (Resmi Gazete, 29 Temmuz 1953, Sayı 
8470) çıkarılmıştır. 

1953 yılında siyasî ve şahsi menfaatler elde etmek için dinin, kutsal 
değerlerin sömürülmesi, propaganda konusu yapılmasını yasaklamak için 
(Sitembölükbaşı, 1995: 66) 6178 sayılı Vicdan ve Toplanma Hürriyetini 
Koruma Kanunu çıkarılmıştır (Resmi Gazete, 29 Temmuz 1953, Sayı 8470). 
Vicdan ve Toplanma Hürriyetini Koruma Kanunu altı maddeden oluşmaktaydı. 
İlk maddesi ile dinin ve kutsal değerlerin sömürülmesi ve propaganda konusu 
olması yasaklanıp cezalandırılıyordu. Kanunun ikinci, üçüncü maddelerinde 
yasaklanan bu illerin dernek yönetici ve üyeleri tarafından işlenmesi halinde 
kişilere ve derneğe uygulanacak cezalar belirtilmişti. Kanunun 4. maddesinde 
açık veya kapalı yerlerde yapılan toplantılarda, sözle veya hareketleriyle 
toplantının huzur ve sükûnunu bozan kişilerin kolluk kuvvetleri tarafından 
engellenmesi ve bu kişilere verilecek cezalar düzenlenmişti. Toplantının huzur 
ve sükûnun ihlal edilmesinden ne anlaşılması gerektiği belli olmadığından bu 

1
madde yoruma açık genel bir hüküm oluşturmuştur. 

3. 1956 Tarihli Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanunun Kabul Edilmesi

3.1.1956 Tarihli Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanunun 
Meclis Görüşmeleri

DP iktidarının toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkında bir kanun 
çıkartacakları ve amaçlarının muhalefet faaliyetlerini kısıtlamak olduğu, 
1Bahse konu kanun, 1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. (Resmi 
Gazete, 12 Nisan 1991, Sayı 20843 Mükerrer).
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Başbakan Menderes tarafından şu şekilde ifade edilmiştir. “Böyle bir kanun 
çıkarmayı biz de istemeyiz, fakat böyle bir kanunu çıkarmağa bizi mecbur 
ettiler. Henüz seçimlere iki sene var, memleketi bir miting meydanı haline 
getirdiler. Yalnız seçim zamanlarında propaganda yapmak suretiyle 
memlekette iş yapmak imkânları arıyoruz. Dört sene müddetle her gün 
karşılıklı düello yaparsak, memleketin hali ve istikbali ne olur?” (Albayrak, 
2004: 287). Başbakan Menderes, icraatla uğraşmak istediğini muhalefetle 
uğraşmak istemediğini söylemişti.

6761 sayılı kanun tasarısının Meclis görüşmeleri başlayınca ilk sözü DP 
grubu adına tasarıyı savunan Cemal Biberoğlu almıştı. Yeni getirilen kanunun 
Anayasanın teminatı altında bulunan toplanma hak ve hürriyetini ortadan 
kaldırmadığını, mevcut kanunlara kısıtlayıcı bir hüküm getirmediğini söyledi. 
Muhalefetin 15 ayda 226 siyasî miting yaparak vatandaşların sinirlerini daima 
ayakta tutarak, toplantı ve gösteri hürriyetini istismar ettiğini söyledi. Miting 
meydanlarında DP'yi eleştiren söz ve yazı örneklerini meclis kürsüsünden 
okudu (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 10, C. 12, İçtima 82, 27 Haziran 1956: 
521). 

Bahse kanun tasarısının Meclis görüşmelerinde muhalefet ise ilk kez 
ortak bir tavır almıştır. İlk önce CHP lideri İnönü, Sonra HP'den Fevzi Lütfü 
Karaosmanoğlu ve en son CMP'den Osman Bölükbaşı'nın parti grupları adına 
Meclis kürsüsünde söz alması kararlaştırılmıştı (Akis, Yıl 3, C. 7, S. 112, 30 
Haziran 1956: 6). CHP lideri İnönü, toplantı hürriyetinin Anayasada belirtilen 
doğal haklarından biri olduğunu, hatta basın hürriyetinden daha eski bir hak 
olduğunu, toplantı hürriyetinin kir ve söz hürriyetlerinin bir neticesi olduğunu 
ifade etikten sonra şunları söylemiştir. 

“Toplanma hak ve hürriyeti, siyasî faaliyetin en tesirli vasıtasıdır. 
Hususiyle bizim gibi uzun mutlakıyetler rejimleri yaşamış, okuma ve basın yolu 
ile kir yayma imkânını kâ derece bulamamış yerlerde, toplantıda konuşma 
başlıca siyasî aydınlatma çaresidir. Hele devlet elinde ve iktidarın tek taraı 
siyasî propaganda silahı iken ona karşı vatandaşa kir söylemek için 
toplanmadan başka çare kalmıyor. Bugünkü toplantılarda söylenenlerden 
şikâyet kasten mübalağa edilmektedir”. İnönü, iktidarın toplantı hakkını 
kullanmaya devam ederken muhalefetin susturulmak istenmesini eleştirmiştir 
(TBMM Tutanak Dergisi, 1956: 525-526). 

HP'den Fevzi Lütfü Karaosmanoğlu tasarının Meclis ' teki 
görüşmelerinde sert bir şekilde muhalefet etmiştir. Karaosmanoğlu, 
Meşrutiyetten bu yana toplanma hakkının serbest olduğunu ve bunun bir 
zararının görülmediğini, kanunla belirsiz bir komiserin takdiriyle halka ateş 
açılacağını söylemiştir (Nutku, 1979: 312-313). Karaosmanoğlu'nun “…vakar 
ve kanuna riayet ruhunu temsil etmiş bir vatandaş kütlesinin toplantılarını 
müsellah askeri kıtalarla ihata etmek, silahsız halk topluluğu üzerine kim 
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olacağı belirsiz bir hükümet komiserinin takdiri ile ateş açılmasını 
kanunlaştırma kri…”(TBMM Tutanak Dergisi, 1956: 527) demesiyle 
gürültüler artmış ve bazı milletvekilleri sözlerini geri almasını istediğinde, 
Karaosmanoğlu reddetmiş ve daha ağır sözler söylemiş, bunun üzerine toplantı 
salonundan çıkarılma cezası verilmiştir. Karaosmanoğlu'ndan sonra söz alan 
Osman Bölükbaşı'nın konuşması sessizlik içerisinde dinlendi. Bölükbaşı'nın 
konuşmasından sonra muhalefet hep birlikte toplantı salonundan çıkmıştır 
(Akis, Yıl 3, C. 7, S. 112, 30 Haziran 1956: 6). Muhalefet milletvekillerinin 
Meclis toplantı salonundan ayrılmaları üzerine Başbakan Menderes kürsüye 
gelmiş ve “çıktıkları gibi tıpış tıpış dönecekler” demiştir (Akis, Yıl 3, C. 7, S. 
113, 7 Temmuz 1956: 5). 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun tasarısının Meclis 
görüşmeleri sırasında Başbakan Menderes, hem muhalefetin iddialarına cevap 
vermek hem de kanunun çıkartılma gerekçesini anlatmak için kürsüye gelmiş 
ve şunları söylemiştir. 

”Çok muhterem arkadaşlarım, 'bu kanunu getirenler suçludurlar' 
ithamıyla haykıran muhalefete kısaca cevap vermeyi lüzumlu addettim. 
Bu kanunu sevk edenler derin bir vicdan huzuru içindedirler. Ve 
kendilerini suçlu olmak töhmeti altında görmüyorlar. Aksine olarak, 
içtimai ve siyasi hâdiselerin zaruret haline getirdiği tedbirlerin yerine 
get ir i lmesi  yolunda bulunduklarının şuuru iç inde huzur 
duymaktadırlar…Gerek yapılan toplantıların adedi, gerek bu 
toplantılarda konuşulanlar ve yapılan tahrikler, dünyanın en ileri 
demokrasilerinden herhangi birinde yapılmasına imkân olmayan 
yoğunluktadır. Dünyanın hangi memleketinde her hafta başı toplantılar 
düzenlenir, ağza alınmayacak sözler söylenir, tahriklere girişilir ve 
hükümet değiştirmek değil, seçim yapmadan iktidarın değiştirilmesine 
yönelik türlü metotlar uygulanmak suretiyle siyasî mücadeleye 
girişilir?...Toplantı hürriyeti kaldırılmıştır, deniyor, kaldırılmadı 
arkadaşlar. Seçim Kanununda bir hüküm vardır, her seçimden evvel 45 
günlük bir kampanya açılır ve bu müddet içinde istediklerini 
söyleyebilirler. Bunu dört senede bir diye mütalâa etmek de doğru 
değildir. Bir defa Meclis seçimleri vardır, ara seçimleri vardır, muhtar 
seçimleri vardır, belediye seçimleri vardır, il idaresi seçimleri. 45 i 6 ile 
çarparsanız dört sene içinde bir seneye yaklaşan en geniş bir serbesti 
rejimi mevcuttur” (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 10, C. 12, İçtima 82, 

 
27 Haziran 1956: 550-552)  .

3.2.1956 Tarihli Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanunun 
Kabul Edilmesi

Muhalefetin çabaları ve meclisi boykot etmeleri 6761 sayılı kanun 
tasarısının çıkmasını engelleyemedi. DP grubu ufak tefek değişikliklerle 
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Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanunu 281 kabul ve 2 ret oyu ile 
kabul etmiştir (TBMM Tutanak Dergisi, Dönem 10, C. 12, İçtima 82, 27 
Haziran 1956: 555). 6761 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanun ile İçtimaat-i Umumiye Kanunu ile Tecemmuât Hakkında Kanun-i 
Muvakkat yürürlükten kaldırılmıştır. 

6761 sayılı kanunun 2. maddesi ile siyasi partilerce veya siyasi 
propaganda amacıyla gerçek veya tüzel kişilerin yapacakları toplantılar ve 
gösteri yürüyüşleri ancak seçim dönemlerinde ve Milletvekili Seçimi 
Kanununa göre yapılabileceklerdi. Üçüncü ve dördüncü maddeler ile 2. madde 
dışında toplantı yapmak isteyenler üç kişilik bir heyet olarak mahallin en büyük 
mülki amirine en ez 48 saat öncesinden yazılı olarak başvurmaları gerekecekti. 
Seçim dönemi dışındaki gerçek ve tüzel kişilerin talepleri mülki amirin iznine 
bağlanmıştı. Mülki amire izin verme konusunda geniş bir takdir hakkı 
verilmişti. 

6761 sayılı kanunun 12. maddesi ile kanunsuz toplanmalar da ayrı ayrı 
gösterilmişti. Beyanname verilmeden toplantı yapılması veya toplantıya 
teşebbüs edilmesi, beyannamede bildirilen konu, amaç dışına çıkılması, 
beyannamede belirtilen kişiden başkasının konuşması, gösteri yürüyüşlerinde 
mülki amirin gösterdiği güzergâh dışına çıkılması, idare heyetinin sükûn ve 
huzuru sağlayamaması, toplantı süresinin aşılması suç sayılmıştır. 

6761 sayılı kanunun 13. maddesi ile kanunsuz toplantıların nasıl 
dağıtılacağı düzenlenmiştir. Mülki amirin atadığı memur, toplantı alanına 
gelerek yapılan toplantının kanunsuz olduğunu uyarıp kalabalık dağılmazsa 
önce kendi gücüyle kalabalığı dağıtmaya çalışacak, bunu başaramazsa havaya 
üç el ateş edecek, kalabalık yine de dağılmazsa “hedef gözetmeksizin” ateş 
edebilecekti. On dördüncü madde ile cezai hükümler düzenlenmişti. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak için bildirim sisteminden tekrar 
vazgeçilip izin sistemine geri dönülmüştür. Mülki makamların talepleri 
reddetmesiyle ilgili bir yükümlülük getirmediği için idareye geniş ve sorumsuz 
bir yetki vermiştir. 

4.1956 Tarihli Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanunun İlk Uygulamaları

27 Haziran 1956'da kabul edilen 6761 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun ile siyasî partilerin veya siyasî propaganda 
amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşünün seçimler dışında yapılması 
yasaklanmıştır. Eğer toplantı kapalı alanlarda yapılmak isteniyorsa mahallin en 
büyük mülkî amirinden izin alınması şartı getirilmiştir.

Bu kanunun uygulanmasının ilk mağdurlarından birisi CHP Genel 
Sekreteri Kasım Gülek olmuştur. Kasım Gülek, halka yakın olma politikasını 
takip eden CHP'nin tabanına yakın bir isim idi (Karpat, 1967: 384). Akdeniz 

146

Bülent AKKAYA
İktidar-Muhalefet İlişkileri Çerçevesinde 1956 Tarihli Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanunun Kabulü ve İlk Uygulamaları



adlı vapurla Karadeniz sahil şehirlerine geziye çıkan Kasım Gülek, Samsun 
dâhil herhangi bir sıkıntı yaşamamıştı. Ordu'dan itibaren idari amirlerin 
tavırları değişmişti (Akis, Yıl 3, C. 7, S. 117, 2 Ağustos 1956, 8). 30 Temmuz 
1956'da Ordu'ya vardığında parti kongresi yapmak istemişlerse de Valilik 
tarafından izin verilmemişti. Emniyet Müdürü, parti toplantısına müsaade 
etmeyeceğini bildirmişti. Bu durum üzerine Kasım Gülek sadece kısa bir 
konuşma yapabilmişti. Kasım Gülek ve beraberindekiler Giresun'a vardığında 
rıhtımda hükümet komiseri olarak kendisini tanıtan Vali Yardımcısı ve polis 
tarafından karşılanmıştı. Vali Yardımcısının, “Tezahürata sebebiyet vermeyin” 
demesi üzerine Gülek de “Olursa siz dağıtabilirsiniz” demiş. Trabzon'da da 
polis benzer şekilde davranarak Kasım Gülek ve beraberindekilerin parti 
kongresini yapmalarına izin vermemişlerdi (Milliyet, 31 Temmuz 1956: 1, 3).

Kasım Gülek, Rize'ye gittiğinde ise çarşıda el sıkmak ve selâm vermek 
suretiyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanuna muhalefet 
ettiğinden dolayı mahkemeye verilmiştir. Rize'de bir çarşıda alışveriş yapan 
Kasım Gülek'e bir vatandaşın “hoş geldiniz” demesi üzerine kendisi de “hoş 
bulduk” demiş ve elini sıkmıştır. Gülek'i adım adım takip eden Emniyet 
Müdürü, Gülek'in yanına gelmiş ve kendisini kanun namına Emniyete davet 
etmiştir. Emniyete göre Kasım Gülek, “Çarşıda mevcut kalabalıkta bazı 
dükkân sahiplerinin sıra ile ellerini sıkıp hatır sormak suretiyle kendiliğinden 
bir gösteri yürüyüşü yarattığı” sebebiyle hakkında soruşturma başlatılmıştır 

(Milliyet, 02 Ağustos 1956: 1, 5). Kasım Gülek, Rize gezisindeki bu soruşturma 
nedeniyle dükkân sahiplerinin ellerini sıkmak suretiyle bir gösteri yürüyüşü 
yapmaktan altı ay hapse mahkûm edilmiştir (Eroğul, 1990: 191-192). 

CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek, iki Sinop milletvekili ve 
gazetecilerin Karadeniz sahil şehirlerinde karşılaştıkları baskı ve engellemeleri 
Malatya milletvekili, şu şekilde anlatmıştır. “Bu gezi esnasında toplanma, 
haberleşme ve seyahat hürriyetlerimiz ileri derecede ihlal edilmiştir, yalnız 
siyasî hakkımız değil selamlaşma ve bir arada yemek yeme gibi tabii haklarımız 
ihlal edilmiştir. Her uğradığımız iskelede haşin komiserler ve emniyet amirleri 
tarafından karşılandık. Caddelerde dört tarafımız silahlı askerlerle sarılı idi” ( 
Nutku, 1979: 319). 

6761 sayılı kanunun sadece CHP'den Kasım Gülek'e yönelik olmadığını 
adeta ispatlarcasına diğer mağdurlar CMP'li delegeler olmuştur. Giresun'da 
Osman Bölükbaşı'nın da katıldığı CMP İl Kongresinde savcı delegelere 
herhangi birisini alkışlamayı yasak etmiştir. Savcının uyarısına rağmen salonda 
iki defa alkış sesi duyulmuştu. Birisi de Osman Bölükbaşı'nın salona girişine 
tesadüf etmişti. Polisler alkışladıkları gerekçesiyle 9 kişiyi gözaltına almışlardı 
(Akis, Yıl 3, C. 7, S. 118, 11 Ağustos 1956: 8). Gazetelerde bu haberlerin 
yayınlanması üzerine Giresun C. Savcısı gazetelerin 09 Ağustos 1956 tarihli 
nüshalarında MP il kongresinde delegelerin konuşmacıyı alkışladıklarından 
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dolayı cezai soruşturma açıldığı haberleri üzerine bir açıklama yapmıştır. 
Giresun C. Savcısının açıklaması şu şekilde bitmiştir. “Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Hakkındaki Kanunun hükümlerine göre siyasî partilerin kendi 
mensupları arasında kanun ve nizamnamelerdeki esaslara uygun olarak 
yapacakları kapalı yer toplantılarında iç bünyelerine matuf herhangi bir 

 alkışlama tasvip veya ademi tasvip hareketi suç sayılmış değildir”(Milliyet, 10 
Ağustos 1956, s. 1). 

6761 sayılı kanunun uygulamalarının bir diğer mağduru HP ve Fevzi 
Lütfü Karaosmanoğlu olmuştur.  HP liderlerinden Fevzi Lütfü 

2
Karaosmanoğlu'nun evinde  il başkanlarına yemek daveti vermek istemesine 
ve bazı partililerin Anıtkabir'e çelenk koyma taleplerine Ankara Valiliğince 
parti tüzüklerinde olmadıkları gerekçe gösterilerek izin verilmemiştir (Akis, 
Yıl 3, C. 7, S. 119, 18 Ağustos 1956: 4). Valilik, HP'nin bu müracaatını 6761 

3
sayılı kanunun 12. maddesinin F fıkrasına  aykırı olduğundan izin vermemiştir. 
Ankara Valisi, yasaklamanın sebebi olarak daha önce il başkanları ile yapmak 
istediği istişare toplantısına izin verilmediğinden 9 Ağustos, 10 Ağustos ve 11 
Ağustos 1956'da yapılmak istenen yemekli toplantılar ile muvazaa yoluyla 
daha önce yasaklanan toplantının yapılmak istendiğini sebep olarak 
göstermiştir (Milliyet, 12 Ağustos 1956: 1, 5). 

İstanbul'da bulunan İnönü'nün şerene CHP Bakırköy İlçe 
Başkanlığınca verilmek istenen yemek davetine İstanbul Valiliğince 6761 
sayılı kanununa aykırılık sebebiyle izin verilmemiştir. Hasanpaşa ve Kadıköy 
ocaklarının geçmiş yıllarda yaptığı sünnet şölenlerine de izin verilmemiştir 
(Milliyet, 4 Ağustos 1956: 1).

CMP lideri Osman Bölükbaşı hakkında Bursa Yenişehir Kongresine 
giderken kendisini selamlamak isteyen halka polisin engel olduğu sırada, 
yaptığı konuşmadan dolayı soruşturma açıldığı gibi kendisinin Kırşehir 
ziyareti de olaylı geçmiştir. Osman Bölükbaşı'nı şehrin girişinde karşılamak 
isteyenler polis tarafından dağıtılmıştır. İlçe kongresine yalnızca delegeler 
alınmış, dinleyicilere izin verilmemiştir. Polis jipi halkı dağıtmak isterken bir 
kişiyi yaralamıştır. Ayrıca iki şahıs tezahürat yaptıkları gerekçesiyle nezaret 
altına alınmışlardır (Milliyet, 17 Eylül 1956: 1). 

6761 sayılı kanunun siyasi partilerin faaliyetlerini kısıtlayıcı 
uygulamalarından sonra 25 Ağustos 1956'daki mağduru şarkıcı Zeki Müren 
olmuştur. Zeki Müren kendisine sempati duyan halkı selamlamak istemesi 
üzerine polis tarafından zorla arabaya bindirilmiş, vatandaşların alkış sesi de 
kestirilmiştir. Aynı gün İzmir'de Yaprak Tütün İşçileri Sendikası'nın 

2Evde yapılan özel toplantılara kişi güvenliği ve konut dokunulmazlığı gibi temel haklarla ilgilerinden dolayı 
daha fazla bir serbestlik tanınması gerekirdi. Geniş bilgi için bkz. (Akın, 1964: 547).
36761 sayılı kanunun 12. maddesinin F fıkrası “Her nerede olursa olsun, tezahürat veya gösteri veya protesto 
maksadıyla yahut maksadı mahsusa müstenit olarak toplanılması veya böyle bir toplantıya bilerek sebebiyet 
verilmesi veya hazırlanması yahut bu hususta zabıtaca alınan tedbirlere riayet olunmaması” şeklindeydi.
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toplantısının açılış konuşmasında Sendika Başkanı, Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun ile alkışın yasak edildiğini söylemiş ve ağır 
eleştirilerin yapılmamasını istemiştir. Toplantı bir yanlış alkış ve sessizlik 
içerisinde tamamlanmıştır (Akis, Yıl 3, C. 7, S. 121, 1 Eylül 1956: 4). 

HP'li Emrullah Nutku, 6761 sayılı kanunun olumsuz uygulama 
örneklerini 28 Kasım 1956'da Meclis gündemine getirmiştir. Emrullah Nutku, 
seçim bölgelerine giden milletvekilleri ile vatandaşların kahvede bile 
görüşemediklerinden dert yanmış, iktidar milletvekillerinin ise bu yasaklardan 
muaf tutulduklarından bahsetmiştir. 1950'de hakkaniyet ve adalet prensipleri 
ile iktidara gelen DP'nin uygulamalarını tek parti dönemi uygulamalarının 
kopyası olmakla itham etmişti (Nutku, 1979: 319). DP, tek parti iktidarına karşı 
kurulmuş ve iktidara gelmiş olmasına rağmen muhalefet yıllarındaki 
geçmişinden kurtulamamış ve CHP'nin muhalefetine, hep tek parti dönemini 
referans göstererek savunma yapmıştır (Bakan ve Özdemir, 2013: 393). 

DP iktidarının demokratik haklara yönelik baskıları ve toplantı ve 
gösteri yürüyüşü hakkına yönelik kısıtlamaları 1959 yılında dönemin mizah 
dergilerinden Akbaba'da şu şekilde eleştirilmiştir. 

“Eskiden kalma haftalarımız vardır: Kızılay Haftası, Verem Haftası, 
Çocuk Haftası... Düşünüyorum: Acaba, yeni yılın her haftasını bir 
kutlamaya ayırsak ne olur? Mesela, birinci hafta “Basın Hürriyeti 
Haftası” olsa: Her kalem istediğini yazmakta hürdür… Tıpkı trak 
suçları gibi basın suçları da suç sayılmayacak! Ertesi haftayı “Toplantı 
ve Yürüyüş Haftası” ilân etsek: İnönü istediği yere politika erkân-i 
harbiyesiyle kollarını sallaya gitse, muhalier, davullar, zurnalarla altı 
oklu bayraklarını uçurarak karşılasalar, doya doya gövde gösterisi 

 yapsalar…” (Varlık, 1995: 36).

Özet olarak ifade etmek gerekirse Türkiye'de toplantı ve gösteri hürriyeti 
1909 tarihli Kanun-i Esasisi değişiklikleri ve İçtimaat-i Umumiye Kanunu'nun 
kabulü ile başlamıştır. Kısa bir süre sonra bu kanuna ek olarak çıkan 
Tecemmuât Hakkında Kanun-i Muvakkat ile bu hakkın kullanılmasında 
kısıtlamalar başlamıştır. Bu kısıtlamalar Osmanlı'nın son dönemi ve 
Cumhuriyetin tek partili döneminde devam etmiştir. 1946 yılında İçtimaat-i 
Umumiye Kanununa Müzeyyel Kanunu Muvakkatın kaldırılması ile birlikte 
izin sisteminden tekrar bildirim sistemine dönüş olmuştur. 1956 tarihinde kabul 
edilen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun ise 1909, 1912 
tarihli kanuni düzenlemelerle kıyaslandığında toplantı ve gösteri hakkı gibi 
temel hak ve hürriyetin kullanılması konusunda oldukça geride bir düzenleme 
olmuştur. 1956 tarihli bahse konu kanuni düzenleme 1963 yılına kadar 
yürürlükte kalmıştır.
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Sonuç
“Yeter, Söz Milletindir” sloganı ile iktidara gelen DP, 1950-1954 

yıllarında gerçekleştirdiği sosyo-ekonomik atılımlar, eğitim kültür işleri ile 
anılmaktadır. Ancak 1954 yılından itibaren azalan dış yardımların etkisiyle 
ekonomik ilerlemenin yavaşlaması ve iç politikadaki gelişmelerden dolayı 
demokratik tutumlardan uzaklaşıp sertlik politikaları takip etmeye başlamıştır.

DP, 1954'ten itibaren yapması gereken reformlar yerine basına sansür 
koyması, kendisine oy vermeyen illeri cezalandırma gibi yöntemleri 
kullanması, basın mensuplarına verdiği hapis cezaları, bürokrasiye yaptığı 
baskılar, siyasî partileri kapatması, muhalefet partilerine toplantı ve gösteri 
yürüyüşü yasağı getirmesi nedeniyle baskıcı bir iktidar olarak anılmıştır. 

1950-1954 yılları arasında ekonomik alandaki iyileşme ve gelişmeler ile 
siyasî ve ekonomik refah sağlayan Türkiye, ekonomik gidişattaki bozulmaların 
etkisi ile parti programında ve hükümet programlarındaki demokratik 
reformları yerine getirememiş ve temel hak ve hürriyetlerde ilerleme 
sağlayamamıştır.

DP iktidarı toplantı ve gösteri hakkı gibi temel hak ve hürriyetlerden 
birisinde kısıtlayıcı bir düzenleme yapmıştır. Muhalefet partilerinin 
faaliyetlerini engellemek bu kanunun temel amacı olmuştur. 1956 tarihli 
kanuni düzenlemenin 2. maddesi ile siyasî partilerin seçim dönemleri dışında 
herhangi bir siyasî propaganda yapmaları neredeyse imkânsız bir hale 
getirilmiştir. Muhalefet liderleri ve milletvekillerinin seçmenleri ile yüz yüze 
propaganda yapmasına imkân vermemiştir. DP yöneticileri ve milletvekilleri 
ise hükümet üyesi sıfatıyla açılış, siyasî faaliyet ve toplantılarına yapılan bu 
kanuni düzenlemeye takılmadan serbestçe devam etmişlerdir. 

CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek'in Rize'de partililerle tokalaşması 
nedeniyle tutuklanması, CMP Genel Başkanı Osman Bölükbaşı'nın Giresun 
Kongresinde parti delegeleri tarafından alkışlandığı gerekçesiyle 9 delegenin 
tutuklanması, HP'nin il başkanları ile toplantısı yapmasına izin verilmemesi 
gibi uygulamalar, halkın yönetime demokratik katılımını ve muhalefetin 
kendini ifade etmesini engelleyen bir durum oluşturmuştur.     

DP dönemindeki siyasî hak ve hürriyetlerin gelişme çizgisi DP'li 
yöneticilerin demokratik tutum ve anlayışlarına, ülkenin siyasî ortamına bağlı 
olarak bir gelişme göstermiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında muhalefet 
partisi olarak CHP'nin siyasî tavrı da etkili olmuştur. CHP'nin hükümet 
icraatlarına engel olduğu varsayılarak iktidar tarafından toplantı ve gösteri 
hakkını kısıtlayıcı düzenlemeler yapılması da DP'nin baskıcı bir iktidara 
dönüşmesine yol açmıştır. 

1950-1954 arası iktidar-muhalefet ilişkileri kısa süreli bahar havası 
dışında gergin bir hava içerisinde olmuştur. Türk siyasî hayatı 1950-1956 arası 
iktidar ve muhalefet ilişkileri bakımından demokrasinin güzel bir örneğini 

150

Bülent AKKAYA
İktidar-Muhalefet İlişkileri Çerçevesinde 1956 Tarihli Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki 
Kanunun Kabulü ve İlk Uygulamaları



gösterememiş ve Türk Siyasî hayatı iktidar-muhalefet ilişkileri bakımından 
istikrarsız ve tartışmalı geçmiştir. 
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Öz
İşsizlik sorunu sadece Türkiye'nin değil tüm dünya ülkelerinin ortak sorunudur. Son 
yıllarda Türkiye'de yaşanan olumlu ekonomik büyümeye rağmen işsizlik problemi 
büyük bir sorun olarak çözülmeyi beklemektedir. İşsizliğin miktarının ölçülemiyor 
olması nedeniyle çözüm üretilmesinde sorunlar yaşanmaktadır. İşsizlik sorununu 
dünya genelinde incelendiğinde, ülkelere göre işsizlik sorunu ve nedenleri farklılık 
göstermektedir. Benzer şekilde Türkiye'nin iller bazında işsizlik ve istihdam verilerini 
incelendiğinde ise işsizlik ve istihdam sorununun illere göre de farklılık gösterdiğini 
görmekteyiz.  İşsizliği etkileyen faktörler bölgesel olarak farklılık göstermektedir. Bu 
çalışmada 1980 – 2013 yılları için Türkiye'nin işsizlik, istihdam ve enasyon verileri ile 
işsizlik ve istihdam sorunun temel nedenleri tartışılmış, aynı zamanda asgari ücret 
artışının işsizlik oranını nasıl etkileyeceği açıklanmıştır. Bunun yanı sıra aynı dönem 
için işsizlik, istihdam ve enasyon verileri yardımıyla Türkiye ile dünya genelinde 
işsizlik ve istihdam sorunlarının büyüklüğü karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: İşsizlik Sorunu, İşsizlik Oranı, İstihdam, Enasyon, Eğitim 
Sorunları, Asgari Ücret
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The Unemployment Problem in Turkey: Regional 
Comparison

Abstract 
Unemployment is not only a major problem for Turkey, it is also a major problem for all 
countries including developed and developing countries. Since the amount of 
unemployment cannot be measured correctly, we can say that nding and generating 
solutions for unemployment issue is very difcult. When we examine the 
unemployment issue in detail, we found that for each country there are different causes. 
In a similar way when we analyze unemployment issue for each city of Turkey we 
conclude that they have different causes. In this study, we examine unemployment, 
employment and ination rates for Turkey over the period 1980-2013 and we also 
examine a relationship between minimum wage and unemployment rate. In addition; 
for the same period, we compare unemployment, employment rates of Turkey with 
developed and developing countries over the world and the magnitude of the problem 
are examined comparatively with these countries.

Keywords: Unemployment Problem, Unemployment Rate, Employment, Ination, 
Educational Issues, Minimum Wage 
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Giriş
En çok konuşulan ve sürekli bir şekilde gündemde olmakla birlikte 

üniversite, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini endişelendiren eğitim ile 
işsizlik arasındaki ilişki Türkiye'nin başlıca ve kronikleşmiş sorunlarından biri 
olarak kabul görmektedir. İşsizliği kronik bir sorun olarak kabul edilerek 
çözülmek istendiğinde, öncelikle eğitim ile işsizlik arasındaki ilişkinin 
incelenmesi gerekir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, eğitim düzeyi arttıkça 
işsizliğin azalacağı vurgulanmaktadır. Bu iki değişken arasındaki ilişki oldukça 
önemlidir. İşsizliğin nedenlerini ortaya koymak açısından, işsiz nüfusun eğitim 
düzeyinin incelenmesi etkili fakat yeterli bir yol değildir. Genel mantık 
çerçevesinde eğitim düzeyi ile işsizlik arasında ters orantılı bir ilişki (negatif 
korelasyon) olması beklenir. Bu beklentinin Türkiye ve Türkiye benzeri ülkeler 
için doğru olmadığı olamadığı gözlemlenmiştir. Türkiye'de eğitim seviyesi 
yüksek işsizlerin oranı artan trend izlemektedir ve bu oranın sayısal büyüklüğü 
de yeterince ilgi çekici düzeydedir. Şekil 1.1'de 2014 yılı için işsiz dağılımının 
eğitim durumu sunulmuştur. Görüldüğü üzere, toplam işsizler arasında eğitimli 
olan işsizlerin oranı tahmin edildiğinden, beklenildiğinden yüksektir.  

Şekil 1.1 2014 Eğitim-İşsizlik İlişkisi

Kaynak: TÜİK

Bekiroğlu'na göre Türkiye'nin eğitim sisteminin çok iyi bir şekilde 
yeniden incelenip, eksiklikleri tespit edildikten sonra uygun olarak yeniden 
düzenlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde gelecek yıllarda eğitimli nüfus 
ülke ekonomisine katkı sağlayamayacak durumda olması beklenilmektedir 
(Bekiroğlu, 2010: 157). Eğitimli işsizlerin işsizler arasındaki oranı katkı 
sağlayamayacak olmasının kanıtlarından biridir. 

Gençlerin eğitim almasının özel olarak önem arz etmesinin iki nedeni 
olduğu belirtilmektedir (World Development Report, 2007: 22). Birincisi, 
gençlerin öğrenme kapasitelerinin yetişkinlere oranla daha fazla ve daha hızlı 
olmasıdır. İkincisi ise, beşeri sermaye açısından gençlerin önünde uzun bir 
yaşam bulunması nedeniyle onlara, ülkenin geleceği açısından yön 
verilmesinin zorunlu olmasıdır (Erdayı, 2009: 3). Uzun bir yaşam bulunması 



ile aynı zamanda uzun bir çalışma dönemi bulunması ve bu çalışma dönemi için 
yeteri kadar iyi eğitim almaları hedeenmelidir (Erdayı, 2009: 3).. 

Türkiye'de eğitim sisteminin eksikliğinden dolayı mezun olanların 
çoğunluğu işsiz kalmaktadır. Bunun nedeni ise mezunların sahip olduğu 
yeteneklerle, işverenlerin yani iş gücü piyasasının aradığı özellikler arasında 
büyük uyuşmazlıkların olmasıdır. Bu aradaki uyumsuzluğu kapatacak yönde 
çalışmalar yapılması gerekir. Üniversitelerde açılan bölümlerin alışıla gelmiş 
bölümler dışında iş gücü piyasasının ihtiyacı olan alanlardan olması bu 
uyuşmazlığı azaltma yöntemlerinden biri olarak kabul edilebilir. Lise ve ön 
lisans eğitimlerinin hepsi olmasa da bazı programlarının iş gücü piyasasındaki 
ara eleman eksikliğini kapatmaya yönelik oluşturulması da bu oranın 
azalmasına yardımcı olur. Örnekle açıklarken, eğitim hayatından iş hayatına  
geçişi kolaylaştırmayan temel sorunlardan da bahsetmiş oluruz. Ön lisans veya 
lisans mezuniyeti “İşletme”, “Muhasebe” ve benzeri bölümlerden olan öğrenci 
sayısı çok fazladır. Bununla birlikte piyasalarda muhasebeciye olan talep daha 
azdır. Veyahutta bir inşaat rması düşünelim ve herkesin mühendislik 
derecesinde diplomasının olduğunu, rmanın mühendise olduğu kadar ara 
mezuniyetteki “tekniker” diye adlandırdığımız kişilere de ihtiyacı vardır. 
Durum böyle olunca rma teknikere ihtiyaç duyarken mühendis olan kişilerde 
işsiz kalmış olur. Bu örnekte rmanın izleyebileceği bir diğer yol ise, mühendis 
olan kişiyi işe alarak, teknikerin yapması gereken işi mühendise yaptırması 
olur. Bu durumun yol açacağı sorunlar ise tahmin edildiğinden çok daha 
fazladır. Bu durumun çözümü ise üniversitelerde açılan bölümlerin iş 
piyasasının eksikliğine yönelik olmasını gerektirir. Özetle, bu konuda arz ve  
talep dengesini birbirine yaklaştırmak hedeenmelidir. 

Türkiye'nin diğer ülkelere oranla daha genç bir nüfusa sahip olması, 
diğer ülkelere nazaran daha farklı ve avantajlı bir durum yaratmaktadır. Sahip 
olduğu bu potansiyel Türkiye açısından fırsat olarak görülmelidir. Bir başka 
bakış açısı ise, genç nüfusun fazla olması ve Türkiye için genç nüfusun ve iş 
yaşamının belli bölgelerde yoğunlaşmış olması ve bu yoğunluğun sürekli 
artıyor olması ücretleri ve çalışma koşullarını olumsuz etkileyen başlıca 
nedenler arasında olduğudur. Kurumsal ve/veya kurumsal olmayan 
işletmelerde çalışanlara karşı yaşatılan olumsuz tavırların nedenlerinden biri de 
bu ve benzeri koşullardır. Mesai içi olası hatalar sebep gösterilerek çalışanların 
işlerine etik dışı sebeplerle kolaylıkla son verilmesinin nedenlerinden biri de 
budur. Bu durumda akla ilk gelebilecek sorulardan biri “Çalışanların kendi 
haklarını savunmaya imkânları var mı?” 
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Tablo 1.1 Türkiye'de İşgücüne Katılma, İstihdam ve Çeşitli İşsizlik Oranları

Kaynak: TÜİK (2009 Ocak ayı verileri esas alınmıştır)

Tablo 1.1'de 1999-2009 yılları için istihdam ve işsizlik oranlarının 
çeşitleri sunulmuştur. 1999 yılı incelendiğinde iş gücüne katılanların %48,6'sı 
istihdam edilirken, bu oranın her geçen yıl azaldığı gözlemlenmiştir. İstihdam 
oranıyla birlikte işgücüne katılım oranında da düşüş gözlemlenmiştir. 2008-
2009 yıllarına gelindiğinde ise en dikkat çekici durum, bu oranın on yılda 
yaklaşık %10'luk düşüş yaşamış olmasıdır. İstihdam oranı ile toplam işsizlik 
oranı arasında ise negatif korelasyon olduğu görülmektedir. Dikkat çeken bir 
diğer değişiklik ise on yılda %12,9'luk artış gösteren genç nüfus oranıdır. 

Sanayileşme ve büyüme ile birlikte Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde 
genç işsizliği ciddi bir sorun haline gelmiştir. Bu ülkelerde meydana gelen hızlı 
endüstriyel değişikliklerle birlikte, bu ülkeler piyasaların gereklerine uyum 
sağlayabilmek amacıyla eğitim sisteminin yetersizliklerini belirleyip, bu 
eksiklikleri gidermek için eğitim alanında reformlar gerçekleştirmişlerdir. 
Eğitim reformları yapılmadan önce, ülkelerin eğitim sistemlerinin önündeki 
engeller belirlenmiştir. Bu engellerin en önemlileri; eğitime bütçeden ayrılan 
oranın çok az olması; eğitim sisteminin merkezi olması, mesleki eğitim 
sisteminin işgücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda planlanmaması olarak 
özetlenebilir (Erdayı, 2009: 3). Mesleki eğitimlerin içeriklerinin hem işgücü 
piyasasının talebine göre oluşturulmalı ve belli dönemlerde güncellenmesi 
gerekmektedir (UN, 2005: 16-17).

Avrupa Birliği'nde 1990 yılında işsizlik ve istihdam konusu değer 
kazanmıştır. Avrupa Birliği genelinde 1990'lı yıllarda işsizlik oranında artış 
olurken istihdam oranında sürekli bir düşüş yaşandığı gözlemlenmiştir.  
Avrupa Birliği'nde o dönemde en önemli sorun olarak işsizlik sorunu ele 
alınmıştır. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'nın ise o döneme ait 
istihdam oranları Avrupa Birliğine kıyasla çok daha iyi durumda olduğu 
gözlemlenmiştir. 1990'lı yıllarda, Avrupa Birliği içinde bulunduğu ekonomik 
konjonktürü ve özellikle küresel rekabette Amerika Birleşik Devletleri ve 
Japonya'dan kaynaklanan sert rekabet ortamını değerlendirerek, sosyal 
modelini daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmek ve daha etkin bir 
istihdam politikası oluşturmak amacıyla Avrupa İstihdam Stratejisi oluşturma 
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çabası içerisine girmiştir (Eser ve Terzi, 2008:229-250).
Avrupa'daki birçok ülkede temel eğitim verilirken ve verildikten sonraki 

dönemlerde kişilerin yeteneklerini ölçmek için çeşitli sınavlar yapılmaktadır. 
Bu sınavların ve aldığı temel eğitimin sonunda öğrencinin lise ve üniversite 
hayatına şekil verilmektedir. Öğrenci hangi konuda yetenekli ise o konuyla 
ilgili eğitim almaktadır. Eğer ki öğrencinin yetenekleri kısıtlı ise üniversite 
eğitimi almasını gerek görmeyen sistem, öğrencinin ara elaman olarak 
yetişmesi için lise ve önlisans eğitimine yönlendirmektedir. Bunlara ek olarak, 
Avrupa'daki ara elaman yetiştiren kurumlar sürekli iş piyasanın ihtiyaçlarına 
yönelik bölümler açmakta, ihtiyaç doğrultusunda eğitim vermektedir. 
Almanya'da bu sisteme ek olarak, üniversiteyi kazanan öğrenciyi hemen 
üniversiteye başlatmayan ve üniversite hayatından önce en az iki yıllık iş 
tecrübesinin olmasını istemeyen bölümleri vardır. Çalışma disiplini ve iş 
hayatının öğrettikleriyle gençler okulda verilen derslerin önemi ve gerekliliğini 
daha iyi kavrayacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu ve benzeri durumlarda kişiler 
üniversiteden mezun olduğunda “tecrübesiz” olarak iş gücü piyasasına 
katılmamış olacaktır.

