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Ayten Kaya Görgün’ün “Arıza Babaların Çatlak 
Kızları” Adlı Romanına Da�r Bazı Tesp�tler  

 

Ayfer YILMAZ* 

 
Öz 

Ayten Kaya Görgün'ün “Arıza Babaların Çatlak Kızları” adlı romanında 

S�vas'tan belk� daha doğudak� �llerden gel�p dökülüp saçılarak, bazı şeyler� ger�de 

bırakarak Samsun asfaltından Ankara'nın kıyısına yerleşen �nsanların büyük kente 

ucundan bucağından dah�l olma çabasını tanıyoruz. Aynı zamanda k�ş�ler�n kend�n� 

sürdürme ve değerler�n� y�t�rmeme çabasına da tanıklık ed�yoruz. Roman, farklı 

kadın h�kâyeler� üzer�nden kadının, “yen� dünyadak�” konumunu sorgulatıyor. Ve 

b�rey�n var olma mücadeles�nde kadının �k�-üç kat daha fazla engel aşmak zorunda 

olduğunu gözler önüne ser�yor. Göç h�kâyeler�n�n atmosfer�n� ustaca kurgulayan 

masalsı g�r�şten sonra tanıştırıldığımız karakterler�n şeh�rdek� yen� hayatına 

eğ�l�yoruz. Romandak� kadınlar, kend�ler�n� var etme çabalarında “arıza” babalarına 

karşı ancak “çatlak” olurlarsa ayakta kalab�l�rler. Bunların yanı sıra kurgudak� 

sıçrayışlar, neden-sonuç �l�şk�s�n�n örülme b�ç�m� merak dozunu kararında tutuyor. 

Karakterler�n her b�r� uzatılmış, ayrıntılı bet�mlemelere g�rmeden- b�rkaç becer�kl� 

hamleyle en baştan ç�z�l�yor. Metn�n, okuru ev �çler�ne, odalara dek yürüten canlı b�r 

atmosfer� var. Gecekondu mahalles�n�n yoksulluğu, olanca doğallığıyla gel�p 

kuruluyor �mgelem�m�ze.  

Anahtar Kel�meler: Kent, gecekondu, göç, kadın, Ankara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Doç. Dr., Gaz� Ün�vers�tes�, Edeb�yat Fakültes�, Türk D�l� ve Edeb�yatı Bölümü Öğret�m 
Üyes�, ay�lmaz@gaz�.edu.tr  
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Ayten Kaya Görgün’s “Nutty G�rls of Cracked Dads” 

Some Observat�ons on The Named Roman 
 

Abstract 

   In Ayten Kaya Görgün's novel "Nutty G�rls of Cracked Dads", we w�tness 

an effort of those who comes from S�vas, maybe even further east; of those who 

becomes more modern�zed, by m�grat�ng from the s�de-roads of Samsun to the 

coastl�ne of Ankara to adapt to the metropol�tan c�ty l�fe. We also w�tness an effort 

of those who w�sh to surv�ve the�r self-consc�ousness and ma�nta�n the�r values. The 

novel makes the reader quest�on the state of women �n the "new world" through 

var�ous stor�es about women. After a fable-l�ke �ntroduct�on that �s br�ll�antly sets up 

the atmosphere of m�grat�on stor�es, we, as readers, encounter the new l�fe of 

characters that were prev�ously �ntroduced. In the�r effort to surv�ve, the women 

characters can only succeed by go�ng nuts towards the�r cracked dads. Moreover, the 

surpr�se element �n the plot as well as the construct�on of the causat�ve structure 

keeps the readers' �nterest �n determ�nat�on. The characters are drawn at the 

beg�nn�ng w�th a few sk�llful move, w�thout prov�d�ng deta�led descr�pt�ons. The 

text �s present�ng an atmosphere where �t walks the reader �ns�de of the house and 

the rooms. The poverty of shantytown f�nds place �n our �mag�nat�on w�th an utmost 

spontane�ty. 