Erdayı'ya göre devletin eğitime ve de özellikle mesleki eğitime 
yaptıkları yatırımları arttırması genç nüfusun istihdam şansını arttıracaktır 
(Erdayı, 2009: 3). Gençlerin eğitim hayatından çalışma hayatına geçişini 
sağlayacak olanaklar gibi konuları kapsayan işgücü piyasası politikalarının 
yeniden değerlendirmesi ve bu geçişi sağlayacak yeni düzenlemeler yapılması 
gerekir.

Ülkede yaşayan insanların yaşam standartlarını sürekli yükseltmenin tek 
yolu iktisadi büyümedir. İktisadi büyüme ise bir ülkede üretilen mal ve hizmet 
miktarının zaman içinde artması olarak tanımlanır (Yılmaz, 2005: 11-29). Tüm 
ülkelerin ekonomik hedeeri arasında hızlı bir iktisadi büyüme 
gerçekleştirmek yer alır (Ünsal, 2000: 11). Fakat yaşanan durum iktisadi 
büyümenin küresel işsizliği azaltmaya yeterli olmadığını göstermiştir. 2007 
yılında gerçekleşen küresel ölçekteki güçlü ve hızlı büyüme oranlarına rağmen, 
çağdaş insana yakışır işlerin ortaya çıkarılması ve çalışan yoksulluğunun 
azaltılması açısından ciddi kaygılar bulunmaktadır (ILO, 2008: 11) 
(Duruel&Kara, 2007: 358-363). Beşeri ve ziki sermaye birikiminde, 
teknolojik gelişmede meydana gelen bu artışlar iktisadi büyümeye kaynak 
oluşturmaktadır. Bu üç kaynağın birlikte çalışması büyümenin gerçekleşmesi 
için gereklidir (Yılmaz, 2004: 17). Yılmaz'a göre bu kaynakların birlikte 
çalışması verimlilik artışı teknolojik gelişme ilişkisi çerçevesinde büyümeye 
artan oranda etki yapmaktadır. İşsizlik sorununu etkileyen birçok faktör 
olduğundan dolayı, bu sorunu tek başına incelemek ya da tek bir faktörle 
inceleyip çözümlemeye çalışmak yanlış olacaktır. 

Nickell vd. (2005: 22), 20 OECD ülkesi için 1960-1995 yıllarına yönelik 
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yaptıkları çalışmada, ülkeler arasında işsizlik oranlarının farklılığını, ülkelerin 
sahip oldukları kurumsal değişkenler ile açıklanabileceğini ileri sürmüşlerdir. 
Bean vd. (1986: 20), 19 OECD ülkesinde 1956-1984 yıllarına yönelik 
yaptıkları çalışmada ise, kurumsal yapının doğrudan doğruya işsizlik oranı 
üzerinde etkili olmadığını ancak makroekonomik şoklara karşı kırılgan ve 
duyarlı hale getirdiğini ileri sürmüştür. Phelps (1994: 3) dünyadaki yüksek reel 
faizlerin daha fazla işsizlik anlamına geldiğini belirtmiştir. Bu iki değişken 
arasında anlamlı pozitif ilişki bulmuşlardır. Carruth vd. (1998: 627), 1954-
1994 yıllarına ilişkin ABD'ye yönelik çalışmasında, yüksek petrol yatlarının 
işgücüne olan talebi azalttığını ve işsizlik oranını yükselttiğini ifade etmiştir 
(Duruel ve Kara, 2007: 358-363).

Yeni istihdam olanakları yaratmak işsizlik oranını azaltmaya yönelik 
uygulanabilecek politikalar arasında yer almaktadır. Büyümenin işsizlik 
oranını azaltıcı etkisi ilk defa Arthur M. Okun 'un 1962 yılında ABD ekonomisi 
temel alınarak yapmış olduğu çalışmada ortaya atılmıştır. İktisat literatürüne 
Okun kanunu olarak giren bu yaklaşım, reel büyüme oranlarıyla işsizlik oranı 
arasında negatif bir ilişkinin olduğu vurgulanmaktadır. Başka bir ifadeyle cari 
dönem işsizliğinin ekonominin içinde bulunduğu devrevi dalgalanma 
dönemiyle bağıntılı olduğunu ortaya koymaktadır. Okun kanununa göre 
simetrik ilişkiyi ifade eden bu versiyonda, ilişkinin derecesini gösteren Okun 
katsayısının daralma ve genişleme dönemlerinde değişmediği 
varsayılmaktadır. Tam tersi durumda yani asimetrik yaklaşımda ise işsizlik 
oranları ile ekonomik büyüme arasında ters yönlü ilişki korunmakla birlikte 
Okun katsayısının devrevi dalgalanmalara göre farklı büyüklükte ya da etkide 
olduğu kabul edilmektedir. Ceylan ve Şahin'in (2010) yaptıkları çalışmada 
1950-2007 dönemine ait Türkiye ekonomisi ile Okun katsayısı arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Bu çalışmanın sonucunda Türkiye ekonomisi ile Okun katsayısı 
arasında asimetrik bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu asimetrik ilişkiyi reel 
çıktının genişleme döneminde işsizliği azaltma etkisi ile daralma döneminde 
işsizliği arttırma etkisinin aynı olmadığı ve iktisat politikası ayarlamalarının bu 
sonucu dikkate alması gerekliliğini ortaya çıkardığı şeklinde yorumlamışlardır 
(Ceylan & Şahin, 2010: 157-165). 

Prachowny (1993), ABD için işsizlik oranı ve ekonomik büyüme 
arasındaki ilişkiyi araştırmış ve çıktıda %0,6'lık artışın işsizlik oranında %1'lik 
azalışa neden olduğunu belirlemiştir. Apel ve Jansson (1999), ABD, Kanada ve 
İngiltere'de işsizlik ve üretim arasındaki ilişkinin Okun yasası gereğince 
Phillips eğrisine uyumlu hareket ettiğini bulmuştur. Üretim sapması ile işsizlik 
arasında negatif korelasyon tespit etmişlerdir. Mussard ve Philippe (2009), 
farklı bir yaklaşımla tasarruf-yatırım eşitliği yoluyla para yaratmanın 
ekonomik aktiviteyi etkileyerek işsizlik oranı üzerinde etkili olduğunu tespit 
etmiştir (Barışık vd, 2010).
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2. İşsizlik Sorunu
1978 yılında Nobel Ekonomi ödülünü alan Milton Friedman ve 2006 

yılında Nobel Ekonomi ödülünü alan Edmund Phelps'in geliştirdiği doğal 
işsizlik oranı, işsizlik oranının hiçbir zaman sıfırlanamayacağını, beklenen 
enasyon ile gerçekleşen enasyonun eşitlendiği makroekonomik dengedeki 
işsizlik oranının doğal işsizlik oranı olarak kabul edilmesi gerektiğini öne sürer 
(Eğilmez, 2006: 1). Eğilmez'e göre doğal işsizlik oranını belirli bir yüzde 
olarak tanımlamak zor olsa da bir ekonomide uzun dönemde oluşan işsizlik 
oranı ortalamasının o ekonomi için doğal işsizlik oranı olarak kabul edilmesi 
yolundaki görüşler ağırlık kazanmıştır. Fakat buna ek olarak Olivier Blanchard 
ve Lawrence Summers, uzun süren işsizlik oranlarının doğal işsizlik oranını 
yukarı seviyelere çektiğini, yani bu tür eğilimlerin uzun dönemli işsizlik 
oranının da değişmesine yol açtığını öne sürmekteler. Örneğin bir ülkede doğal 
işsizlik oranının yüzde dört olması, o ülkede yüzde dört civarında bir işsizliğin 
aşağı yukarı tam istihdam haline yakın bir alt limit olarak alındığını 
göstermektedir.

İşsizlik ve istihdam geçmişten günümüze tüm toplumlarda sorun 
olmuştur. İşsizlik oranındaki değişimin ve işsizliğin nedenlerini açıklamak için 
çok farklı görüşler ortaya atılmıştır. Literatürlere geçen tüm görüşlerin yanı sıra 
küreselleşme eğilimleri, teknolojik ilerlemeler, üretim ve yatırım düzeyi ile 
yatırımların yeryüzüne dağılımı, nüfus artışı gibi makro değişkenlerin yanı sıra 
vasıf yetersizliği, iş dünyasının beklentisine cevap veremeyen eğitim 
politikaları, verimlilik düzeyi, kamu istihdam kurum ve kuruluşlarının 
yetersizlikleri, işgücü piyasasındaki kurumsal yapı, yükselen girdi yatları gibi 
faktörler işsizliğin nitelik ve niceliğini anlatmada ortaya çıkan dış etmenleri 
işsizlik oranındaki değişim ve işsizliğin nedenleri olarak sıralayabiliriz (Duruel 
ve Kara, 2007: 358-363).

2.1 Türkiye'de İşsizlik Sorunu 
İşsizlik sorunu birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de başlıca sorunlar 

arasında sıralanmaktadır. Türkiye geçmişten günümüze istihdam ve işsizlik 
sorunları  açısından işsizl iğin miktar  ve ni tel iğini  tam olarak 
tanımlayamamıştır. Ayrıca işsizliğin çözümüne dair üretilen istihdam 
politikaları da yeterli açıklıkla ortaya konulmamış, bu politikalar geliştirilip 
uygulanamamıştır. Söz konusu istihdam politikalarının geliştirilememiş 
olmasının en önemli sebebi ise işsizliğin miktar ve oran olarak gerçek anlamda 
tespit edilememiş olmasıdır (Yüceol, 2005: 118-133). 

Gelişmekte olan diğer ülkeler gibi Türkiye'de emek ve işgücü bakımında 
sağlıklı ve güvenilir veri üretilmemiş ve araştırmalar yapma konusunda ciddi 
problemler yaşanmaktadır. İşsizlik üzerine araştırma yapanlar ve işsizlik 
oranıyla ilgilenen kurum ve kuruluşlar devletin yetkili resmi organlarının 
duyurduğu oranlara şüphe ile bakmaktadır.  Çünkü bu kurumlar beklenen 
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işsizlik oranı rakamlarından daha düşük oranlarda açıklama yapmaktadır. 1990 
yılının sonunda DİE'nin kamuoyuna ilan ettiği, yaklaşık % 6-7 civarındaki 
işsizlik oranı, aynı tarihlerde Avrupa Birliği ülkelerinin çoğundan ve hatta 
Avrupa Birliği işsizlik oranı ortalamasından düşük çıkmıştır. OECD'nin 1998 
verilerine göre söz konusu dönemlerde işsizlik oranı Fransa ve İtalya' da 
ortalama % 11-12, Almanya ve Belçika' da % 8-9, İspanya' da ise % 20 
civarında gerçekleşmiştir (Yüceol, 2005: 118-133). Şekil 2.1 1985-2013 yılları 
arasında Türkiye'de ki işsizlik oranlarını göstermektedir.  

Şekil 2.1 Türkiye İşsizlik Oranı (1985-2013), %

Şekil 2.1'den işsizlik oranının kendi ortalaması etrafında hareket ettiğini 
belli kriz dönemlerinde ise artış gösterdiği görülmektedir. Örneğin 2000 
yılında %6,7 olan oran, ilerleyen yıllarda artarak devam etmiştir. 2001 yılında 
Türkiye'de bankacılık sektöründe yaşanan kriz bu oranın artmasına, hatta 
eğitimli işsiz oranının daha çok artmasına neden olmuştur. Burada ortalama 
diyerek önemsiz bir değermiş gibi bahsettiğimiz oran literatürde belli tanımlara 
(doğal işsizlik oranı) denk gelmektedir.

Türkiye'de meydana gelen yüksek hızlı nüfus artışı ve kırdan kente göç 
ile birlikte kentlerde işgücü potansiyeli sürekli büyümekte ancak bu işgücünü 
karşılayacak bir istihdam artışı, tarım dışındaki sektörlerde yaratılamamakta ve 
işgücüne katılma oranı sürekli düşmektedir. 2000'li yıllara bakıldığında 
işgücüne katılma oranındaki düşüş hariç değişime uğradığı görülmektedir 
(Eser ve Terzi, 2008:229-250).

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) daha önceki yıllarda kayıtlı işsiz 
sayısındaki azalış miktarından bahsetmişti, durum böyle olunca kayıt altına 
alamadığımız işsizlerin sayısını açıklamak her geçen gün zorlaşmaktadır. 
Dahası bazı bölgelerde iş olanakları daha kısıtlıdır ve pek çok kişi kendine 
uygun iş bulamayacağı düşüncesiyle iş aramaktan vazgeçerek aslında yeni bir 
sorunu da ortaya çıkarmaktadır. Bu durumda olan insanlar diğer işsiz insanlara 
göre daha işsiz olarak tanımlanabilir. Türkiye'deki işsizlik sorununun boyutu 
ciddi bir şekilde tartışılmakta ve birçok kişi ve kurum tarafından “gerçek 
işsizlik” oranı hatırlatılmaktadır. Başta dünyada olmak üzere, ülkemizde 
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meydana gelen ekonomik krizleri değerlendirdiğimizde işsizlik sorunun 
büyüklüğünü ve nedenini anlamak mümkün oluyor. Türkiye'nin ekonomik ve 
sosyal sorunlarının çözümlenmesinde aktif bir rol oynayacağına 
inanılmaktadır. Bu nedenle, Türkiye'de işsizliğin ölçülmesi yöntemlerini ve 

 işsizliğin tanımlarını incelenmektedir (Yüceol, 2005: 118-133).

Tablo 2.1 2014-2015 Türkiye İş Arayıp Çalışmaya Hazır Olanlar

Tablo 2.1'de TÜİK'in yayınladığı 2014-2015 Türkiye iş arayıp çalışmaya 
hazır olanların rakamları yer almaktadır. Tablodan görüldüğü üzere mevsimsel 
olarak bu rakamlarda düşüş ve artışlar olmaktadır. Yılbaşlarında çalışmaya 
hazır olduğunu söyleyen kişilerin sayısı yılsonuna doğru düşüş olduğu 
görülmektedir.

*Diğer: Mevsimlik çalışma, ev kadını olma, öğrencilik, emeklilik ve çalışamaz halde olma gibi 
nedenlerle iş işbaşı yapmaya hazır olduğunu belirten kişilerdir.
Kaynak: TÜİK
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Tablo 2.2. Türkiye İşgücüne Dâhil Olmayanların Dönemlere Göre İşgücüne 
Dâhil Olmama Nedenleri

Kaynak: TÜİK

Tablo 2.2'de TÜİK'in yayınladığı verilerle işgücüne dâhil olamayanların 
aylık olarak dâhil olamama nedenleri sunulmuştur. İşgücüne dâhil olamama 
nedenlerinin ilk sırasında ev işleriyle meşgul olan ev hanımları yer almaktadır. 
Ev hanımlarını eğitimini tamamlayan üniversite ve üstü eğitim alanların sayısı 
takip etmektedir. 

Özetle, işgücü piyasalarının doğal işleyişine bağlı olarak bir ülkede 
işsizliğin tamamen ortadan kaldırılması söz konusu değildir. Her ülkede olması 
normal kabul edilen işsizlik oranı doğal işsizlik oranı olarak adlandırılır ya da 
tanımlanır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta tanımın kolay anlaşılır 
olması ve hesaplanması arasındaki korelasyonun neredeyse -1 olmasıdır. 
Burada söylemek istediğimiz şey, tanım ne kadar anlaşılır ise, doğal işsizlik 
oranını hesaplamakta bir o kadar zordur. Doğal işsizlik bir anlamda minimum 
işsizlik düzeyini temsil eden uzun dönem işsizlik oranıdır. Doğal işsizlik 
friksiyonel işsizlik ile yapısal işsizliğin toplamına eşittir. Bir ülkede çalışmak 
isteyen herkesin çalıştığı ve hiç kimsenin işsiz kalmadığı varsayımı çok güçtür. 

Aşağıda yer alan Şekillerde sırasıyla 2011-2012 ve 2013 yılları için 
Türkiye'nin il bazında İşgücüne Katılım, İşsizlik ve İstihdam oranları yer 
almaktadır. İşgücüne katılım oranı İstanbul ile için 2011 yılında %48,8, 2012 
yılı için %51,1 ve 2013 yılı için de %52,2 olarak gerçekleşmiştir. Bunun sebebi 
yetişen ve işçi piyasasına yeni katılan gençler olduğu kadar, İstanbul'daki iş 
sahasının daha geniş çapta olduğunu düşünüp farklı şehirlerden göçle gelen 
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kişilerde bu rakamın yükselmesine neden olmuştur. İşgücüne katılım oranının 
artmasıyla işsiz sayısında çok büyük değişimler olmamış hatta küçükte olsa 
düşüş olmuştur. Bunun sebebi ise istidam oranındaki artıştır. İstanbul'da 
istihdam alanının artmasıyla işgücüne olan katılım da artmıştır. Aynı durum 
başka bir büyük şehir olan İzmir için maalesef söylenememektedir. İzmir ilinde 
istihdam rakamları 2011 yılında 45,5 iken 2013 yılında bu rakam 55,9'a 
çıkmıştır. Fakat bu artışla beraber işsizlik oranında da artış olmuştur. 2011 
yılında 14,7 olan işsizlik oranı 2013 yılında 15,4'e çıkmıştır.

Şekil 2.2.1 Türkiye 2011 İşgücüne Katılım, İşsizlik ve İstihdam Oranları

Şekil 2.2.2 Türkiye 2012 İşgücüne Katılım, İşsizlik ve İstihdam Oranları
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Şekil 2.2.3 Türkiye 2013 İşgücüne Katılım, İşsizlik ve İstihdam Oranları

Şekil 2.3'de Türkiye'nin enasyon ve işsizlik oranının hareketini 
göstermektedir. Enasyon ve işsizlik birçok ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de 
başlıca sorunlarından biridir. Bu iki ekonomik parametre arasında ters yönlü bir 
ilişki bulunduğunda ikisinden de aynı anda kurtulmak mümkün olmamaktadır. 
Düşük enasyon, yüksek işsizlik oranına, düşük işsizlik ise yüksek enasyon 
oranına neden olmaktadır. Şekil 2.3'te bunu çok net görmekteyiz. 1990'lı 
yılların başında enasyon ve işsizlik oranlarını başa baş gittiği görülmektedir. 
2000 yılından günümüze işsizlik oranı artarak devam etmiş, eski seyrinden 
uzaklaşmış, vurgulamak istediğimiz durum 2000 yılı itibari ile aldığı en düşük 
değerin yılı 2000'dir. 2000'li yıllardan sonra düşen enasyon oranıyla, işsizlik 
oranı tırmanmıştır. 

Şekil 2.3 (1980-2010) Türkiye İşsizlik ve Enasyon 

Dünya genelinde işveren sayısının azlığı dolayısıyla iş fırsatları da son 
derece sınırlı olarak ele alınabilir. Hükümetlerin, girişimciliği destekleyecek 
politikalar üretmesi ve girişimcilikle ilgili eğitim verecek kuruluşları, 
sendikalar ve özel sektörle işbirliği yaparak hayata geçirilmesinin zorunlu 
olduğu belirtilmiştir (ILO, 2001: 9-11). Girişimcilik konusunda temel amaç, 
gençlerin girişime başlamalarını ve sürdürebilmelerini sağlayacak 
kolaylıkların hayata geçirilmesidir (Erdayı, 2009: 3). Ülkemizde de son 
dönemlerde bu yönde çalışmalar yapılmaktadır. Üniversitelerde bu konuda 
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eğitimlere başlanmış, girişimcilik çoğu bölüm için zorunlu ders olarak 
okutulmaya başlanmış; bu ve benzeri konularda işbirlikleri yapılmaya 
başlanmıştır. Ama burada unutulmaması ve dikkat edilmesi gereken kriterler 
bunların yapılmak için yapılmaması, etkin bir şekilde planlanarak 
sürdürülebilir projelere ve/veya işbirliklerine dönüştürmektir. Eğitimlerin yanı 
sıra hükümetin her yaştan ve her cinsiyetten girişimciler için girişimciliği 
destekleyen teşvik kredileri bulunmaktadır. Bu durumlarda yapılan 
çalışmaların en azından verimli, etkin ve sürdürülebilir özelliklerine sahip 
olması hedeenmelidir. 

İşsizlik için istihdam yaratma önemli kavramlardan biridir. Burada 
istihdam yaratma ile anlatılmak istenen, makro–ekonomik politikalar 
temelinde istihdamın arttırılmasıdır. Yeni işler yaratılmaması durumunda, 
diğer önceliklerin etkinliğinin son derece sınırlı olacağı belirtilmektedir (ILO, 
2001: 9-11). Var olan işler ile oluşan durum etkin ve verimli olmadığından ya da 
bir şekilde kullanılamadığından dolayı istihdamı arttırmak değil belki de 
yaratmak yeni iş alanları oluşturmak gerekmektedir. 

TÜRKİŞ'in her ay düzenli olarak yaptığı 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı' 
araştırması, ülkedeki ekonomik ve sosyal durumu ortaya koyan, çalışanların 
geçim koşullarını yansıtan önemli göstergelerden biri olarak kabul 
edilmektedir. Araştırmaya göre 2015 Mayıs ayında; dört kişilik bir ailenin 
sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken toplam gıda 
harcama tutarı 349,22TL olarak; gıda harcaması ile birlikte giyim, kira, 
elektrik, su, yakıt, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması 
zorunlu diğer harcamaların toplam tutarı ise 4.394,87TL olarak açıklanmıştır. 
Bir başka ifade ile açlık sınırı 349,22TL, yoksulluk sınırı ise 4.394,87TL olarak 
açıklanmıştır.

Her gün 3,5 milyon kişinin kamuda, 24 milyon kişinin vasıı-vasıfsız 
işgücü gerektiren işlerde toplamda Türkiye'de 27,5 milyon insanın çalıştığı 
tahmin ediliyor. Gayri resmi güvenilir çalışmalara da göre de 4 milyondan fazla 
insan 2014 yılında ülkemizde işsiz. Aşırı yoğun işsizlik senelerce aralıksız 
olarak devam edince bu durum çalışan maaşlarını aşırı baskıladı.   

Asgari ücretin yaklaşık 850TL olduğu dönem için belirli nedenlerden 
dolayı dönemin gündeminde 1500TL, 3000TL hatta 5000TL olur mu soruları 
sorulmaktadır. Her şeyden önce Türkiye'de aynı dönemde TÜİK verilerine göre 
yaklaşık 15 milyon işçi sigortasız çalışmakta ve buradan anlaşıldığı üzere 15 
milyon kişiyi asgari ücretin artıp artmaması ilgilendirmemektedir. Aynı 
dönemde, yaklaşık her gün 27 milyon kişi işe gidiyor ve bunların arasında 
sigortalı olarak çalışan kişi sayısı ise sadece 12 milyon. Asgari ücreti 
arttırmanın yollarından biri yaptırım gücü ile işverene bu değeri arttırmaktır. 
Bu durum işçilik maliyetlerini arttırır. İşçilik maliyetlerinin artması da yatlara 
yansır ve enasyon oluşur. Asgari ücret arttırmanın bir diğer yolu ise iş gücü 
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talebini arttırmaktır. İşverenlerin işçi talebi artarsa önce emeğini 850TL'den 
sunmak isteyenleri işe alırlar, işverenler daha da işçi arıyorsa hemen 900TL'den 
çalışmaya razı olanları toplarlar sonra işçi ihtiyaçları arttıkça daha çok çalışsın 
diye 1.000TL önermeye başlarlar. Örneğin, ülkemizde yaşayan kadınların 
çoğunluğu “ev hanımı”. Bugünkü alım gücüyle ayda 3000TL'ye sigortalı iş 
bulsalar, ev hanımlarının iş gücüne katılımında ciddi artışlar olur. Böyle bir 
fırsat olmadığından ev işlerini yapmak henüz ucuz, dışarıda 3.000TL bir de 
sigortalı iş fırsatı olsa, göreceli olarak ev işlerini yapmak pahalılaşmış 
olacaktır, kadınların ancak böylelikle iş gücüne daha çok katılımı sağlanmış 
olur. 

"İş gücüne olan talep artarsa" asgari ücret de artar, iş gücüne katılım da 
artar o zaman doğal sonuç ülkede üretim artar ekonomi büyür. Asgari ücret 
tartışmaları için; bir taraf iş gücü talebi 850TL kadar bu talep çok hızlı artamaz 
diyor, diğer taraf ya da taraar asgari ücret 1.500TL ve üzeri derken demek 
aslında iş gücü talebinin seneye iki katından fazlaya çıkacağını düşünmekteler. 
O zaman düşünülmesi gereken ilk soru, “Kısa zaman da iş gücü talebi iki katına 
çıkabilir mi? Başka bir bakış açısı ile “İşverenler işçi taleplerini üç kat ya da beş 
kat arttırabilirler mi? Bunun için her şeyden önce paraya ihtiyaç duyulur. 
Dükkânı, osi büyütmek, makineler almak, araçlara daha çok mazot 
koyabilmek için paraya ihtiyaç duyulur. Başka bir ifade ile bu durum, paranın 
çoğalması demektir. Böylelikle, asgari ücreti arttırmak için parayı çoğaltmamız 
gerekti ve böylelikle faiz düşüşü sağlandı. Parayı çoğaltmanın yöntemlerinden 
biri “para basmak” ama bu çözüm enasyona neden olur. Çünkü basılan 
paranın karşılığı olması gerekir. Dış borçlanma, dış piyasadan dolar "faizle 
alınır", Merkez bankasının kasasına konulur, böylelikle Merkez bankasının 
kasasında karşılık olarak dolar bulunur. Böylelikle Merkez bankası karşılığı 
olan dolar miktar kadar TL basabilir. Ancak böyle basılan TL ekonomide 
sağlıklı bollaşma yapar ve faizler iner işverenler parayı kullanmaya başlayıp 
yatırım ve işçi alımları yaparlar. Bu uzun süreç bir iki yıla sığar mı ya da 
sığdırılabilir mi? 

İnsan emeğine biçilen değere maaş veya ücret denilmektedir. İnsan 
emeğine biçilebilecek en düşük değer yani asgari ücret sadece serbest piyasa 
hareketlerine göre değil, devlet gözetiminde insani gereksinimler ve 
istatistikler göz önünde bulundurularak hesaplanır. TÜİK verilerine göre 
Türkiye'nin nüfusu 80 milyon ve işgücüne katılımı ise 30 milyondur. Bu 30 
milyonunsa 27 milyonluk kısmı çalışabilecek bir iş bulabilmektedir. Bu 
durumda aradaki 3 milyonluk nüfus işsiz olarak adlandırılır. Asgari ücret 1000 
TL olduğundan, 30 milyon kişi işgücü arzı yaratırken, işverenler sadece 27 
milyon işgücü talep edebilmektedir. Karşılaştırma yapabilmek adına asgari 
ücretin 200TL'ye düştüğü durumu inceleyelim. Bu durumda çok az sayıda 
insan emek arz eder. Bir başka ifade ile asgari ücret düşük olduğu için insanlar 
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çalışmak istemezler. Tam tersi bir durumu asgari ücretin 8000TL'ye yükseldiği 
durumda, işgücü arzı 30 milyona hatta belki daha fazla bir orana çıkar ve daha 
fazla kişi çalışmak ister. 

2.2. Dünya'da İşsizlik ve Türkiye
Tüm dünya ülkelerinde de farklı derecelerde de olsa işsizlik önemli bir 

sorun oluşturmaktadır. Bölgesel olarak bakıldığında Ortadoğu ülkelerinin 
işsizlik bakımından en yüksek değerlere sahip ülkeler olduğu görülmektedir. 
Bu bölgelerde 1980'li yıllardan bu yana işsizlik oranı ciddiyetini korumaya 
devam etmiştir. Ortadoğu ülkelerini işsiz oranı benzer seviyelerde olan ve 
ekonomik krizler yaşayan AB üye ülkeleri takip etmektedir. Türkiye'nin işsizlik 
oranının tek başına gelişmiş ülkelerle karşılaştırmak yanıltıcı olabilir. Çünkü 
Türkiye'de kırsal kesim istihdam oranının yüksek olması, aile işçiliğinin fazla 
olması, işgücüne katılım oranının düşük olması gibi nedenlerden dolayı bu 
oranın değeri diğer ülkelere göre daha düşük seviyelerde görünmesini 
sağlayabilir. Ama bu değişim hareketi etkilemez. Bir başka ifade ile yıllar 
içinde aldığı değişimi etkilemez.

Şekil 2.4'de hem ülkemize komşu olan hem de Avrupa Birliği üyesi olan 
Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan ülkeleriyle olan karşılaştırma yer 
almaktadır. Belli dönemlerde benzerliği, belli dönemlerde ise çok daha hızlı bir 
şekilde hareket ettiği açık bir şekilde görülmektedir. Özellikle Yunanistan'ın 
2008 yılında yaşanan küresel krizden ne kadar çok etkilendiği anlaşılmaktadır. 
Krizden Yunanistan kadar olmasada etkilen bir diğer ülkede Bulgaristan'dır.

Şekil 2.4 Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Yunanistan İşsizlik (2004-2014)

Şekil 2.4'te açık bir şekilde görüldüğü gibi, Türkiye'nin 2008 krizi ile 
birlikte yükselen işsizlik oranı bir yıl kadar bir süre ile yüksek kaldıktan sonra 
2008 krizinden önceki orana yaklaşık olarak geri dönmüştür. Şekil 2.5'de ise 
aynı ülkelerin toplam istihdam oranının 1980 ve 2014 yılları için graği yer 
almaktadır. Şekilte Yunanistan'ın son yıllarda içinde bulunduğu mali krize 
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rağmen istihdam oranında çok büyük düşüşler olmadığını ve şuanda neredeyse 
Türkiye ile aynı istihdam oranına sahiptir. Fakat Yunanistan ve Türkiye'nin 
nüfusları karşılaştırıldığında bu oran Türkiye için yeterli bir oran değildir.

Şekil 2.5 Türkiye-Bulgaristan-Romanya-Yunanistan, Toplam İstihdam Oranı (1980-
2014) 

Şekil 2.6'de Türkiye ile İskandinav ülkelerinin işsizlik oranları 2004 ile 
2014 yılları arasında gösterilmiştir. Bu Şekilten oldukça net bir şekilde küresel 
krizden İskandinav ülkelerine oranla ne kadar fazla etkilendiğimiz 
görülmektedir. Oransal değer olarak karşılaştırdığımızda ise 2012 yılı itibariyle 
işsizlik Norveç dışındaki İskandinav ülkeleri için de önemli bir sorun olmaya 
başlamıştır.

Şekil 2.6 Türkiye-Danimarka-İsveç-Norveç-Finlandiya İşsizlik (2004-2014)
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Şekil 2.7'de İskandinav ülkeleriyle birlikte Türkiye'nin 1980-2014 
yılları arasındaki toplam istihdam oranı yer almaktadır. İskandinav ülkelerinin 
istihdam rakamlarının benzer oranda istikrarlı bir şekilde devam ettiğini ve 
küresel mali krizlerden etkilenmediğini söylemek mümkün.

Şekil 2.7 Türkiye-Danimarka-İsveç-Norveç-Finlandiya, Toplam İstihdam Oranı 
(1980-2014)

Genel bir karşılaştırma yapabilmek adına ise Şekil 2.8'de Türkiye, 
Japonya, Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin (28 ülke) işsizlik oranları yer 
almaktadır Japonya'nın sadece 2008-2010 yılarında işsizlik oranında artış . 
olmuştur. O yıllar dışında Japonya'da azalan işsizlik oranı bulunmaktadır. 
Japonya'ya kıyasla Avrupa Birliği ülkelerinde sürekli yükselen bir işsizlik oranı 
söz konusudur.  Amerika'da 2008 küresel krizinde işsizlik oranı normalin iki 
katına çıkmış, 2008-2010 yılları boyunca bu şekilde devam etmiştir. Daha 
sonra bu oran düşüşe geçmiştir.
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Şekil 2.8 2004-2014 Türkiye-Japonya-Amerika-EU (28 Ülke) İşsizlik

Şekil 2.9'da Türkiye, ABD ve Japonya'nın 1980-2014 yılları arasındaki 
toplam istihdam oranı yer almaktadır. ABD'de neredeyse hiç değişmeyen bir 
istihdam oranı olduğunu grağimizde çok açık bir şekilde görebiliriz. 1990'lı 
yıllarda Japonya'nın yaşadığı mali krizin etkisi geçmeye başladığı 2000'li 
yıllara baktığımızda istihdam oranında artış meydana gelmiştir. Türkiye'de ise 
istihdam rakamlarında artış olmasına rağmen istikrar söz konusu olmamıştır.

Şekil 2.9 Türkiye-Amerika-Japonya, Toplam İstihdam Oranı (1980-2014)

Tablo 2.3'de servet dilim aralıklarına göre ülkelerin (İspanya, Almanya, 
Japonya, Finlandiya ve Türkiye) uzun dönem işsizlik oranının yüzdesel 
değerleri yer almaktadır.
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Tablo 2.3. Servet Dilimlerine Göre Yetişkin Yüzdesi

10.000$
Altı

 10.000$-100.000$ 100.000$-1.000.000$ 1.000.000$ 
Üzeri

İspanya 17 51 30,8  1,2

Almanya 27,9 32,7 36,5  2,9

Japonya 8,6 37,5 51,3  2,6

Finlandiya
 

29
 

24
 

44,5
 

2,5

Türkiye 75,3 22,8 1,8 0,2

Tablo 2.3'den görüldüğü üzere ülkemizde %75,3 yetişkinin birikimi 
10.000$ altındadır. Bu oran bize neredeyse birikim yapılmadığını 
göstermektedir. Hayatta kalmak için vasıı vasıfsız işlerde çalışan ya da 
yaşayan kişiler iş yokluğunda neredeyse günlük zorunlu ihtiyaçlarını 
karşılayacak ücretleri kabul etmek zorunda olmasına neden olmaktadır. 
Japonya'da neredeyse yetişkinlerin yarısının servet birikimi 100.000$-
1.000.000$ aralığındadır. 

Şekil 2.10 da İspanya, Finlandiya, Almanya, Japonya ve Türkiye'ye ait 
uzun dönem işsizlik oranları yer almaktadır. Uzun dönem işsizlik, bir yıl 
boyunca iş arama gayreti gösterip iş bulamayanları kapsamaktadır. Uzun 
dönem işsizlik oranı ise ülkedeki iş gücünün içindeki uzun dönem işsizlerin 
oranını göstermektedir. Grağimize baktığımızda bu oranı en istikrarlı şekilde 
koruyan ülke Japonya'dır. Almanya ise bu ülkeler arasında en yüksek uzun 
dönem işsizlik oranına sahip ülkedir. Türkiye'deki uzun dönem işsizlerin oranı 
sürekli dalgalanma göstermiş olsa da günümüzde Japonya'dan daha düşük bir 
oranla devam etmektedir.

Şekil 2.10 Uzun Dönem İşsizlik, %
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Şekil 2.11'de Finlandiya, Almanya, Japonya, Türkiye ve İspanya'nın 
1991-2013 yılları arasındaki toplam işsizlik oranlarını görmekteyiz. Şekilte 
gördüğümüz gibi en yüksek işsizlik oranı İspanya'ya aittir. 2000 krizinden 
sonra İspanya'nın düşmeye başlayan işsizlik oranı, 2008 krizi ile tekrar 
yükselmeye başlamıştır. İspanya'nın 2008 krizinden sonra yükselmeye 
başlayan Toplam İşsizlik oranı 2013 yılına gelindiğinde neredeyse Şekilteki 
diğer ülkelerin toplam işsizlik oranına eşittir. Genel bakıldığında Türkiye'nin 
toplam işsizlik oranını 1991 yılından 2013 yılına kadar benzer oranlarda 
seyretmiştir. 

Şekil 2.11 Toplam İşsizlik, %

3. Sonuç
İşsizlik sorunu ülkemizde zamanla biraz daha büyümüş ve neredeyse 

çözülemeyecek kadar büyük bir sorun haline gelmiştir. Türkiye için işsizlik 
kadar büyük diğer bir sorun ise istihdam yaratmadır. Ülkedeki işveren 
azlığından ve belirli bölgelerde nüfusun yoğunlaşmasından dolayı da istihdam 
sorunları yaşanmaktadır. Bu bağlamda işsizlik sorunu yaşayan ülkelerin yeni 
istihdam alanlarına ihtiyacı bulunmaktadır. Devlet bu duruma çözüm olarak 
girişimcilik üzerine eğitimler, seminerler ve hatta teşvik kredileri vermeye 
başlamıştır. 

İşsizliği, Türkiye'de bölgesel olarak değerlendirdiğimizde; bazı illerde 
istihdam oranının artmasıyla işgücüne katılım oranıda artmıştır. Bununla 
birlikte işsizlik oranının da arttığı görülmektedir. Örneğin, İstanbul'da her daim 
istihdam oranı artarken, işsizlik oranında düşüş gözlemlenmiştir. Diğer büyük 
şehirlerde ise bu durum maalesef ki bu şekilde seyretmemiştir. Bu nedenle 
istihdam, işgücüne katılım ve işsizlik oranları bölgesel olarak değişkenlik 
göstermektedir. İşsizlik sorunun çözümü için genele yönelik değil, her bir il için 
ayrı ayrı çözüm önerileri sunulması ve uygulamaya geçilmesi gerekmektedir.
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Türkiye'de ki genç işsizleri incelediğimizde, genç işsizliğin en önemli 
sebeplerinden birinin eğitim sorunu olduğunu söylemek mümkündür. 
Türkiye'de birçok eğitimli genç işsizin, işsiz kalmasının sebebi; aldıkları 
eğitimle iş piyasasının talep ettiği kriterlerin birbiriyle örtüşmemesidir. Bu 
konuyla ilgili olarak lise, ön lisans ve üniversitelerde açılan bölümlerin işçi 
piyasasına uygunluk sağlayacak güncellikte olması ve ara eleman yetiştirmeye 
yönelik olması gereklidir.

İşsizlik oranının artmasının sebeplerinden biride enasyondur. İşsizlik 
oranı ile enasyon arasında ters yönlü bir ilişki mevcuttur. Herhangi birinde 
meydana gelen oransal değişiklik diğerinde de zıt yönde gerçekleşmektedir. 
Yani biri düştüğünde diğeri artmaktadır. İkisinide tamamen yok etmek bu 
yüzden mümkün olmamaktadır. Fakat ikisinide makul seviye tutmakta 
mümkün olmamıştır. 

İşgücü oranıyla, işsizlik oranını paralel bir şekilde değişikliğeneden 
başka bir sorunsal ise asgari ücrette meydana gelen değişikliklerdir. Asgari 
ücrette meydana gelen artışlar işgücü oranında da artışa neden olur. Asgari 
ücrette meydana gelen artış nedeniyle işverenlerin işçi çalıştırma 
kapasitelerinde düşüş meydana gelmektedir. Asgari ücretteki artışla birlikte 
meydana gelen işgücü artışı ve işçi talebi düşüşü piyasadaki işsiz sayısının 
artmasına neden olmaktadır. Asgari ücretin düşmesiyle piyasadaki işçi talebi 
artmaktadır. İşverenler düşük maliyetle bir çok kişiye iş vermeyi kabul 
etmektedir. Fakat iş arayan insanlar düşük ücretle çalışmayı kabul etmeyeceği 
için işgücü oranında düşüş meydana gelmektedir. 

Dünya geneline bakıldığında ise 2000 ve 2008 küresel krizleri ile birlikte 
işsizlik oranında artış gözlemlenmiştir. Bazı ülkelerde bu yükseliş sadece bir yıl 
etkisini gösterirken, birçoğunda ise günümüze kadar etkisidevam etmiştir. 
Küresel kriz nedeniyle yükselen enasyon ve istihdam alanlarında meydana 
gelen daralma sonucundabirçok kişi işsiz kalmıştır. Bu dönemde işgücüne 
katılım oranı değişmezken, istihdam oranında azalma ve işsizlik oranında artış 
meydana gelmiştir.
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Öz
Bu makalede, uluslararası siyasetin insanlığın tarihsel gelişim seyri ve ortak değerler 
üzerine inşa edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Avrupa'da ulus-devletler dinin 
dünyevi yaşam alanından uzaklaştırılması ve devletlerin sekülerleşmesi üzerine inşa 
edilmişlerdir. Bir taraftan devletler, ulusal kimliklerini, etnik aidiyetleri ve dinsel 
aidiyetleri aşacak şekilde inşa ederlerken, benimsedikleri insan hakları, demokrasi, 
hukukun üstünlüğü ve kişisel haklara saygı gibi değerlerin evrenselleşmesine de katkı 
da bulunmuşlardır. Kozmopolitan küreselleşmeyi sağlayacak olan da ulus-devletlerin 
bu ifade edilen değerleri uluslararası sistemin ayrılmaz bir parçası haline getirme 
konusunda gösterecekleri uğraş olacaktır. Ancak; ilerlemenin yerini bazı ulus-
devletlerde ve devlet dışı yapılarda gerileme süreçleri de alabilmektedir.  Ulus-
devletlerin dinsel devletler haline dönüşmeleri kozmopolitan bir idealizm için gerileme 
anlamına gelmektedir. Bu çalışmanın temel savlarından birisi de “Arap Baharı” 
ayaklanmaları sonucunda nispeten seküler ve belli bir derecede ulus-devlet kimliğine 
sahip ülkelerde dinin toplum ve devlet düzeninin parametrelerini belirlemeye 
başlamasının bu bağlamda kozmopolitan bir küreselleşmeden uzaklaşma olarak 
yorumlanması gerektiğidir.  

Anahtar Kelimeler:  Kozmopolitan Küreselleşme, Ulus-devlet, İnsan Doğası, “İkinci 
Doğa”, Uluslararası Siyaset, Arap Baharı
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Rebuilding International Politics From Nation-States To 
A Cosmopolitan Globalisation: “Arap Spring” Sample

 
Abstract

In this article, it is emphasized that international politics are required to be established 
on historical progression of humanity and common values. The nation-states in Europe 
have been built upon secularism by banishing religion from earthly life. As these states 
were built, going beyond their national identities, religions and ethnicities, they also 
contributed to a great extent to the globalisation of their values such as democracy, 
respect for law and human rights. Cosmopolitan globalisation will be realised by the 
struggle of nation- states, which try to anchor these values as an integrated part in the 
international system.  But there exist also regressions in the national states and the 
structures outside the states. The transformation of the nation-states to theocratic states 
is a decline in cosmopolitan idealism. One of the basic hypothesis of this article is that 
the “Arab Spring” caused the handover of the ruling of those Arab countries that were 
relatively secular and had a nation-state identity to start religion determining the 
parameters of the domestic order, so these countries must be considered as removed 
from an ideal cosmopolitan globalisation. 