Keywords: Urban c�ty, shantytown, �mm�grat�on, women, Ankara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ayfer YILMAZ
Ayten Kaya Görgün'ün “Arıza Babaların Çatlak Kızları” Adlı Romanına Da�r Bazı Tesp�tler
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H�kâye ve senaryo yazarlığının yanı sıra m�zah yazıları �le de d�kkat 

çeken günümüz yazarlarından Ayten Kaya Görgün, �lk ve ş�md�l�k tek 

romanı Arıza Babaların Çatlak Kızları1 �le Ankara'nın  gecekondu mahalles� 

olarak b�l�nen Mamak semt�nde yaşayan �nsanların hayatına b�r pencere 

açmaktadır. Roman, Anadolu'nun yoksullukla yoğrulan topraklarını terk 

ederek geld�kler� Ankara'da, yaşama tutunmaya çalışan �nsanların b�rb�r�ne 

benzer öyküler�n�, m�zahî b�r üslupla d�le get�rmekted�r. Merkez�nde 

kadınların yer aldığı romanda, köyden kente göç temasının yanı sıra kadın 

hakları, a�le �ç� ş�ddet, �ş yaşamı, eğ�t�m g�b� pek çok konuya da 

değ�n�lm�şt�r.  

Az�z Nes�n'�n eserler�n� anımsatan romanın b�r yer �nde 

kahramanlardan b�r�; “(…) Sank� günler�m�z� Az�z Nes�n yazmış da b�z 
oynuyoruz…” (s.90) demekted�r. Romanda anlatıcı konumundak� yazar �se; 

“(…) Kom�kl�k yokluk ve yoksunluktan çıkardı, bu topraklarda her �k�s�nden 
de fazlasıyla vardı. B�l�nçle değ�l, kend�l�ğ�nden �ş� del�l�ğe vurup 
ağırlıklarını gülmeden yana kullanmasaydılar; belk� de çatlamakla da 
kalmayıp hayat onları çatırdatacaktı. Ya da her şey �ç�n zaten çok geçt�. B�r 
çatlağı kapatmak �nsanın kaç yılını alırdı? Pek�, açılan b�r çatlak ömür b�llah 

kapanır mıydı?” (s.100) d�yerek, m�zahın ortaya çıkışı hakkında b�r yorumda 

bulunur. 

Yazar Arıza Babaların Çatlak Kızları romanıyla, Türk toplumunun 

b�r kes�m�n�n prof�l�n� ortaya koyarken, göç ve gecekondu gerçeğ�n�n 

ardında b�rçok soruna yer yer m�zahî b�r yaklaşımla değ�nerek, “Güler�z 

ağlanacak hal�m�ze!” ded�rten manzaralar resmeder.  

Araştırmacı Sabr� Çakır tarafından; “�nsanların, grupların 
demograf�k, coğraf�k, ekonom�k ve Sosyo-pol�t�k nedenlerle zaman ve 
mekânda yer değ�şt�rmes� �le eyleme dönüşen ve eylem�n b�t�m�nden sonra 

da etk�ler� devam eden b�r süreçler bütünü” olarak tanımlanan göç olgusunun 

Türk topraklarındak� tar�hî geçm�ş�, 17. yüzyıla kadar dayanır (Çakır, 

2011:210). Türk toplumunda beraber�nde gecekondulaşmayı da doğuran 

köyden kente göç hareketler�n�n başlangıcı �se, 1950'l� yıllara dek uzanır. 

Dünyada yaşanan sanay�leşme sürec�n�n b�r sonucu olarak d�ğer ülkelerde de 

                                                 
1 Ayten Kaya Görgün, Arıza Babaların Çatlak Kızları, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 
2011. Alıntılar, bu baskıya a�tt�r.  
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Türk�ye'dek�ne benzer sosyal hareketl�l�kler yaşandığını burada �fade etmek 

gerek�r. Türk�ye'de göçü tet�kleyen ş artlara bakılacak olursa, “1950'l� 
yıllardan sonra Türk�ye'n�n öneml� b�r s�yas� (çok part�l� hayata geç�ş), 
ekonom�k (ekonom�de l�beralleşme) ve sosyal (toplumsal çözülmeler) 

gel�şme”ler�n etk�l� olduğu görülmekted�r (Güreşç�. 2011:127).   

Kırsaldan büyük kentlere kontrolsüz şek�lde süregelen göçün, kent 

açısından b�rtakım sorunlara sebep olacağı açıktır. Kent açısından bu 

sorunlardan bazıları; �şs�zl�k, nüfus artışından doğan ulaşım sorunu, kültürel 

değ�şmeler ve uyum sorunu, s�yasal hayata yansıyan olumsuz etk�ler�, altyapı 

sorunları (Özdem�r, 2012:12-13) yanında suç oranlarının artışı sayılab�l�r.  

Gecekondu a�les�n�; A. Konut, B. G�y�m-Kuşam, C. Beslenme, D. 

Sağlık-Tem�zl�k, E. İş Bölümü, F. Evlenme, G. A�len�n Yapısı 

bakımlarından �nceleyen İbrah�m Yasa, söz konusu a�le yapısını, “(…) 

yararlı gördüğü b�rtakım köy özell�kler�n� sürdüren, buna karşılık uygun 
bulduğu kent özell�kler�nden b�r bölüğünü zamanla kabullenm�ş, toplumsal 
değer ve alışkanlıkları bakımından b�r ucu köyde, öbür ucu kentte �k� a�le t�p� 
arasında b�r geç�ş durumu”2 hal�ndek� a�le olarak tanımlar. Dolayısıyla, tam 

olarak ne kentl�, ne de köylü olamayan gecekondulunun, “(…) kentte köylü 

“Ötek�” olarak, “eks�k Ötek�” “Yanlış Ötek�” “ger� kalmış Ötek�”   (Erman, 

2004: 4) olduğu açıktır.  

Türk toplumunda köyden kente göç g�derek artan b�r sey�r �zleyerek 

devam eden b�r toplumsal olgu olarak varlığını sürdürdüğü g�b�, ortaya 

çıkardığı sorunlar da artarak devam etmekted�r. Bu bakımdan Arıza 
Babaların Çatlak Kızları, hayatında köyünden çıkmamış �nsanların, akın akın 

geld�kler� büyük şeh�rlerde, şeh�rl� olamayan, köylü de kalamayan a�le yapısı 

�ç�nde, karşılaştıkları açmazları ortaya koymaktadır. Romanın b�r d�ğer 

özell�ğ� �se b�r Ankara romanı olmasıdır.  

Ankara'nın Mamak semt�, arkasını Çankay a'ya dönmüş, Doğu 

Anadolu'dan göçle gelenler�n yerleşt�kler� ve yakın zamana kadar 

Ankara'nın çöpler�n�n döküldüğü b�r semt olarak b�l�nmekted�r. B�r başka 

                                                 
2 YASA, İbrah�m: “Gecekondu A�les�, Geç�ş Hal�nde B�r A�le T�poloj�s�”, S�yasal B�l�m ve 
Hukuk, 1970, s.10.  
http://derg�ler.ankara.edu.tr/derg�ler/42/435/4856.pdf,  (24.07.16).  
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dey�şle, Mamak, b�r “gecekondu” semt�d�r3. Buraya b�rb�r� ardı sıra göç eden 

a�leler, b�r gecede kondurdukları konutları �le a�t olmadıkları b�r şeh�rde var 

olmaya çalışmaktadır. Romanda köydek� yaşam tarzını ve geleneksel dünya 

görüşünü de taşıdıkları şeh�rde, zamanını ev�nden, yaşadığı mahalleden 

çıkmadan geç�ren anneler, �k�nc� sınıf �şlerde öles�ye yorulmak pahasına 

hayata tutunmaya çalışan babalar ve onların çocuklarının oluşturduğu �k�nc� 

kuşakla kabuk değ�şt�rme sürec�nde çek�len sancılar, d�dakt�k olmaktan 

uzak, eğlend�r�rken düşündüren b�r üslupla ortaya konulur. Satır aralarında 

rastladığımız ve dönem�n s�yas� ortamına �şaret eden konular, alanımızın 

dışında kaldığından �ncelemem�ze dâh�l ed�lmem�şt�r.  