Keywords: Cosmopolitan Globalisation, Nation–State, Human Nature, Second 
Nature, International Politics, Arab Spring
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I. Giriş
İnsanlar, biyolojik bir varlık olarak doğarlar, yaşarlar ve ölürler. 

İnsanların ölümü, insanlığın gelişim seyrini kesintiye uğratmaz. Çünkü, 
insanlar yaşadıkları zaman dilimi içinde, ölü kuşaklar tarafından yaratılmış 
olan belirlenmişlikler içinde yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Bununla 
birlikte, mevcut belirlenmişlikleri değiştirmek için birbirleriyle mücadele 
ederek daha özgür ve gelişkin bir dünyayı inşa etmeye çalışırlar ve 
kendilerinden sonraki kuşaklara da kendi belirlediklerini miras olarak 
aktarırlar.  İnsanlığın gelişim seyri içinde dilleri, gelenekleri, ritüelleri, adetleri, 
alışkanlıkları, gelişim seyirleri ve geçmişe ilişkin kurguları farklı farklı olan 
insan toplulukları oluşmuştur. Bu toplulukların birbirleriyle ilişki kurmaları ve 
iletişime geçmeleri, hem birbirleriyle mücadele etmelerini hem de işbirliği 
yapmalarını  sağlamıştır. İnsanlık, hep daha özgür ve gelişkin bir 
dünyanın/düzenin arayışı içerisinde olmuştur ve şimdiye kadar, tarihsel gelişim 
seyrine bakıldığında, başarılı olunduğu ifade edilebilir. Ancak, zaman 
kendiliğinden tarih haline dönüşmemektedir. Zamana müdahale eden 
insanların paradigmalarına bağlı olarak, zaman zaman geriye gidişlerde 
yaşanabilmektedir. 

Bu çalışmanın temel argümanı, tüm insanlık için daha özgür, daha 
insani, daha gelişkin bir düzenin ulus-devletlerin küreselleşmesi suretiyle inşa 
edilebileceğidir. Bu bağlamda “Arap Baharı” olarak adlandırılan ayaklanmalar 
sürecinin  ulus-devletlerden uzaklaşma ve dolayısıyla insanlığın gelişim 
seyrinden bir geriye gidiş/sapma anlamına geldiği ileri sürülmektedir. İlk 
olarak doğal dünya ile toplumsal dünya arasındaki farklılık ele alınmış; insanın 
bir biyolojik varlık olmaktan çıkarak tarihini inşa etmesi süreci üzerinde 
durulmuştur. İkinci olarak uluslararası siyasetin hakim paradigmasını 
oluşturan “realist/neo-realist” kuramın uluslararası siyaseti ve uluslararası 
siyasetin temel aktörü olan devlet davranışlarını, “insan doğası” kavramına  
atfettiği doğuştan var olan ve değişmeyen “kötülük”, “bencillik” ve “kendi 
çıkarlarının peşinden koşmak” ile özdeşleştiren yaklaşımı eleştirilmiştir. 
Uluslararası siyasetin, insanın tarihsel gelişim sürecini dikkate alarak 
oluşturmaya devam ettiği “ikinci doğa” üzerinden anlamlandırılması ve inşa 
edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Üçüncü olarak ulus-devletlerin kurulma 
süreci ele alınmıştır.  1789 Fransız İhtilali'nden sonra Avrupa'da inşa edilmeye 
başlanan ulus-devletler giderek  Avrupa dışındaki coğrafyalarda da kurulmaya 
başlamışlardır. Ulus-devletler, temel olarak, iktidarın meşruiyet kaynağının 
Tanrı'dan alınması, dinin dünyevi yaşam alanından uzaklaştırılması ve sadece 
uhrevi konularla sınırlandırılması, devletlerin sekülerleştirilmesi anlayışına 
dayanmaktadırlar. Ulus-devletlerin oluşması insanlığın gelişim seyrinde bir 
nirengi noktası olmuş ve ulus-devletler bağlamında oluşturulan değerler 
giderek uluslararası toplumun değerleri haline dönüştürülmeye başlanmıştır.  
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Bu bakımdan kozmopolitan küreselleşmeye doğru insanlığın gelişim seyrinde 
ulus-devletlerin değerlerinin uluslararası sistemin bir parçası haline getirilmesi 
gerektiği ileri sürülmüştür. Bu bölümde bir alt başlık olarak  “Arap Baharı” 
ayaklanmaları insanlığın tarihsel gelişim seyri bakımından bir geriye 
gidiş/sapma örneği olarak ele alınmıştır. “Arap Baharı” ayaklanmalarının 
yaşandığı ve nispeten seküler ve belli bir derecede ulus-devlet kimliğine sahip 
ülkelerde dinin toplum ve devlet düzeninin parametrelerini belirlemeye 
başlaması, kozmopolitan bir küreselleşmeden uzaklaşma olarak 
anlamlandırılmıştır. Dördüncü olarak ulus-devletlerden kozmopolitan bir 
küreselleşmeye ulaşılabilmesi için Avrupa'nın genel olarak Batı'nın gelişim 
seyri üzerinden bir dünyalaşma değil, Avrupa/Batı değerlerini de içeren, ama 
onunla sınırlı olmayan, Avrupa/Batı-dışı ulus-devletlerin de oluşturucusu 
olduğu bir kozmopolitan küreselleşmenin gerektiği vurgusu ile çalışma sonuca 
ulaştırılmıştır.  

II. Doğal Halden Farklilaşan İnsan: İnsanlik Tarihinin/Geçmişinin 
İnşasi

Doğal dünya ile insanın inşa etmiş olduğu toplumsal dünya arasında 
temel bir fark vardır. Toplum, doğadan farklı bir nitelik taşır; toplumu insan 
yaratmıştır, düzenini insan kurmuştur. İnsanın özgürleşmesi, insanın içinde 
bulunduğu vahşi durumdan başlayarak doğa üzerindeki egemenliğini 
ilerletmesinin ve doğal halden farklılaşmasının bir ürünü olmuştur. Tarih 
boyunca, insanlık medeni ve insani  duruma doğayla ve birbiriyle mücadele 
ederek ulaşmıştır. Max Horkheimer'in ifadesiyle,

 “Özgürlüğün tanımı, tarih kuramıdır; tersinden alırsak tarih de 
1özgürlüğün gelişme öyküsüdür.”

İnsan, tarihsel süreç içerisinde doğadan farklılaşarak özgürleşmiş ve 
kendi var oluşunun inşasını gerçekleştirmiştir.  Tarihsel bir varlık olarak, insan, 
kendisinin ve çevresinin rasyonel kontrolünü sürekli bir biçimde arttırarak 
özgürlüğünü genişletme yeteneğine sahip olmuştur. Gerçekten de,  insanın 
benzersiz yeteneği, kendi aklı ve özgürlüğünün ifadesi olan kendi yapımı bir 

2
“ikinci doğa”da yaşama yeteneğine sahip olmasıydı . Giambattista Vico'ya 
göre, medenileşmiş uluslar kadar barbar olan bütün uluslar da, zaman ve mekan 
bakımından birbirlerinden uzak olmaları nedeniyle ayrı ayrı kurulsalar da, şu 
üç insani adeti daima korumuşlardır. Hepsinin bir dini vardır. Hepsi evlilikleri 
törenlerle kutsar, hepsi den töreni yapar. Ve ister vahşi ister kaba olsun hiçbir 
ulusta, din, evlilik ve cenaze töreni ayinlerinden daha seçkin ve daha kutsal icra 

3
edilen başka bir insani il  yoktur.  Vico, bu üç evrensel insani adetin, uluslar 
1 Max Horkheimer, Akıl Tutulması, Çev. Orhan Koçak, Beşinci Basım, İstanbul, Metis Yayınları, 2002, s.173.
2Andrew Linklater, Men and Citizens in the Theory of International Relations, Hongkong, The Macmillan 
Press Ltd., 1982, s.135.
3 Giambattista Vico, Yeni Bilim, Çev.: Sema Önal, Ankara, Doğu Batı Yayınları, 2007, s.132.
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arasında başlamış olması ve bu nedenle de samimi olarak bütün uluslar 
tarafından korunmuş olmasının, dünyanın, yeniden vahşi bir yığın haline 

4
dönmesini engellediğini düşünmektedir . İnsanlık, bu üç evrensel insani adet 
üzerine inşa edilmiştir.

Vico insanlığı İbraniler ve gentiller olarak ikiye ayırmıştır.  O, gentil 
terimini kitaplı dinlerden habersiz,  kendi tanrılarını kendileri yaratan, 
putperest;  ve tabiat dünyasının ortasında kalmış, kendi yollarını, kendi 
doğrularını kendileri bulmuş ve kendi kurumlarını kendileri oluşturarak 
medeni veya sivil hayata kadar yükselmiş olanları kasteder. İnsanlığın 
cennetten kovulduktan sonra yani Hıristiyanlığa göre Düşüş  ile içinde 
bulunduğu vahşi durumdan başlayarak medeni ve insani  duruma mücadele 
ederek nasıl ulaştığının tarihini yani gentillerin tarihini lolojik, tarihsel ve 
felse kanıtlamalar yaparak göstermeye çalışır. Ancak gentil insanlık bu 
gidişatta kendi yolunu  bulurken çok önemli mücadelelerden geçecek ve 

 döngüsel bir tarzda ilerleyecektir. Gentil insanlığın kurucuları, Ham, Yafes ve 
Sam'ın ırklarının insanları olmalıydı. Bunlar, tedricen, aile devletinde tek 
başlarına, evlilik ve aile bağlarıyla kendilerini insani bir toplum içinde bir arada 
tutabilmiş olan müşterek ataları Nuh'un gerçek dinini bırakmışlardır. Bu 
vazgeçmenin bir sonucu olarak evliliklerini bozmuşlar ve ailelerini rastgele 
ilişkilerle parçalamışlardır ve büyük yeryüzü ormanında başıboş göçebe 

5
vahşiler olarak dolaşmaya başlamışlardır . İnsanlık, aptal ve korkunç vahşiler 
olan bu ilk insanlardan başlamış olmalıdır. Avrupalıların coğra keşier 
gerçekleştirerek yeni dünyada bulduğu Amerikan Yerlileri, sanki Avrupalılar 
tarafından keşfedilmemiş olsalardı bile, insani kurumların Vico'nun ifade ettiği 

6döngüsünü izliyor olacaklardı . Tarihsel süreç bu şekilde sürmektedir. Vico 
tarihsel süreci insanların dil, gelenek, hukuk, hükümet vb. dizgeleri kurup 
geliştirdiği bir süreç diye görmektedir; tarihi insan topluluklarının ve onların 
kurumlarının tarihi olarak düşünmektedir. 

Tarihe döngüsel bakışın bir başka örneğini G.W.F. Hegel vermektedir. 
Hegel tarihe doğadan yaklaşmayı reddetmekte, doğa ile tarihin farklı şeyler 
olduğunu vurgulamaktadır. Her biri bir süreçtir ya da süreçler kümesidir; ama 
doğa süreçleri tarihsel değildir: doğanın tarihi yoktur. Doğa süreçleri 
döngüseldir; doğa döner durur ve böyle dönüşlerin yinelenmesiyle hiç bir şey 
oluşturulmaz ya da kurulamaz. Her gündoğumu, her bahar, her gel-git bir 
önceki gibidir; döngü kendini yinelediğinden, döngüyü yöneten yasa da 

7değişmez . Örneğin, bir taş ancak onunla etkileşen şeyler ve süreçler üzerindeki 
etki ve tepkileri boyunca aynı şey olarak, bir taş olarak kaldığı sürece bir taştır. 
Yağmurda ıslanır; baltaya direnir; ezilmeden önce belli bir ağırlığa dayanabilir. 
4 Bkz. Vico, Yeni Bilim, s.132.
5 Vico, Yeni Bilim, s.151.
6 Bkz. Vico, Yeni Bilim, s.495.
7 R. G. Collingwood, Tarih Tasarımı, Çev. Kurtuluş DİNÇER, Ankara, Gündoğan Yayınları, 1996, s.150-151.
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Bir –taş- olmak taş üzerinde etkiyen her şeye karşı sürekli bir direniştir; sürekli 
bir oluş ve bir taş olma sürecidir. Hiç kuşkusuz, ”oluş” taş tarafından bilinçli bir 
özne olarak yerine getirilmez. Taş yağmur, balta ve ağırlık ile etkileşimlerinde 

8  
değişir; ama kendini değiştiremez .

Hegel'e göre, tarihi olayları sadece incelemekle kalınmamalı, tarihsel 
anlatıların bir yargılanışı ve bunların gerçeklik ve inandırıcılıklarının 
araştırılması gerekmektedir. Bir insanın, burada ve şimdi meydana gelen her 
şeyi görmesi olanaklı olmadığına göre, burada ve şimdi meydana gelen olayları 
betimleyen tarih yazarları, kuşkusuz başkalarının anlattıklarını, yazdıklarını, 
kendi algılamaları doğrultusunda işlemden geçirirler. Geçmişi ele alırken bir 
şimdi ortaya çıkarılır. Adeta geçmiş ortadan kaldırılır ve geçmişin olayları 
şimdiye getirilir. Tarihçi, geçmişi olduğu gibi ele almaz; burada ve şimdi, olmuş 
olanı kurgular. Tarihi açıklamak demek insanların tutkularını, dehalarını, etkin 

9
yetilerini ortaya sermek demektir . Hegel, dünyanın kendi içinde ziksel ve 
ruhsal doğadan oluştuğunu düşünmektedir. Fiziksel doğa da benzer olarak 
dünya tarihine karışmaktadır. Tarihteki değişimin aynı zamanda daha iyi, daha 
eksiksiz birşeye doğru bir ilerlemeyi kapsadığı düşünülür. Doğadaki 
değişimler, ne denli sonsuz bir çokluk içinde olsalar da, yalnızca her zaman 
kendini yineleyen bir döngü gösterirler; Doğada güneşin altında yeni hiçbirşey 
olmaz, ve bu düzeye dek şekillenmelerinin çok biçimli oyunu kendisi ile 
birlikte bir bıkkınlık getirir. Yalnızca tinsel alanda yer alan değişimlerde yeni 

10
birşey ortaya çıkar.   

Küresel ısınmanın sebep olduğu iklim değişiklikleri veya dünyanın 
kutup bölgelerindeki buzulların küresel ısınmaya bağlı olarak çözülmeye 
başlamaları doğanın bilinçli bir şekilde kendi döngüsünü değiştirebildiğinin 
kanıtı olarak değerlendirilemez. Doğa bilimlerinin, positivist metodolojiyle 
nedenlerini açıklayabildikleri olaylardır ve insanın doğa üzerindeki 
egemenliğini ilerletmesinin sonucunda ortaya çıkmıştır. Yine insanın, kendi 
varoluşunu devam ettirebilmek için doğaya yapacağı müdahalelerle küresel 
ısınmanın önüne geçilebilecektir. İnsan, biyolojik bir varlık olarak doğanın bir 
parçası olduğu için, biyolojik varlık olarak doğal belirleyiciliklere tabidir. Var 
ettiği toplumsal gerçekliğin ziki temeli durumundaki doğal gerçeklik ise, 
insan tarafından biçimlendirilmeye peşinen amade amorf bir hammadde 
olmayıp, insanın -biyolojik varlığı itibariyle- kendisi üzerinde de geçerli ve 
bağımsız bir iç-düzenlilik gösterir; toplumsal gerçeklik, insanın kendi dışından 
verilmiş belirleyicilikleri gerilettiği veya ertelediği, onların egemenliğini 

11
kırabildiği sürece/ölçüde varlık kazanır;  insan özgürlüğüne tekabül eder.  

8 Herbert Marcuse, Us ve Devrim: Hegel ve Toplumsal Kuramın Doğuşu, Çev.:Aziz Yardımlı, İkinci Baskı, 
İstanbul, İdea Yayınevi, 2000, s.17.
9 G.W.F. Hegel, Tarih Felsefesi, Çev.: Aziz Yardımlı, Birinci Baskı, İstanbul, İdea Yayınevi, 2006, s.18.
10 Hegel, Tarih Felsefesi, s.47.
11 Kadir Cangızbay, Sosyolojiler Değil Sosyoloji, Üçüncü Basım, Ankara, Ütopya Yayınları, 2002, s.9.
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İnsan özgürleşmesi, bazı insanların diğer bazı insanlara ve buna ilave olarak 
doğaya karşı sürdürülen sürekli insan  müdahalelerinin sonucunda 
gerçekleştirilir. 

İnsanin biyolojik varlığı, doğal kabul edilebilir ve bu anlamda bir ilk 
12doğadan, yani hayvansal bir varlıktan bahsedilebilir.   Ancak, insan tarihsel 

süreç içinde “ikinci bir doğa”yı inşa etmiştir. Bu nedenle de insanı doğuştan var 
olduğu iddia edilen güdülerle tanımlamak doğru sonuçlara götürmeyebilir. 
Çünkü, doğuştan var olduğu iddia edilen güdüler inşa edilen “ikinci doğa”nın 
gölgesinde kalmıştır.  Sadece insanın kendini oluşturma ve değiştirme gücü 
vardır. Tarih, hiçbir zaman kendini yinelemez; onun hareketleri daireler 
üzerinden değil, sarmallar üzerinden geçer ve görünüşteki yinelemeler hep yeni 

13
bir şey edinmiş olmakla farklılaşmıştır.  Collingwood'un da dediği gibi, 
örneğin savaşlar tarihte zaman zaman yeniden ortaya çıkar, ama her yeni savaş, 
insanların son savaştan öğrendikleri derslerden ötürü, bir bakıma yeni bir çeşit 
savaştır.

Tarih süreçleri, doğa süreçleri gibi salt olay süreçleri değil, düşünce 
süreçlerinden oluşan bir iç yanı bulunan eylem süreçleridir; tarihçinin aradığı 

14şey de bu düşünce süreçleridir. Her tarih düşünce tarihidir.   İnsanlar kendi 
tarihlerini kendileri yaparlar, ama kendi keyierine göre değil; kendi seçtikleri 
koşullar içinde değil, doğrudan karşı karşıya kaldıkları, belirlenmiş olan ve 
geçmişten gelen koşullar içinde yaparlar. Bütün ölmüş kuşakların geleneği, 

15
büyük bir ağırlıkla, yaşayanların beyinleri üzerine kabus gibi çöker.  İnsan, 
varettiği gerçekliklerin egemenliğini kırabildiği sürece kendisini 
ilerletebilmekte ve daha özgür bir düzen inşa edebilmektedir. Hegel'in dediği 

16gibi  “İnsan düşünmüyorsa özgür değildir…”  ve “Dünya Tarihi Özgürlük 
17Kavramının gelişiminden başka birşey değildir.”

İnsan daha özgür olabilmek için düşünce üretebildiği ve düşüncelerini 
pratiğe geçirebildiği ölçüde evrenselleşmekte ve insanileşmektedir. İnsanlar 
tarih üretmek amacıyla ya da tarih üretiyoruz diye yaşamazlar; ancak tarih, ne 
toplumsal gerçekliğin ve insanların dışında verilmiştir; ne de toplumun kendi 

18
kendisini yeniden üretmesi sürecinden farklı özel bir süreç içinde üretilmiştir.  
Zamanı tarihe dönüştüren şey, insanın bilinçli müdahalesidir. Şimdiki durum, 
insan müdahalesinin sonucunda oluşmuştur ve yine insan müdahalesiyle 
değiştirilebilir. Zaman, insan müdahalesiyle tarih haline dönüştürülebildiğine 
göre, zamana müdahale edecek olan insanların ne şekilde tarihin yolunu 
çizecekleri, insanın kendisini inşa sürecinin seyri bakımından önem 

12 Bu konuda bkz.  Hegel, Tarih Felsefesi, s.37.
13 Collingwood, Tarih Tasarımı, s.151.
14 Ibid., s.257.
15 Karl Marx, Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i, Çev.: Sevim Belli, Ankara, Sol Yayınları, 2002, s.13.  
16 Hegel, Tarih Felsefesi,  s.320.
17Ibid., s.332.
18  Cangızbay, Sosyolojiler Değil Sosyoloji, s.58.
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kazanmaktadır. Bu çerçeve içerisinde, tarihsel gelişim seyri penceresinden 
uluslararası politikayı anlamlandırmak, kozmopolitan küreselleşmeye 
ulaşmak bakımından önem kazanmaktadır.    
 

III. Tarihsel Gelişim Penceresinden Uluslararasi Siyaseti Anlamak
Uluslararası siyasetle ilgili üretilen ve egemen olan siyasal gerçekçilik 

(realizm) kuramı, devletlerin uluslararası alandaki davranışlarını, insanın 
doğadan henüz kendisini farklılaştırmadığı, iç güdüleri doğrultusunda hareket 
eden, yaşamak için çevreye saldıran bencil, kötücül ilkel bir “insan doğası” 
kavramı ile anlamlandırmakta ve uluslararası toplumu “anarşik” bir toplum 
olarak kurgulamaktadır. Kurama adını veren Hans Morgenthau,  siyasal 
gerçekçiliğin, “genel olarak toplum gibi, siyasetin de, kökleri insan doğasında 

19
bulunan objektif yasalarca yönetildiğine”  inanmakta  ve “siyaset yasalarının 
derinliklerine kök saldığını ileri sürdüğü “insan doğası”nın, Çin'in, 
Hindistan'ın, ve Grek dünyasının klâsik felsefelerinden bugüne kadar 

20değişmediğini ileri sürmektedir.   Chris Brown ve Kirsten Ainley, 
Morgenthau'nun, realizmin asıl nedenini, insan doğasının bir ürünü olan 
"günah'' olarak açıkladığını ifade etmektedir. Devletlerin saldırgan ve güç 
arayışında olmaları, onları kuran hiç de mükemmel olmayan insan 
malzemesinden kaynaklanmaktadır. Morgenthau'nun çalışmasının neredeyse 

21
temelini “ilk günah” açıklaması oluşturmaktadır.  Realist kuramın bir diğer 
önemli ismi Kenneth N. Waltz, “İnsan doğar ve doğal şartlar içinde ne iyi ne de 
kötü kalır. İnsanların hayatlarını alçaltan, ancak aynı zamanda onlara moral 

22değerler katan da toplumdur.”  demektedir. Watz'a göre “savaşın önemli 
nedenlerinin odak noktası”nı, “insan doğası ve davranışları” oluşturmakta, 
“Savaşlar bencillik, yanlış yönlendirilen saldırgan dürtüler ve ahmaklığın bir 

23sonucu”  olarak yaşanmaktadır. Gerek Morgenthau'nun gerekse de Waltz'ın 
yaklaşımları üzerinden uluslararası siyaseti anlamaya çalışmak, tarihsel 
sürecin ihmal edilmesi veya her zaman için “burada ve şimdi” durumunu 
kabullenmek anlamına gelmektedir.

Oysaki “insan”, tarihsel süreç içerisinde, doğal dünyanın içinde 
kendisini toplumsal bir varlık olarak inşa etmiştir. Bu inşa süreci içerisinde, 
doğal halden uzaklaşmış ve gerek aynı toplum içerisindeki ilişkileri gerekse de 
diğer toplumlarla olan ilişkilerinin bir yapılagelişi, geleneği, kültürü, adeti ve 
ahlaki kuralları oluşmuştur. Devletler, bu oluşan kurallar içinde kendilerini 

19 Hans J. Morgenthau, Uluslararası Politika, Çev.: Baskın Oran ve Ünsal Oskay, Cilt : 2, Ankara, Türk Siyasi 
İlimler Derneği Yayınları, 1970, s.2.
20 Morgenthau'nun siyasal gerçekçiliğin altı ilkesi ve insan doğası ile ilgili görüşleri için bkz.  Morgenthau, 
Uluslararası Politika, Cilt : 2, s.1-14.
21 Bkz. Chris Brown ve Kirsten Ainley, Uluslararası İlişkileri Anlamak, Çev.: Arzu Oyacıoğlu, İstanbul, 
22Yayınodası, 2008, s.24. ve St. Augustine'in “ilk günah” açıklaması için bkz. Kenneth N. Waltz, İnsan Devlet 
ve Savaş, Çev. Enver Bozkurt, Selim Kanat ve Serhan Yalçıner, Ankara, Asil yayın Dağ. Ltd. Şti., 2009, s.24.
23 Waltz, İnsan Devlet ve Savaş, s.5-6.
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sınırlandırmak veya bu sınırlar içinde davranmak durumunda kalmışlardır. 
Üstelik uluslararası ilişkiler disiplini, bu ilişkilerin tarihini Avrupa merkezli 
inşa etme eğiliminde olsa da, bu ilişkiler sadece Avrupa ile sınırlı da değildir. 
Chris Brown ve Kirsten Ainley'in ifade ettiği gibi,  uluslararası toplumun temel 
kurumları ve uygulamaları (egemen devlet, diplomasi ve uluslararası hukuk), 
dünyanın belli bir bölümünün, belli bir kültürel mirasın, Avrupa'nın 

24  ürünleridir. Bununla birlikte, artık tüm dünyanın kurumları haline 
dönüşmüşlerdir.  Dolayısıyla, uluslararası siyaseti anarşik bir ortamda 
yürütülen ve toplumsallaşmamış ilk insan doğasıyla açıklamaya çalışmak, 
tarihsel süreci ihmal eden bir yaklaşım olmaktadır. Bu nedenle, uluslararası 
siyaseti tarihsel süreci dikkate alarak insanın yaratmış olduğu “ikinci doğa” 
üzerinden inşa etmek gerekmektedir. Bu noktada “Uluslararası İlişkiler” 
kuramlarından bir diğeri olan İngiliz Okulu'nun “anarşi” kavramı daha anlamlı 
görünmektedir.  İngiliz Okulu, egemen devletlerin bir toplum oluşturduğunu; 
fakat devletler, daha yüksek bir otoriteye boyun eğmek zorunda 
olmadıklarından bunun anarşik bir toplum olduğunu iddia etmektedir. 
Devletlerin egemen eşitlerden oluşan bir toplum yaratmak konusunda 
gösterdiği başarı, uluslararası ilişkilerin en çarpıcı boyutlarından birisi olarak 
görülmekte, gücün tüm dünyayı kuşatan bir tekelden yoksun olduğu ortamda 
çok belirgin ileri düzeyde bir düzenin varolduğu ve devletler arası şiddetin, 

25
şaşırtıcı bir şekilde az olduğu ileri sürülmektedir.  Uluslararası siyasette 
“Eleştirel Uluslararası Kuram” ile ismi anılmakta olan Robert Cox; 

“Benim 1960'lar, 1970'ler, 1980'ler ve 1990'ların başında 
yazdıklarımdan bu tarafa dünyada önemli değişimler olmuştur. 
Benim kendi “gerçekliği” algılamalarım, benim eleştirmenlerim 
tarafından işaret edilen konularla ilgili bazı açılardan 

26değişmiştir.”
demektedir. Bu alıntıdan da anlaşılacağı gibi, insanların algılamaları, zamanın 
ilerlemesine bağlı olarak değişmektedir. Meydana gelen değişimlere bağlı 
olarak ortaya çıkan yeni sorunlara çözüm üretebilmek için gerçekliği yeni 
baştan kurgulamak zorunda kalınmaktadır. Bu kurgulama yapılırken, tarihsel 
sürecin ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizmekte fayda vardır. Batılı 
ülkeler, kendi ana ülkelerinde demokratik düzeni ve toplumu inşa ederlerken,  
bunun Batı-dışı dünyada da inşa edilmesi  konusunda aynı yaklaşımı 
göstermemişlerdir. Batı dışındaki halkların kendilerine özgü bir tarihleri ve 
süreçleri olduğunu dikkate almaksızın, kendi oluş kalıplarıyla, Batı dışı 

24 Bkz. Chris Brown ve Kirsten Ainley, Uluslararası İlişkileri Anlamak,  s.175.  
25 Bkz. Andrew Linklater, “İngiliz Okulu”, Uluslararası İlişkiler Teorileri, Tercüme: Ali Aslan (Giriş, 3, 8, 9 
ve 10. Bölümler) ve Muhammed Ali Ağcan (2, 4, 5, 6, 7, 11 ve 12. bölümler), İstanbul, Küre Yayınları, 2013, 
s.119-120.
26 Robert W. Cox and Michael G. Schechter, The Political Economy of a Plural World, First Published, Oxon, 
Routledge, 2002, s.26.
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toplumlar için siyaset üretmeye çalışmaktadırlar. Bu nedenle de Batı dışı 
halklar, Batılı değerler yerine tarih boyunca en güçlü tutunum ideolojisi olan 
dine sarılmaktadırlar. Dine sarılma durumu ise demokratikleşmeyi ve 
modernleşmeyi engellemeye başlamakta ve küreselleşmenin karşısında 
muhafazakarlaşma ve içe kapanma durumu gelişmektedir. 

Tarihsel gelişim süreci, Tanrı kaynaklı egemenlik anlayışının 
dünyevileştirilmesi ve dinsel olanın sadece uhrevi olanla sınırlandırılmasına 
doğru bir seyir takip etmiştir. Bu bağlamda ulus-devletlerin ortaya çıkma süreci 
bu seyirin kavranması, uluslararası siyasetin anlaşılması bakımından önem arz 
etmektedir.

IV. Tarihsel Gelişim Seyri Bakımından “Ulus-devler”ler ve “Arap 
Baharı”nı Konumlandırmak

Ulus-devletler önce 1789 Fransız ihtilali sonrasında Avrupa'da ortaya 
çıkmışlardır. 20. yüzyıl boyunca, hatta 21. yüzyılın başlarında da uluslararası 
sistemin temel aktörleri olarak ulus-devletlerin sayıları artmaya devam 
etmiştir. Avrupa'da ulus-devletler dinin dünyevi yaşam alanından 
uzaklaştırılması ve devletlerin sekülerleşmesi üzerine inşa edilmişlerdir. Bir 
taraftan ulus-devletler, ulusal kimliklerini, etnik aidiyetleri ve dinsel aidiyetleri 
aşacak şekilde inşa ederlerken, benimsedikleri insan hakları, demokrasi, 
hukukun üstünlüğü ve kişisel haklara saygı gibi değerlerin evrenselleşmesine 
de katkı da bulunmuşlardır. Bununla birlikte, Avrupa'daki ulus-devletler 
kozmopolitan bir küresel düzenin oluşturulması için kendilerini aşabilirken, 
genel olarak Avrupa-dışındaki ulus-devletlerin büyük bir kısmı, kendi 
içlerindeki etnik, dinsel ve ideolojik kimlik problemleriyle hala uğraşmaya 
devam etmektedirler. 2011 yılında Tunus'ta başlayan ve diğer bazı Kuzey 
Afrika ve Ortadoğu devletlerine yayılan “Arap Baharı” olarak adlandırılan 
sürecin de gösterdiği gibi ulus-devlet inşasında mesafe katetmiş olan bazı 
devletlerin dinsel doğmaların devlet ve toplumsal yaşamın belirleyicileri haline 
geldiği devletler haline dönüşmeleri ihtimal dahilinde bulunmaktadır. Bu 
durum ise  kozmopolitan bir küreselleşmeden, en azından dünyanın bazı 
coğrafyalarında, uzaklaşma/tarihsel gelişim sürecinden geriye gidiş anlamına 
gelmektedir. Ulus-devletlerin ortaya çıkma süreci ve ulusal kimliğin inşasını 
ele almakta ve sonrasında “Arap Baharı” ayaklanmalarını tarihsel gelişme seyri 
çerçevesinde değerlendirmekte fayda olduğu düşünülmektedir.  

A. “Ulus-devlet”lerin Doğuşu ve “Ulusal Kimlik”in İnşası
Michael Hardt ve Antonio Negri, küreselleşme süreçlerine parallel 

olarak ulus-devlet egemenliğinin, hala etkili olsa da, giderek gerilediğini, 
bununla birlikte ulus-devlet egemenliğinin gerilemesinin genelde egemenliğin 

27
gerilemekte olduğu anlamına gelmediğini ileri sürmektedirler.   Modern ulus-
27 Bkz. Michael Hardt ve Antonio Negri, İmparatorluk, Çev.: Abdullah Yılmaz, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 
2003, s.18.
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devletler sistemi tarafından belirlenmiş sınırların Avrupa merkezli 
sömürgecilik ve ekonomik genişleme için temel önemde olduğuna değinen 
Hardt ve Negri, “Emperyalizm gerçekte Avrupalı ulus-devletlerin egemenlik-

28
lerini kendi sınırları ötesine yaymasıydı.”  demekte ve  dünyanın neredeyse 
bütün topraklarının parsellendiğini ve dünya haritasının tamamının Avrupalı 

29renklere boyandığını belirtmektedirler.  İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 
Avrupa merkezli sömürgecilik sona erme yoluna girmiş, dünya sadece Avrupalı 
renklere boyalı olmaktan çıkmıştır. Sömürge topraklardaki kurtuluş 
hareketleriyle yeni “ulus-devlet”ler ortaya çıkmaya başlamıştır. Sömürgeci 
devletlerin egemenliğinden kurtulan bu yeni ulus-devletler, ABD ve Sovyetler 
Birliği arasında seçim yapmak zorunda kalmışlardır. Bu seçim, aynı zamanda 

30
alternatif bir yaşam tarzının seçilmesi anlamına da gelmiştir.

  Henry Kissinger, 1618-1648 arasındaki Otuz Yıl Savaşları'nın  büyük 
ölçüde, gelenek ve evrensellik taleplerine dayanan feodal toplumlardan, raison 
d'etat'a dayanan modern devlet sistemine geçişle ilgili olduğunu;. Fransız 
Devrimi Savaşları'nın ise, ortak dil ve kültürle tanımlanan ulus-devlet 

31sistemine geçişe işaret ettiğini ifade etmektedir.   Kissinger, İkinci Dünya 
Savaşı sonundan beri hemen hemen yüz adet yeni devlet doğduğunu; bunların 
birçoğunun, tarihi Avrupa ulus-devletinden tamamen farklı olduklarını dile 

32
getirmektedir.   Avrupa'da ulus-devletler dinin dünyevi yaşam alanından 
uzaklaştırılması ve devletlerin sekülerleşmesi üzerine inşa edilmişlerdir. 
Avrupa'da ulus-devletlerin inşası sürecinde Fransa ve Almanya, birbirinden 
farklı modelleriyle diğer ülkeler için de örnek teşkil etmişlerdir. Diğer ulus-
d e v l e t l e r i n  i n ş a  e d i l m e  s ü r e ç l e r i  b u  i k i  m o d e l  ü z e r i n d e n 
anlamlandırılabilmektedir.  

  Yurttaşlıkla bilhassa yakından ilintili olan kimlik, ulus kimliğidir. 
Gerçekten de yaklaşık 1800'den 2000'lere dek, devlet ve ulusun örtüşük olması 

33
gerektiği kri hakim hale geldiği için esas itibariyle bu ikisi kaynaşmıştır.  
“Ulus” sözcüğü onsekizinci yüzyıldan sonra "ülke" veya "yurt" ve orada 
yaşayan halk ile eş anlamlı olmaya başlamış ve devletle ilişkilendirilmiştir. 
Fransız Devrimi'nden sonra ulus ve yurttaşlık bağlantılandırılmaya 

34
başlanmıştır.   Fransa'nın ulus inşası, devlet-merkezlidir ve ulusa dahil 
olmanın yolu kültürel asimilasyondan geçmektedir. Alman ulusunun inşası ise 
kültür, dil ve ırk bakımından organik bir cemaat olarak anlaşılmıştır. Bu 

35anlayışta ulusallık siyasi değil, etnik ve kültürel bir olgudur.  Fransa ve 
28 Hardt ve Negri, İmparatorluk, s.18.
29 Bkz. Hardt ve Negri, İmparatorluk, s.18.
30 Kolonyal ve postkolonyal dönemle ilgili olarak bkz. Hardt ve Negri, İmparatorluk, s.260.
31 Bkz.  Henry Kissinger, Diplomasi, Çev.: İbrahim H. Kurt, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 
2011, s.783.
32 Bkz.  Kissinger, Diplomasi, s.783.
33 Derek Heater, Yurttaşlığın Kısa Tarihi, Çev.: Meral Delikara Üst, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, 2007, 
s.11.
34 Bkz. Heater, Yurttaşlığın Kısa Tarihi,  s.134-135.
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Almanya'nın tarihsel olarak oluşan ulus anlayışları, benzer şekilde varlığını 
korumaya devam etmektedir. Batı Avrupa daha sıkı bir ekonomik birliğe, hatta 
belki de bir siyasi birliğe doğru giderken bile yurttaşlık, ulusal egemenliğin bir 

36
kalesi olarak durmaya devam etmektedir.   

Fransa'da önce ulusal bellek oluşturulmaya çalışılmış, okullar sayesinde 
eğitim birliği, okul ve ordu aracılığıyla dil birliği; iletişim ve ulaşım ağlarının 
gelişmesi sayesinde de sosyal-coğra birlik sağlanmıştır. Fransız devrimi ilk 
aşamalarında kozmopolit bir nitelikteydi. Hatırlanmalıdır ki özgürlük, eşitlik 
ve kardeşlik kavramları, Fransız devriminin yaydığı ilkelerdi. Ancak, devrim 
daha sonraki evrelerinde yabancı düşmanı bir ulusçuluk anlayışına doğru 
evrilmiştir. Bu yabancı düşmanı ulusçuluk, savaşın ve hizip kavgalarının bir 
ürünü olmuştur; bu iki unsur, bilerek ya da bilmeyerek dış düşmanlara hizmet 
edebilecek iç düşmanlara karşı aşırı bir kuşku ortamı yaratmıştır. Genel 
kuşkunun tek kurbanı yabancılar değildi; ülkeden kaçan göçmenleri, yola 

37 gelmeyen rahipleri, soyluları, isyancıları ve siyasi hasımları da hedef almıştı.
Bu durum, ulus-devletin mantığıyla ilgilidir. Ulus-devlet bir ulusun devletidir; 
özgül, sınırları konmuş, egemen bir ulusun devletidir ve yabancılar tanım 

38gereği bu devlete ait değillerdir.  Devrim, ulusal vatandaşlığı ve hukuken 
türdeş ulusal vatandaş kitlesini yaratmakla aynı zamanda yabancıyı da yaratmış 
oldu. Bundan böyle vatandaş ve yabancı, birbiriyle bağlantılı, karşılıklı olarak 
birbirini dışlayan, kuşatıcı kategoriler olacaktır. Bir kimse ya vatandaş ya da 

39
yabancı olacaktır; üçüncü bir seçenek olmayacaktır.  Devletler, ağırlıklı olarak 
doğuma ve/veya soy esasına bağlı olarak kimleri vatandaşlığa alacaklarını 
kimleri almayacaklarını belirlemişlerdir. Devletler, yurttaşlığa kabul ettikleri 
kişilerin, en azından karine olarak kendilerine aidiyet duygusu ile bağlı 
kalacaklarını ve sadakat yükümlülüklerini yerine getireceklerini kabul ederler. 

Kişi, bir ulusun, bir etnik grubun üyesi olarak doğmaktadır. Hem toprak 
40

hem de köken kriterleri doğumla ilişkili olarak anlam kazanır.  Devletler, 
kimlerin kendi yurttaşları olacağının kurallarını koymaktadırlar. Yurttaşlık, 
genel olarak, toprak ve soy bağına bağlı olarak elde edilen bir hak olmaktadır. 
Almanya ve Fransa yurttaşlarının başka bir ülkede doğmuş çocukları Alman ve 

41
Fransız vatandaşıdır.  Çünkü Fransa ve Almanya toprakları dışında da doğmuş 
olsalar, anne babalarının yurttaşlık bağları, çocuklarını da yurttaş haline 
getirmektedir. Birleşik Kırallık'ta, ebeveynlerden biri ya da diğerinin yurttaş 
olması ya da ebeveynlerden birinin oturma hakkına sahip olması halinde, kişi 
35Rogers Brubaker, Fransa ve Almanya'da Vatandaşlık ve Ulus Ruhu, Çev.: Vahide Pekel, Birinci Baskı, 
Ankara, Dost Kitabevi Yayınları, 2009, s.24.
36Brubaker, Fransa ve Almanya'da Vatandaşlık ve Ulus Ruhu, s.25.
37Ibid.,s.70.
38Ibid.,s.71.
39Ibid., s.71.
40Jacqueline Stevens, Devletin Yeniden Üretimi, Çev.: Abdullah Yılmaz, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2001, 
s.47.
41Ibid.,  s.105.
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42 Ibid., s.196-197.
43Bkz. Stevens, Devletin Yeniden Üretimi, s.200-201.
44 Heater, Yurttaşlığın Kısa Tarihi, s.140.
45Stevens, Devletin Yeniden Üretimi, s.198.

42bir yurttaştır.  Kişi bir yurttaşla evlenerek de Birleşik Kırallık yurttaşı 
olabilmektedir. ABD egemenliğindeki topraklarda doğmuş olan herkes yurttaş 
kabul edilmektedir. Bunun yanı sıra bir ABD yurttaşı olan anneden doğmak; ya 
da bir ABD yurttaşı olan ve anne ile evli bir erkeğin çocuğu olmak da kişiyi 

43 
yurttaş yapmaktadır.   ABD'de doğan veya ABD yurttaşlığını kabul eden ve 
Birleşik Devletler'in yetkesine tabi olan herkes ABD'nin ve yaşadıkları 
eyaletlerin yurttaşıdır. Hiçbir eyalet Birleşik Devletler'in yurttaşlarının 
ayrıcalık veya dokunulmazlıklarını sınırlayacak bir yasa yapamaz ve 

44uygulayamaz.  Anne ya da baba soyundan gelmiş olmaya göre bazı 
farklılıklara ve dile hakim olma şartlarına rağmen, kalıp oldukça açıktır. 
Yurttaşlık önce soy çizgisine ilişkin kirlere ve sonra evlilik, ülke toprağı ve 

45
muhtemelen dil konusundaki uylaşımlara dayanır.   

Ulus-devletlerin yurttaşlarında aidiyet duygusu oluşturma sürecinin 
önemli ayaklarından birisini okullar oluşturmaktadır.  Okullar yoluyla, kişi, 
içinde yer aldığı topluma/ulusa aidiyet bağlarını güçlendirecek şekilde 
hazırlanmış olan bir eğitim-öğretim müfredatından geçirilir. Kişi, kendisini 
yalnız şimdiyle değil, belki binyıllar öncesine uzanan bir geçmişin bir parçası 
olarak düşünmeye başlar. Ulus-devlet açısından bakıldığında, kendisine ne 
kadar çok aidiyet duygusu güçlü “yurtaş”lar yetiştirebilirse, o derece de kendi 
devamlılığını garantiye almış olur. Oysaki, günümüzde bu aidiyet duygusu, 
ulusal sınırları aşmakta ve ulus-devlete duyulan aidiyetin ötesine 
geçmektedir.Ulus-devlet aidiyetinin yanında başka aidiyetlerde 
belirebilmektedir. Bu durumda ise ulusal sınırlar içindeki kimlik problemleri 
veya küreselleşme olgusunun ortaya çıkardığı problemler, ulusal-kimlik ve bu 
kimliğin inşa sürecinin tarihsel bağlamı içinde değil, kozmopolitan idealler 
bağlamında ele alınmaktadır. Bu durumda ise tarihsellikten kopartılarak 
toplumsal sorunları çözmek mümkün olabilir mi? sorusu akla gelmektedir. 

İnsan her halükarda tarihsel bir varlık olduğuna göre, bu pek mümkün 
görünmemektedir. Fakat, geçmişi burada ve şimdi, şimdinin anlam örgüsü ve 
paradigmalarımız doğrultusunda, kurmak mümkündür. Bu kurguyu, ulus-
devletlerden kozmopolitan bir insanlık toplumunun ortak değerlerine ulaşmayı 
hedeeyen bir bağlamda yapmak mümkündür. Bu durumda ise ulusal sınırlar 
içindeki kimlik problemleri aşılabilir hale dönüşmeye başlayabilirler. 

Günümüzde giderek daha fazla üzerinde konuşulmaya başlanan kimlik 
kavramı üzerinde durmak gerekmektedir. Toplumsallaşma süreci içerisinde 
kişi, farklı kimliklerin taşıyıcısı haline dönüştürülmekte ve kendisini toplum 
tarafından verilen kimlikleri üzerinden tanımlamaya başlamaktadır. Toplumun 
her yeni üyesine vermeye çalıştığı kimliklerin en önemlileri şu şekilde 
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sıralanabilir: etnik kimlikler, dinsel kimlikler ve dinsel kimlikler içerisinde 
mezhep kimlikleri ilk başta gelen verili kimliklerdir. Bu kimlikler kişiyi 
varolduğu toplumun yalnız şimdisiyle ilişkili kılmamakta, aynı zamanda uzun 
bir tarihsel geçmişle de ilişkilendirmektedir. 

Kişi, farkında olmadan uzun yıllar önce yaşanmış etnik veya dinsel 
çat ışmalar ın,  anlaşmazlıklar ın ve savaşlar ın bir  taraf ı  hal ine 
getirilebilmektedir. Yurttaşlar, eğitim-öğretim süreci ve sosyalleşme sürecinin 
sonucunda hiç tanımadıkları/karşılaşmadıkları uluslar, etnisiteler ve 
dinler/mezhepler hakkında bir kanaate sahip olabilirler. Toplumsal 
psikoloji/algılamalar ve ilaveten devletlerin gelenekselleşmiş davranış 
biçimleri, siyasal otoritelerin gerek iç (özellikle etnik/dinsel/mezhepsel kimlik 
sorunları vb.) gerekse de uluslararası aktörlerin/toplumun ilgi gösterdiği  
sorunlara rasyonel çözümler üretmelerinin önünde engel oluştururlar.  1977' de 
Mısır'ın o zamanki devlet başkanı Enver Sedat, İsrail'e tarihi bir ziyarette 
bulunmuş ve Knesset (İsrail Parlamentosu)'te yaptığı bir konuşmada, Araplarla 
İsrailliler arasındaki sorunların % 70'inin psikolojik kaynaklı olduğunu 

46belirtmişti.  Gerçektende birçok uluslararası soruna bakıldığında rasyonel 
değerlendirmeler yapıldığı takdirde kolaylıkla çözülebilecek pekçok sorunun 
kimliksel aidiyetlerin günceldeki algılamaları etkilemesi nedeniyle çözülemez 
hale dönüştükleri görülmektedir. 

Ulus-devletlerin kuruluş mantığına uygun olarak, devletler, bir etnik 
veya dinsel kimliğin  diğer etnik/dinsel kimlikler üzerinde hakimiyet 
kurmasına yönelik politikalarında ısrar ettikçe, diğer etnik/dinsel grupları 
ayrılıkçılığa daha çok yöneltmiş olmaktadırlar. Dünya üzerinde pek çok etnik 
ayrılıkçı hareket bulunmaktadır ve ulus-devletlerin ilk ortaya çıktığı Avrupa 
devletleri içinde bile ayrılıkçı hareketler vardır. Gerd Baumann, Avrupa'da 
Belçika'nın üç etnik-ulusal eyalete bölünmesi, Britanya'nın zaman içinde 
Galler, İskoçya ve İngiltere'ye bölünmesi, Türkiye ve komşu ülkelerinde 
Kürtlerin ulusal mücadelesi ve en dramatik örnek olarak da, Yugoslavya'nın 

47
beş, Bosna'nın ise üç etnik devlete bölünmesinden bahsetmektedir.  Valonlar, 
Flamanlar, İskoçlar, İrlandalılar, Basklar, Katalonlar, Korsikalılar ayırt edici 
etnik/kültürel kimliklerini kaybetmemişlerdir, aksine içerisinde yer aldıkları 
ulus-devlet yapıları içerisinde bu kimliklerini güçlendirmişlerdir. Bu durumda 
bir Avrupa ekonomik ve siyasal birliğinin ya da bir Avrupa federasyonunun, 
çok farklı Avrupa halklarının derin köklere sahip tarihsel kimliklerini ve 

48kültürlerini yok edeceğini ya da eriteceğini tasavvur etmek oldukça güçtür.  
Bununla birlikte, Anthony D. Smith,  “Her ne kadar hiçbir Batılı çok-etnili 

46Vamık D. Volkan, Körü Körüne İnanç, Çev.:Dr. Özgür Karaçam, İstanbul, Okuyan Us, 2005, s.19.
47Bkz. Gerd Baumann, Çokkültürlülük Bilmecesi, Çev.: Işıl Demirakın, Birinci Baskı, Ankara, Dost Kitabevi 
Yayınları,  2006, s.54-55.
48 Anthony D. Smith, Küreselleşme Çağında Milliyetçilik, Türkçesi: Derya Kömürcü, İstanbul, Everest 
Yayınları, 2002, s.141.
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devletin temeldeki etnik problemlerini “çözdüğü” söylenemezse de, uzun bir 
demokratik geleneğe sahip devletlerin, etnik şikayetleri haetmede, 
kapsayıcı bir siyasal mitoloji ve sembolizm oluşturmada ve oluşumda yer alan 
tüm etniler için ortak değerler ve siyasal anılar sistemi şekillendirmede belirli 

49
ölçüde başarılı oldukları  söylenebilir.”  demektedir. Smith,”…tek bir etnik ve 
kültürel halkın bir devletin sınırları içinde ikâmet etmesi ve bu devletin 
sınırlarının söz konusu etnik ve kültürel halkın sınırlarıyla örtüşmesi 

50durumunda bir devlete “ulus devlet” denilebilir.”   demektedir.  Bu çerçeveden 
51bakıldığında çok az ulus-devlet olduğunu ileri sürmektedir.   Ulus-devletler, 

inşa süreçleri içerisinde ulusal kimliklerini ulus-devletle özdeşleştirmeye 
çalışmışlar; ama yine de etnik problemlerini bütünüyle çözememişlerdir. 
Bununla birlikte, ilk ulus-devletlerin tarihsel süreçleri, etnik/dinsel/mezhepsel 
kimlikleirn yatıştırabileceğine işaret etmektedir.

Bu  durum, bizi ulus-devletlerin kendilerini bir taraftan etnik aidiyetleri 
ve dinsel aidiyetleri aşacak şekilde inşa etmelerinin ne derece önemli olduğu 
noktasına götürmektedir. Bu temelde inşa edilen ulus-devletler, insan hakları, 
demokrasi, hukukun üstünlüğü ve kişisel haklara saygı gibi değerlerin 
evrenselleşmesine katkıda bulunabilmektedirler. Bu katkı sürecinde, 
oluşturdukları ulus-üstü ve uluslararası organizasyonlar önemli bir rol 
oynamışlardır. Kozmopolitan küreselleşmeyi sağlayacak olan da ulus-
devletlerin bu ifade edilen değerleri uluslararası sistemin ayrılmaz bir parçası 
haline getirme konusunda gösterecekleri uğraş olacaktır.

B. Bir Geriye Gidiş Örneği Olarak “Arap Baharı” Ayaklanmaları
“Arap Baharı” olarak adlandırılan süreç Tunus'ta 26 yaşındaki üniversite 

mezunu olan; ama iş bulamadığı için seyyar satıcılık yapan  Muhammed  
Bouazizi'nin 17 Aralık 2010'da kendisini ateşe vermesinin ardından 
başlamıştır.  24 Aralık'ta gösterilerde ilk defa polisin ateş açması sonucu 18 
yaşında bir gencin öldürülmesi ile de olaylar patlama noktasına gelmiştir. Tüm 
ülkede binlerce kişinin katıldığı gösteriler, giderek işsizlik ve ekonomiye olan 

52
itirazlardan rejim karşıtlığına dönüştü.  Daha sonra, gösteriler Mısır, Yemen, 
Bahreyn, Libya ve Suriye başta olmak üzere diğer bazı Kuzey Afrika ve 
Ortadoğu ülkelerine yayılmıştır. Tunus ve Mısır'da gösterilerin başladığı ilk 
zamanlarda, bölgede olmakta olan şeylerle ilgili farklı görüşler ifade edilmiştir. 

53Gösteriler, ülkeler arasında ayrım yapılmaksızın,  büyük bir Arap Uyanışı ,  

49Ibid, s.84.
50Ibid, s.94.
51Smith, Portekiz, İzlanda, Japonya ve Danimarka'yı ulus-devletlere örnek olarak göstermiştir. Pek çok 
devletin yapı itibariyle çok-etnili olduğunu ve birçoğunun ciddi biçimde etnik çizgilerle bölündüğünü; 
bazılarının çok sayıda belirgin etnik azınlığı içinde barındırırken, diğerlerinin iki ya da daha fazla büyük 
etniye ayrıldığını ifade etmektedir. Örnek olarak ise Burma, Endonezya, Malezya, Kenya, Nijerya, Belçika, 
Kanada ve Britanya'yı vermiştir. Bkz. Smith, Küreselleşme Çağında Milliyetçilik, s.94.
52 “Arap Baharı'nda İlk Sandık Sınavı”, (24 Ekim 2011),  Milliyet.
53Örnek olarak bkz. Hilal Kaplan, “İslam Devlete Değil, Ümmete Emanettir”, (22 Ekim 2012), Yeni Şafak. 
Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de Tunus ziyaretinde, Tunus'un Arap Dünyasındaki uyanışın 
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kıvılcımını atan ülke olduğunu söylemiştir. Gül'ün sözleri için bkz. “Suriye'ye Dış Müdahaleye Karşıyız”, 
(09 Mart 2012), Sabah. Abdülkadir Selvi'ye göre “Arap Baharı”, Osmanlı'nın parçalanmasından bu yana 
İslam dünyasında yaşanan 100 yıllık bir  fetret döneminin sonu, İslam dünyasının yüz yıllık uykusundan 
uyanışının adıydı. Fransız Devrimi'nden sonraki insanlığın yaşadığı en önemli devrimdi. Bkz. Abdülkadir 
Selvi, “İslam Dünyasına Hitabe, (20 Kasım 2012), Yeni Şafak.

54Lisa Anderson, “Demystifying the Arab Spring” Foreign Affairs, May-June  2011, s.2.
55Nuray Mert, “Mısır'da 'Vekâleten Devrim'”, (01 Şubat 2011),  Milliyet.
56Örneğin Tunus'ta Zeynelabidin Bin Ali 1987'den beri, Mısır'da Hüsnü Mübarek 1981'den beri, Libya'da 
Muammer Kadda 1970'ten beri, Suriye'de Beşar Esad 2000'den beri, Ürdün'de Kral 2. Abdullah 1999'dan 
beri, Cezayir'de Abdülaziz Buteika 1999'dan beri, Fas'ta Muhammed VI 1999'dan beri  ve Sudan'da Ömer el 
Beşir 1989'dan beri  yönetimdeydiler. Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. “Diktatörler Tir Tir Titriyor: Sıra 
Onlarda mı”, (16 Ocak 2011), Milliyet.
57“WikiLeaks'in İlk Depremi”, (15 Ocak 2011, Hürriyet.
58Ibid.
59Bkz. “Diktatörler Tir Tir Titriyor: Sıra Onlarda mı”,  (16 Ocak 2011), Milliyet.
60Müslüman Kardeşler Hareketi, Hasan el-Benna tarafından 1928'de Mısır'da kurulmuş olan siyasal İslamcı 
bir harekettir. 

54büyük şehirlerdeki kentli ve kozmopolitan genç insanların ayaklanması  ve 
'seküler, seçkinci otoriter düzenlere karşı Müslüman halkın demokratik 

55
başkaldırısı'  olarak değerlendirilmişlerdir. 

“Arap Baharı” ayaklanmalarının/gösterilerinin yaşandığı ülkelerin bazı 
ortak özellikleri vardır. Bu ortak özelliklerinden uluslararası kamuoyunda 
öncelikle dile getirileni, bu ülkelerin hepsinin otoriter/baskıcı rejimlere sahip 

56oldukları ve uzun yıllardır iktidarda bulunan kişilerce  yönetiliyor olmalarıydı. 
Tunusluların milli çiçeklerinden ötürü internette “Yasemin” adını verdikleri 
isyanın WikiLeaks'in First Leydi Leyla Trabelsi ve ailesinin yolsuzluklarını 
ortaya koyan belgeleri yayımlamasından hemen sonraya rastgelmesi dikkat 
çekmiştir. ABD'nin Tunus Büyükelçisi Robert F. Godec tarafından 2009'da 
gönderilen “Tunus'ta Yolsuzluk: Senin Olan Benimdir” başlıklı gizli belgede, 
“Tunuslular Leyla Trabelsi ve ailesinden nefret ediyor. Leyla Trabelsi, 1992'de 
Zeynel Abidin Bin Ali ile evlenmeden önce, eğitim seviyesi düşük aileden gelen 
bir kuafördü. Fakat First Leydi olduktan sonra ailesiyle birlikte Tunus'un en 
önemli şirketlerinde büyük hisse sahibi oldu. Tunus iş dünyasının yarısı evlilik 
yoluyla mutlaka bir Bin Ali bağlantısına sahip. Leyla Bin Ali ve geniş ailesi 
Trabelsi'ler Tunus halkının öfkesini çekiyor. O ve ailesinin düşük sosyal 
statüsü, eğitim seviyesi ve tüketim düşkünlüğü hakkında sık sık iğneli sözler 

57işitiyorum.”  ifadeleri kullanılmış ve  Leyla Trabelsi'nin fahiş tüketim 
harcamalarını ve ailesinin ülkenin önemli şirketlerini eline geçirmesini 

58
anlatırken, Bin Ali'leri “Mafya Ailesi” diye nitelemişti.  WikiLeaks 
belgelerinde yer alan yazışma bilgilerinin ortaya çıkması, Tunus'taki siyasal ve 
toplumsal tepkilerin oluşturulmasında öncü rolünü oynamıştır.  Bin Ali, günler 
süren sokak hareketleri sonucu 14 Ocak 2010 tarihinde ülkesini terk etmek 
zorunda kalmış, Fransa'nın Bin Ali'nin ülkeye gelmesine izin vermediğini 
açıklamasının ardından kendisini kabul eden tek ülke olan Suudi Arabistan'a 

59gitmiştir.  
Kahire'deki Tahrir meydanında 25 Ocak 2011'de başlayan gösterilerde 

60
Müslüman Kardeşler Hareketi  mensuplarıyla, solcular, milliyetçiler ve 
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6125 Ocak 2011'de Tahrir Meydanı'nda gösterilere katılanlar arasında Müslüman Kardeşler Hareketi yoktur. 
Onlar ayaklanmanın gidişatını ve Mübarek rejiminin tepkisini beklemişler ve rejimin gitmekte olduğunu 
gördükten sonra sokaklara  çıkmışlardır. Mete Çubukçu, “Demokrasiyi Nasıl Bilirsiniz?”, (08 Aralık 2012), 
Akşam.
62 Mübarek, protesto gösterilerindeki en az 846 ölümde güvenlik güçlerine suç ortaklığı ettiği suçundan, eski 
içişleri bakanı Habib el Adli ile birlikte 02 Haziran 2012'de ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Kahire'deki 
mahkemenin başkanı Ahmed Rifat, cezaları açıklamadan önce Mübarek dönemini “30 yıllık karanlık” diye 
nitelemiştir. Bkz. “Mübarek'e Müebbet Mısır'ı Karıştırdı, (03 Haziran 2012),  Hürriyet
63 Bkz. Sami Kohen, Kadda'nin Sanu, ( 21 Ekim 2011), Milliyet

64Bkz. Esad Diken Üstünde, (24 Ekim 2011), Cumhuriyet.
65Ibid.

liberaller gibi siyasi yelpazenin tüm kesimlerinin protesto gösterilerinde 
61

biraraya geldikleri görülmüştür.   Hüsnü Mübarek, “Arap Baharı” rüzgarıyla 
tüm ülkeye yayılan barışçı gösterileri güç kullanarak bastırmaya çalışmış ve 11 

62
Şubat'ta istifa etmek zorunda kalmıştı.  Tunus'tan sonra  Mısır'da 30 yıldır 
iktidarda olan Hüsnü Mübarek'in devrilmesiyle alevlenen “özgürlük ateşi”, 
Yemen, Bahreyn, Libya ve son olarak da Suriye'ye sıçramıştır. Şubat 2011'de  
Libya'da halk kayaklanması başladığı zaman Albay Muammer Kadda 
“fareler” diye nitelendirdiği isyancıların hakkından geleceğini söylemişti. 
Ancak NATO'nun hava operasyonlarını başlatması isyancıların durumunu 
güçlendirmiştir.  Bingazi'den sonra, başkent Trablus'un da isyancıların eline 
geçmesinden ve isyancıların oluşturduğu Ulusal Geçiş Konseyi'nin duruma 
hâkim olmasından sonra dahi Kadda doğduğu Sirte kentinde direnişini 
sürdürmüştür.  20 Ekim 2011'de, vurulup öldürülmesiyle  Kadda'nin 

63
Libya'daki 42 yıllık iktidarı sona ermiştir.  Yine aynı şekilde, Yemen'de 
başlayan isyan sonrasında Devlet Başkanı Ali Abdullah Salih'de ülkesini 
terketmek zorunda kalmıştır. Suriye'de ise ayaklanma kanlı bir iç savaşa 
dönüşmüştür. Başkent Şam'a 100 kilometre mesafedeki Deraa'da başlayan 
hükümet karşıtı protestolar giderek alevlendi ve göstericilere ateş açıldı. 
Ölümlerin meydana geldiği olaylarla ilgili olarak Suriye devlet televizyonu, 
saldırganların bir doktor, sağlık görevlisi, ambulans şoförü ve bir polisi 
öldürdüklerini ifade ederek “provokatörlerin, ailelerinden kaçırılan çocukları 
güvenlik güçlerine karşı insan kalkanı olarak kullandığı”nı açıkladı.  Hükümet 
karşıtı protestoların merkezi olarak görülen El Ömeri Camisi'nde çok sayıda 

64silah, mühimmat ve yüklü miktarda paranın ele geçirildiği açıklandı .  Suriye 
genelindeki protestolar, 15 Mart'ta sosyal paşlaşım sitesi Facebook aracılığıyla 
“Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a karşı devrim 2011” adı altında 

65yayımlanan çağrı üzerine başlamıştı.  Suriye rejimine karşı muhalif grupların 
silahlandırılması ve örgütlenmesi yoluyla yürütülen Suriye iç savaşı bir kaotik 
ortama doğru bölgeyi sürüklemiştir. Sadece Suriye'de değil, bölge genelinde 
mezhep kimliklerinin ön plana çıkarılması yeni kırılma noktalarının 
oluşmasına yol açmıştır. 

Uluslararası kamuoyunun pek dikkatine getirilmeyen; ama ifade 
edilmesi gereken önemli bir ortak özellikleri de siyasal İslamcı örgütleri baskı 
altında tutmaları ve nispeten seküler bir devlet düzenine sahip olmalarıdır. 
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Halkının çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında Türkiye, net ve açık bir 
şekilde laik bir rejime sahip olduğunu ifade eden tek ülkedir. Arap dünyasının 
en laik ülkesi Tunus'taki 'laikimsi' düzen, din ve devlet ayrılığı ilkesinden 
ziyade dinin modernleştirilmesi veya modernleşmenin dinileştirilmesi üzerine 

66
kurulmuştur.  İslamcı hareketlere karşı en keskin tavrı takınan ülkelerden birisi 
Tunus olmuştur. Tunus, Habib Burgiba'nın liderliğinde 1956 yılında 
bağımsızlığını kazanmıştı.  Bağımsız Tunus'un toplumsal inşâsı sürecinin 
belirleyici unsuru, Burgiba'nın kadının özgürleştirilmesinin önemini kavramış 
olmasıydı. Burgiba'nın eşitlik siyaseti, kadınların özgürleşmesini 
kolaylaştırdığı gibi toplumsal ilerlemeye de önemli bir ivme kazandırmıştır. 
Kadınlar ve erkeklerin okulda, spor yerleri dahil kamusal alanda beraberce 
bulunabilmesi, hem erkek hem kız çocuklarının zorunlu eğitimi, kadının 
boşanma hakkı, aile planlaması, hamilelikten korunma, kürtaj ve dolaşım 
özgürlüğü gibi hakları  XXI. yüzyılda Arap-Müslüman toplumların çoğu için 

67erişilmesi uzak olan haklar anlamına geliyordu.  Burgiba'dan sonra Bin Ali, 
iktidarı geldiği sırada Tunus'un İslâmcıları da iktidarı ele geçirmek istiyorlardı. 
Öylesine örgütlenmişlerdi ki sistem için tehlike arzettikleri aşikârdı. Kılı kırk 
yaran bir titizlikle ve gerçekçi bir yaklaşımla İslâmcıların şebekelerini ortaya 

68
çıkartıp dağıttı. Kendine has bir "sıfır tolerans" siyaseti yürüttü.  Tunus, 
İslamcı hareketleri rejime tehdit olarak algılamış ve özellikle komşu ülke 
Cezayir'de yükselen FIS (İslami Selamet  Cephesi) hareketinin etkisini kırmak 
istemiştir. Libya'da, Türkkaya Ataöv'ün de ifade ettiği gibi “Kadda'nin ve 

69
düzenin içteki rakibi öteden beri bu aşırı İslamcılardı”.  Siyasal İslamcılara 
karşı sert tedbirler almış olan ülkelerden birisi de Suriye'dir. Bütün bu ülkeler, 
toplumun radikal İslamcı hareketlere kaymasından endişe etmişlerdir.  
Gelişmeler bu endişelerinin kurgusal endişeler olmadığını göstermiştir.

Bir diğer ortak özellikleri ise bu ülkelerdeki muhalefet gruplarının 
hepsinin gösterilerde “demokrasi” talebinde bulunmalarıdır. “Demokrasi” 
talep eden güçlü/organize muhalefet gruplarının ideolojik olarak nasıl bir 
devlet ve toplum oluşturmak istediklerine bakıldığı zaman –ki bu grupların 
başını Müslüman Kardeşler örgütü ve onun türevleri çekmektedir- Batılı 
anlamda bir demokrasi yerine dinsel kurallara dayalı bir devlet ve toplum inşa 
etmek istedikleri ortaya çıkmaktadır. Ancak, pragmatist nedenlerle Batılı 
kamuoyları tarafından da sempatiyle karşılanan “demokrasi” kavramı 
sloganlaştırılmıştır. Bununla birlikte, ayaklanmalarda yer alan “muhalefet” 
grupların içerisinde silahlı mücadele yürüten siyasal İslamcı militanların da 
bulunduğu ortaya çıkmıştır.  Örneğin, Libyalı isyancıların büyük bir bileşenini, 
66Nuray Mert, Ortadoğu'da Din ve Toplum-3: Tunus'un Türkiye'ye En Yakın Ülke Olduğu Ne Kadar Doğru?, 
Radikal, 12 Mart 2008.
67Lüt Maktuf, Tunus'u Kurtarmak Çalınan Arap Baharı, Çev.: Fikret Erkut Emcioğlu, İstanbul, Modus 
Kitap, Aralık 2013, s.38.
68Ibid., s.48
69 Türkkaya Ataöv, “ABD'nin Gözü Libya Petrolünde!” (01 Mart 2011), Cumhuriyet.
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bazıları Irak'ta ABD güçlerine karşı savaşmış olan şiddet yanlısı İslamcıların 
70

oluşturduğu görülmektedir.  Mısır'da Mübarek yönetiminin baskı altında 
tuttuğu İslamcı hareketler, ayaklanma süreci içerisinde bu baskıdan kurtulma 
olanağı buldular ve açıkça faaliyet göstermeye ve “yeni özgürlükler”den 
onlarda faydalanmaya başladılar.  Ancak, onların dinsel doğmalarını 
paylaşmayan insanlarla karşı karşıya gelmeye ve hatta çatışmaya başladılar. 
Mısır'da, Mübarek sonrası dönemde, “demokrasi” beklentileri boşa çıkmıştır. 
Mısırdaki en organize hareket olan Müslüman Kardeşler örgütünün 
seçimlerden zaferle çıkması, 25 Ocak 2011'de başlayan protesto hareketlerinin 
itici gücü olan seküler ve  gençlik hareketlerinin marjinalleşmesine yol 
açmıştır. Yani, “demokrasi” ve “özgürlük” adına başlatılan bir protestolar 
sürecinin kazananları siyasal İslamcılar olmuşlardır.  Suriye'deki ayaklanmada 
da muhalefet olarak adlandırılan  gruplara siyasal İslamcılar tarafından 
öncülük edildiği görülmeye başlanmıştır.  Suriye, radikal İslamcı örgütlerin 
militanlarının toplandıkları ve zalimce öldürme eylemleri gerçekleştirdikleri 
bir coğra alan haline gelmiştir. Suriye'deki iç savaş, “yeni demokratik bir 
toplum” yerine etnik ve mezhepsel olarak birbirine düşman yapılar yaratacak 
gibidir. Mezhepsel ve etnik düşmanlığı hem rejim hem de muhalier, sonrasını 
düşünmeden, savaşı keskinleştirmek için bilinçli olarak kullanmışlardır. 
Özellikle Sünni çoğunluk ile Alevi/Nusayri ve Hıristiyanlar arasındaki ayrışma 

71
şimdi de Kürtlerle Araplar arasında  çatışmaya dönüşmüştür.  Bunun ötesinde 
Suriye'deki mevcut seküler rejim, uluslararası alandaki güç mücadelesinin 
eylemli olarak gösterildiği bir alan olmuştur. Suriye'deki iktidar mücadelesi 
sadece Suriye rejimi ve muhalieri arasındaki bir mücadele olmaktan çıkmış, 
ABD ve müttekleri ile Rusya, Çin ve İran'ın başını çektiği bir başka 
müttekler grubunun güç mücadelesi haline gelmiştir.  

ABD'ye göre, El-Kaide ve benzeri Batı-karşıtı İslamcı örgütler, sadece 
silahli militanları nedeniyle değil, aynı zamanda baskıcı/otoriter  rejimler 
altında yaşayan Müslüman halkın bu örgütlerin şiddet çağrılarına kulak 
vermeleri nedeniyle de tehlikelidirler.  Arap ülkelerinde baskıcı/otoriter 
liderler hüküm sürdüğü sürece, El-Kaide ve benzeri örgütler, halktan destek 
almaya ve güçlenmeye devam edeceklerdir. Daniel Byman, “Mübarek gibi 
diktatörler, demokrasi yanlısı protestocuların baskısı nedeniyle devrildikleri 
zaman, mamah, El-Kaide   en iyi eleman  bulma argümanını kaybedecektir: 
Baskıcı Arap hükümetleri vatandaşları üzerinde baskı uygulamaktadır. Daha az 
baskıcı liderlerin yükselişi El Kaide propagandistlerini bu değerli argümandan 

72
mahrum bırakacaktır.” demektedir.  Byman'a göre, “Gerçek demokrasi Bin 

70Lee Smith,“ Middle Eastern Upheavals: Weakening Washington's  Middle East Inuence” Middle East 
Quarterly, Summer 2011, s.4.
71Mete Çubukçu, Araplarla Kürtler Savaşırsa!, (04 Kasım 2012), Radikal.
72Daniel Byman, “Terrorism After the Revolutions,” Foreign Affairs, Cilt 90, No:3, Mayıs/Haziran 2011, 
s.49.
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Laden ve takipçileri için özel bir darbe olacaktır.”  ve “…Orta Doğu'da boydan 
boya özgür bir basın, serbest seçimler ve sivil özgürlüklere doğru olası hareket, 
El-Kaide dogmasının en az kullandığı kısmını gündeme getirecektir: 

73
Demokrasi düşmanlığı”   Ancak; dinsel doğmalarla zihinleri şekillendirilmiş 
olan insanların, en önemli “öteki” olarak gördükleri Batı'lı anlamda,  modern 
zamanların ürünü olan demokratik ve özgür bir toplumu inşa edebilmeleri 
olanaklı değildir. Nitekim, Byman'ın  öngörüsünün aksine, “Arap Baharı” 
yaşanan ülkelerde, siyasal İslamcılar daha da güçlenmiştir. Siyasal İslamcı 
partilerin güçlenmeleri ve iktidara gelmeleri ile birlikte yeni bir İsrail-Arap 
savaşı olasılığı artmıştır. Mahmud Hammadi'nin ifadesiyle “…İslamcılar 
arasındaki farklılık ….. Batı ile işbirliği yapan 'iyi Müslüman' ve yapmayan 

74 
'kötü Müslüman' arasındadır.”  Batı'lıların “iyi Müslüman”lar olarak 
gördükleri Müslüman Kardeşler ve benzeri grupların Kuzey Afrika'ya ve 
Ortadoğu'ya “demokrasi” ve “özgürlük” getirmedikleri ortaya çıkmıştır.

İslamcı partilerin demokrasiye bağlılık taahhütlerinde bulunmaları, 
onlar için taktiksel bir seçim olmaktadır. Çünkü demokrasi ve dinsel dogmalara 
dayalı ideolojileri arasında seçim yapabilmeleri veya dinsel dogmalarla 
demokrasiyi bağdaştırabilmeleri olanaklı değildir. İslami değerler, örneğin 
yurttaşların devletlere sadakatinin üzerine ümmete bireysel sadakati 
yerleştirerek devletin etki alanını zayıatması olarak da okunabilir. Sıkça dile 
getirilen Westphalian devlet-sisteminin Avrupa ortaçağında nasıl ortaya 
çıktığının hikayesi, bir taraftan evrensel bir dinin talepleri ve diğer taraftan 
devlet egemenliğinin talepleri arasında benzer gerilimler olduğunu 

75
göstermektedir.  Bununla birlikte, Batılı ülkelerdeki tarihsel sürece bakıldığı 
zaman dinsel doğmaların dünveyi iktidar alanından uzaklaştırılmasının bir 
sonucu olarak modern ulus devletlerin ve demokrasilerin doğduğu/geliştiği 
görülmektedir. Oysaki, Ortadoğu siyasetinde bir ideoloji olarak din belirleyici 
bir güç haline gelmeye başlamıştır. Siyasal İslamcılar, ulus-devletin yerine 
dinsel dogmalara dayalı bir devlet ve toplum inşasını gerçekleştirmek 
istemektedirler. Maktuf'un ifadesiyle “…bağımsızlıklarından bu yana, Tunus, 
Mısır, Cezayir, Fas ve başka Arap-Müslüman toplumların yaratmaya çalıştığı 
ulus-devletlerin kimliksel    çimentosu olan, toprak, dil, kültür, din, ortak tarih, 
ortak toplumsal proje, ortak toplumsal bilincin yerini, kimliksel temelde dini 

76bağların alması.”  amaçlanmaktadır. Bu nedenle, kozmopolitan bir idealin 
taşıyıcılarının, sadece halklarının ağırlıklı bölümü Müslüman olan ülkelerde 
değil, tüm dünyada seküler bir temelde ulus-devletlerin inşasını desteklemeleri 
gerekmektedir. 

73Ibid., s.49.
74Mert, Ortadoğu'da Din ve Toplum-3: Tunus'un Türkiye'ye En Yakın Ülke Olduğu Ne Kadar Doğru?,
75Barry Buzan, From International to World Society?. Cambridge: Cambridge University Press, Third 
Printing 2006, s.199. 
76Maktuf, Tunus'u Kurtarmak Çalınan Arap Baharı, s.94-95.
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77Zlatko Skrbis and Ian Woodward, Cosmopolitanism, SAGE Publications Ltd, London/Los Angeles/New 
Delhi/Singapore/Washington DC, First published 2013, s.71.

Avrupa'da olduğu gibi Avrupa-dışında da ulus-devletler modernleştikçe, 
ki bu modernleşme zorunlu olarak Avrupalılaşma anlamına gelmemekte, 
insanlığın tarihsel gelişim seyrinin gerisinde kalmamak anlamına gelmektedir, 
kozmopolitan ideallerin taşıyıcısı olacaklardır. Aksi durum ise gerileme, yani 
insanın ulaşmış olduğu kendi dışındaki belirlenmişlikleri kendi iradesiyle aşma 
noktasından geçmişte kalmış bir ideale geri dönmek anlamına gelecek; etnik, 
dinsel/mezhepsel kimliklerin etkinlik kazandığı siyasal yapılar/ 
devletler/toplumlar ortaya çıkacak; bu durum ise kozmopolitan ideallerden 
uzaklaşılmasına yol açacaktır. Bu bakımdan, insanlığın tarihsel gelişme seyrine 
uygun olarak ulus-devletlerin kendi içlerindeki etnik/dinsel/mezhepsel 
meseleleri aşarak sınırlarının ötesindekilerle ortak değerler etrafında bir 
kozmopolitan küreselleşmeye doğru yol almaları makul bir yol gibi 
görülmektedir.

V. “Ulus-Devlet”lerden Kozmopolitan Küreselleşmeye 
Ye n i  t e k n o l o j i l e r ,  i n s a n l a r ı n  y a ş a m  a l ı ş k a n l ı k l a r ı n ı 

etkilemekte/değiştirmektedir. Özellikle enformasyon/bilgi ve iletişim/ulaşım 
teknolojilerinin gelişmesi ve dünya genelinde yaygınlaşması, insanların 
beyinlerindeki toplum ve dünya algılamalarında hızlı değişimlere yol 
açmaktadır. Demiryollarının ve karayollarının yaygınlaşması, deniz 
taşımacılığının ve hava yolu taşımacılığının gelişmesi, posta, telgraf, telefon, 
gazete ve benzeri iletişim ve düşünce yayma araçlarının etkisiyle ulus-devletler 
kendi iç yapılarında daha yeknesak bir hale gelebilmişlerdir. 20. yüzyılın sonu 
ve 21. yüzyılın başlarında geliştirilen yeni teknolojiler ise ulus-devlet 
sınırlarını aşarak küresel boyutta bir ortak düşünme/duyuş ve algılama 
biçimlerinin gelişmesine yol açmaktadır. Bu nedenle de insanlık, geçmişte hiç 
olmadığı kadar bir küresel toplum olabilme noktasına yaklaşmış 
bulunmaktadır. 

İnternet, bizim dünya hakkındaki düşünme biçimimizi ve aktif bir 
şekilde onunla nasıl uğraşacağımızı ve ona nasıl yeniden şekil vereceğimizi 

77
önemli ölçüde değiştirmiştir.   Muhtemelen İnternetin gücünü ve onun çoklu 
platform kazanımlarını gösteren bir dizi yakınlardaki yüksek prolli olay 
olmuştur. Örneğin, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformları, hızlı 
bir şekilde sosyal bir ağ için kullanılan bir araçtan politik ve sosyal protesto 
hareketleri alanına uzanan bir araca dönüşmüştür.  İnternet teknolojilerinin 
gelişmesi, mesafelerin en azından sanal olarak ortadan kalkmasına yol açmış ve 
farklı uluslara mensup bireylerin iletişimini kolaylaştırmıştır. Oluş halindeki 
bir küresel toplumdan bahsedilebilir; ama ifade edilmesi gerekir ki daha 
gelişkin olanı sanal bir küresel toplumdur. Ancak; internet üzerinden 
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iletişim/etkileşim halinde bulunan farklı uluslara mensup bireyler, ulus-devlet 
düzeyindeki sorunların aşılması noktasında gerçek dünyanın küresel 
dayanışmasını da tesis edebilmektedirler.    

Kozmopolitanizm ve yurttaşlık kirlerinin çelişkili bir ilişki içinde gibi 
görünmektedir: halbuki/oysa kozmopolitanizm birinci derecede ve yereli aşan 
bir aidiyet hissini ima eder, yurttaşlık kri ise en yaygın olarak belirli bir 
topluluk ya da devletle resmi bir bağa işaret etmektedir. Bu gerilim, biz, 
yurttaşları ulus-devlete bağlayan bir resmi bağ olarak yurttaşlığı 

78düşündüğümüz zaman, en belirgindir.  Hem ulusal yurttaşlık hem de 
kozmopolitanizm iyi toplumun nasıl organize edileceği hakkında yararlı 
dersler ihtiva etmektedir ve her ikisi de topluma dahil edilmenin daha farklı 
modlarının olduğunu düşünmenin gerekliliği hususunda bizi ikaz etmektedir. 
Bu nedenle bizim noktamız, ne kozmopolitanizm adına ulus-devletin ölümünü 
deklare etmeye, ne de ulus-devletin varlığı nedeniyle kozmopolitanizmin 

79sonundan korkmaya herhangi bir ihtiyaç olduğudur.  Ulusal vatandaşlığı 
aşmak için bir girişim olarak Avrupa Birliği (AB) belki de en iyi bu gerilimlere 
ve ikilemlere örnek teşkil etmektedir.  

 Kozmopolitan demokrasi, devletlerin içindeki yurttaşlık haklarının 
genişletilmesi sürecinin, insanların birbirlerine bağlılığının artan düzeylerine 
adapte edilmiş olan daha iyi siyasal toplum formlarını oluşturmak için 

80
uluslararası alana doğru taşınmasını sağlamanın bir aracıdır.   Yurttaşlık 
kavramı Avrupa Birliği (AB) Antlaşması'nda ele alınan konulardan birisidir. 
'Bir Üye Devlet'in vatandaşlığına sahip olan herkesin Birliğin bir yurtdaşı 
olduğunu' savunan Avrupa Birliği Antlaşması'nın (Madde 8) ilgili bölümü, 
aşağıdaki yasal hakları ya da yetkileri vurgulamaktadır:  Bir başka üye devletin 
toprağında ikamet etme ve Avrupa içinde serbest dolaşım hakkı, Avrupa 
Parlamentosu ya da AB Ombudsmanına dilekçe verme hakkı ve 
yurtdışındayken herhangi bir üye devletten yardım alma hakkı. Antlaşma bir 
dizi bireysel siyasal hak getirmektedir: digger ülkelerdeki yerel seçimlerde 
aday olma ve oy verme hakkı ve Avrupa Parlamentosu için aday olma ya da oy 

81
verme hakkı.  

Yurttaşlık kavramının ulus-üstü organizasyonlara uzatılması başka bir 
soruna işaret etmektedir. Ulus-devletlerin yurttaşları kime sadakatle bağlı 
olacaklardır? Ulus-devlete sadakatin zayıamasının yeni sorunlara yol açma 
olasılığı bulunmaktadır. Avrupa'nın yüzlerce yıllık bir geçmişe sahip olan 
ulusları, ulusal aidiyetleriyle inşa halindeki Avrupa Birliği/kimliğine 
duyacakları aidiyet arasında, giderek artmakta olan bir çatışmayı 
hissetmektedirler. Kaldıki Avrupa'nın ulus-devletleri bile kendi içlerinde etnik 
78Ibid., s.29.
79Ibid., s.29.
80Andrew Linklater, Critical Theory and World Politics. First Published, Oxon, Routledge, 2007, s.100.
81 Ibid., s.105.
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ve dinsel/mezhepsel sorunları barındırmaya devam etmektedirler. Bunun yanı 
sıra AB ülkelerinde yaşayan göçmenlerin üye ülkelere entegrasyonu 
konusunda problemler giderek daha ön plana çıkmaktadır. Avrupa dışındaki 
ulus-devletlerde çözülmemiş veya bastırılmış kimlik problemleri çok daha 
fazladır. Birçok ulus-devlet içinde var olan yerleşik gruplar ve yabancılar 
arasındaki geçmiş başarısızlıklar nedeniyle oluşan haksızlıkları gidermek için, 
çatışma halinde olan kimlikleri ve aidiyetleri uzlaştırmak için büyük bir çaba 

82harcamak gerekmektedir.  Ancak bunun başarılabilmesi kolay bir iş değildir. 
Kozmopolitan demokratik kurumlar ve yurttaşlar arasındaki mesafenin 
üstesinden gelmenin en az dört yolu olduğunu ifade eden Andrew Linklater'a  
göre, bu dört yoldan birincisi siyasal gücün yurttaşların katılımdan memnun 
olacakları alt-ulusal veya devlet-altı meclislere devredilmesidir. Diğer yollar 
ise azınlık ulusların yeterli bir şekilde ulus-ötesi kurumlarda temsil 
edilmelerinin sağlanması; azınlıktaki ulusların ( etnik ve diğer azınlıklar için) 
üyelerinin  "haksız ayrımcılık iddialarının incelenmesi” için yetkilendirilmiş 
uluslararası mahkemelere başvurmalarının mümkün kılınması;  azınlık dilleri 
ve kültürlerinin yaşamasının sağlanması ve korunmasız ekonomilerinin 
üzerlerindeki sanayileşmenin etkilerine dayanabilmesi için yeterli maddi 

83
kaynaklara erişim olanaklarının alt-ulusal bölgelere temin edilmesi  şeklinde 
sıralanmaktadır.  

Linklater'in önerileri kozmopolitan küreselleşmeye uygundur; ancak, 
bu öneriler AB üyesi ülkelerdeki ulus-devletlerin içlerindeki azınlıklara ilişkin 
problemlerin çözümüne ilişkin bir öneriler listesi olarak ele alınmalıdırlar. 
Avrupa Birliği/Batı dışındaki dünyada, tarihsel süreci Avrupa ulus-
devletlerinden farklı olan ulus-devletlerin ortaya çıkmaya devam ettiklerini ve 
bu ulus-devletlerdeki bastırılmış kimliklerin özgürleşmesinin  ulus-devletlerin 
varlığı için önemli bir tehdit olarak algılandığı hususu göz önüne alındığında, 
Linklater'ın ifade ettiği önerilerin uygulamaya geçirilebilmesi için önemli 
mesafelerin kat edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, 
kozmopolitan küreselleşmenin sadece Batı/Avrupa'daki tarihsel gelişim 
sürecinin tüm dünyaya uyarlanması yaklaşımı problemleştirildiğinde, farklı bir 
kozmopolitan küreselleşme olanağı mümkün hale gelmektedir.

   Tarihsel sosyoloji Avrupa toplumlarının dönüşümünü anlama girişiminin 
bir parçası olarak ondokuzuncu yüzyılda spesik bir araştırma alanı olarak 
ortaya çıkmıştır. Ana mimarları 'sosyal gelişmenin evrimsel veya içsel 
modelleri '  çerçevesinden sosyal değişimin izlenmesi tercihinde 
bulunmuşlardır. Onların yaklaşımı Avrupa-dışı toplumların sonuçta Avrupa'nın  

84
benzersiz evrimsel yollarını takip edeceği öngörüsüyle bağlantılıydı.   Fakat, 
82Andrew Linklater, The Problem of Harm in World Politics, First Published, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2011, s.137.
83Linklater, Critical Theory and World Politics, s.106.
84Linklater, The Problem of Harm in World Politics, s.199.
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her toplumun farklı bir geçmişi ve oluş süreci olduğunu göz ardı eden bu 
yaklaşım, etkisini önemli ölçüde kaybetmiştir. Kurgusal olarak, bu yaklaşım 
aslında Avrupa medeniyetinin diğer medeniyetlerden üstünlüğü anlayışına ve 
diğer toplumlarında aynı aşamalardan geçeceği öngörüsüne dayanmaktadır. 
Batı-dışı toplumlar, Batı'ya karşı ayaklanarak kendi bağımsızlıklarını elde 
etmişler ve uluslararası alanda bağımsız aktörlere dönüşmeye başlamışlardır. 
Ayaklanmaların önderleri, yine Batı'yı tanıyan ve Batı tarzı modernleşmeyi 
başarmak isteyenlerdir. Bu durum ise aslında bir çelişkiye işaret etmektedir.

18. yüzyılın dünyasında Çin, Avrupa, Hint ve İslam, dört baskın 
bölgesel uluslararası düzeni oluşturmaktaydı. Her bir bölgesel uluslararası 
düzendeki devletler, kendilerinin diğerlerinden üstün olduğuna inanıyorlardı 
ve ortak bir medeniyet aidiyetine sahiptiler. Avrupalı devletler kendi kıtalarında 
egemenler arası eşitlik ilkesine bağlıydılar fakat Avrupalı-olmayanlarla ilgili 

85
olarak farklı bir yaklaşım içerisindeydiler.  Avrupalı devletlerin, kendilerine 
verdikleri misyonlardan bir tanesi de sömürgelerindeki halkların insanlık 
toplumuna eşit üyeliğini sağlamaktı. Cemiyet-i Akvam'ın manda ve BM'nin 
denetimi altındaki yönetim sisteminde ifadesini bulan 20. yüzyıldaki hakim 
imparatorluk teorileri, sömürgeci güçlerin Avrupalı-olmayan halkları devletler 
toplumuna kurucu Batılı üyelerle eşit şartlarda nihai katılımı için hazırlamak 

86
ödevi olduğunu ileri sürdü.   Avrupa'nın yayılmasıyla, diğer toplumlar onun 
dünya siyaseti düşüncesini kabule zorlandı. Zamanla, bu toplumların çoğu 
uluslararası toplumun Avrupalı ilkelerini kabul etti. Fakat onlar bu toplumun 
eşit üyeliğini, ancak Avrupa'nın kendi ahlaki ve siyasi üstünlüğüne duyduğu 
güveni ve diğer toplumların kaderini belirleme hakkına sahip olduğu inancını 

87sarsan uzun bir mücadelenin sonrasında kazandı.  Batı-dışının Batı'ya karşı 
mücadelesi 'Batı'ya isyan' olarak adlandırılmış ve beş evreye ayrılmıştır. İlki, 
sömürgecilik çağında 'kendi biçimsel egemenliklerini koruyan' ama Batılı 
güçlerce 'aşağı ve ikinci sınıf' kabul edilen Çin ve Japonya gibi toplumların 
üstlendiği 'eşit egemenlik mücadelesi'ydi. Bu toplumlar, 'baskı altında yapılan' 
eşit olmayan anlaşmalar çerçevesinde yönetiliyordu. 'Bölge-dışılık' iIkesi 
sebebiyle, bu ülkelerin yabancıların dahil olduğu anlaşmazlıkları kendi iç 
hukukuna göre çözme hakkı reddedildi. Batı'ya hukuki isyanı takip eden 
Japonya 1900, Türkiye 1923, Mısır 1936 ve Çin 1943'te devIetler toplumuna 
katıldı. Batı'ya siyasi isyan, sömürgelerin emperyal tahakkümden 
özgürlüklerini talep ettiği bu sürecin ikinci safhasıydı. Beyaz ırkın üstünlüğü 
krinin tüm biçimlerine olduğu kadar köle ticaretini ve köleliği ortadan 
kaldırma mücadelesini de içeren ırksal isyan, özgürlük ve onur arayışının 
üçüncü safhasıydı. Dördüncüsü, Batı tahakkümü altındaki küresel ticaret ve 

85Bkz. Linklater, “İngiliz Okulu”, Uluslararası İlişkiler Teorileri, s.138.
86Ibid., s.139.
87Ibid, s.139.
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nansal sisteme özgü olan sömürü ve eşitsizlik biçimlerine karşı girişilen 
iktisadi isyandı. İsyanın beşinci safhası olan küItürel ayaklanma, Batı'nın 
kültürel sömürgeciliğine karşı bir itirazdı. Bu kültürel ayaklanma, özellikle 
liberal-bireyci insan hakları düşüncesini evrenselleştirerek, Batı'ya diğer 
halkların nasıl yaşaması gerektiğine karar verme hakkı tanıyan Batılı 

88varsayıma karşı çıkıyordu.  “Batı'ya isyan”ın ilk dört boyutu, topluca ele 
alındığında Batılı gelişme çizgisini taklit etmeye dönük bir arzunun işareti 
olarak gözüküyordu. Fakat, kültürel isyan, Batı'ya özgü değerlere karşı bir 
ayaklanma anlamına geliyordu. Batılı seküler değerlerin yayılmasına karşı 
çıkan ve 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra somutlaşan siyasal İslamcı 

89
hareketler de bu bağlamda ele alınabilirler.  

   Günümüzde modernleşmenin genelde Batılılaşma ile özdeşleştirildiği ve 
karşılaştırıldığına şahit olunmaktadır. Elbette, hemen her yerde çok özel 
uygarlıkların damgasını taşıyan anıtlar ve eserler bulunur. Ama yeni olarak 
yaratılan her şey -ister binalar, kurumlar, bilgi araçları söz konusu olsun, ister 

90yaşam biçimi-Batı'ya öykünmedir.  Amin Maalouf'un dikkat çektiği gibi “ Bu 
gerçeklik, egemen uygarlığın bağrında doğanlarla, dışında doğanlar tarafından 
aynı tarzda yaşanmıyor. Birinciler kendileri olmaktan vazgeçmeden 
değişebilir, hayatta ilerleyebilir, uyum sağlayabilirler; hatta Batılılar'ın 
modernleştikçe, kendilerini kültürleriyle daha çok uyum içinde hissettikleri 
bile söylenebilir, sadece modernliği reddedenler kendilerini yabancılaşmış 

91
bulurlar.”  

    Maalouf'un ifade ettiği bu yabancılaşmanın giderilmesi gerekmektedir. 
Bunun yolu ise, herkes için kozmopolitan bir ideal düzenin oluşturulması için 
Avrupa'nın dünyalaşması değil, ulusların dünyalaşması yaklaşımı olabilir.  
Mevcut kozmopolitan haklar büyük ölçüde Batı çıkarları lehinedir ve dünya 
politikasını demokratikleştirme çabaları yalnızca Batı hegemonyasını 

92
konsolide edebilir.  Ancak, uluslararası alandaki güç dağılımının Batı-dışı 
aktörler lehine değiştiği dikkate alınırsa eğer, kozmopolitan bir uluslararası 
toplum kaçınılmaz bir şekilde Batı hegemonyasının konsolidasyonu ve 
Batı'nın  dünyalaşması anlamına gelmeyecektir. Kozmopolitan küreselleşme, 
ulus-devletlerin modernleşmesi ve modern değerlerin uluslararasılaşması 
şeklinde de olabilecektir. 

Bu nedenle de, bir modernlik paradigması değişikliğine ihtiyaç vardır. 
Avrupa toplumunu modernliğin standardı kabul ettiğimiz ölçüde, Afrika'nın 
çoğu bölümü ve dünyanın başka bağımlı bölgeleri asla buna uymaz; ama 

88Dört baskın uluslararası düzen ve “Batı'ya isyan”ın beş evresi için bkz. Linklater, “İngiliz Okulu”, 
Uluslararası İlişkiler Teorileri, s.139-140.
89“Batı'ya isyan”ın beşinci boyutunu oluşturan “kültürel isyan”la ilgili daha geniş bilgi için bkz. Linklater, 
“İngiliz Okulu”, Uluslararası İlişkiler Teorileri, s.140-141.
90 Amin Maalouf, Ölümcül Kimlikler, Çev.:Aysel Bora, 26. Baskı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2008, s.61.
91 Maalouf, Ölümcül Kimlikler, s.61.
92 Linklater, Critical Theory and World Politics, s.123.

203

KSBD, S. 13, Sonbahar 2015, y. 7,  s. 179-207



modernlik içindeki tekillikleri ve çoğulluğu fark etmeye başlar başlamaz, 
Afrika'nın da Avrupa kadar modern olduğunu, ancak aynı zamanda farklı 
olduğunu anlamaya başlarız. Dahası, günümüzün küreselleşen ilişkiler çağında 
Afrikalılar da, toplumsal yaşamları sürekli değiştiğinden ve dünyanın uzak 
bölgeleriyle kültürel mübadelede ve ekonomik etkileşimde bulunduklarından, 

93 hâkim bölgelerdeki insanlar kadar kozmopolittir. İngiliz Okulu yazarları, 
uluslararası toplumun çok dinli olabileceğini ve radikal bir şekilde birbirinden 
farklı kültür ve yönetim felsefesine sahip devletleri içerebileceğini savunur. 
Gerçekten de onlara göre diplomasinin başlıca görevlerinden birisi, anlayışı 
teşvik etmek ve çok farklı kültürlere ait ve birbirlerinin arzularını ve niyetlerini 

94
yanlış anlamaya eğilimli toplumlar arasında ortak zemini keşfetmektir.  Bu 
çerçeveden ele alındığında, dünya, Batı'yı/Avrupa'yı örnek alarak 
anlamlandırılmak yerine farklı tarihsel oluş süreçleri üzerinden kavranmaya 
çalışılırsa eğer, var olan sorunlara daha doğru çözümler üretmek mümkün hale 
gelebilecek ve farklılıklardan çokluğun ahengine ulaşılabilecektir.

VI.  Sonuç
İnsan geleceği için her zaman alternatier vardır. Zamanın bu 

alternatierden hangisi doğrultusunda tarihe dönüştürüleceği ise tarihi yapacak 
olan insanların nasıl bir gelecek kurguladıklarına bağlı olacaktır. İnsanlığın 
barışçı bir şekilde birarada yaşayabilmesi için geleceğinin kozmopolitan 
idealler doğrultusunda inşa edilmesi daha doğru olan yön gibi görünmektedir. 
Bunun başarılabilmesi için ise  Horkheimer'in ifade ettiği gibi “İnsanlığın 
günümüzün korkunç olayları yüzünden bütünüyle cesaretini kırmaması için, 
toplumun insana yakışır, barışçıl ve mutlu bir geleceğine duyulan inancın 

95yeryüzünden silinmemesi için savaşmalıyız.”  Bu savaş, kozmopolitan bir 
ideal düzene ulaşabilmek için süreklilik arz eden bir savaşım olmalıdır. İnsan 
özgürlüğünü doğadan almamış aksine doğaya karşı ve birbirine karşı sayısız 
isyan ve devrim gerçekleştirmiştir. Bu nedenledir ki doğadan farklılaşmış ve 
kendi “ikinci doğası”nın inşasını gerçekleştirmiştir. Özgürlük ancak sürekli 

96
olarak engelleri ve sınırları aşarak gerçekleştirilir.  Bu sınırları aşabilmek için 
ise insanlığın gelmiş olduğu gelişim noktasından geriye gitmesine olanak 
vermemek gerekmektedir.  

Bu bağlamda, toplumların ve devletlerin kendilerini etnik kimliklere 
ve dinsel doğmalara göre şekillendirmeye başlamaları tarihsel ilerlemenin 
geriye döndürülmesi ve insanlığın özgürlüklerinin önüne yeni setler çekilmesi 
anlamına gelmektedir. Örneğin, “Arap Baharı” ayaklanmaları sonucunda 

93 Michael Hardt & Antonio Negri, Çokluk, Çev.: Barış Yıldırım, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2011, s.142.
94 Linklater, “İngiliz Okulu”, Uluslararası İlişkiler Teorileri, s.129.
95 Max Horkheimer, “Felsefenin Toplumsal İşlevi” Geleneksel ve Eleştirel Kuram, Çev. Mustafa Tüzel, 1. 
Baskı, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 2005, s.484.
96Hardt ve Negri, Çokluk, s.239.



belirginleşmeye başlayan dinsel/mezhepsel kimlikler üzerinden toplum ve 
devlet inşası anlayışı, bu perspektiften ele alındığında, ulus-devlet kimliği ve 
onun ötesine geçen kozmopolitan küreselleşme idealine karşı bir meydan 
okuma anlamına gelmektedir. Bunun karşısında yer alınması, etnik ve dinsel 
kimlikler i  aşarak seküler leşen ulus-devlet ler in iç  yapı lar ının 
demokratikleştirilmesi ve vatandaşlarının uluslararası toplumla etkileşim 
içerisinde bulunmalarının önündeki engellerin kaldırılması ise kozmopolitan 
küreselleşmeye doğru ilerleme anlamına gelecektir. İnsanlığın tarihsel gelişim 
seyrine bakıldığında, “Arap Baharı” ile ortaya çıkan sapmanın, giderileceği ve 
insanlığın ulus-devletler üzerinden kozmopolitan küreselleşmeye doğru yol 
katetmeye devam edeceği kestiriminde bulunabiliriz. 
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Öz
İlköğretimde takip edilen Türkçe ders kitaplarındaki metinler öğrencinin ana dili 
bilincinin farkında olabilmesine yardım ettiği için önemlidir. Bu çalışmada Milli 
Eğitim Bakanlığının ilköğretim yedinci sınıar için 2015 -2016 Eğitim Öğretim 
Yılı'nda okutulmasını tavsiye ettiği Türkçe ders kitabında yer alan Sait Faik 
Abasıyanık'ın “Son Kuşlar” adlı hikâyesinin; okunabilirlik düzeyi ve yapısal içeriği 
bakımından karşılaştırılarak amaçlanan düzeye uygun olup olmadığı araştırılmıştır. 
Çalışmayla metnin aslındaki bazı ifadeleri çıkarılmış olduğu tespit edilmiştir. 
Eksiltilmiş olan kısımların hikâyenin tarzını değiştirmiştir. Böylece hikâyenin şekil ve 
üslubunda sorun oluşmuştur. Kısaltılmış olan hikâyenin içerik bakımından Türk 
kültürünü yeterince yansıtmadığı görülmüştür. Ayrıca yedinci sınıf öğrencilerin bilgi 
birikimi ve kültür düzeyine uygunluğu da tartışmalı bir hâl almıştır. Bu nedenlerle 
hikâyenin lise düzeyinde eksiltilmeden tam metin hâlinde okutulmasının daha uygun 
olacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Türkçe öğretimi, hikâye tahlili, anadili

Evaluation of  the text “Son Kuşlar” that placed in The 
7th Grade Turkish Books in point of  Native and Foreign 

Language Teaching

Abstract
Texts in Turkish textbooks followed in primary education are important, due to it is 
helping students to be aware of awareness of the their native language. In this study, the 
story “Son Kuşlar” that has writed by Sait Faik Abasıyanık and situated in Turkish 
textbook and recommended by the ministry of education to be followed in 2015 -2016 
academic year for seventh graders was evaluated in terms of structural content and 
legibility levels and investigated whether the level is appropriate or not. After working 
with the text in fact it has been found that some expressions removed. It has changed the 
way diminished the part of the story. Thus, the story has a problem occurs in the form 
and style. In terms of the plot, which has been shown to adequately reect Turkish 
culture shortened. In addition, compliance with seventh grade students' level of 
knowledge and culture has taken a controversial case. This is caused by the decrease in 
the high level of the story would be more appropriate with results still being taught in 
the full text it has been reached.

Keywords: Turkish language teaching, story analysis, mother tongue
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Giriş 
Ders kitapları farklı yaş gruplarına ve hedef kitlelere göre 

yazılabilmektedir. Her yaş grubuna ve hedef kitleye uygun kitapların 
hazırlanıp uygulanması önemlidir. Ayrıca ders kitaplarının eğitim-öğretim 
amaçlarının gerçekleştirilmesindeki yeri de büyüktür.  Bu bağlamda 
uygulayıcı eğitimciler kadar kitapların kapsadığı yazılı ya da görsel 
materyallerin de uygun ve birbirlerini bütünler olması gerekmektedir.  

Ders kitaplarının düzeye uygun dil ve anlatım özelliklerinin yanı sıra 
bu alandaki güçlük oranının göz önünde bulundurularak yazılması bilim 
insanları tarafından öteden beri araştırılmaktadır.  

Bir metnin okunabilirlik oranı konusundaki çalışmalar Platon ve 
Ariston dönemine dayanmaktadır. Ancak bu konudaki en önemli 
çalışmaların 19. yüzyılda gerçekleştiği görülmüştür. Özellikle 1920’li 
yıllarda yapılan çalışmalar çeşitli formüller hâlinde yapılmaya başlanmıştır. 
1921 yılıda E. L. Thorndike’nin “Öğretmen Kelime Kitabı” adlı eserinin bu 
alandaki modern anlamadaki temel çalışma olduğu kabul edilmektedir. Bazı 
araştırmacılar ise okunabilirlik konusundaki çalışmalarını 1898 yılında N. A. 
Rubakin’in geliştirmiş olduğu formüle dayandırmaktadırlar. Bu konuda 
modern anlamda geliştirilmiş olan ilk formül olarak kabul gören Lively S. L. 
Pressey’in geliştirdiği formüldür.  

Okunabilirlikle ilgili çalışmalar özellikle yirminci yüzyılda hızla 
artmıştır. Bu konuda son yüzyılda binden fazla çalışma ve iki yüzün 
üzerinde okunabilirlik formülü geliştirilmiştir (Coşkun, 2002; Dubay, 2004; 
Okur ve Arı, 2013). 

Türkiye’de de başta Ateşman olmak üzere bu alanda birçok bilim 
adamı tarafından çalışmalar yapılmış ve formüller geliştirilmiştir (Bağcı, 
Ünal, 2013; Bezirci, Yılmaz, 2010; Budak, 2005; Çetinkaya, 2010; Geçit, 
2010; Güyer, Temur, Temizyürek, 2010; Özlük, 2011; Sönmez, 2003; 
Tekbıyık, 2006; Tosunoğlu, Solmaz, 2009; Ulusoy, 2009; Zorbaz, 2007;). 

Söz konusu çalışmalarda kelime, cümle, paragraf ve metnin genel 
yapısı, anlaşılırlık ve okunabilirlik düzeyleri tartışılarak güçlük dereceleri 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Güçlük derecelerini tespit etmek için Flesh-
Kincaid Formülü, Gunning Fog İndeks, Sönmez Formülü, Cloze Test 
Yöntemi, Ateşman Formülü gibi çeşitli istatiksel formüller bulunmaktadır 
(Çoban, 2014; Köse, 2009; Temur, 2003). Bu çalışmada ise Ateşman’nın 
formülü kullanılmıştır. 

Çalışmada Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2015-2016 Eğitim Öğretim 
Yılı’nda resmî okullardaki ilköğretim yedinci sınıfta okutulmasını tavsiye 
etmiş olduğu Türkçe ders kitabındaki Sait Faik Abasıyanık’ın “Son Kuşlar” 
adlı metni, içerik ve okunabilirlik düzeyine göre değerlendirilip hikâye 
haritası çıkarılmıştır. Ayrıca söz konusu metnin Türkçenin yabancı dil olarak 
öğretiminde kullanılabilirliliği konusu da araştırılmıştır. 
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Amaç 
Bu çalışmada Sait Faik Abasıyanık’ın 2015-2016 Millî Eğitim 

Bakanlığı 7. sınıf ders kitabında yer alan “Son Kuşlar” adlı öyküsünün 
hikâye haritasına göre hedef kitleye uygun olup olmadığı ve Türkçenin 
yabancı dil olarak öğretiminde kullanılıp kullanılmayacağının 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Buna göre hikâyenin; 

· Kelimeleri 
· Cümleleri 
· Hikâye örgüsü 
· İçerik ve dilbilgisi 
· Kültürel düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır.  
 

Yöntem 
Problem Cümlesi 

Bu çalışmanın problem cümlesi “Saik Faik’in Son Kuşlar adlı 
hikâyesinin hedef kitleye uygunluğu ne düzeydedir? sorusudur. Bu sorunun 
cevabını bulabilmek için problem cümlesiyle ilgi olarak şu alt problemler 
araştırılmıştır: 

a) Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen Türkçe dersinin genel 
amaçları nelerdir? 

b) Söz konusu metnin kelime hazinesi nelerden oluşmaktadır?    
c) Söz konusu metnin cümle yapısı nasıldır? 
d) Söz konusu metin tutarlı mıdır? 
e) Söz konusu metin okunabilirlik ölçütü bakımından nasıldır? 
f) Söz konusu metin hikâye haritası bakımından nasıldır? 

Evren ve Örneklem 
Bu çalışmada Millî Eğitim Bakanlığı’nın 2015-2016 yedinci sınıarda 

okutmakta olduğu Türkçe ders kitabı kullanılmıştır.  
Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada doküman incelemesine dayalı olan betimsel nitelikli 
tarama yöntemi kullanılmıştır. Söz konusu bu model var olan bir durumu 
olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan bir yaklaşımdır (Karasar, 2006).  

Verilerin Toplanması ve Analizi 
Türkiye’de metinlerin okunabilirlik düzeylerinin belirlenmesi 

konusundaki ilk çalışmalar çoğunlukla İngilizce metinler içindir. Ancak daha 
sonra söz konusu çalışmalar Türkçe metinlere yönelik olarak yapılmıştır. Bu 
konudaki en yaygın okunabilirlik formülünün Ateşman tarafından 1997 
yılında geliştirmiş olduğu formül olarak kabul edilmektedir (Bağcı, Ünal, 
2013; Çeçen, Aydemir, 2011). 

Ateşman tarafından geliştirilen okunabilirlik formülünde okunabilirlik 
sayısı 198,825.x1-2,610.x2 şeklindedir. Burada x1 ortalama kelime 
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uzunluğunun hece olarak değeridir. x2 ise ortalama cümle uzunluğunun 
kelime olarak değeridir.  

Bu araştırmada Ateşman’ın geliştirmiş olduğu metinlerin okunabilirlik 
formülünü uygulamak için kelimeler, cümleler ve heceler sayılıp ortalama 
cümle uzunluğu ile ortalama kelime uzunluğu tespit edilmiştir. Sayısal 
tespitlerin yapılmasında araştırmaya konu olan metnin Millî Eğitim 
Bakanlığı tarafından okutulan Türkçe ders kitabında yer alan kısmının 
tamamı ele alınmıştır. Metnin orijinalinde bulunan diğer kısımlar ise 
değerlendirmeye tabi tutulmamıştır.  

 

Bulgular 
1. Türkçe Dersinin Genel Amaçları 

Türkiye Cumhuriyetine ait resmî ilköğretim okullarının yedinci 
sınıarında okutulmakta olan bu metnin Millî Eğitim Bakanlığı’nın 
amaçlarına uygun olduğu tespit edilmiştir.  

2. Kelime Hazinesi (Söz Varlığı) 
Herhangi bir kelime, tüme varım ve tümden gelim yöntemiyle 

öğrenilebilmekte veya öğretilebilmektedir. Öğrenci kelimeyi sözlüğe 
bakarak ezberleyip sonra metinde bularak öğrenebileceği gibi önce metne 
bakıp sonra anlamadığı kelimeler için sözlüğe müracaat edebilir. Bilinmeyen 
herhangi bir kelime önce metinde görülüp sözlüğe bakıldıktan sonra tekrar 
metinde görülürse öğrencinin kalıcı olarak öğrenmesi açısından daha yararlı 
olacaktır. 

İncelenen metinde toplam 737 kelime bulunmaktadır. Bu kelimelerden 
326 adedi farklı il, isim, bağlaç ve zamirlerden oluşmaktadır. Kelimelerin 
yarıya yakın bir kısmı öğrencinin daha önce karşılaşma ihtimalinin zayıf 
kelimelerdir. Bu durumda metin Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde 
de B2 düzeyinde okutulabilir. Metinde 13 bağlaç, 6 soru eki, 18 zamir 
bulunmaktadır. Sıklık bakımından değerlendirildiğinde 52 defa kullanılan 
“bir” kelime kökü en sık kullanılan kelimedir. En seyrek kelime kökleri ise 
sadece birer defa kullanılan “bol, canavar, dudak vb.” kelimelerdir.  

Hedef kitle olarak seçilen ilköğretim yedinci sınıf öğrencisinin 
anlamakta zorluk çekeceği düşünülen kelimeler şunlardır: 

 
florya, Hollandalı, hüküm, isket, Karaman, Konstantin, mesut, 

mütevazi, müddet, musiki, musallat, nesil, ökse, poyraz, sallapati, 
seferber, sırt, sulh, sümbül, şairane, talimatname, teşrinler, tüccar, 
üşüşmek, vaktiyle, zahire 
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2.1. Atasözü ve Deyimler 

Metin, deyim açısından zengin olmasına karşın metinde hiçbir atasözü 
kullanılmamıştır. 
cız etmek Sonbahara doğru birtakım insanların çoluk çocuk 

ellerinde bir kafes, Ada’nın tek tepesine doğru 
gittiklerini görürdüm içim cız ederdi. 

saçları fırlamak Kalın, tüylü bilekleri, geniş göğsü, delikleri kapanıp 
açılan üstü kara benekli bir burnu, deriyi yırtmış da 
fırlamış gibi saçları, kısa kısa bir yürümesi, kalın kalın 
bir gülmesi 

gözü parlamak Birden yüzünün ve gözlerinin parladığını görürdünüz.  
musallat olmak Kuşlardan sonra şimdi de milletin yeşilliğine musallat 

oldular. 
kanı donmak Bir kuş cıvıltısı duysam kanım donuyor, yüreğim 

atmıyor. 
yüreği atmak Bir kuş cıvıltısı duysam kanım donuyor, yüreğim 

atmıyor. 
 

2.2. İkilemeler 
yavaş yavaş Sonra kuşların üşüştüğü ağaca doğru, yavaş yavaş 

yürürlerdi. 
cıvıl cıvıl Cıvıl cıvıl öterlerdi. 
küme küme Küme küme bir ağaçtan ötekine konarlardı.  

Hür kuşlar, kafesteki çığırtkan kuşun feryadına, 
dostluk, arkadaşlık, yalnızlık sesine doğru küme küme 
gelirler. 

çoluk çocuk Sonbahara doğru birtakım insanların çoluk çocuk 
ellerinde bir kafes, Ada’nın tek tepesine doğru 
gittiklerini görürdüm içim cız ederdi. 
Çayırlıkta bir başka ağacın gölgesinde birikmiş 
çoluklu çocuklu kocaman adamlar, bir müddet 
bekleşirler, sonra kuşların üşüştüğü ağaca doğru, yavaş 
yavaş yürürlerdi. 

yavaş yavaş Çayırlıkta bir başka ağacın gölgesinde birikmiş 
çoluklu çocuklu kocaman adamlar, bir müddet 
bekleşirler, sonra kuşların üşüştüğü ağaca doğru, yavaş 
yavaş yürürlerdi. 

dört beş Ökselerden kurtulmuş dört beş kuş, bir başka ökseye 
doğru şimdilik uçup giderken birer damlacık ederiyle 

213

KSBD, S. 13, Sonbahar 2015, y. 7,  s. 209-230



birer tabiat harikası olan kuşları toparlar, hemen 
dişleriyle oracıkta boğarlardı ve hemen canlı canlı 
yolarlardı. 

canlı canlı Ökselerden kurtulmuş dört beş kuş, bir başka ökseye 
doğru şimdilik uçup giderken birer damlacık ederiyle 
birer tabiat harikası olan kuşları toparlar, hemen 
dişleriyle oracıkta boğarlardı ve hemen canlı canlı 
yolarlardı. 

kısa kısa Kalın, tüylü bilekleri, geniş göğsü, delikleri kapanıp 
açılan üstü kara benekli bir burnu, deriyi yırtmış da 
fırlamış gibi saçları, kısa kısa bir yürümesi, kalın kalın 
bir gülmesi… 
Sabahleyin işine kısa kısa adımlarla koşarken akşam 
lesini doldurmuş vapurdan çıkarken görseniz; 
iriliğine, sallapatiliğine, Karamanlı ağzı konuşuşuna, 
basit ama hesaplı kirlerine, sevimli şakalarına karşı 
hakkında kötü bir hüküm de veremezdiniz. 

kalın kalın Kalın, tüylü bilekleri, geniş göğsü, delikleri kapanıp 
açılan üstü kara benekli bir burnu, deriyi yırtmış da 
fırlamış gibi saçları, kısa kısa bir yürümesi, kalın kalın 
bir gülmesi… 

konu komşu Konu komşusu severdi hani. 
sağa sola Sağa sola oynarlar, sonra bir istikamet tutturur, bu 

esmer lekecikler geçip giderlerdi.  
parça parça Havalar sertleşir, poyrazlar, lodoslar birbirini kovalar, 

günün birinde teşrinlerin sonlarına doğru, ılık hiç 
rüzgârsız parça parça oynamayan bulutlu, tatlı, 
sümbüli günlerde, o en çağırtkan kafes kuşunu nereden 
bulursa bulur. 

birer birer Mahalle çocuklarını çağırtır, bir tanesi 250 gram et 
vermeyen sakaları, isketeleri, oryaları, aralarına 
karışmış serçeleri gökyüzünden birer birer toplardı. 

görür görmez Güzün o günlerini penceremden görür görmez, 
Konstantin Efendi’nin bulunabileceği sırtları 
hesaplayarak yola çıkıyorum.  

gizli gizli Gizli gizli, gene çimenler yer yer söküldü. Mühendis 
Ahmet Bey’e ceza bile kesilmedi. 

yer yer Gizli gizli, gene çimenler yer yer söküldü. Mühendis 
Ahmet Bey’e ceza bile kesilmedi. 

yırtık pırtık Fukara, üstleri yırtık pırtık yavrulardı 
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2.3. Yakın Anlamlı Kelimeler 

geçmek = 
gitmek 

Kuşlar pek yakından geçmişse seslerini taklit ederek 
kalın dudaklarıyla dişlerinin arasından onlara seslenirdi. 
Konstantin Efendi onların çok uzaktan geçtiklerini 
görebilirdi. 
Sonbahara doğru birtakım insanların çoluk çocuk 
ellerinde bir kafes, Ada’nın tek tepesine doğru 
gittiklerini görürdüm içim cız ederdi. 
Esmer lekelerin Adalar istikametine gittiklerini görür, 
etrafına bakar, bir tanıdık görecek olursa gözünü kırpar, 
gökyüzüne bir işaret çakar. 
 

dostluk = 
arkadaşlık 

Hür kuşlar, kafesteki çığırtkan kuşun feryadına, 
dostluk, arkadaşlık, yalnızlık sesine doğru küme küme 
gelirler. 
Kuşların çoğunlukla aldandıklarına, bu sesi duyarak 
dost sesi sanıp vapur etrafına bir dönüp uzaklaştıklarına 
şahit olmuşumdur. 
Evden çıkarken isketemin kafesine bir incir yapıştırdım. 
İsketem tek gözünü verip bana dostlukla bakmış. İncir 
çekirdeğini kırmaya çalışıyordu. 
Dünya değişiyor dostlarım 
Hür kuşlar, kafesteki çığırtkan kuşun feryadına, 
dostluk, arkadaşlık, yalnızlık sesine doğru küme küme 
gelirler. 

görmek = 
bakmak 
 

Sonbahara doğru birtakım insanların çoluk çocuk 
ellerinde bir kafes, Ada’nın tek tepesine doğru 
gittiklerini görürdüm içim cız ederdi. 
Sabahleyin işine kısa kısa adımlarla koşarken akşam 
lesini doldurmuş vapurdan çıkarken görseniz; 
iriliğine, sallapatiliğine, Karamanlı ağzı konuşuşuna, 
basit ama hesaplı kirlerine, sevimli şakalarına karşı 
hakkında kötü bir hüküm de veremezdiniz. 
Birden yüzünün ve gözlerinin parladığını görürdünüz.  
Havada ve denizdeki tirşe maviliğin üstünde birtakım 
esmer damlacıklar görünürdü. Sağa sola oynarlar, sonra 
bir istikamet tutturur, bu esmer lekecikler geçip 
giderlerdi.  
Konstantin Efendi onların çok uzaktan geçtiklerini 
görebilirdi. 
Adalar istikametine gittiklerini görür, etrafına bakar, bir 
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tanıdık görecek olursa gözünü kırpar, gökyüzüne bir 
işaret çakar. 
Daha doğrusu ben göremiyorum. 
Güzün o günlerini penceremden görür görmez, 
Konstantin Efendi’nin bulunabileceği sırtları 
hesaplayarak yola çıkıyorum.  
Günün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık 
esmer lekeler göremeyeceksiniz. 
Akşam beş otuz beş vapurunun arka tarafına 
yerleştirdiği iskemlesinde, deniz üstüne oldukça uysal 
bakan gözlerini havaya kaldırır, eylül sonlarına doğru 
böyle şairane gökyüzüne bakardı. 
Esmer lekelerin Adalar istikametine gittiklerini görür, 
etrafına bakar, bir tanıdık görecek olursa gözünü kırpar, 
gökyüzüne bir işaret çakar. 
İsketem tek gözünü verip bana dostlukla bakmış. 
Baktım: 
 

 
2.4. Zıt Anlamlı Kelimeler 

gitmek x gelmek Sonbahara doğru birtakım insanların çoluk çocuk 
ellerinde bir kafes, Ada’nın tek tepesine doğru 
gittiklerini görürdüm içim cız ederdi. 
Ökselerden kurtulmuş dört beş kuş, bir başka ökseye 
doğru şimdilik uçup giderken birer damlacık ederiyle 
birer tabiat harikası olan kuşları toparlar, hemen 
dişleriyle oracıkta boğarlardı ve hemen canlı canlı 
yolarlardı. 
Sağa sola oynarlar, sonra bir istikamet tutturur, bu 
esmer lekecikler geçip giderlerdi.  
Esmer lekelerin Adalar istikametine gittiklerini görür, 
etrafına bakar, bir tanıdık görecek olursa gözünü 
kırpar, gökyüzüne bir işaret çakar. 
İki senedir gelmiyorlar. 
Belki geliyor da ben farkına varmıyorum! 
Hür kuşlar, kafesteki çığırtkan kuşun feryadına, 
dostluk, arkadaşlık, yalnızlık sesine doğru küme küme 
gelirler. 
-Bizim pilavlıklar geldi, derdi. 
Seneler var ki kuşlar gelmiyor. 
Zaten kuşlar da pek gelmiyorlar artık. 
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kapanmak x 
açılmak 

Kalın, tüylü bilekleri, geniş göğsü, delikleri kapanıp 
açılan üstü kara benekli bir burnu, deriyi yırtmış da 
fırlamış gibi saçları, kısa kısa bir yürümesi, kalın kalın 
bir gülmesi… 
Kalın, tüylü bilekleri, geniş göğsü, delikleri kapanıp 
açılan üstü kara benekli bir burnu, deriyi yırtmış da 
fırlamış gibi saçları, kısa kısa bir yürümesi, kalın kalın 
bir gülmesi… 

ekmek x 
sökmek 

-İngiliz çimi alsın, eksin; mademki adam zengin… 
Bu yeşilliklerin bazı yerleri sökülmüş. 
Yeşilliklerin en güzel yerinde duruyor, bir kaldırım 
taşı kadar büyük bir parçayı söküyorlar, bir çuvala 
dolduruyorlardı: 
-Canım, neden söküyorsunuz, dedim. 
-Mühendis Ahmet Bey söktürüyor. 
 Güya men ettiler. Gizli gizli, gene çimenler yer yer 
söküldü. 
Belediye Talimatnamesi’nde, yol kenarlarındaki 
çimenleri sökmek cezayı gerektirmiyormuş.  
Kuşları boğdular, çimenleri söktüler, yollar çamur 
içinde kaldı.  

iyi x kötü -Bu daha mı iyi? 
Sabahleyin işine kısa kısa adımlarla koşarken akşam 
lesini doldurmuş vapurdan çıkarken görseniz; 
iriliğine, sallapatiliğine, Karamanlı ağzı konuşuşuna, 
basit ama hesaplı kirlerine, sevimli şakalarına karşı 
hakkında kötü bir hüküm de veremezdiniz. 
Bizim için değil ama çocuklar, sizin için kötü olacak. 
Sizin için kötü olacak. 

sağ x sol Sağa sola oynarlar, sonra bir istikamet tutturur, bu 
esmer lekecikler geçip giderlerdi.  
Sağa sola oynarlar, sonra bir istikamet tutturur, bu 
esmer lekecikler geçip giderlerdi. 

 
3. Cümle Yapısı  

Toplam 85 cümle bulunmaktadır. Neredeyse bir paragraf oluşturacak 
uzunluktaki cümleler de bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında hem 
ilköğretim okulu yedinci sınıfta okuyan öğrencilerin hem de Türkçeyi 
yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerin okuyup anlamada zorluk çekecekleri 
düşünülen bir metin olarak değerlendirilmektedir. Örneğin;  

Sabahleyin işine kısa kısa adımlarla koşarken akşam lesini 
doldurmuş vapurdan çıkarken görseniz; iriliğine, sallapatiliğine, Karamanlı 
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ağzı konuşuşuna, basit ama hesaplı kirlerine, sevimli şakalarına karşı 
hakkında kötü bir hüküm de veremezdiniz. 

Havalar sertleşir, poy razlar, lodoslar birbirini kovalar, günün birinde 
teşrinlerin sonlarına doğru, ılık hiç rüzgârsız parça parça oynamayan 
bulutlu, tatlı, sümbüli günlerde, o en çağırtkan kafes kuşunu nereden bulursa 
bulur.  

Bir kuş cıvıltısı duysam kanım donuyor, yüreğim atm ıyor. Hâlbuki 
sonbahar koca yemişleri, beyaz esmer bulutları, yakmayan güneşi, durgun 
maviliği, bol yeşiliyle kuşlarla beraber olunca insana, sulh, şiir, edebiyat, 
resim, musiki, mesut insanlarla dolu, anlaşmış, açsız, hırssız bir dünya 
düşündürüyor.  

3.1. Yapısına Göre Cümleler 
 

Tek Yargılı Cümleler Çok Yargılı Cümleler Toplam 
63 22 85 

 
Baktım. Yürüyorlar. Cıvıl cıvıl öterlerdir.  
Tek yargılı cümlelerin fazla sayıda olması metnin anlaşılmasını 

kolaylaştırdığı için ilköğretim yedinci sınıf öğrencileri için uygun olduğunu 
göstermektedir.  

3.2. Yüklemin Türüne Göre Cümleler 
İsim Cümleleri Fiil Cümleleri Toplam 

15 70 85 
3.3. Yüklemin Yerine Göre Cümleler 

Kurallı Cümleler Devrik Cümleler Toplam 
70 11 85 

3.4. Yüklemin Anlamına Göre Cümleler  
Olumlu Cümleler Olumsuz Cümleler Toplam 

71 14 85 
4. Tutarlılık 

Hikâyede işlenen ana kir, uygun yardımcı kirlerce 
desteklenmektedir. Olay örgüsü bakımından da tutarlıdır. Ancak hikâyede 
ana kre uygun iki ayrı olay yerine tek bir olayın verilmesi ilköğretim okulu 
yedinci sınıfta okuyan 12-13 yaşlarındaki öğrenciler için daha yararlı 
olabilirdi. Hikâye iki bölüm hâlinde sunulabilirdi. Başkahramanı olan 
yazarın yol kenarındaki çimleri koparan çocuklarla başlayan kısma kadar 
olan yere kadar birinci kısım, sonraki yer ise ikinci bir kısım olabilirdi.  

Hikâyede mantıksal bağlantı sorunu bulunmamaktadır. Yeni bilgiler 
öncekilerle ilintilidir. Genel olarak cümleler arasında okuyucunun zihninden 
tamamlaması gereken aralıklar söz konusu değildir. Ancak metnin orijinal 
hâlinden bazı kısaltmaların yapılması dikkatli bir okuyucu için okuyucunun 
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eklemesi gereken boşluklara atıfta bulunmaktadır. Buna rağmen hikâye 
sağlam bir metin olma özelliğini göstermektedir (Gülveren, 2015). 

5. Okunabilirlik 
Kelimelerin ortalama hece sayısı tespit edilirken en uzun hece ile en 

kısa heceler arasında bir orantı kurulmaktadır. Bu metinde en kısa kelimeler 
“bir, bu, çok, dört, et, ev, güz, her, hiç, hür, kaç, kim, kuş, laf, men, ne, o, 
sulh, tek, var, ve, da, ya, yer, yol” kelimeleri olup birer heceden oluşurken en 
uzun kelimeler ise “uzaklaştıklarına, Talimatnamesi’nde, sallapatiliğine, 
göremeyeceksiniz, bulunabileceği” kelimeleri olup yedişer heceden 
oluşmaktadır. Flesch’in İngilizce için hazırlamış olduğu formülünü Türkçeye 
uyarlayan Ateşman formülüne göre bir metnin okunabilirlik sayısı şu 
şekildedir:   

   
Okunabilirlik sayısı= 198,825 – 40,175. x1 – 2,610. x2 
             
X1= Hece olarak ortalama kelime uzunluğu 
X2= Kelime olarak ortalama cümle uzunluğu 

 
Bu formülde okunabilirlik sayısını bulmak için metinde yer alan 

ortalama cümle uzunlukları için ise hece sayısına bakılmaktadır. 
Okunabilirliliğin belirlenebilmesi için de bir metindeki ilk yüz kelime ve bu 
yüz kelimelik dilimde yer alan cümle sayılarına bakılmaktadır.  

Bu değerler formüldeki yerlerine yazılarak metnin okunabilirlik sayısı 
elde edilir. Bu formül sonucunda elde edilen verileri Ateşman (1997) şu 
şekilde sınıamıştır: 

90-100   Çok Kolay 
70-89   Kolay 
50-69   Orta Güçlükte 
30-49   Zor 
1-29    Çok Zor (Çeçen ve Aydemi r, 2011). 
Bu çalışmada Ateş formülünden yararlanılarak araştırmaya konu olan 

metnin okunabilirlik düzeyi tespit edilmeye çalışılmıştır. Buna göre şu 
sonuca ulaşılmıştır:  

 
 

Toplam Hece Sayısı = 2131 
Toplam Kelime = 737 
Toplam hecenin toplam kelimeye bölünmesi sonucunda elde edilen 
sayı = 2,89 
 
Toplam Kelime Sayısı = 737 
Toplam Cümle Sayısı = 85 
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Toplam kelimenin toplam cümleye bölünmesi sonucunda elde edilen 
sayı = 8,67 
 
198,825 – [40,175x2,89) - (2,610x 8,67)] 
198,825 –116,10 - 22,62 = 60,105 
Bu araştırmaya konu olan metnin okunabilirlik sayısı=60,105 olarak 

tespit edilmiştir. Bu sonuç da kolaylık zorluk bakımından 50-69 bandında 
yer almakta olup metnin okunabilirlik açısından orta güçlükte olduğunu 
göstermektedir.  

6. Hikâye Haritası 
Hikâye haritası çıkarılırken Mehmet Kaplan ile Berna Moran’ın 

hikâye tahlillerinden ve dilbilimsel hikâye tahlillerinden yararlanılmıştır. 
6.1. Kahramanlar 

Ana Karakter Yardımcı 
Karakterler 

Tipler (Figüranlar) 

Yazar (Sait Faik 
Abasıyanık) 

Konstantin Çoluklu Çocuklu Kocaman 
Adamlar 
Ökselerinden Kurtulmuş Dört 
Beş Kuş 
Mahallenin Çocukları 
Mühendis Ahmet 
İskete (Yazarın Kuşu) 
Dört Çocuk (Yol Kenarındaki 
Çimleri Koparanlar) 
Polisler 

6.2. Mekân 
Ana Mekân (Genel 
Mekân) 

Yan Mekânlar İç Mekânlar 

Ada Deniz 
Adadaki 
gökyüzü  
Yazarın 
yürüdüğü 
Yolun Kenarı 

Yazarın Evi 
Karakol 
 

6.3. Zamân 
Genel Zamân İç Zamânlar 
Sonbahar Cumartesi Geceleri, Sabah, Akşam 

Yazarın Evden Çıktığı Zaman 
Yazarın Yol Kenarından Geçtiği Zaman 
Yazarın Yol Kenarındaki Çimenleri Söken 
Çocukları Gördüğü Zaman 
Yazarın Karakola Gittiği Zaman 
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6.4.Başlatıcı Olay 
1. Olay Serim “Sonbahara doğru birtakım insanların çoluk 

çocuk ellerinde bir kafes, Ada’nın tek tepesine 
doğru gittiklerini görürdüm içim cız ederdi.” 
cümlesinden itibaren.  

Düğüm Yabani kuşların kafesteki çığırtan kuşun 
sesine gelip gelmeyecekleri.  

Çözüm Yabani kuşların kafesteki kuşlar tarafından 
öldürülmeleri. 

2. Olay Serim Konstantin’in vapurda giderken gökyüzündeki 
kuşları görmesi. 

Düğüm Kuşların, Konstantin’in ıslığına tepki gösterip 
göstermeyecekleri. 

Çözüm Kuşların, Konstantin’in ıslığını kuş sesi sanıp 
vapurun etrafında uçuşmaları. 

3.  Serim Yazarın evinden çıkıp giderken yol kenarında 
çim toplayan çocuklarla karşılaşması. 

Düğüm Çim toplayan çocukların çim toplama işinden 
vazgeçip vazgeçmeyecekleri. 

Çözüm Çocukların çim toplamaya devam etmeleri. 
4.  Serim Yazarın Karakol’a gitmesi. 

Düğüm Karakolda yazarın talebinin yerine getirilip 
getirilmeyeceği. 

Çözüm Karakolda yazara olumlu cevap verilerek 
baştan savılması, ancak uygulamada ise 
çimlerin sökülmeye devam edilmesi. 

6.5. Problem 
Doğanın insan eliyle bozulup dengesinin altüst edilmesi. Bu 

nedenle kuşların artık Adalar üzerinden uçmaması. Çevrenin yeşilliğini 
kaybetmesi. 

6.6. Girişim 
Yazarın doğanın dengesini korumak için çalışması. Kuşları öldüren 

Konstantin ve diğer insanlara karşı olumsuz tavır takınması. Yol 
kenarındaki çimleri koparan çocukları ve onları bu harekete sevk eden 
Mühendis Ahmet Beyi karakola giderek şikâyet etmesi. 

6.7. Sonuç 
Doğa hâla bozulmaya devam etmektedir. 
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6.8. Tepki 

Duyuşsal 
Tepkiler 

a. Sonbahara doğru birtakım insanların çoluk çocuk 
ellerinde bir kafes, Ada’nın tek tepesine doğru gittiklerini 
görürdüm içim cız ederdi. 
b. Ökselerden kurtulmuş dört beş kuş, bir başka ökseye 
doğru şimdilik uçup giderken birer damlacık ederiyle birer 
tabiat harikası olan kuşları toparlar, hemen dişleriyle 
oracıkta boğarlardı ve hemen canlı canlı yolarlardı. 
c. Kalın, tüylü bilekleri, geniş göğsü, delikleri kapanıp 
açılan üstü kara benekli bir burnu, deriyi yırtmış da 
fırlamış gibi saçları, kısa kısa bir yürümesi, kalın kalın bir 
gülmesi… 
d. Ama güz mevsiminde birdenbire böyle canavar 
kesilirdi. 
e. -Bizim pilavlıklar geldi, derdi. 
f. Bir kuş cıvıltısı duysam kanım donuyor, yüreğim 
atmıyor. 
g. Dünya değişiyor dostlarım. 

Eylemsel 
Tepkiler 

a. Ada halkı Konstantin’e uyarak kuş avcılığına çıkıyor. 
b. Yabani kuşlar kafesteki kuşların sesine geliyor. 
c. Yabani kuşlar Konstantin’in ıslık sesine geliyor. 
d. Yazar çimleri koparan çocuklara kızıyor. 
e. Yazar çimleri koparan çocukları şikâyet etmek için 
karakola koşuyor. 

Bilişsel 
Tepkiler 

Çimlerin sökülmesi üzerine yazarın şikâyet için karakola 
gitmesi. 
  

Hikâye haritası açısından bakıldığında metnin; kahramanlar, mekân, 
başlatıcı olay, problem, girişim, sonuç ve tepki (serim, düğüm, çözüm) bir 
hikâyede bulunması beklenen temel öğeleri barındırdığı görülmektedir. Bu 
unsurlar da metnin sağlam olduğunu göstermektedir. 

Sonuç ve Öneriler
Araştırmaya konu olan “Son Kuşlar” adlı metnin Millî Eğitim 

Bakanlığı'nın genel amaçlarına uygun olduğu, kelime hazinesi bakımından 
yeterli olduğu, ancak hedef kitlenin anlamakta güçlük çekebileceği bazı 
yabancı kelimelerin bulunduğu tespit edilmiştir. Metinde atasözü hiç 
bulunmamaktadır. Deyimler ve ikilemeler bakımından ise zengindir. Yakın 
anlamlı ve zıt anlamlı kelimelerin sayısı çok fazla değildir. Cümle yapısının 
bazen bir paragrafa ulaşan cümleler bulunduğu göz önüne alındığında hedef 
kitlenin dil ve anlatım düzeyine uygun olmadığı görülmüştür. Çok yargılı 
cümlelerin fazla olması metnin hedef kitle tarafından anlaşılmasında zorluk 
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oluşturmuştur. Ancak devrik cümlelerin azlığı metnin anlaşılmasına katkıda 
bulunmuştur. Olumlu cümlelerin fazlalığı hedef kitlede yer alan okuyucuları 
pozitif olarak etkilemektedir. Metin, olay örgüsü bakımından tutarlıdır. Buna 
karşın temelde iki kısma ayrılması hedef kitle tarafından anlaşılmasında zorluk 
oluşturmuştur. Ateşman formülüne göre denetlenen metin okunabilirlik 
açısından 60, 105 puan almıştır. Bu da okunabilirlik açısından orta düzeyde 
olduğunu göstermektedir. Hikâye haritası bakımından ise beklenen temel 
öğeleri barındırdığı için sağlam bir metin olarak değerlendirilmiştir. 

Söz konusu metnin yazarı Sait Faik Abası Yanık, 1952 yılında bazı 
hikâyelerini toplayarak Son Kuşlar adlı kitabında yayınlamıştır. “Son Kuşlar” 
hikâyesi de bu kitaptandır. Hikâye içerik ve şekil itibariyle ilköğretim okulu 
yedinci sınıf öğrencileri için uygundur. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından okutulan kitapta hikâyenin orijinalindeki yarım sayfadan fazla olan 
giriş bölümü çıkarılmıştır. Bu açıdan bakıldığında hikâyenin özü 
kaybolmuştur. Çünkü hikâye Mauppasant tarzını andıran bir üslupla yazılmış 
olmasına rağmen baş kısmındaki önemli bir bölümünün eksiltilmesi hikâyeyi 
Çehov tarzına dönüştürmüştür. Diğer bir ifadeyle hikâyeye yapılan bu 
müdahale aynı zamanda şekil ve üslubunu da bozmuştur. 

Araştırmanın ilgili kısımlarında da belirtildiği üzere hikâye genel olarak 
öngörüldüğü hedef kitleye uygun olmakla birlikte metne kısaltma yoluyla 
yapılan müdahale sonucunda metnin içeriğindeki ana kahraman ve olaylar 
zincirinin Konstantin, Hollandalı deri tüccarının üzerinde yoğunlaşması Türk 
kültürünü yeterince yansıtamamaktadır. Metnin çıkarılan ilk kısmı Türk 
kültürünü daha çok yansıtmaktadır. Bu bakımdan metin millî kimlikleri 
oluşmaya başlayan ilköğretimin yedinci sınıf öğrencileri için yetersiz 
kalmaktadır (Karagöz, 2015).

Genel olarak şöhret kazanmış Türk yazarların her yazdıklarının doğru ve 
Türk kültürüne uygun olduğu kabul edilmektedir. Ancak bu düşünce her zaman 
geçerli değildir. Bu bağlamda Türkiye'de ve yurt dışında ün yapmış olan Sait 
Faik'in kaleme aldığı bu metin aslında ilköğretim yedinci sınıfa giden on iki on 
üç yaşlarındaki Türk çocukları için uygun olmaktan çok uzak, tam tersine 
zararlıdır.

Metindeki en önemli iki ana kahraman olarak Konstantin ve ticaretle 
uğraşan zengin Hollandalı bulunmaktadır. Bu bağlamda hikâyede dolaylı 
olarak yabancıların çalışkanlıkları Türklerin ise tembel oldukları izlenimi 
yaratılmıştır.  Ayrıca metindeki ana kahramanların yabancı olmaları da 
öğrencilerin zihinlerinde yabancıların zengin, Türklerin ise fakir oldukları 
izlenimini uyandırabilmektedir. 

Tanrısal bakış açısıyla yazar anlatımlı olarak yazılan bu metin, yazarının 
yabancılara karşı olumsuz tavırlarını yansıtmanın yanı sıra Türk milletini de 
pasif duruma düşürebilmektedir (Elbir, Aka, 2015). Bu nedenle metin, 
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Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde de kullanılmamalıdır. 
Hangi yaşta olursa olsun çocukların yaşlarına uygun ve 

kavrayabilecekleri düzeyde metinlerin seçilmesi son derece önemlidir. 
Gelecek kuşakların teminatı olan çocukların dünyayı kendi bilinçleri ile 
tanımaya başladıkları ilköğretim yedinci sınıfta ise düzgün metinlerle 
karşılaşmaları yerinde olacaktır. 

Seçilecek metinlerin içerik, dil ve üslup bakımından sağlam olması birey 
olmanın eşiğindeki ilköğretim öğrencileri için üzerinde çok durulması gereken 
bir konudur. Metinlerin basitten zora, somuttan soyuta, tek yargıdan çok 
yargıya doğru yol almaları bu yaştaki çocukların okuma zevkini teşvik edeceği 
gibi okulun rolünü de önemli kılacaktır. 

Metin oluşturmadaki en geçerli yol ise yetkin kişilerin yeterli zaman 
süresi içinde maddi kaygı taşımadan metin yazmalarıdır. 
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Ek 

(Asıl metinde bulunan kısımlar eğik yazılmıştır.)

Son Kuşlar
Kış, adanın her bir tarafında yerleşebilmek için rüzgârlarını poyraz, 

yıldız - poyraz, maestro, dramudana, gündoğusu, batıkarayel, karayel hâlinde 
seferber ettiği zaman; öteki yakada yaz, daha pılısını pırtısını toplamamış, bir 
kenara, oldukça mahzun bir göçmen gibi oturmuştur. Gitmekle gitmemek 
arasında sallanır bir hâlde, elinde bir pasaport, çıkınında üç beş altın, 
bekleyen bu güzel yüzlü göçmen tazeyi benden başka bu adada seven hemen 
hemen hiç kimse yoktur, diyebilirim.

-Övünmek için değil!-
Herkesin yeni başlayacak altı yedi aylık soğuk hayata kendini şimdiden 

alıştırmak ve hazırlamak için bir şeyler yapmaya çalıştığı öyle günlerde ben, 
tembelliğim, hep kaçanı kovalayan huyumla yazın, o güzel göçmenin peşine 
düşmüşümdür. Nerede yakalarsam orada kucaklarım onu. Kimi bir çamın 
gölgesinde durgun ve güneşsizdir. Kimi bir çalılığın kenarındaki çimenlikte 
bütün eski ihtişamıyla daha yeni başlamıştır.

Yazın daha parça parça, lime lime, bohça bohça eşyalarıyla gitmek için 
fazla telaş etmediği adanın bu yakasında, hiçbir ev yoktur. Yalnız bir tek kır 
kahvesi vardır.

Bir küçük koyun hemen beş on metre yukarısında, bir apartman terası 
kadar ufak bu kır kahvesinin tahta masaları üstünde hâlâ karıncalar gezer, hâlâ 
sinekler kahve ncanının etrafına konarlar. Bütün sesler kesilmiştir. Kimi 
gökyüzünden bir uçak homurtusu gelir. 

İçindeki, şimdi Yeşilköy'e inecek yolcuları düşündüğüm, yalnız bu yazıyı 
yazarken olduğu evvelde uçaklar geçmişti. Ama hiç, içindeki yolcuların 
Yeşilköy'e nerdeyse ineceklerini, daha şu iki satırın sonunda inmiş bile 
olduklarını düşünmemiştim. 

Kahvecinin kendisi sevimsiz bir adamdır. Kahveciden çok, ters bir devlet 
memuru hüviyeti taşır. Hastalıklı olmasa doktorlar fazla yorulmamasını salık 
vermemiş olsalar, dünyada kahveci olmazdı. Tersine ben ömrümce iyi bir kahve 
bulamadığım için kahveci olamamışımdır. 

Bir kır kahvesi, bir köyün kahvesinin üç beş gediklisi... Bundan güzel bir 
ömür mü olur, elli altmış senelik yaşama bundan güzel başlar ve biter mi?

Ağaçtan ağaca serilmiş beyaz çamaşırlar bu kadar durgun, güneşsiz, 
ıslak bir şekilde ılık havada hiç kurumayacaklar. Bu kedi, tahta masanın üstüne 
çıkmış, köpeğime durmadan homurdanacak mı? Sandalyenin üstündeki vişne 
çürüğü rengindeki delik çoraplar…. Asmanın yapraklarının yaprakları daha 
yemyeşil. Bizim bahçedeki kurudu bile. 

Deniz, Bozburun'a doğru başını almış gidiyor. Uzaklarda görünen, 
İstanbul'un neresi kim bilir? Sesler neden gelmiyor?

Bir başka uçağın sesi gelmeye başladı. Bizim ada, uçakların üstünden 
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geçtikleri bir yol güzergâhı olmalı ki, hep ya üstümden ya da solumdan geçip 
gidiyorlar. Kedi sustu. Köpeğim gözünü kapadı. Karga sesleri geliyor şimdi de.

Vaktiyle bu Ada'ya bu zamanda kuşlar uğrardı. Cıvıl cıvıl öterlerdi. 
Küme küme bir ağaçtan ötekine konarlardı. 

 İki senedir gelmiyorlar. 
 Belki geliyor da ben farkına varmıyorum!

Sonbahara doğru birtakım insanların çoluk çocuk ellerinde bir kafes, 
Ada'nın tek tepesine doğru gittiklerini görürdüm içim cız ederdi.

Büyüklerin ellerinde birbirine yapışmış, pislik renginde acayip çomaklar 
vardı. Bunlarla bir yeşil meydanın kenarına varır, bunları bir ufacık bir (Asıl 
metinde “bir” ifadesi bulunmamaktadır.) ağacın altına çığırtkan kafesiyle 
bırakırlar, ağacın her dalına ökselerini bağlarlardı. Hür kuşlar, kafesteki 
çığırtkan kuşun feryadına, dostluk, arkadaşlık, yalnızlık sesine doğru küme 
küme (Asıl metinde “bir küme” ifadesi bulunmaktadır.) gelirler. 

Çayırlıkta bir başka ağacın gölgesinde birikmiş çoluklu çocuklu 
kocaman adamlar (Asıl metinde “herie” ifadesi yer almaktadır.), bir müddet 
bekleşirler, sonra kuşların üşüştüğü ağaca doğru, yavaş yavaş yürürlerdi. 
Ökselerden kurtulmuş dört beş kuş, bir başka ökseye doğru şimdilik uçup 
giderken birer damlacık etleriyle birer tabiat harikası olan kuşları toparlar, 
hemen dişleriyle oracıkta boğarlardı ve hemen canlı canlı yolarlardı. 

Hele bir tanesi vardı, bir tanesi. Çocukları bu işe seferber eden de oydu. 
Ökseleri cumartesi gecesinden hazırlayan da… Konstantin isminde bir herifti. 
Galata'da bir yazıhanesi vardı. Zahire tüccarıydı. Kalın, tüylü bilekleri, geniş 
göğsü, delikleri kapanıp açılan üstü kara kara benekli bir burnu, deriyi yırtmış 
da fırlamış gibi saçları, kısa kısa bir yürümesi, kalın kalın bir gülmesi…

O esmerle sarışın arası isketelerin bir damlacık etlerinden yapacağı 
pilavın hazzıyla pırıl pırıl yanan krom dişleriyle nasıl koparırdı kuşun imiğini, 
bir görseydiniz. 

Hani sessiz, zenginliğini belli etmez, mütevazı adamdı da… Konu 
komşusu da severdi hani. Hiçbir şeye, hiçbir dedikoduya karışmazdı. 
Sabahleyin işine kısa kısa adımlarla koşarken akşam lesini doldurmuş 
vapurdan çıkarken görseniz; iriliğine, sallapatiliğine, Karamanlı ağzı 
konuşuşuna, basit ama hesaplı kirlerine, iki kadeh atmışsa yine basit sevimli 
şakalarına karşı hakkında kötü bir hüküm de veremezdiniz. Kendi halinde, işi 
yolunda hesaplı yaşayan bin bir tanesinden bir tanesiydi. 

Ama güz mevsiminde birdenbire böyle canavar kesilirdi. Akşam beş 
otuz beş vapurunun arka tarafına yerleştirdiği iskemlesinde, deniz üstüne 
oldukça uysal (mülayim) bakan gözlerini havaya kaldırır, eylül sonlarına doğru 
böyle şairane gökyüzüne bakardı. Birden yüzünün ve gözlerinin parladığını 
görürdünüz. 

Havada ve denizdeki tirşe maviliğin üstünde birtakım esmer damlacıklar 
görünürdü. Sağa sola oynarlar, sonra bir istikamet tutturur, bu esmer lekecikler 
geçip giderlerdi. 

Konstantin Efendi onların çok uzaktan geçtiklerini görebilirdi. Gözlerini 
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kısardı. Esmer lekelerin Adalar istikametine gittiklerini görür, etrafına bakar, 
bir tanıdık görecek olursa gözünü kırpar, gökyüzüne bir işaret çakar.

-Bizim pilavlıklar geldi, derdi.
Kuşlar pek yakından geçmişse seslerini taklit ederek kalın dudaklarıyla 

dişlerinin arasından onlara seslenirdi. Kuşların çoğunlukla aldandıklarına, bu 
sesi duyarak dost sesi sanıp vapur etrafında bir dönüp uzaklaştıklarına şahit 
olmuşumdur. 

Havalar sertleşir, poyrazlar, lodoslar birbirini kovalar, günün birinde 
teşrinlerin sonlarına doğru, ılık hiç rüzgârsız parça parça oynamayan bulutlu, 
tatlı, sümbülî günlerde, o en çağırtkan kafes kuşunu nereden bulursa bulur. 
Mahalle çocuklarını çağırtır, bir tanesi 250 gram et vermeyen sakaları, 
isketeleri, oryaları, aralarına karışmış serçeleri gökyüzünden birer birer 
toplardı. 

Seneler var ki kuşlar gelmiyor. Daha doğrusu ben göremiyorum. Güzün 
o günlerini penceremden görür görmez, Konstantin Efendi'nin bulunabileceği 
sırtları hesaplayarak yollara çıkıyorum. 

Bir kuş cıvıltısı duysam kanım donuyor, yüreğim atmıyor. Hâlbuki 
sonbahar koca yemişleri, beyaz esmer bulutları, yakmayan güneşi, durgun 
maviliği, bol yeşiliyle kuşlarla beraber olunca insana, sulh, şiir, edebiyat, resim, 
musiki, mesut insanlarla dolu, anlaşmış, sevişmiş açsız, hırssız bir dünya 
düşündürüyor. Her memlekette kıra çıkan her insan, kuş sesleriyle böyle 
düşünecektir. Konstantin Efendi mani oluyor. Zaten kuşlar da pek gelmiyorlar 
artık. 

Belki birkaç seneye kadar nesilleri de tükenecek. Her memlekette kaç 
tane Konstantin Efendi var kim bilir? Kuşlardan sonra şimdi de milletin 
yeşilliğine musallat oldular. Geçen gün yol kenarındaki yeşilliklere basmaya 
kıyamayarak yola çıkmıştım. Konstantin Efendi'nin günlerinden bir gündü. 
Gökte hiç kuş gözükmüyordu. Evden çıkarken isketemin kafesine bir incir 
yapıştırdım. İsketem tek gözünü verip bana dostlukla bakmış. İncir çekirdeğini 
kırmaya çalışıyordu.

Onu, ev duvarının bir kenarına çaktığım çiviye asmış, yola çıkmıştım. 
Kuşlar yoktu şimdi havada ama yolun kenarında yeşillikler vardı ya… Baktım: 
Bu yeşilliklerin bazı yerleri sökülmüş. Biraz ileride dört çocuğa rastladım. 
Yürüyorlar. Yeşilliklerin en güzel yerinde duruyor, bir kaldırım taşı kadar 
büyük bir parçayı belle söküyorlar, bir çuvala dolduruyorlardı: 

-Ne yapıyorsunuz yahu, dedim.
-Sana ne, dediler.
Fukara, üstleri yırtık pırtık yavrulardı.
Canım, neden söküyorsunuz, dedim.
-Mühendis Ahmet Bey söktürüyor. 
-Ne yapacak bunları?
-Yukarıda deri tüccarı Hollandalı var ya hani, onun bahçesini 

düzeltiyor da…
-İngiliz çimi alsın, eksin; mademki adam (herif) zengin…
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-İngiliz çimiyle bu bir mi?
-Bu daha mı iyi?
-İyi de laf mı? Bunun üstüne çimen mi olur?
Hollandalı öyle demiş.

Karakola koştum. Polislere haber verdim. Güya men ettiler. Gizli gizli, 
gene çimenler yer yer söküldü. Mühendis Ahmet Bey'e ceza bile kesilmedi. 
Belediye Talimatnamesi'nde, yol kenarlarındaki çimenleri sökmek cezayı 
gerektirmiyormuş (mucip olmuyormuş). 

Kuşları boğdular, çimenleri söktüler, yollar çamur içinde kaldı. 
Dünya değişiyor dostlarım. Günün birinde gökyüzünde, güz 

mevsiminde artık esmer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol 
kenarlarında toprak anamızın koyu yeşil saçlarını da göremeyeceksiniz. Bizim 
için değil ama çocuklar, sizin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok 
gördük. Sizin için kötü olacak. Benden hikâyesi…

Sait Faik Abasıyanık
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Öz
Örgüte değer katan, eşsiz ve taklit edilemeyen bir kaynak olarak ortaya çıkan insan 
kaynağının etkin bir şekilde örgütün amaçları doğrultusunda yöneltilmesi, örgütlerin 
rakiplerine karşı üstünlük sağlamasında ve varlığını devam ettirmesinde önemli bir 
etmen olarak ortaya çıkmaktadır. Örgütsel davranış örgütün diğer kaynaklarından 
farklı olarak insanın davranışlarını örgüt amaçları doğrultusunda sevk etmeyi 
amaçlamaktadır. Bu sebeple, örgütsel davranış yönetim bilimi yazınında önemli bir 
alan olarak öne çıkmakta ve yazında pek çok örgütsel davranış değişkeni ele 
alınmaktadır.  Bu çalışmada, yönetim açısından önemli olan örgütsel davranış 
değişkenlerinin arasındaki ilişki ağ analizi ile incelenmiştir. Bu amaçla örgütsel 
davranış yazınında önemli bir yeri olan “Journal of Organizational Behavior” 
Dergisinin 2013 yılındaki makaleleri ele alınmış ve bu makalelerdeki örgütsel davranış 
değişkenlerinin ağ yapısı ortaya konulmuştur. Çalışma sonucunda;  psikoloji,  
sosyoloji, antropoloji ve sosyal psikoloji alanında kullanılan performans, kişilik, 
liderlik ve motivasyon gibi kavramların diğer örgütsel davranış kavramlarıyla yoğun 
bir şekilde ele alındığı saptanmıştır. Ayrıca; örgütsel davranış alanının bağımlı 
değişkenlerinden olan örgütsel vatandaşlık davranışı ile algılanan örgütsel destek ve 
örgütsel bağlılığın merkezilik değerleri yüksek çıkmış ve söz konusu değişkenlerin 
diğer örgütsel davranış kavramlarıyla sıklıkla çalışıldığı tespit edilmiştir.
 
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Davranış Değişkenleri, Ağ Analizi, Bibliyometri
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Examining the Relationships Among Organizational 
Behavior Variables with Network Analysis:  Example of 

Journal Of Organizational Behavior

Abstract
It is become evident that if it is used affectively through organizations' purposes, 
managing human resources which cannot be copied by others gives a value to 
organizations and emerges as a unique resource. Also this human resource management 
extends the life of organizations and gives them advantages against the other 
organizations. Organizational behavior, unlike the other sources within the 
organization, aims to direct employees' behaviors in line of objectives of the 
organization. For this reason, organizational behavior stands out as an important eld of 
management science and many variables in organizational behavior are discussed in 
organizational behavior literature. In this study, the relationships among organizational 
behavior variables which are important for the management are searched by network 
analysis.  With this purpose, the variables of articles in Journal of Organizational 
Behavior which was published in 2013 are investigated and also found out the network 
structure of the variables. In conclusion; it is determined that the concepts such as 
performance, personality, leadership and motivation used in psychology, sociology, 
anthropology and social psychology are also studied intensively in organizational 
behavior. Also in the study; organizational citizenship behavior, organizational support 
and organizational commitment variables' centrality values are found higher than the 
other variables and it is found that these variables have been studied frequently with 
other organizational behavior concepts. 

Key Words: Organizational Behavior Variables, Network Analysis, Bibliometric
JEL Classication: M19
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Giriş
Örgüt içindeki birey ve grupların davranışlarını anlamaya çalışan ve 

onları örgüt amaçları doğrultusunda yönlendirmeyi amaçlayan örgütsel 
davranış alanı, yönetim biliminde önemli bir yer teşkil etmektedir. İnsan 
doğasının karmaşıklığı sebebiyle onun davranışlarını anlamaya çalışan 
örgütsel davranış yazınında pek çok farklı değişken görülmektedir.  Bu 
değişkenlerin birbirleri ile olan ilişkileri ve birbirleri üzerine etkileri, yazında 
sıklıkla yer bulurken, değişkenlerin bütününü ortaya koyup bu bütüncül 
yaklaşım ile onlar arasındaki ilişkileri belirlemeye yönelik çalışmalara 
rastlanmamaktadır. Bu çalışmada amaç, örgütsel davranış yazınında önemli bir 
yeri olan Journal of Organizational Behavior (JOB) dergisinin bir yıllık 
makaleleri üzerinden örgütsel davranış değişkenlerinin ağ yapısını ortaya 
koymak, onların bir birleri ile olan ilişkilerini belirlemek, merkez ve köprü 
durumunda olan değişkenleri tespit etmektir. Bu tür bir çalışmaya örgütsel 
davranış yazınında rastlanılmamış olması bu çalışmanın değerini arttırdığı 
yönünde değerlendirilmektedir. 

Kavramsal Çerçeve
Bibliyometri akademik yayımların etkisini nitelik ve nicelik olarak 

belirlemek için kullanılan bir yöntem olarak tanımlanabilir. Nitekim Pritchard 
(1969) bibliyometriyi matematiksel ve istatistiksel yöntemlerin kitaplar ve 
diğer iletişim ortamlarına uygulanması şeklinde belirtmiştir. Yayınların çeşitli 
özelliklerinin bibliyometrik çalışmalar ile analiz edilmesi sonucunda bilimsel 
iletişim ile ilgili pek çok bulgu elde edilebilir.  Nitekim son yıllarda 
bibliyometriye duyulan ilgi sonucunda farklı analiz ve yöntemlerin bu 
çalışmalarda uygulandığı görülmektedir (Al vd, 2012). Bibliyometrik 
çalışmalar, genellikle atıf ve içerik analizleri suretiyle yapılmaktadır. İçerik 
analizi sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde 
incelenmesini ifade eder (Tavşancıl ve Aslan, 2001, Sert vd.,2012). Söz konusu 
analizde kurallar çerçevesinde incelenen belge veya belgelerden sonuçlar 
çıkarmaya çalışılır (Weber, 1990; Özdaşlı ve Çelikkol,2012). Kaynaklarda yer 
alan metinler üzerinde içerik analizi yapabilmek için metinlerin kodlanması 
veya belirli seviyelerde kategorilere ayırılması gerekmektedir. Kodlama ve 
kategoriye ayırma işlemi sonrasında veriler temasal, semantik ve ağ analizi 
olmak üzere üç çeşit içerik analizinden biri kullanılarak analiz edilebilir 
(Leblebici ve Kılıç, 2004). Sosyal ağ analizi son birkaç yıldır bibliyometrik 
çalışmalarda sık sık kulanılan bir yöntem olarak yazında yerini almıştır (Al vd. 
2012). Bu çalışmada içerik analizi için makalelerdeki anahtar kelimeler 
kullanılmış ve bu kelimeler arasındaki bağlantılar ağ analizi ile incelenmiştir. 

Türkiye'deki örgütsel davranış yazınına yönelik bazı bibliyometrik 
çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda; Koyuncu (2015) 2010-2015 yılları 
arasındaki ulusal işletmecilik kongre bildirilerini incelediği çalışmasında, en 
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sık çalışılan örgütsel davranış değişkenlerinin liderlik, iş tatmini, örgütsel 
bağlılık, performans, örgütsel vatandaşlık davranışı ve kişilik olduğunu 
belirtmiştir. Benzer şekilde Duygulu ve Sezgin (2015) Türkiye'deki örgütsel 
davranış alanında yazılmış doktora tezlerini inceledikleri çalışmalarında, 
tezlerde en fazla çalışılan değişkenlerin liderlik, bağlılık, iş tatmini ve kültür 
olduğunu ortaya koymuştur. Yine, Kızıldağ ve Özkara (2014) ulusal yönetim 
organizasyon kongrelerini inceledikleri çalışmalarında, araştırmacı ve 
akademisyenlerin en fazla örgütsel bağlılık değişkenini kullandıklarını, ancak 
liderlik, olumsuz davranışlar, iş tatmini, kültür, performans değişkenlerinin ise 
hemen örgütsel bağlılık değişkeninin ardından gelen ve yine sıklıkla üzerinde 
çalışılan değişkenler olduklarını belirtmişlerdir. Son olarak Turgut ve 
Begenirbaş (2014) tarafından bu çalışmadaki yöntem izlenerek ortaya koyulan 
Örgütsel Davranış Kongresinde sunulan bildirilerdeki değişkenlerin derece ve 
arasındalık merkeziliği değerleri incelendiğinde; örgütsel vatandaşlık 
davranışı ve liderliğin ağın merkezinde olduğu, örgüte bağlılık, işten ayrılma 
niyeti ve performansın merkeze yakın konumlarda oldukları saptanmıştır.

Genellikle yukarıda belirtilen çalışmalarda ağ analizi yöntemi 
kullanılmamış, sadece çalışmalardaki değişken sayıları esas alınarak, söz 
konusu değişkenlerin frekans değerleri üzerinde yorumlama ve 
değerlendirmeler yapılmıştır. Bu çalışmada ise, değişkenlerin diğer 
değişkenler ile olan bağ sayıları ele alınmakta ve bu husus çalışmanın 
farklılığını ve güçlü yanını ortaya koymaktadır. Bu sebeple, örgütsel davranış 
yazınındaki değişkenlerin incelendiği bu tür çalışmaların, ağ analizi 
kullanılarak örgütsel davranış alanının mevcut ağ yapısını ortaya koyması, alan 
yazınının odaklandığı ve niş olarak kalan noktaların açığa çıkarılması 
anlamında önemli bir araç olarak kullanılabileceği değerlendirilmektedir.

Sosyolojik araştırmalarda bireylerin sosyal bağlarının incelenmesi ile 
ortaya çıkan sosyal ağlar kavramı günümüzde oldukça çok değinilen bir 
kavram olup birçok araştırmaya konu olmaktadır. Porter ve Powell (2006) 
sosyal ağları örgütsel yaşam çarkı içerisinde inceledikleri çalışmalarında, 
ağlarla ilgili iki temel görüş ortaya koymaktadırlar. Birincisi; ağları ilişkileri 
takip etmede bir araç olarak görürken, ikincisi; ağları bir tür idare şekli olarak 
görmektedir. Sosyal ağ kavramı tartışmaları, ilk olarak Simmel'in (1922) ağ 
terimini insanların sosyal yapısını tanımlamak için değinmesi ile başlamış, 
Moreno (1934) sosyogram çizgileri çalışmasıyla, sosyal ağ analizine giriş 
niteliğindeki çalışmalar gerçekleştirmiştir (Porter ve Powell 2006). Ağ analizi 
bir topluluğun bağlantı ve ilişkilerine odaklanan ve bu ilişkileri görsel hale 
getirerek modelleyen, sosyoloji, antropoloji, sosyal psikoloji, iletişim, 
ekonomi, matematik gibi birçok alanda ağın karmaşıklık derecesini, ağ 
içindeki aktörlerin konumlarını, güçlü ve zayıf yanlarını analiz etmekte 
kullanılan bir yöntemdir (Freeman 2004; Scott 1988).  Bu çalışmadaki ağ 
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analizinin aktörleri örgütsel davranış değişkenleri, yani makalelerin anahtar 
kelimeleridir. 

Bir örgütte gruplar arasında yapısal boşlukların sayısı fazla ise; Burt 
(1992)'e göre bu boşlukları dolduran aracılar güç kazanırlar (Sözen ve 
Esatoğlu, 2010). Bu kuram, sosyal sermayenin ağlardaki aracılık fırsatlarının 
nasıl bir fonksiyonu olduğunu açıklamaktadır (Özdemir, 2008). Bu çalışmada 
ise yapısal boşlukları dolduran örgütsel davranış değişkenleri birbirleri ile 
direk ilişkisi olmayan örgütsel davranış değişkenlerini birleştirebilecek bir 
yapıda değerlendirilebilir. Dolayısıyla bu tür değişkenler daha önceden beraber 
çalışılmamış değişkenler arasındaki ilişkiyi kurarak bu değişkenler ile bir 
alışma tasarlanmasını olanaklı hale getirir.

Örgütler içinde ve örgütler arasında ağların yoğunluğu ve bağların 
kuvveti, kişinin kaynaklara kolay ulaşımını sağlamakta, aktörlerin eylem için 
gerekli bilginin edinilmesini mümkün kılmaktadır. Kısaca bu durum, kişinin 
veya örgütün sosyal gücünü göstermekte buna da "sosyal sermaye" adı 
verilmektedir (Porter ve Povvell 2006). Bu tür kişiler ağın merkezinde bulunan 
kişiler olarak değerlendirilmektedir. Çalışmada, ağ aktörleri örgütsel davranış 
değişkenleri olduğundan merkezde bulunan değişkenler diğer değişkenler ile 
en fazla bağ kuran yani farklı çalışmalarda diğer değişkenlerle beraber 
kullanılan değişkenler olarak ifade edilebilir. 

Yöntem
Çalışma için Journal of Organizational Behavior Dergisi seçilmiştir. 

Dergide örgütsel davranış alanındaki araştırmalar yer almaktadır. Dergi SSCI 
dâhil olmak üzere 25 index tarafından taranmaktadır. Derginin 2012 etki 
faktörü 3,626, sıralaması ise ISI Journal Citation Reports © Ranking: 2012'ye 
göre  73 uygulamalı psikoloji dergisi içinde 5'inci,  174 iş dergisi içinde 9'uncu 
ve 174 yönetim dergisi arasında 16'ncı dır.  Derginin 2013 yılındaki 
sayılarındaki makaleler Wiley Online Library web sitesinden bilgisayara 
indirilmiştir. 2013 yılına ait sayılar ve makalelere ilişkin bilgiler Tablo.1 de 
gösterilmiştir. 2013 yılında özel sayı hariç 8 sayı ve bu sayılarda toplam 66 
makale yayımlanmıştır. Çalışmada 58 makale değerlendirmeye alınmış; 8 
makale derleme, editöre mektup ve kitap yorumları gibi makaleler olduğundan 
değerlendirmeye tabi tutulmamıştır.
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34(6) Ağustos 9 0 9 

34(7) Ekim 8 1 7 

34(8) Kasım 8 2 6 

Toplam 66 8 58 

Sayı 
Makale 
Sayısı 

Değerlendirmeye 
Alınmayan 

Makale Sayısı 

Değerlendirilen 
Makale Sayısı 

34(1) Ocak  8 2 6 

34(2) Şubat 7 1 6 

34(3) Nisan 9 0 9 

34(4) Mayıs 9 1 8 

34(5) Temmuz 8 1 7 

Tablo.1: 2013 Yılına Ait Sayılar ve Makaleler

Değerlendirmeye alınan her bir makaledeki anahtar kelimeler bir excel 
sayfasına makale numarası ve anahtar kelime olarak kaydedilmiştir. Excel 
tablo örneği Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo.2: Excel Tablo Örneği

Makale 
Numarası 

Anahtar Kelime 

34(1)_2 Örgütsel öğrenme 

34(1)_2 Performans 

34(1)_2 Takım düşünümselliği 

Oluşturulan Excel sayfası oluşturulan bir Visual Basic makrosu ile, satır 
ve sütunlarda anahtar kelimelerin ve içeriğinde bu anahtar kelimeler arasındaki 
ilişki sayılarının (aynı makalede bulunma sayısı) olduğu, bir ilişki matrisine 
dönüştürülmüştür. Örneğin Tablo.2'ye göre örgütsel öğrenme, performans aynı 
makalede kullanıldığı için aralarındaki ilişki sayısı       1'dir. Eğer başka bir 
makalede yine bu iki anahtar kelime birlikte kullanılmışsa, ilişki sayısı 2'ye 
çıkar. Böylece her bir anahtar kelimenin aynı makalede geçtiği diğer anahtar 
kelimeler ile olan ilişki sayıları bulunarak ilişki tablosu doldurulur. İlişki 
tablosunun örneği Tablo.3'te verilmiştir. Bu örneğe göre; örgütsel öğrenme ile 
performans 2 ayrı makalede birlikte kullanılmıştır, dolayısıyla bu iki düğüm 
arasındaki ilişki sayısı 2'dir.
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Tablo.3: İlişki Matrisi Örneği

Örgütsel öğrenme Performans  Takım düşünümselliği  

Örgütsel öğrenme 
 

2  1  

Performans 2 
 

1  

Takım düşünümselliği 1 1  
 

Oluşturulan ilişki matrisi Ucinet ağ analizi programına aktarılarak bu 
program vasıtasıyla, düğümlerin derece, arasındalık, yakınlık ve özvektör 
merkeziliği dereceleri analiz edilmiş ve ağın çizgesi oluşturulmuştur.  

Bulgular
Anahtar kelimelerin merkezilik dereceleri Tablo.4'te görülmektedir. 

Sonuçlar incelendiğinde performansın derece merkeziliğinin 44, arasındalık 
merkeziliğinin 1634,92, yakınlık merkeziliğinin 7,95 ve öz vektör 
merkeziliğinin 0,54 olarak en yüksek seviyede olduğu görülmektedir. Derece 
merkeziliği en yüksek olan ikinci anahtar kelime örgütsel vatandaşlık 
davranışı (23) olmuştur. Kişilik (18), örgütsel adalet (17)  ve kültürün (17) 
derece merkeziliği değerleri yüksek gerçekleşmiştir.  Arasındalık değerlerine 
bakıldığında yine performansın arasındalık değerinin en yüksek seviyede 
gerçekleştiği görülmektedir. Kültürün arasındalık değerinin (479) en yüksek 
ikinci değer olduğu belirlenmiştir. Motivasyonun derece merkeziliği değeri 
(10), örgütsel adalet ve kişilik gibi anahtar kelimelerden daha düşük olmasına 
rağmen arasındalık değeri daha yüksek gerçekleşmiştir. Bu durum 
motivasyonun diğer anahtar kelimeleri güçlü bir şekilde birbirine bağladığı ve 
köprü rolü oynadığı şeklinde değerlendirilebilir. Yani motivasyon birbirleriyle 
doğrudan ilişkisi olmayan aynı çalışmada beraber çalışılmamış değişkenlerle 
daha çok çalışılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde motivasyon değişkeninin 
amaç hiyerarşisi, çevreci davranış, iş yeri müdahaleleri, iş aile çatışması, 
sağlık, lider üye etkileşimi, performans, güven, organizasyon-çevre uyumu ve 
stres değişkenleri ile birlikte konu edildiği tespit edilmiştir. Bu çalışmalar 
incelendiğinde çevreci davranış ile stresin ortak bir çalışmada yer almadığı 
ortaya konulmuştur. Oysaki stres ile motivasyonun bir makalede beraber konu 
edildiği çalışıldığı, başka bir makalede ise motivasyon ile çevreci davranışın 
beraber yer aldığı görülmüştür. Bu durumda motivasyon, stres ve çevreci 
davranışın her üçünün beraber yer alacağı bir araştırmanın dizayn edilmesinin 
olası olduğu görülmektedir.  

Stres değişkeninin merkeziliğinin 5 olmasına rağmen arasındalık 
değerinin 169,95 olması bu değişkenin de diğer değişkenler arasındaki yapısal 
boşlukları doldurmada etkili olduğu sonucunu doğurmaktadır. Nitekim stres 

237

KSBD, S. 13, Sonbahar 2015, y. 7,  s. 231-245



değişkenin yer aldığı makaleler incelendiğinde motivasyon, duygusal emek ve 
örgütsel çıktılar değişkenlerinin stres değişkeni ile beraber konu edildiği 
çalışmaların olduğu fakat bu değişkenlerin birbirleri ile beraber konu 
edildikleri çalışmanın olmadığı görülmüştür. Bu durumda stres bu üç değişken 
arasındaki yapısal boşluğu doldurarak bu değişkenlerin beraber çalışmasını 
olanaklı hale getirdiği değerlendirilmektedir.  

Dolayısıyla Tablo.4'de yer alan merkezilik ve arasındalık değerleri 
örgütsel davranıştaki niş alanların tespit edilmesinde yol gösterici bir niteliğe 
sahiptir. Bu tablodaki arasındalık merkeziliği yüksek olup derece merkeziliği 
nispeten düşük olan değişkenler ileriki çalışmalar için tasarlanacak modellerde 
bağlayıcı bir nitelikte olduğu değerlendirilmektedir. Bunun yanında derece 
merkeziliği yüksek olup, arasındalık merkeziliği nispeten düşük olan örgütsel 
vatandaşlık davranışı gibi değişkenlerin çok fazla çalışıldığı ve bu değişken ile 
yapılacak çalışmaların yazında bir farklılığa yol açmasının zor olduğu 
öngörülebilir.

Tablo.4: Anahtar Kelimelerin Merkezilik Dereceleri

S.Nu. Anahtar Kelime Derece Arasındalık Yakınlık Özvektör 

1 örgütsel öğrenme 5 1,00 7,46 0,10 

2 Performans 44 1634,92 7,95 0,54 

3 takım düşünümselliği 2 0,00 7,44 0,05 

4 iş tatmini  1 0,00 6,74 0,00 

5 örgütsel adalet 17 402,28 7,67 0,18 

6 algılanan örgütsel destek 10 133,86 7,58 0,11 

7 psikolojik sözleşme 3 0,00 7,29 0,04 

8 dönüşümcü liderlik 11 85,60 7,66 0,19 

9 İşkoliklik 3 0,00 1,14 0,00 

10 Mutluluk 3 0,00 1,14 0,00 

11 geri kazanma 3 0,00 1,14 0,00 

12 yaşama gücü 3 0,00 1,14 0,00 

13 benlik saygısı 1 0,00 7,44 0,04 

14 insan sermayesi 2 0,00 7,46 0,05 

15 işgücü devir hızı 4 54,14 7,48 0,06 

16 Etkililik 4 5,58 7,32 0,02 

17 iş tutumu 4 26,05 7,40 0,03 

18 çevreci davranış 9 162,63 7,61 0,09 

19 Kişilik 18 442,86 7,65 0,21 

20 amaç hiyerarşisi 3 0,00 7,21 0,01 

21 Motivasyon 10 451,09 7,59 0,06 

22 iş yeri müdahaleleri 3 0,00 7,21 0,01 

23 sosyal kimlik 2 0,00 7,47 0,05 

24 örgüt içi ilişkiler 14 345,68 7,69 0,23 
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S.Nu. Anahtar Kelime Derece Arasındalık Yakınlık Özvektör 

25 iş aile çatışması 3 78,00 7,15 0,01 

26 Sağlık 4 21,70 7,22 0,02 

27 duygusal emek 6 65,87 7,35 0,05 

28 yüzeysel rol yapma 2 0,00 7,24 0,02 

29 Yeterlik 2 0,00 1,12 0,00 

30 cam tavan etkisi 2 0,00 1,12 0,00 

31 işyerinde ayrımcılık 2 0,00 1,12 0,00 

32 kişilerarası adaletsizlik 1 0,00 7,19 0,01 

33 Sosyalleşme 3 78,00 7,14 0,01 

34 örgütsel çıktılar 2 0,00 6,81 0,00 

35 Stres 5 169,95 7,23 0,01 

36 işyeri saldırısı 2 0,00 6,81 0,00 

37 algılanan içsellik statüsü 1 0,00 6,72 0,00 

38 lider üye etkileşimi 5 24,25 7,54 0,06 

39 Güven 3 0,00 7,51 0,05 

40 iş davranışı 10 82,67 7,40 0,08 

41 örgütsel vatandaşlık davranışı 23 323,47 7,75 0,43 

42 Merak 2 0,00 7,49 0,06 

43 Liderlik 10 154,00 7,29 0,07 

44 sosyal etkileşim 2 0,00 7,46 0,08 

45 yardım davranışı 1 0,00 7,26 0,03 

46 Yaratıcılık 8 110,94 7,59 0,09 

47 yeniliğe dayalı davranış 3 0,00 7,26 0,03 

48 boşvermiş davranış 3 0,00 7,26 0,03 

49 iş denetimi 1 0,00 1,11 0,00 

50 çalışma yetisi 1 0,00 1,11 0,00 

51 organizasyon-çevre uyumu 2 0,00 7,18 0,01 

52 Kültür 17 479,85 7,63 0,22 

53 sosyal sermaye 2 0,00 7,50 0,06 

54 çalışan sessizliği 1 0,00 1,11 0,00 

55 örgütsel sessizlik 1 0,00 1,11 0,00 

56 iş birliği 9 197,75 7,39 0,08 

57 görev çatışması 3 0,00 7,30 0,03 

58 görev özgüllüğü 3 0,00 7,53 0,07 

59 Takım 2 0,00 7,21 0,02 

60 kültürel mesafe 9 58,67 7,61 0,16 
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S.Nu. Anahtar Kelime Derece Arasındalık Yakınlık Özvektör 

61 Sezgi 2 0,00 7,22 0,03 

62 Toplulukçuluk 2 0,00 6,95 0,01 

63 Bireysellik 2 0,00 6,95 0,01 

64 Saldırı 1 0,00 7,15 0,02 

65 profesyonel davranma 2 0,00 7,16 0,02 

66 rol tanımı 2 0,00 7,16 0,02      

67 kültürel durumsallık 1 0,00 7,15 0,02 

68 Örgütsel bağlılık 10 164,20 7,62 0,15 

69 Değişim 6 116,27 7,55 0,11 

70 Tükenmişlik 2 0,00 7,14 0,01 

71 resmi liderlik oluşumu 2 0,00 6,86 0,01 

72 gayri resmi liderlik oluşumu 2 0,00 6,86 0,01 

73 toplu pazarlık 1 0,00 7,19 0,01 

74 Yaratıcılık  8 15,73 7,51 0,12 

75 Pozitif duygulanım 3 0,00 7,34 0,06 

76 Kötü niyetli yönetim 6 0,00 7,28 0,05 

77 Lider etiği 6 0,00 7,28 0,05 

78 Örgütsel etik 6 0,00 7,28 0,05 

79 Dışsal kontrol 7 0,00 7,54 0,14 

80 Nedensellik odağı 7 0,00 7,54 0,14 

81 Kararlılık 7 0,00 7,54 0,14 

82 İş yükü 7 0,00 7,54 0,14 

83 Dürüstlük 3 0,00 7,45 0,06 

84 Politik yetenek 3 0,00 7,45 0,06 

85 kariyer başarı beklentisi 5 0,00 7,49 0,07 

86 Özdeşleşme 5 0,00 7,49 0,07 

87 Zorunluluk 5 0,00 7,49 0,07 

88 Öz değerlendirme 4 0,00 7,19 0,02 

89 gayri resmi akıl hocalığı 4 0,00 7,19 0,02 

90 Ağ davranış 4 0,00 7,19 0,02 

91 Sesli davranış 4 0,00 7,19 0,02 

Ucinet programıda oluşturulan ağın çizgesi Şekil.1'de verilmiştir. 
Şekildeki her bir düğüm bir değişkeni ifade etmektedir. Düğümlerin üzerindeki 
numaralar tablo 1'de verilen değişkenlerin numaralarıdır. Ağ çizgesi sayesinde 
merkezde ve periferde olan düğümler yani değişkenler daha kolay 
görülebilmektedir. Ayrıca bu çizge ile birbirleri ile doğrudan ilişkide olmayan 
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değişkenler ile bu değişkenler arasında olan diğer değişkenler tespit 
edilebilmektedir. Şekilde 2 numaralı düğümün (performans) merkezde olduğu 
ve yoğun bir bağ yapısına sahip olduğu görülmektedir. Yine derece merkeziliği 
yüksek olan örgütsel vatandaşlık davranışı (41 numaralı düğüm), kişilik (19 
numaralı düğüm), örgütsel adalet (5 numaralı düğüm) ve kültürün yoğun bağ 
yapıları dikkat çekmektedir. Bütün düğümlerin birbirine bağlayan bir ana ağ 
d ü z e n e ğ i  o l d u ğ u  g ö z l e n m e s i n e  r a ğ m e n  b a z ı  d ü ğ ü m l e r i n 
(9,10,11,12,54,55,49,50,29,30,31 numaralı düğümler) ana ağ düzeneği ile 
bağlarının olmadığı sadece birbirleri ile bağlar kurduğu görülmektedir. Bu 
düğümlerin ana ağ düzeneğinden soyutlanmış olduğu değerlendirilebilir. Bu 
düğümleri ana ağ düzeneğine bağlayacak çalışmaların özgün nitelikte olacağı 
söylenebilir. 

Şekil 1 Ağın Çizgesi
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Sonuç
Çalışmada örgütsel davranış değişkenleri arasındaki ilişkinin ağ analizi 

yöntemiyle incelenmesi hedeenmiştir. Bu hedefe ulaşmak için alan yazınında 
etkili bir dergi olan Journal of Organizational Behavior Dergisinin 2013 yılı 
makaleleri incelenmiştir. Makalelerdeki anahtar kelimelerin birlikte 
kullanımları bir ilişki matrisine aktarılarak, anahtar kelimeler arasındaki ağ 
yapısı Ucinet programı ile ortaya konulmuş ve ağ graği çizilmiştir.

Elde edilen bulgular neticesinde performansın ağın merkezinde olduğu 
belirlenmiştir. Bu sonuç makalelerdeki örgütsel davranış değişkenlerinin 
genellikle performans ile ilişkilendirildiği sonucunu doğurmaktadır. Bu 
durum, Robins ve Judge (2012)'nin örgütsel davranışın insanların bir kuruluş 
içinde ne yaptıklarını ve davranışlarının kuruluşun performansını nasıl 
etkilediğini açıklamaya çalışan bir alan olduğunu belirttiği tanım ile 
örtüşmektedir. Böylece örgütsel davranış çalışmalarının havada kalmayıp 
performans gibi bir amaca yönelik olarak yapıldığı değerlendirilebilir. 
Dolayısıyla örgütsel davranış çalışmalarının sonuç odaklı olarak 
kurgulandıklarını söylemek mümkündür. 

Yine çalışma bulguları neticesinde; performans, örgütsel vatandaşlık 
davranışı, kültür, kişilik gibi değişkenlerin alan yazınında sıklıkla başka 
değişkenlerle birlikte kullanıldığı sonucuna varılmıştır. Bu durum ülkemizdeki 
örgütsel davranış alan yazınında yapılan benzer çalışmalarda (Koyuncu, 2015; 
Duygulu ve Sezgin, 2015; Kızıldağ ve Özkara, 2014; Turgut ve Begenirbaş, 
2014) ulaşılan bulgularla paralellik göstermektedir. Bu noktadan hareketle, 
örgütsel davranış alan yazınındaki çalışmalarda sıklıkla kullanılan 
değişkenlerin genelde belirli merkezlerde toplandığı, söz konusu merkezdeki 
değişkenlerin haricinde ve uzak periferde kalan değişkenlerle çalışma 
sayılarının oldukça sınırlı kaldığı söylenebilir. 

Bu kapsamda, genel ağdan uzakta ve bu ağ ile kopuk olan değişkenlerin 
özellikle arasındalık değerleri yüksek değişkenler kullanılarak genel ağa 
bağlanılabileceği ve bu değişkenlerin merkezde bulunan diğer değişkenler ile 
birlikte kullanıldığı makalelerin yazılmasının alan yazarları açısından 
özgünlük sağlayacağı değerlendirilmektedir.  Benzer şekilde, aynı makalelerde 
kullanılmamış (doğrusal bağ bulunmayan) değişkenlerin birlikte 
kullanılabilme olanaklarının araştırılarak yapılan çalışmaların özgünlük 
değerlerinin yüksek olacağı ve alan yazına yeni açılımlar kazandırılabileceği 
düşünülmektedir. Bununla birlikte doğrudan bağlantısı olmayan değişkenler 
içerecek makalelerin yapısal boşlukları dolduran, stres, motivasyon gibi 
değişkenler kullanılarak yazılabileceği ve böylelikle alana yazına katkı 
sağlanabileceği değerlendirilmektedir.

Ağ analizi ile daha önceki çalışmaların incelenmesi neticesinde elde 
edilecek merkezilik ve arasındalık bilgilerinin yeni çalışmaların 
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kurgulanmasında yararlı olacağı söylenebilir. Ayrıca makalelerde oluşturulan 
modelin bir kuramsal temele veya daha önceki yapılmış çalışmalara 
dayandırılması esas olduğundan, ağ analizi ile elde edilen bu bilgilerin modelin 
oluşturulmasında ve modelin bir temele dayandırılmasında faydalı olabileceği 
düşünülmektedir. Zira daha önceden beraber çalışılmamış iki değişken 
arasında bir bağlantı ve ilişki oluşturulmasında söz konusu değişkenlerin 
beraber çalışıldığı diğer değişkenler önemli bir rol üstlenmektedir. 

Sonuç olarak; bu çalışma ile örgütsel davranış alan disiplininde yer alan 
kavramların birbirleriyle ilişki yoğunlukları ağ analizi ile ortaya konulmaya 
çalışılmış, söz konusu çalışma neticesinde değişkenlerin birbirleriyle ilişki 
yoğunlukları Tablo.4'te derece merkeziliği değerleri olarak ifade edilmiştir. Bu 
değerin yüksek olması o değişkenin diğer örgütsel davranış değişkenleri ile pek 
çok çalışmada birlikte ele alındığını ifade etmektedir. Bu değeri yüksek olan 
kavramlar örgütsel davranışın odağını oluştururlar. Yani, söz konusu merkezi 
değerleri yüksek olan performans, örgütsel adalet, kişilik, örgütsel vatandaşlık, 
kültür gibi değişkenlerin örgütsel davranış alanında akademisyenler tarafından 
sıklıkla araştırmalarında kullanıldığı sonucunu ortaya koymaktadır. 

Örgütsel davranış alanının; temel olarak psikoloji, sosyal psikoloji, 
sosyoloji ve antropoloji gibi farklı disiplinlerin katkıda bulunduğu uygulamalı 
bir davranış bilimi olduğu düşünüldüğünde (Robins ve Judge, 2012) bu çalışma 
neticesinde söz konusu bilim dallarından hangilerinin yazında daha fazla 
kendine yer bulduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Merkezilik değerlerinin 
incelenmesi sonucunda psikoloji bilimi ile ilişkili olan performans, kişilik, 
liderlik ve motivasyon kavramlarının çalışmaların odağında yer aldığı 
görülmüştür. Bunun yanında sosyoloji ve antropoloji bilim dallarının içinde yer 
alan örgüt kültürü kavramının incelenen çalışmalarda diğer kavramlar ile 
yoğun bir şekilde birlikte ele alındığı anlaşılmaktadır. Son olarak, sosyoloji ve 
sosyal psikolojinin ortak kavramı olan örgüt içi ilişkilerin diğer örgütsel 
davranış kavramlarıyla yoğun bir şekilde ele alındığı yine çalışmanın 
bulgularıyla saptanmıştır.  

Yapılan çalışma neticesinde; örgütsel davranış alanının bağımlı 
değişkenlerinden olan örgütsel vatandaşlık davranışı değişkeninin diğer 
örgütsel davranış kavramlarıyla birlikte yoğun olarak ele alındığı görülmüştür. 
Yine, başlıca iş tutumlarından algılanan örgütsel destek ve örgütsel bağlılığın 
diğer örgütsel davranış kavramlarıyla birlikte çalışmalarda ele alındıkları tespit 
edilmiştir. Bu genel değişkenlerin merkezilik değerlerinin yüksek olması 
beklenen bir durum olarak görülse de, motivasyon teorilerinden biri olan eşitlik 
teorisine dayanan örgütsel adalet kavramının bu denli derece merkeziliğinin 
yüksek olması şaşırtıcıdır. Derece merkeziliği yüksek olan diğer örgütsel 
davranış kavramlarına göre örgütsel adalet daha öznel bir kavram olarak 
değerlendirilebilir. Örgütsel adaletin bu kadar yoğun bir şekilde diğer örgütsel 
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davranış değişkenleriyle birlikte ele alınması adalet kavramının örgütsel 
yazında önemli bir konum elde ettiği şeklinde yorumlanabilir.

Bu çalışma bir derginin bir yıldaki makaleleri ile sınırlıdır. Daha geniş 
alanda etkili diğer dergileri de kapsayacak şekilde çalışmanın genişletilmesi, 
alan yazınında kullanılan değişkenlere ilişkin daha kapsayıcı bulgulara 
ulaşılmasına yardımcı olacak ve özellikle alandaki niş konuların net olarak 
ortaya çıkarılması sağlanarak, araştırmacıların özgün çalışmalar yapmasına 
olanak tanınacaktır. Ülkemizdeki alan yazını ile ilgili makaleler ile uluslararası 
yazının karşılaştırılması yine araştırmacılara bir öneri olarak sunulabilir.
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Öz
Giresun Adası 2011 Kilise Kazısı A-7 açmasında ve Giresun'daki 19. yüzyıl yapılarında 
gerçekleştirilen araştırmalarda farklı markalara ait Marsilya kiremitleri tespit 
edilmiştir. O tarihlerde Giresun'dan Avrupa ülkelerine ihraç edilen fındık ürününü 
taşıyan gemilerle geri dönüşte başta Fransa olmak üzere Avrupa ülkelerinden kiremit, 
fayans, çimento, demir gibi çeşitli yapı malzemeleri getirilmiştir. Bu ticaretin yoğun 
olarak gerçekleştirildiği Marsilya'da 1841 yılında Gilardoni Kardeşler tarafından 
patenti alınarak seri üretimi yapılan yeni nesil kiremitler, küçük rmaların da lisans 
alarak üretime başlaması ile kısa zamanda tüm dünyada yaygınlaştı. Artık Marsilya 
kiremidi adı ile anılan bu kiremitler Türkiye'de ilk etapta Giresun gibi kıyı kentlerinde 
kullanım alanı buldu. Bu yazıda Marsilya kiremitleri, kiremitlerdeki damgalar, 
kiremitlerin Giresun'a ulaşımı gibi konulara yer verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: 19. yüzyıl, Marsilya, Kiremit, Giresun. 

Marseilles Tiles in the 19th Century Giresun Buildings

Abstract
Through explorations in Giresun Island Church Excavation of 2011 A-7 clearence and 
the 19th century Giresun buildings, Marseilles tiles of different brands were located. In 
those days, building materials such as tiles, ceramic tiles, cement and iron were brought 
back from Europe, mainly France, with the ships carrying hazelnut being exported from 
Giresun to European countries. New generation of tiles patented and mass produced by 
Gilardoni brothers in 1841 in Marseilles where this kind of business was common 
became popular all around the world with small companies starting production after 
getting a license. Now named as Marseilles tile, these tiles were rst used in coastal 
cities like Giresun. This paper is mainly concerned with Marseilles tiles, stamps in tiles 
and the transportation of tiles to Giresun. 

Keywords: 19th Century, Marseilles, Tiles, Giresun
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Giriş
2009 ve 2010 yıllarında gerçekleştirilen “Giresun Kıyıları ve Giresun 

Adası Yüzey Araştırması” çalışmalarının ardından 2011 yılı Ağustos ayında 
“Giresun Adası Kazısı” başlatılmıştır. Kilise kazısı A-7 açmasında, kilisenin 
hemen güneyinde yer alan kule/manastır yapısında kullanıldığını 
öngördüğümüz Marsilya tipi çatı kiremitleri elde edilmiştir. Bu buluntulardan 
hareketle yapılan literatür taraması sonucunda Marsilya kiremitlerinin ilk 
olarak 1840 yılında Gilardoni Kardeşler tarafından deneme üretiminin 
yapıldığı, 1841 yılında patentinin alınarak seri üretime geçildiği ve bu 
kiremitlerin kısa sürede tüm dünyada yaygınlaştığı görülmüştür. 19. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren artık önemli bir ticaret ürünü olan Marsilya 
kiremitleri, Amerika'dan Asya'ya pek çok dünya ülkesine ihraç edilmiştir. Bu 
tarihlerde Giresun'dan Marsilya'ya fındık taşıyan gemilerin dönüşte 
getirdikleri inşaat malzemeleri arasında bu kiremitler önemli bir kalem 
oluşturmuş, farklı rmalara ait çatı kiremitleri, 19. yüzyıl Giresun yapılarında 
yaygın bir şekilde kullanım alanı bulmuştur. Özellikle 19. yüzyılın son çeyreği 
ile 20. yüzyılın ilk çeyreği arasında inşa edilen yapıların çoğunda Marsilya 
kiremitleri tercih edilmiştir. Günümüzde bir kısmı yenilenen bu tarihi 
yapılarda, restorasyon çalışmaları sırasında Marsilya kiremit yerine alaturka 
kiremit kullanılmakta ve dolayısıyla özgün malzeme özelliklerine riayet 
edilmemelidir. 

Marsilya Kiremidinin Tarihi
1834 yılında Fransa'nın Yukarı Ren bölgesinde Gilardoni Kardeşler 

tarafından kurulan şirkete bağlı kiremit fabrikası 1835 yılında imalata 
başlamıştır. Bu fabrikada Gilardoni kardeşler tarafından imal edilen yeni nesil 
kiremitler çatı işlemlerinde teknolojik bir devrim yaratmıştır. Önceden üretilen 
kiremitler, bir tarafında kaymayı önleyen tırnakları olan düz levhalar şeklinde 
ve tek yüzlüydü. Bu kiremitler çatının su akıtmaması için harç üzerine iki ya da 
üç kat uygulanıyordu. Gilardoni Kardeşler tarafından geliştirilen kiremitler ise 
oluklu kilitlere sahipti. Bu da kiremit levhalarının olukla sıkıca birleştirilmesi 
sayesinde bir kat olarak uygulanıyordu. Aynı zamanda olukların suyu 
akıtmasıyla kiremit üzerindeki deformasyon en aza indiriliyordu. İlk deneme 
partisi 1840 yılında üretilen bu kiremidin 25 Mart 1841 yılında patenti alındı. 
1850 yılında bu kiremidin ikinci tipi üretildi.  Çift kilitli olarak üretilen bu 
kiremit 1855-1867 yıllarında Paris sergilerinde, 1890-1900 ve 1908 yıllarında 
Londra sergilerinde yüksek ödüller aldı. Gilardoni Kardeşlerin patent 
almasından 10 sene sonra bu kiremit tipi Fransa'da ulusal bir miras haline geldi. 
Artık küçük rmalar Gilardoni Kardeşlerin teknolojisiyle kiremit imal etmek 
için lisans almaya başladılar. Böylece Fransa'nın İvri, Epinal, Monşanen ve 
Marsilya gibi farklı kentlerinde bu kiremitlerden üretilmeye başlandı. Bu 
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yerlerden Marsilya'nın kuzeyinde olan St. Henry artık bu kiremitin üretim 
1merkezi haline gelmişti.  Gilardoni Kardeşler iki farklı boyutta kiremit 

üretmişlerdi. Bunlardan ilki “390X230”mm., ikincisi ise “420X250” mm. 
boyutlarındaydı. Üreticiler bu kiremitlerden daha büyüğü olan ikincisini 
seçerek bir örneğini hazırladılar. Artık bu kiremit tüm dünyada Marsilya 

2Kiremidi adı ile tanındı.  

Marsilya Kiremidi Üreten Firmalar ve Damgaları 
Kiremit üreten rmaların kalıpları tek tip olduğundan bu rmaların 

ürünleri görünüş olarak birbirleriyle neredeyse aynıydı. Bazı üreticiler, 
ürünlerinin görünümünü değiştirmek amacıyla kiremitlerin üzerine fabrikanın 
adıyla birlikte dekoratif bir motif, hayvan ya da böcek gürlerinden oluşan 
damgalar eklemeye başladılar. Avusturalyalı araştırmacılar Susan Bures ve 
Barry Groom, Avusturalya'ya çatı materyalleri ithal eden Wunderlich 
rmasında yaptıkları araştırmada 1892 ile 1914 yılları arasına tarihlenen 9 

3
farklı Marsilya kiremit markası tespit etmişlerdir.  D. A. Reshmet, Rusya'nın 
Kuban şehrinin batı kısmında yaptığı çalışmalarda bunlardan farklı olarak Rey 
Freres – Marseille rmasına ait kiremitte mitolojideki Merkür'ün Asası 
şeklindeki damgayı tespit etmiştir. İnternet aracılığı ile yapılan taramalarda 
farklı markalara ait damgalar da tespit edilmiştir. Bunlardan Martin Freres – 
Marseille rmasına ait olan kiremidin damgası kelebek; Tuileries Dumidi – 
Berre, Marseille rmasına ait kiremidin damgası ise arı şeklindedir. Guichard 
Carvin Et Cie - St. Andre, Marseille markalı kiremitteki arının kanatları açık, 
Tuileries Dumidi – Berre, Marseille markalı kiremitte ise kapalı olarak tasvir 
edilmiştir. Marsilyalı sanayici Etienne Boyer tarafından Aralık Denizi 
bölgesinde 1901 yılında inşası tamamlanan ve 1920'li yıllarda üretimi 

4maksimum seviyeye ulaşan Tuileries Romain Boyer  rmasının damgası kuğu 
gürü şeklindedir. Fotoğrafını temin edemediğimiz Pierre Amedee - St. Henry 
markalı kiremitin damgasının Bures ve Groom tarafından “maça” olduğu ifade 
edilse de Reshmet bu rmanın damgasının bel/kürek olduğunu belirtmektedir.  
Giresun'da en çok rastlanılan kiremit markası olan Roux Freres -  St. Henry 
Marseille rmasının amblemi kalp moti biçimlidir. Giresun'da, fındık işleme 
tesisi olarak tanımlanan bir içhane binasının çatı arasında bulunan Guichard … 
Pierre Freres – Seon St. Henri Marseille rmasına ait kiremitte herhangi bir 
damga yer almamaktadır. St. Henry'de üretilen kiremitlerin bazılarında bu 
ismin “St. Henri” olarak yazıldığı görülmektedir. 

1Ratier, Yves. Histoire Du Commerce et De L'industrie De Marseille XIXe - XXe Siècles - Tome IV : La Terre 
De Marseille, Tuiles, Briques et Carreaux, Marseille, 1989. - р. 270.
2LEWIS, M B. The Marseilles Tile in Australia. Australian Institute of Building Papers, 1 (1986): стр. 67 – 89.
3Susan Bures - Barry Groom, The Wunderlich Project – an Exercise in Indistrual Archaeology, Australian 
Society For Historical Archaeology, Vol. 10, No. 2, July 1980, s. 11-17.
4http://www.mairie-six-fours.fr/pap/HistoriqueUsineTuilerie.pdf (02.04.2014)
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Sıra 
No

Damga 
İsmi

 

Çizim Fotoğraf Firma İsmi Üretim 
Yeri

1-

 

Horoz

 

 

 

Saumati 
Freres

 St. 
Henri, 
Marsilya 

2-

 

At

 

Les Fils de 
Jules Bonnet

 

La Viste, 
Marsilya 

3- Arı
 

 
Guichard 
Carvin Et Cie

St. 
Andre, 
Marsilya 

4- Aslan

  

  

Guichard 
Freres

 

Seon, St. 
Henry 
Marsilya 

5- Yıldız

 

  

Pierre 
Sacoman

 
St. 
Henry 
Marsilya

6- Maça  Pierre 
Amedee  

St. 
Henry 
Marsilya

Bugüne kadar tespit edilmiş Marsilya kiremidi üreten rmalar ve 
5damgaları aşağıdaki gibidir:

5Damgaların çizimleri Leyla Aliyeva tarafından yapılmış olup, Giresun dışında yer alan kiremitlerin 
fotoğraarı internet aracılığı ile temin edilmiştir. Yapılan taramalarda Saumati Freres, Pierre Amedee ve 
Tuileries De La Mediterrannee rmalarına ait kiremitlerin fotoğraarına ulaşılamamıştır. 
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 7- Çapa

  

Antoine 
Sacoman

 

Usine La 
Plata, St. 
Henry 
Marsilya

 

 

8- Malta Haçı 

 

Arnaud 
Etienne Et Cie 

 

St. 
Henry 
Marsilya

9- Kaplumbağa Tuileries De Siege 
La 
Mediterrannee

Social, 
Marsilya

10-

 

Merkür’ün 
Asası

 

  

Rey Freres St. 
Henry 
Marsilya

11-

 

Kelebek

 

 
 

Martin Freres

 

Marseille

12- Arı 

 

 

Tuileries 
Dumidi  

Berre, 
Marseille

13-

 

Kuğu

 

  

Romain 
Boyer

 

A Six –
Fours 
Var

14-

 

Kalp 

 

Roux Freres

 

St. 
Henry 
Marseille

15-
 

-
  

-
  

Guichard 
…Pierre 
Freres  

Seon st. 
Henri 
Marseille
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Marsilyalı kiremit imalatçılarının broşürleri (İnternet taraması ile)

Marsilya Kiremitlerinin Karadeniz Çevresinde Yaygınlaşması ve 
Giresun'a Ulaşımı

Marsilya kiremitleri, sert iklim şartlarına karşı dayanıklı olması, oluk 
sistemi sayesinde su kaçağını önlemesi, tek sıra döşenmesinden kaynaklı 
haiği ve ekonomik olması gibi nedenlerle kısa sürede dünyanın pek çok 
ülkesinde aranan bir ticaret ürünü haline gelmiştir. Bu kiremitler özellikle deniz 
yolu ile ulaşımın mümkün olduğu dünya ülkeleri ile birlikte Karadeniz'e kıyısı 
olan Türkiye, Rusya ve Ukrayna'da kısa sürede yaygınlaşmıştır. Marsilya 
kiremitlerinin Karadeniz bölgesinde yaygınlaşması, Karadeniz'in uluslar arası 
ticarete açılmasıyla mümkün olmuştur. Karadeniz, her ne kadar hukuken 18. 
yüzyılın sonlarına doğru uluslararası ticarete açılsa da, Karadeniz'in gerçek 
anlamda uluslararası bir hüviyet ve işlerlik kazanmaya başlaması ancak 1830'lu 

6
yıllarda buharlı gemilerin bu iç denizde seyrüsefer yapmalarıyla oldu.  Bu 
tarihten kısa sürede birçok buharlı nakliyat şirketi Karadeniz limanlarına 
düzenli seferler yapmaya başladı. 1836'da Avusturya Tuna Buharlı Nakliyat 

7Şirketi, 1845'te Avusturya Lloyd Kumpanyası,  yine Aynı tarihte İngiliz 
Peninsular and Oriental Kumpanyası Karadeniz limanlarına seferler yapmaya 
başladılar. Ruslar ise bu yarışa ancak 1858'de Odesa Kumpanyası'yla dâhil 

8olabildiler.
Fransızların ise 1850'lere kadar hem siyasi hem de ekonomik yönden 

Karadeniz ile bağlantıları yok denecek kadar azdı. Fransızların Karadeniz'de 
düzenli bağlantı kurma hayali ancak 1850'lerde Mesajeri Maritim Kumpanyası 
(La Compagnie des Messageries Maritimes) ile gerçekleşti. Kırım Savaşı 
nedeniyle şirketin Marsilya- İstanbul-Trabzon seferleri ancak 1 Temmuz 
1857'de başlayabildi. Şirket buharlıları; İstanbul'dan hareketle, Sinop, İnebolu, 
Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, Giresun ve Trabzon arasında haftada bir düzenli 
seferler yapmaya başladı. Bunun yanında ikinci bir Fransız buharlı nakliyat 
6Süleyman Uygun, Mesajeri Maritim Kumpanyası ve Osmanlı Devleti'nde Fransız Sömürgeciliği (1851-
1914), Sakarya Üniversitesi, SBE, Tarih Anabilimdalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Aralık 2014, s. 201.
6Uygun, Mesajeri Maritim, s. 203. 
7Lloyd ve Tuna Buharlı Nakliyat Kumpanyası hakkında bakınız M. Emre Kılıçaslan, Avusturya Lloyd Vapur 
Kumpanyası'nın Osmanlı İskelelerindeki Faaliyetleri, OMU, SBE., Tarih Anabilimdalı, Aralık 2013. 
8Uygun, Mesajeri Maritim, s. 189.

252

Gazanfer İLTAR
19. Yüzyıl Giresun Yapılarında Marsilya Tipi Kiremitler



şirketi olan Paquet Kumpanyası (Les Compagnies Paquet) , hızlı ve yüksek 
tonajlı buharlı gemileriyle 1878'den itibaren Marsilya'dan hareketle İstanbul-
Samsun-Trabzon-Giresun-Batum ve Poti arasında 15 günde bir düzenli ve hızlı 
seferler başlattı. Paquet Kumpanyası'ndan daha önce Karadeniz'e düzenli 
seferler yapmaya başlayan Mesajeri Maritim Kumpanyası buharlılarının ilk 
dönemler tonajının düşük olması sebebiyle ancak yükte haf pahada ağır olan 
emtia nakliyatı yapıldı. Daha sonra gemi teknolojisindeki değişimle beraber 
yüksek tonajlı buharlı gemilerin nakliyata başlamalarıyla Fransa, bilhassa 
Marsilya'dan Karadeniz limanlarına çok miktarda inşaat malzemesi ithal 
edilmeye başlandı.  Samsun, Giresun ve Trabzon gibi limanlara ithal edilen 
Tuğla, Çimento, Kiremit, Kireç ve Fayans gibi inşaat malzemeleri büyük 
oranda Marsilya ile Karadeniz arasında doğrudan ve düzenli seferler yapan 

9
Paquet Kumpanyası tarafından nakledildi.  

İnşaat malzemelerinin Fransa'dan Karadeniz bölgesine hangi 
kumpanyalarla ve ne miktarda getirildiği hususu o tarihlerde kaleme alınan 
Fransız konsolosluk raporlarına dayanarak İlber Ortaylı tarafından tespit 
edilmiştir. Ancak bu raporlarda ithalatçılar hakkında herhangi bir bilgiye yer 
verilmemiştir. Konsolos Biliotti'nin “Trabzon, 31 Aralık 1884” tarihli 
raporunun ekli listesinde ise Trabzon'daki ihracatçı ve ithalatçıların isimleri ile 
ihraç ve ithalat kalemleri belirtilmiş olup ancak bu listede inşaat malzemeleri 

10ile ilgili herhangi bir kayda yer verilmemiştir.  
Rusya'nın Kuban bölgesindeki tarihi yapılarda tespit edilen Marsilya 

kiremitlerinin bölgeye kimler tarafından ve nasıl getirildiği hususu D. A. 
Reshmet tarafından açıklığa kavuşturulmuştur. Rusya'da 1888 yılında 
Tihoretsk – Novorosiysk demiryolunun kullanıma açılmasıyla Novorosiysk 
şehrinde İtalya, Belçika, Fransa gibi pek çok Avrupa ülkesinin konsoloslukları 
açılmış, bu ülkeler Kuban Bölgesi'ndeki petrol, çimento, tarım ve sanayi 
ürünlerinin ithalatçısı olmuşlardır. 1890'lı yıllarda Slavian, Petrof ve Urme 
şehirlerinde Vaadi ve Grammatikopulo isimli tacirler, bölgeden topladıkları 
buğdayları Proteke ve Kuban nehirleri vasıtası ile Karadeniz'e, oradan da 
Avrupa ülkelerine ulaştırıyorlardı. Dönüşte ise tuz ve inşaat malzemesi gibi 
yüksek miktarda talep olan ürünleri Kerç, Temrük, ve Novorosiysk'tan geçerek 

11
Odessa ve Feodosia limanlarına gelen gemilerle ulaştırıyorlardı.  
Ukrayna'daki tarihi yapılarda kullanılan Marsilya kiremitleri aynı ulaşım ağı ile 
bu ülkeye ulaşıyordu.

9Uygun, Mesajeri Maritim, s. 205, 220.
10Ayrıntılı bilgi için bkz. İlber Ortaylı, XIX. Yüzyılda Trabzon Vilayeti ve Giresun Üzerine Gözlemler, Prof. 
Dr. Münir Aktepe'ye Armağan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, Edebiyat 
Fakültesi Basımevi, İstanbul 1997, s. 170-191.
11D. A. Reshmet, Kuban'da Fransız Kiremit İmalatçıları (1890-1917), Kopıl (Üç Aylık Tarihi Etrograk 
Almanak), Sayı 4, Slavian Aralık 2012. s. 46. (Rusça'dan Çeviri)
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Giresun'da Tespit Edilen Marsilya Kiremitleri
Marsilya kiremitlerinin Giresun yapılarında 19. yüzyılın son çeyreğinde 

kullanılmaya başladığını görmekteyiz. Giresun Adası Kilise Kazısında 
bulduğumuz Pierre Sacoman markalı kiremitten hareketle Giresun'da 
yaptığımız araştırmalarda Pierre Sacoman st. Henry Marseille, Roux Freres - 
St. Henry Marseille, Arnould Etienne - St. Henry Marseille, Guichard Carvin 
Cie - St. Andre Marseille ve Guichard … Pierre Freres – Seon St. Henri 
Marseille rmalarına ait kiremitler tespit edilmiştir.  

Giresun Adası Kilise Kazısı - 2011, A-7 açmasında bulunan kiremit 
parçalarının kilisenin hemen güneyindeki kule/manastır yapısına ait olduğu 
düşünülmektedir. Arkasında “kraliçenin yazlık köşkü” yazılı olan eski bir 
fotoğrafta kulenin giriş kapısı görülür. Girişin üzerindeki yuvarlak kemerli 
yüzeysel niş şeklinde alınlık uygulaması, Giresun'da yer alan 19. yüzyıl 
kiliselerinin ortak özelliklerinden olup kulenin beden duvarları ve mazgal 
pencereleri yine bölgedeki 19. yüzyıl kiliseleri ile benzerlik taşır. Buradan 
hareketle kule/manastır yapısını 19. yüzyıla tarihlendirmek ve kazıda bulunan 
kiremitlerin de bu yapıya ait olduğu öngörülebilir. Bu yapının kazısına henüz 
başlanılmamıştır. 

Pierre Sacoman - St. Henry Marseille markalı kiremidin damgası beş 
kollu yıldız şeklinde olup bu damga, St. Henry kelimesi ile Marseille 
kelimesinin arasına yerleştirilmiştir. Bazı kiremitlerde damganın Pierre 
Sacoman yazısının başında ve sonunda olduğu görülür. Ayrıca yazıların bittiği 
yerde karşılıklı yerleştirilmiş S kıvrımı şeklinde birer motif vardır. 

  
 a           b 

 
 c     d               
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12http://ferroviasdobrasil.blogspot.com.tr/2009_01_01_archive.html  (02.04. 2014)
13http://archodessa.com/all/kirche-new-en/ (02.04. 2014)

 
e 

Giresun'daki Marsilya tipi çatı kiremitleri, Giresun Merkez Zeytinlik 
Mevkiindeki evlerin çatılarında, Sultan Selim Mahallesi 107 ada 2 parselde yer 
alan ve bir zamanlar fındık içhanesi olarak kullanılan yapının çatısında, 
Giresun Adası'nda ve Tirebolu Kaymakamlığı karşısında yer alan tescilli 
konutun balkonunda bulunmuştur. Zeytinlik Mahallesinde inşa edilen evler 
1850 ile 1910 yılları arasına tarihlenir. Yakın zamanda restore edilen evlerin 
kiremitlerinin alaturka kiremitlerle değiştirildiği görülmektedir. Henüz 
müdahale edilmemiş evlerin çatılarında ise değişik markalara ait Marsilya 
kiremitlerini görmek mümkündür. 

Günümüzde terk edilmiş durumda olan Sultan Selim Mahallesi 107 ada 
2 parseldeki fındık içhanesinin çatı arasında çok sayıda kırılmış durumda 
kiremit vardır. Roux freres - St. Henry Marseille, Arnould Etienne - St. Henry 
Marseille, Guichard Carvin Cie - St. Andre Marseille ve Guichard Freres – 
Seon St. Henry Marseille rmalarına ait kiremitlerle birlikte kurt damgalı 
Bozkurt – Bartın / 1958 kiremidi tespit edilmiştir. Bu markalardan Roux Freres 
- St. Henry Marseille rmasına ait kiremitler hem Zeytinlik Mevkiindeki 
evlerde hem de fındık içhanesinde sayıca daha fazladır. Kalp şeklinde damgası 
olan bu kiremidin üzerinde üç sıra yazı kuşağı vardır. Üst kuşaktaki yazı dalgalı 
bir şekilde yazılmıştır. Bu kuşaktaki Grande Ecaılle Pour Toıture yazısının 
altında simetrik olarak yerleştirilmiş iki kuyruklu yıldız arasında kalp damgası 
bulunmaktadır. Ortada kuşakta Brevetes S.G.D.C. ve hemen altında da St. 
Henry – Marseille”  yazıları okunmaktadır. Alt kuşakta ise marka ismi olan 
Roux – Freres yazılıdır. Bu kiremitlerin, Brezilya'da Rio de Janeiro limanındaki 

12 13
tarihi yapılarda  ve Ukrayna'da Odessa Lutheran Kilisesi'nin çatısında  
kullanıldığı görülmektedir. 

a-b: Giresun Adası Kilise Kazısı - 2011, A-7 açmasında bulunan kiremit parçaları. 
c: Kiremit parçasının çizimle tamamlanmış şekli. d: Giresun Merkez Zeytinlik 

Mevkiinde bulunan Pierre Sacoman marka kiremidin fotoğrafı. e: Giresun Adası'nda 
Marsilya kiremidinin kullanıldığı öngörülen kule/manastır yapısının eski fotoğrafı.
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Sultan Selim Mahallesi 107 ada 2 parseldeki fındık içhanesi 
ve Zeytinlik Semtinde bulunan Roux Freres markalı kiremitler

Tirebolu Kaymakamlığı karşısında yer alan ve yıkılmak üzere olan 
tescilli bir konutun balkonunda arı gürü şeklinde damgası olan çok sayıda 
Guichard Carvin Cie - St. Andre Marseille markalı kiremit bulunmaktadır. Arı 
gürü, üst yazı kuşağındaki Guichard Carvin Cie yazısının başına ve sonuna 
olmak üzere birer adet yerleştirilmiştir. Aynı markaya ait kiremit parçaları, 
Fındık İçhanesinin çatı arasında da görülmektedir. 

Tirebolu Kaymakamlığı karşısındaki konutun balkonunda bulunan Guichard Carvin 
Cie markalı kiremitler

İçhane binası çatı arasında bulunan malta haçı damgalı kiremit 
parçalarının üzerinde … -Naud Etienne Et Cie – …-ille St. Henry yazıları 
okunmuştur. Sağlamı henüz bulunamayan bu kiremidin internet taraması ile 
elde edilen fotoğraarından Arnaud Etienne Et Cie – St. Henry Marseille 
rmasına ait olduğu görülmektedir. Malta haçı şeklindeki damgası St. Henry 
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kelimesi ile Marseille kelimesinin arasına yerleştirilmiştir. İzmir Buca tren 
14garındaki bir evin yıkıntıları arasında,  Avusturalya'nın Sdney Kentindeki 

15Powerhouse Müzesi'nde,  bu markaya ait kiremitlerin bulunduğu 
görülmektedir. 

14Feyyaz Erpi, Buca'da Konut Mimarisi, Ankara 1985.
15http://www.powerhousemuseum.com/collection/database/?irn=190761 (02.04.2014)
16Esra Balcı, “Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi Şeyh Dairesi Belgeleme Çalışmaları”, Üsküdar 
Sempozyumu III 20-22 Mayıs 2005, Üsküdar Belediyesi yayınları, İstanbul 2010, s. 430.

İçhane binası çatı arasında bulunan Arnaud Etienne rmasına ait kiremit parçaları 
ve internet taraması ile ulaşılan bütün halinin görüldüğü fotoğraf

Fındık içhanesi binasında bulunan bir kiremit parçasının üzerinde 
Guichard … - Seon, St. He… yazısı okunabilmektedir. Giresun'da henüz başka 
örneğini bulamadığımız bu kiremidin sağlam durumdaki fotoğraarı internet 
aracılığı ile temin edilmiş olup, Guichard Freres – Seon, St. Henri Marseille 
rmasına ait olduğu tespit edilmiştir. Kiremidin damgası ise dikdörtgen bir 
pano üzerine ayakta tasvir edilmiş arslan moti şeklindedir. 

Fındık İçhanesi binasında bulunan kiremit parçalarının üzerinde 
Guichard …Pıerre Freres – Seon St. Henri Marseille yazısı okunmaktadır. 
Yapmış olduğumuz taramalarda böyle bir rma ismine rastlanılmamıştır. 
Üzerinde herhangi bir damga yer almayan bu kiremitte, Guichard ile Pierre 
yazıları arasındaki tahrip olan alanda bir işaret ya da iki hari bir kelimeye 
benzeyen izler görülmektedir. Bu izlerin “ve” har yerine geçen bir simge 
olduğu düşünülürse bu kiremidin Guichard Freres ile Pierre Sacoman ya da 
Pierre Etienne rmaları tarafından ortak üretildiği akla gelmektedir. Giresun'da 
örneği bulunmayan Guichard Freres – Seon St. Henri Marseille rmasına ait 
arslan damgalı kiremitler, İstanbul'da Aziz Mahmud Hüdayi Külliyesi'nin Şeyh 

16
Dairesi çatısında kullanılmıştır .
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Guichard Freres ve Guichard … Pierre Freres rmalarına ait kiremitler 

Fındık içhanesi binasında bulunan kurt damgalı Bozkurt – Bartın / 1958 
kiremidinin örneklerine, bölgedeki pek çok yapıda rastlamak mümkündür. 
İçhane binasının çatı onarımı sırasında kırık olan Marsilya'dan ithal 
kiremitlerin Bozkurt – Bartın kiremitleri ile yenilendiği görülmektedir. 
Ülkemizde toprak sanayisinin yeniden canlandırılması maksadıyla 1920'li 
yılların sonlarına doğru devlet tarafından uygulanan gümrük sınırlamasına 
bağlı olarak pek çok tuğla ve kiremit fabrikası kurulmuştur. 1927 yılına kadar 
yurt dışından ithal edilen Marsilya kiremitleri artık Türkiye'de ve ilk olarak 
Eskişehir'de üretilmeye başlamıştır. 1927 yılında Kurt Sait ve Muhtar 
Başkurt'un ortaklığıyla kurulan Kurt Kiremit Fabrikası ile Bulgar Çirkof 
Kardeşler tarafından kurulan Aslan Kiremit Fabrikası kiremit üreten ilk 

17işletmelerdir.  Giresun'da ise ilk fabrika 1928 yılında Keşap merkezinde 
kurulmuştur. Üretimin ana malzemesi olan killi toprak, deniz kenarına kurulan 
bu fabrikanın hemen çevresinde yer almaktaydı. Almanya'da analiz ettirilen bu 
toprakla ilgili Marsilya kiremitleri ayarında kiremit üretilebileceği yönünde 
rapor düzenlenmiştir. Aynı anda iki yüz bin tuğlayı kurutabilecek salaşları olan 
bu fabrikada 48 saat zarfında 8-10 bin pişmiş tuğla alınabilmekteydi. Aynı 
tarihlerde Giresun - Ordu yolu üzerinde, Giresun merkeze beş km. uzaklıkta 
olan Boacak Mevkiinde üretilen Marsilya kiremitleri, yatının uygunluğu 

18
nedeni ile bazı yapılarda kullanılmaktaydı.  Bu fabrikalarda üretilen 
kiremitlerin örneklerine henüz rastlanılamamıştır. 

17Ayten Hüma Tülce, The Conservatıon Prıncıples For The Brıck And Tıle Factorıes In Eskişehir, A 
Thesıs Submıtted To The Graduate School Of Natural And Applıed Scıences Of Mıddle East Technıcal 
Unıversıty, In Partıal Fulfıllment Of The Requırements For The Degree Of Master Of Scıence In Restoratıon 
In Archıtecture, Eskişehir 2012, s. 74, 107, 136. 
18Cumhuriyetin On Yılında “Giresun” Ticaret Odası, Işık Matbaası, Giresun 1933, s. 262.  
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Fındık içhanesinde bulunan kurt damgalı Bozkurt - Bartın/1958 rmasına ait kiremit

Sonuç
Marsilya'da Gilardoni kardeşler tarafından 1841 yılında üretimine 

başlanılan yeni nesil kiremitler çatı uygulamalarında teknolojik bir devrim 
yaratmıştır. Tek sıra olarak döşenmesinden kaynaklanan dayanıklılığı, haf ve 
ekonomik olması gibi nedenlerle kısa zamanda pek çok ülkede yaygınlaşan bu 
kiremitler dünya genelinde Marsilya kiremidi adıyla anılmıştır. Kiremit üreten 
rmalar fabrikalarını genellikle deniz kenarında kuruyor ve inşa ettikleri 
limanlardan kiremitleri deniz yoluyla pek çok ülkeye ihraç ediyordu. Özellikle 
Marsilya'nın kuzeyinde yer alan “St. Henry” bölgesi artık bu kiremidin üretim 
merkezi haline gelmişti. 

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Giresun'dan Marsilya'ya fındık 
götüren gemilerle dönüşte getirilen inşaat malzemeleri arasında yer alan 
Marsilya tipi çatı kiremitlerin bir örneği, Giresun Adası Kilise Kazısı – 2011, A-
7 açmasında bulunmuştur. Buradan hareketle Giresun merkez ve Tirebolu 
ilçesindeki geleneksel konutlarda yapılan araştırmalarda beş farklı rmaya ait 
çok sayıda Marsilya kiremidin bulunduğu görülmüştür. Literatür taraması 
sonucunda bu ve başka rmalara ait kiremitlerin dünyanın pek çok ülkesinde 
yer aldığı, hatta bazı ülkelerde müze envanterlerine kaydedildiği 
görülmektedir. Türkiye'de ise Giresun dışında İstanbul, İzmir, Adana ve 
Eskişehir gibi şehirlerde Marsilya'dan ithal edilen kiremitlerin kullanıldığı 
yapılar tespit edilmiştir. Bu araştırma, konuya direkt temas eden ilk çalışma 
olup konuyla ilgili gelecekte daha geniş kapsamlı araştırmalar yapılması 
gerekliliğini ortaya koymaktadır.
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Dede Korkut Kitabı'nın Dresden nüshasını, Dresden Kral 
Kütüphanesi'nde H. O. Fleischer bulmuştur. Bu nüshayı ilim âlemine 1815 
yılında Heinrich Friedrich von Diez tanıtmıştır.  Diez'in yazısı sadece Tepegöz 
Boyu ile ilgili olsa da Dede Korkut Kitabı'nın bilim âlemine duyurulması bu 
şekilde gerçekleşir. Bu tarihten itibaren yaklaşık 200 yıl geçmiştir. Bu 
yazımızın konusu “Uluslararası Dede Korkut Konferansı”dır. Söz konusu 
bilimsel toplantı sayesinde Dede Korkut Kitabı'nın 200 yıllık tarihi mirası yâd 
edilmiştir. Konferansa Azerbaycan'dan katılan bilim adamlarının tabiriyle 
“Korkut Bilimciler”, yani halkbiliminin aksakalları akın etmiştir. Türkiye'de 
henüz yüz yıllık bir tarihi geçmişe sahip olarak bilinen halkbilimi disiplini 
konferans sayesinde üç kuşaktan bilim adamlarını buluşturmuştur. Biz de 
henüz yolun başında olan genç bir halkbilimci olarak Dede Korkut 
Konferansıyla ilgili 2 günlük gözlemlerimizi bu yazı çerçevesinde ele aldık. 

Büyük âlim, edebiyat tarihçimiz Köprülüzade Mehmet Fuat'ın: 
“Terazinin bir gözüne Dede Korkut Kitabı'nı, diğer gözüne Türk edebiyatının 
tamamını koysak Dede Korkut Kitabı ağır gelir” sözünden hareketle Korkut 
bilimciler, Türk kültürü ve edebiyatının abidevi bir eserini konuşmak ve 
dinlemek üzere Uluslararası Dede Korkut Konferansına yığınak oldular. Biz 
genç halkbilimciler de “Kız anadan görmeyince öğüt almaz, oğul atadan 
görmeyince sofra çekmez” deyişinden hareketle Dede Korkut Kitabı 
merkezinde gelenek ve göreneklerimizi ilk kaynaklardan öğrenmeye geldik.

Sunumunu Hacettepe Üniversitesi Türk Halkbilimi Bölümü Araştırma 
Görevlisi Pınar Karataş'ın yaptığı Uluslararası Dede Korkut Konferansı, 
Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(HÜGEM) Müdürü Sayın Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu;  Hacettepe Üniversitesi 
Rektörü Sayın, Prof. Dr. Murat Tuncer ve Yeni Türkiye Stratejik Araştırma 
Merkezi Başkanı Sayın, Dr. Hasan Celal Güzel'in açılış konuşmalarıyla 
başlamıştır. Konferansa, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı 
Sayın Prof. Dr. Mehmet Öz ve büyük dil bilimcimiz Prof. Dr. Ahmet Bican 
Ercilasun da dinleyici olarak katılmışlardır. Üçer oturum halinde iki günde 
gerçekleşen konferansta, konuşmacılara bildirilerini sunmaları için yirmi 
dakikalık süre verildi. Konferans da Dede Korkut Kitabı merkeze alınarak, 
dinî, tarihi, edebi, kültürel, sosyal, ekonomik ve ideolojik bakış açılarından 
incelenmiş olup, müzik ve resim açısından da yorumlanmıştır. Açılış 

Konferans Tanıtım: 
Uluslararası Dede Korkut Konferansı 

(12-14 Ekim, 2015, Ankara, Türkiye)

“Dede Korkut Kitabı'nın Bulunuşunun 200. Yılı Anısına” 
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konferansını geçmişten bugüne Dede Korkut çalışmalarına ömrünü adayanlara 
teşekkür ederek başlatan büyük dilcilerimizden Sayın, Prof. Dr. Osman Fikri 
Sertkaya, konferansta “Dede Korkut Kitabı'nın Vatikan Nüshasının Latince, 
Arapça, Farsça ve Türkçe Metin Dışı Kayıtları”nı anlatmıştır. Oturum bazında 
konferansı ele almak gerekirse:

Konferansın “Tarih ve Mitoloji Açısından Dede Korkut” konulu, Korkut 
Ata adlı açılış oturumu, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu başkanlığında gerçekleşmiş 
olup, bu oturumda, Prof. Dr. Şakir İbrayev “Korkut ve Şaman Mitolojisi”; Prof. 
Dr. Tuncer Baykara “Bir Tarih Kaynağı Olarak Dede Korkut”; Prof. Dr. 
Bilgehan Atsız Gökdağ, “Oğuz-nâmelerde Tarihi ve Destanî Karakter Olarak 
Korkut Ata” bildirilerini sunmuşlardır. 

Uluslararası Dede Korkut Konferansı'nın “Dede Korkut Kitabı: Dil, 
Tarihi Kökler, Zaman ve Mekân” konulu Salur Kazan adlı ikinci oturumu, 
Sayın Prof. Dr. Şükrü Halûk Akalın başkanlığında gerçekleşmiş olup, bu 
oturumda Prof. Dr. Mertol Tulum, “Dede Korkut Oğuz-nâmelerinde Kimi 
Çelişkiler ve Çözüm Önerileri”; Prof. Dr. Toq Hacıyev, “Dede Korkut Kitabı 
ve Ortak Tarihî Kökenlerimiz”; Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu, “Kitab-ı 
Dede Korkut'ta Zaman- Mekân Kavramlarının Gramer Özellikleri ve Kelime 
Varlığı”; Prof. Dr. Ali Duymaz, “Türkiye'de Dede Korkut Kitabı Üzerindeki 
Öncü Çalışmalar ve Bu Çalışmaların Günümüz Açısından Değerlendirilmesi” 
isimli bildirilerini sunmuşlardır.

Uluslararası Dede Korkut Konferansı'nın “Epikten Efsâneye, Efsâneden 
Masala: Orta Asya ve Anadolu'da Dedem Korkud” konulu, Bamsı Beyrek adlı 
üçüncü oturumu Sayın Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu başkanlığında gerçekleşmiş 
olup, bu oturumda Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, “Kitab-ı Dedem Korkud'daki 
Boyların Anadolu'da Masallaşması Üzerine”; Prof. Dr. Fikret Türkmen, 
“Türkmenistan'da Yaşayan Dede Korkut Efsâneleri”; Prof. Dr. Kemal Üçüncü, 
“Bayburt Tarihi Coğrafyası ve Korkut Ata Mirası” isimli bildirilerini 
sunmuşlardır. 

Uluslararası Dede Korkut Konferansı'nın ikinci gününde “In Verse and 
Prose: The Genre of The Book of Dede Korkut from a Comparative 
Perspective” adlı açılış konferansını, Almanya'nın Bonn Üniversitesi'nden 
katılan Sayın Prof. Dr. Karl Reichl vermiştir. Konferansın “Şamandan Ozan'a 
Epik, Ritüel, Müzik” konulu, Selcen Hatun adlı dördüncü oturumu, Sayın Prof. 
Dr. Feza Tansuğ başkanlığında gerçekleşmiş olup, bu oturumda Prof. Dr. 
Galina B. Sychenko, “Shamanic Sound Instruments of the Siberian Turkic 
Peoples in an Oral Epic and Ritual Practice”; Prof. Dr. Suraya Agayeva, 
“Dede Korkut Kitabında Müzik Sanatı: Seslendirme Yöntemleri” isimli 
bildirilerini sunmuşlardır. 

Uluslararası Dede Korkut Konferansı'nın “Görsel ve Müzikal Anlatı 
Bağlamında Dede Korkut Hikâyeleri” konulu, Banu Çiçek adlı beşinci 
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oturumu, Sayın Prof. Dr. Fikret Türkmen başkanlığında gerçekleşmiş olup, bu 
oturumda Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, “Dede Korkut ve Sanat: Boğaç Han 
Destanı'nı Görselleştirmek”; Prof. Dr. Enver Töre, “Dede Korkut Hikâyelerine 
İdeolojik Yaklaşımlar: Boğaç Han Örneği”; Prof. Dr. F. Gülay Mirzaoğlu, 
“Anlatı ve Müzik İlişkisi Bağlamında Dede Korkut Hikâyeleri” isimli 
bildirilerini sunmuşlardır. Oturumun ardından Türkiye Cumhuriyeti  Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Sanatçısı, Lezzet Mülazımoğlu kopuzuyla Korkut Ata 
Küyleri'ni çalmıştır.

Uluslararası Dede Korkut Konferansı'nın “Dede Korkut ve 
Disiplinlerarası Çözümlemeler” konulu, Dirse Han adlı altıncı oturumu Sayın 
Prof. Dr. Tuncer Gülensoy başkanlığında gerçekleşmiş olup, bu oturumda Prof. 
Dr. Özkul Çobanoğlu, “Dede Korkut Hikâyelerinde Ekonomik Yaşam”; Prof. 
Dr. Bilgin Saydam, “Korkut Ata'da Ölüm Teması: Psiko-mitolojik 
Çözümleme”; Prof. Dr. Fuzuli Bayat, “Dede Korkut Oğuz-nâmelerinde 
Ötekiler Kavramsallaşması Bağlamında Konar-göçerlik ve Yerleşik Kültür 
Karşıtlığı” isimli bildirilerini sunmuşlardır. Oturumun ardından Kazakistan 
Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı Alkuat Kazakbayev de kopuzuyla Kazak Dede 
Korkut Küyleri'ni çalmıştır.

Uluslararası Dede Korkut Konferansı'nın kapanış oturumu Sayın Prof. 
Dr. Osman Fikri Sertkaya başkanlığında gerçekleşmiş olup bu oturumda 
sırasıyla şu konuşmacılara söz verilmiştir: “Prof. Dr. Toq Hacıyev, Prof. Dr. 
Tuncer Gülensoy, Prof. Dr. Tuncer Baykara, Prof. Dr. Karl Reichl, Prof. Dr. 
Saim Sakaoğlu, Kamil Veli Nerimanoğlu, Prof. Dr. Prof. Dr. Fikret Türkmen, 
Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu”. Konuşmacılar öncelikle Dede Korkut'la ilgi söz 
almışlar ve konferansla ilgili birtakım değerlendirmelerde bulunmuşlardır; 
ayrıca akademik hayatla ilgili önemli anekdotları işaret etmişlerdir. 
Almanya'dan konferansa katılan Sayın Prof. Dr. Karl Reichl'in belirttiği bir 
ayrıntı millî eğitim ve Dede Korkut üzerine her zamankinden daha fazla 
düşünmemizi zorunlu kılmaktadır. Çünkü Sayın Profesör Reichl'ın, 
“Konferans için henüz Türkiye'ye gelmeden önce Türk komşularıma 
Uluslararası Dede Korkut Konferansı için Türkiye'ye gideceğimi belirttim; 
ancak Dede Korkut'u bilmediklerini öğrenince büyük üzüntü duydum” 
şeklindeki sözleri oldukça düşündürücüdür. 

Konferansta Deli Dumrul'un Bilinci isimli eseriyle bilinen, psikiyatri 
alanında tıp Profesörü olarak çalışan Sayın Bilgin Saydam'ın konuşması ilgiyle 
dinlendi. Ayrıca konferansa uzmanlık alanı yeni edebiyat olan Sayın Prof. Dr. 
Enver Töre ve yine uzmanlık alanı tarih olan Sayın Prof. Dr. Tuncer Baykara da 
Dede Korkut Kitabı'nı faklı bakış açılarıyla ele aldılar. 

Uluslararası Dede Korkut Konferansı'nın gerçekleşmesinde emeği 
geçen başta Hacettepe Üniversitesi Geleneksel Müzik Kültürü Araştırma ve 
Uygulama Merkezi Müdürü ve aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Türk 
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Halkbilimi Bölümü Öğretim Üyesi olan Sayın Prof. Dr. Gülay Mirzaoğlu, Yeni 
Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Hasan Celâl Güzel ve Prof. 
Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ'a; konferansın düzenlenmesinde maddi ve manevi 
katkıları bulunan Hacettepe Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Murat 
Tuncer'e, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve 
Türk Akademisi Başkanı Sayın Prof. Dr. Darkhan Kydyrali'ye teşekkür ederiz.

Yazımızda son olarak bir üzüntümüzü paylaşmak istedik. Konferans 
sayesinde tanışma ve dinleme imkânı bulduğumuz ve 27 Kasım 2015 tarihinde 
doğalgaz zehirlenmesinden ötürü hayatını kaybeden Azerbaycan Milli İlimler 
Akademisi Dilcilik Enstitüsü Direktörü Büyük Türkolog Prof. Dr. Tok 
Hacıyev'e yüce Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. 
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Bu çalışmada editörleri Ebru Gençtürk ve Kadir Karatekin olan Sosyal 
Bilgiler İçin Çoklu Okuryazarlıklar adlı kitap incelenmeye çalışılmıştır.

Sosyal Bilgiler İçin Çoklu Okuryazarlıklar adlı eser, lisans ve lisansüstü 
Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya öğrenci, öğretmen ve akademisyenlerin 
ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak hazırlamış, kuramsal ve uygulama 
örneklerinin de yer aldığı alanında ilk olma özelliği taşıyan kaynak bir kitaptır.

Kitap aşağıda açıklamalarıyla birlikte sıralanan on bir bölümden 
oluşmaktadır.

Bu bölümleri özetleyecek olursak;
1. Kil Tabletten-Tablet Bilgisayara Okuryazarlık: bu bölümde okuma ve 

okuma öğretiminin ne olduğu, dilbilimsel okuma yaklaşımı, psiko-dilbilimsel 
okuma anlayışı, bilişsel psikoloji, sosyo-dilbilimsel okuma anlayışı, sosyo-
bilişsel okuma anlayışı ve okuma öğretimi konularına yer verilmiştir. 
Geleneksel okuryazarlıklar ve yeni  okuryazarlıklar hakkında bilgiler 
verilmiştir.

1. Coğrafya Okuryazarlığı: Bu bölümde coğrafya ve coğra bilginin 
önemi, coğrafya okuryazarlığı kavramının ortaya çıkışı, coğrafya 
okuryazarlığının tanımı, coğrafya okuryazarlığını etkileyen faktörler, coğrafya 
okuryazarlığı ve sosyal bilgiler ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

2. Çevre Okuryazarlığı: Bu bölümde canlı ve cansız varlıkların yaşadığı 
ortam olarak ifade edilen çevre kavramı, çevre eğitimi-çevre okuryazarlığı 
ilişkisi, çevre okuryazarlığı ve bileşenleri, çevre okuryazarlığının düzeyleri, 
sosyal bilgiler ve çevre okuryazarlığı gibi konular hakkında bilgi verilmiştir.

3. Ekonomi Okuryazarlığı: Ekonomi okuryazarlığının ne olduğu, 
ekonomi okuryazarlığının gelişimi, ekonomi okuryazarı olan bireyin 
özelikleri, ekonomi okuryazarlığını etkileyen faktörler, ekonomi 
okuryazarlığının nasıl geliştirilebileceği, ekonomi okuryazarlığının sosyal 
bilgiler programı içerisindeki yeri, sosyal bilgiler dersinde ekonomi 
konularının öğretilmesi konularında bilgiler verilmiştir.

Kitap İncelemesi:
Sosyal Bilgiler İçin Çoklu Okuryazarlıklar
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4. Eleştirel Okuryazarlık: Bu bölümde toplumsal gerçek ve insanlar, 
toplumsal gerçek ve sosyal bilgiler, sosyal bilgilerin veri kaynakları, eleştirel 
okuma ve sosyal bilgiler, eleştirel okuryazarlık, eleştirel okuryazarlık ve sınıf 
kültürü konularına yer verilmiştir.

5.Harita Okuryazarlığı: Bu bölümde yazar hayatın her safhasında 
faaliyetler için gerekli olduğu belirtilen harita kavramı ve haritada aranan 
özellikler, haritada bulunması gereken özellikler, harita okuryazarlığı, sosyal 
bilgiler ve harita okuryazarlığı ilişkisi konularında bilgiler verilmiştir.

6.Hukuk Okuryazarlığı: Yedinci bölümde sosyal güven ve düzen 
ortamının sağlanmasında görevli olan hukuk kavramına, hukuk okuryazarlığı, 
hukuk okuryazarlığının amaç ve hedeeri, sosyal bilgiler öğretiminde hukuk, 
sosyal bilgiler  4-7.  sınıf  programlarındaki hukuk konularının 
değerlendirilmesi, sosyal bilgiler öğretim programı ile hukuk konularının 
ilişkilendirilmesi konularına yer verilmiştir.

7.Medya Okuryazarlığı: Bu bölümde 31 ağustos 2006 tarihinde MEM 
Talim ve Terbiye Kurulu'nda görüşülerek kabul edilen ilköğretim seçmeli 
medya okuryazarlığı dersi öğretim programının kabul edilmesine değinilmiştir. 
Medya okuryazarlığı, medya okuryazarının özellikleri, sosyal bilgiler ve 
medya okuryazarlığı konuları hakkında bilgiler verilmiştir.

8.Politik Okuryazarlık ve Aktif Vatandaşlık: Bu bölümde politik 
okuryazarlık kavramı, bu kavramın ortaya çıkışı, politik okuryazarlık ve 
eğitim, sosyal bilgiler ve politik okuryazarlık, aktif vatandaşlık ve politik 
okuryazarlık konularında bilgiler verilmiştir.

9.Tarih Okuryazarlığı: Bu bölümde sosyal bilgiler disiplinlerinden biri 
olan tarih eğitimi, sosyal bilgiler ve tarih eğitimi, tarih eğitimi ve tarih 
okuryazarlığı, tarih okuryazarlığının on bir alt boyutu, sosyal bilgiler ve tarih 
okuryazarlığı konularında bilgiler verilmiştir.

10.Teknoloji Okuryazarlığı: Bu bölümde insan hayatında her alanda yer 
alan ve insan yaşamını şekillendirdiği belirtilen teknoloji kavramına, teknoloji 
okuryazarlığı kavramının tarihçesine, teknoloji okuryazarlığı kavramının 
tanımı ve boyutlarına, teknoloji okuryazarı bireyin özelliklerine, teknoloji 
okuryazarlığı ve sosyal bilgiler ilişkisi konuları hakkında bilgiler verilmiştir.

Kitabı genel olarak değerlendirecek olursak; kitap sosyal bilgiler ve 
sosyal bilimlerin içeriğindeki disiplinleri ele alan, güncel ve kapsamlı 
yapısıyla, bu alanlarda öğrenim gören ve çalışmalar yürüten kişilere kaynak 
olabilecek alanında ilk olma özelliği taşıyan bir eserdir. Kitap on bir bölümden 
oluşmaktadır ve tüm bölümlerde yer alan kazanımlar, sonuç ve o bölümde ele 
alınan konular ile ilgili örnek etkinliklerin bulunması ile içeriği daha anlaşılır 
hale getirmiştir. Kitapta her bir bölümde işlenen konular tüm boyutlarıyla ele 
alınmıştır. Okuryazarlık kavramı kullanımın yaygınlaşması ve bu kavrama 
yüklenen anlamların farklılaşması nedeniyle öne çıkmaktadır. Sosyal bilgiler 
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için çoklu okuryazarlıkları ele alan kitabın bu alanda yapılacak olan diğer 
çalışmalara rehber olacağı düşünülmektedir.

Kaynak
Gençtürk, E. ve Karatekin, K. (Editörler). (2013). Sosyal Bilgiler İçin Çoklu 

Okuryazarlıklar, Ankara:Pegem Akademi. 296 sayfa, 1. Baskı.
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Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yazım Kuralları
Yazılar, PC uyumlu Microsoft Ofce Word 2003 veya sonrası sürümler ile 

yazılmış olmalıdır. Kelimelerin imlasında Türk Dil Kurumunun en son 

çıkardığı İmla Kılavuzu esas alınmalıdır. 
I. Başlık 
14 yazı büyüklüğünde, kelimelerin ilk har büyük, koyu ve ortalanmış biçimde 

yazılmalı ve konu hakkında bilgi verici olmalıdır. 
II. Yazar(lar)ın Adı 
Dergide yazar ad(lar)ı yazılırken herhangi bir akademik unvan belirtilmez. 

Yazar(lar)ın akademik unvanı, çalıştığı kurum ve yazışma adresi dipnot 

biçiminde sayfanın altına yazılır. 
Yazarı tanıtıcı bilgi ilk sayfanın altında verilecek 9 yazı büyüklüğünde 

olmalıdır (Prof. Dr. M.S. 
Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü gibi). 
Makalenin yazarı; adını, soyadını, görev yaptığı kurumu ve akademik unvanını 

tam ve açık olarak belirtmeli kendisi ile doğrudan iletişim kurulabilecek telefon 

numarası, açık adresi ve elektronik posta adresini vermelidir. 
III. Özet 
Özet İngilizce ve Türkçe olmak üzere her iki dilde “Öz” ve “Abstract” başlığı 

altında yazılmalıdır. 10 yazı büyüklüğünde, tek satır aralığında, her iki yana 

yaslı ve 200 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Türkçe ve İngilizce 

anahtar kelimeler “Anahtar Kelimeler” ve 
“Keywords” başlığı altında 3 ile 5 kelime arasında bulunmalıdır. Türkçe 

özetten sonra Türkçe 
“Anahtar Kelimeler”, İngilizce özetten sonra İngilizce “Keywords” kısmı yer 

almalıdır. 
IV. Bölüm Başlıkları: 
12 yazı büyüklüğünde, kelimelerin ilk har büyük, koyu ve ortalanmış biçimde 

yazılmalı ve numara verilmeden birbirini izleyecek şekilde sıralanmalıdır. 
V. Alt Bölüm Başlıkları: 
11 yazı büyüklüğünde, kelimelerin ilk har büyük, koyu ve ortalanmış biçimde 

yazılmalıdır. 
VI. Metin 
Ana metin; 
a) A4 kağıt boyutuna 3 cm kenar boşlukları ile, 
b) 11 yazı büyüklüğünde Times New Roman yazı tipi ile, 
c) 1,5 satır aralığı ile, 
d) Her iki yana yaslı olacak şekilde, 
e) 6000 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. 

Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi Yazım Kuralları
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VII. Kaynaklar: 
Kaynaklar kısmı APA (American Psychological Association, 2001: 5. baskı) 

kurallarına uygun olacak şekilde yazılmalıdır. APA ilgili daha fazla bilgiye 

ulaşmak için aşağıdaki web adreslerinden yararlanılabilir. 

owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/ 
www.english.uiuc.edu/cws/wworkshop/writer_resources/citation_style

s/apa/apa.htm 
Yazı Metninde Kaynak Gösterme 
Cümlede yazarların isimleri kaynak olarak belirtilmişse yazarların soy 

isimlerinin yanında parantez içinde kaynağın basım tarihi yazılır. 
Örnek: Özçağlar (2008,),......... 
Yazarlar cümle içinde kaynak olarak gösterilmemiş ise cümle bitiminde 

parantez içinde yazar soy isimleri ve tarih birlikte yer alır.  
Örnek: ...........(Özçağlar, 2006). 
Eğer birden fazla kaynak varsa kaynaklar “;” işareti ile ayrılır ve alfabetik 

sıraya göre ilk yazarın soy isim baş harne göre yazılır. 
Örnek; (Akçay, 2002; Bozkurt ve Koray, 1992; Kılıçoğlu ve Altun, 2002). 
Kaynakta ikiden fazla (5 yazara kadar) yazar varsa ilk defa referans verirken 

bütün yazarlar soy isimleri ile sıraladıktan sonra daha sonraki referanslarda ilk 

yazarın soy isimi ile birlikte Türkçe makalelerde “ve diğer.” şeklinde kullanılır. 
Örnek: ...... (Başaran, Yılmaz, Ertegün ve Öztürk, 1985). Başaran ve diğer. 

(1985) göstermiştir ki… 
Eğer kaynak, altı ya da daha fazla yazar içeriyorsa her zaman ilk yazarla birlikte 

Türkçe makaleler de “ve diğer.” şeklinde kullanılır. 
Bir kaynaktan yararlanırken o kaynak başka bir kaynaktan yararlanmış ise; 
Örnek: Ana kaynak "Doğan" olsun ve siz o kaynaktan yararlanmadınız bu 

kaynağı ("Demir") çalışmasından yararlandınız, bu durumda aşağıdaki gibi 

referans yazılmalı: 
Doğan (aktaran Demir, 2001)....... 
VIII. Alıntılar 
I. Direkt alıntılarda her zaman yazar, tarih ve sayfa numaraları referansta 

belirtilmelidir. Alıntı 40 kelimeden az ise cümle çift tırnak içinde belirtilmedir, 
Örnek 1. “.......................”(Güneş, 2006, s. 2). 
Örnek 2. Başar (2001) öğrenmeyi “...................” (s.46) olarak tanımlamaktadır. 
II. Alıntı 40 ya da daha fazla kelimeyi içeriyor ise tırnak içinde değil normal 

makaledeki yazıdan ayırmak için, block format'ında, her satır soldan itibaren 

beş boşluk olacak şekilde yazılmalıdır. 
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IX. Kaynakça 
Kitap 
Piaget, J. (1929). The Child's Conception of the World. London: Routledge and 

Kegan Paul. 
Fidan, N. ve Erden, M. (1994). Eğitime Giriş. Ankara: Meteksan Anonim 

Şirketi. 
Editörlü Kitap 
Güneş, T. (2006). Fen Bilgisi Laboratuar Deneyleri. Anı Yayıncılık (Ed.), Fen 

Bilgisi Öğretiminde Laboratuvarın Yeri ve Önemi (s. 3-4). Ankara. 
Hakemli Dergideki Makale 
Sheridan, J.M. (1968). Children's Awareness of Physical Geography. The 

Journal of Geography, 67, 82-86. 
Eraslan, A., ve Aspinwall, L (2007). Quadratic Functions: Students' Graphic 

and Analytic Representations. Mathematics Teacher, 101 (3), 233-237. 
Basılmamış Lisansüstü Tezler 
Fakir, B. (2007). Eğitimde Yeni Yönelim. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 
ERIC Dokümanı 
Huld, A., ve Belle, F. (2002). The Psychology of Mathematical problem solving 

(Report No. ABCDE-RR-99-2).East Lansing, MI: National Center for 

Research on Teacher Learning. (ERIC 
No. ED123456) 
Sempozyum /Konferans, Toplantı ve Proceedings 
Barlow, D. H., Chorpita, B. F., ve Turovsky, J. (1996). The modeling 

perspective on world 
problems. In R. Jacques (Ed.), Atlanta Symposium on Activation: Vol. 22. 

Constructing Meaning for The Concept of Equation (pp. 333-343). Lincoln: 

University of Atlanta Press. 
Walter, J. K., ve Huston, H. N. (1995). Student understanding of topics in linear 

algebra. 
Proceedings of the National Academy of Physic, USA, 25, 11111-12222 
Web sitesi 

www.abcdefg.org (24.08.2008) 
X. Dipnot 
Yazılarda dipnot verilmesi gerektiğinde, açıklamalar metin içinde numara 

verilerek sayfa sonunda belirtilmelidir. Dipnotlar 8 punto, Kaynakça 

kısmındaki referanslar 9 punto olmalıdır. 
XI. Şekiller 
Şekil yazısı şeklin altında 10 yazı büyüklüğünde koyu olarak yazılmalıdır. Eğer 
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metnin içinde birden fazla şekil yer alıyorsa numaralı olarak verilmelidir. 

Şeklin adı belirtildikten sonra, eğer şekil bir başka kaynaktan alınmış ise, alıntı 

yapılan kaynağa gönderme yapılır. 
XII. Tablolar 
Tablolar metin içinde, tablo yazısı tablonun üstünde ve numaralandırılarak 

verilmeli, içeriği tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablo 

başlıklarının sadece ilk hareri büyük olarak düzenlenmelidir. Tabloların 

sağına ya da soluna herhangi bir yazı yazılmamalıdır. Tablo başlığı 10 yazı 

büyüklüğünde olarak, tablo içeriği de 9 veya 10 yazı büyüklüğünde olmalıdır. 
Not: 
APA'nın genel özellikleri bölümünde örnek olması amacıyla verilmiş olan 

referanslardan bir kısmının gerçek referanslarla ilgisi yoktur. Bu referanslardan 

bir kısmının bulunması gerçek olmadıklarından dolayı mümkün değildir.