Roman, genç b�r kız olan Sak�ne'n�n �ş yer�ndek� �lk haftasının son 

gününde uğradığı b�r saldırı �le başlar. Sak�ne, Mamak semt�nde oturan, çok 

çocuklu b�r a�len�n en küçük kızıdır. L�seden sonra ün�vers�te �mt�hanını 

kazanamayınca, daha doğrusu ÖSYM duvarına çarpınca (s.5), babasının tüm 

�t�razlarına rağmen, aynı mahalleden arkadaşı olan bankacı F�gen vasıtasıyla 

Aysun adlı b�r avukatın yanında sekreterl�k yapmaya başlamıştır. Genç kız, 

mesa� b�t�m�n�n yaklaştığı saatlerde of�se gelen, h�ç tanımadığı ve Aysun 

hanımla randevusu olduğunu �dd�a eden b�r� tarafından dövülür. Üstel�k 

adam dövmekle de kalmaz, genç kızın ağzına tükürür. Sak�ne yaşadığı bu 

olayın şoku �le eve döner. Ancak bu olaydan evde bahsetmes�, babası 

tarafından b�r daha �şe gönder�lmemes� tehl�kes�n� de taşıdığı �ç�n k�mseye 

                                                 
3 Gecekondu kavramı hakkında pek çok araştırmacı çeş�tl� tanımlar yapmıştır. Burada sadece 
b�r tanes�n� paylaşmayı yeterl� görmektey�z. Araştırmacı Ruşen Keleş'e göre, gecekondu 
kavramını şöyle açıklamaktadır: “bayındırlık ve yapı kurallarına aykırı olarak, gerçek ya da 
tüzel, kamusal ve özel k�ş�ler�n toprakları üzer�ne, toprak �yes�n�n �stenç ve b�lg�s� dışında, 
onamsız olarak yapılan, barınma gereks�nmeler� devletçe ve kent yönet�mler�nce 
karşılanamayan yoksul ya da dar gel�rl� a�leler�n yaşadığı barınak türü”. (Aktaran Kasım 
Kahraman, “Türk�ye'de Şeh�rleşme Sorunu ve Gecekondu Sorunu”, Doğu Anadolu Bölges� 
Araştırmaları 4, 2003, s.113). Mübeccel Kıray �se gecekondular üzer�ne yaptığı b�r 
araştırmada şunları �fade etmekted�r: “(…) Konutun ucuzluğu, her şeyden önce, yapıyı 
yapanın kend�s�, arkadaşları ve akrabalarınca sağlanan karşılıksız emek ve ondan sonra 
becer�l� emeğe en az ücret�n ödenmes� yolu �le sağlanmaktadır. İk�nc� tasarruf kaynağı, 
bulab�ld�kler� ölçüde ucuz ve dolayısıyla düşük n�tel�kl� yapı malzemes� kullanmaktır. Üçüncü 
ve oldukça öneml� b�r tasarruf da, konutun üzer�ne yapılacağı arsa �ç�n h�ç para ödememek ya 
da “normal” sayılmayacak kadar az para ödemek olanağıdır.” (Mübeccel Kıray, “Gecekondu, 
Az Gel�şm�ş Ülkelerde Hızla Topraktan Kopma ve Kentle Bütünleşememe”, Devlet İstat�st�k 
Enst�tüsü: Mahall� Seç�mler Sonuçları, 2 Haz�ran 1968, s.563).  
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b�r şey söyleyemez. Yaşadığı olayın üstüne, b�r de o akşam sofrada babasıyla 

tartışınca, zaten huzursuz olduğu baba ev�nden kaçmaya karar ver�r.  

Aynı mahallede oturan Eylem de, o akşam �ş çıkışında eve saçları 

�nsan p�sl�ğ�ne bulaşmış halde gelerek babasının öfkes�ne maruz kalır. 

Olayın erkek arkadaşıyla parkta b�r ağacın altına uzanmaları sebeb�yle 

gerçekleşt�ğ�n� babasına söyleyemeyeceğ� �ç�n, can havl�yle kend�n� kapattığı 

banyonun penceres�nden bornozla kaçar. Kend�s�ne arkadaşlarından sadece 

Sak�ne yardım el�n� uzatır ve Eylem oraya sığınır. İk� genç kız, babalarının 

baskılarından, dayaklarından, kötü davranışlarından kurtulmak �ç�n b�rl�kte 

kaçmaktan başka çıkar yol bulamazlar ve İstanbul'a doğru yola çıkarlar.  

Roman aşağı yukarı y�rm� dört saatl�k b�r zaman d�l�m�ndek� olayları 

anlatır. Ancak ger� dönüşlerle otuz beş, kırk yıllık b�r zamana yayılan 

der�nl�k söz konusudur. 1980 sonrası döneme �şaret eden romanda zaman, 

“(…) kadın kısmının çalışmasının ayıp olduğu noktanın az ötes�nde”d�r (s.6).  

Yazar, zamana da�r çarpıcı b�r açıklama �le kentsel dönüşümden 

önces�nde, “gecekondu” mahalleler�ndek� görünüme de değ�n�r: 

 “Kepçeler henüz sokağa g�rmem�şt�, b�n b�r emekle d�k�p 
yeşertt�kler�, meyves�n� yed�kler�, gölges�nde oturdukları ağaçlar henüz 

tarumar ed�lmem�şt�, badanalı evler b�rb�rler�ne yaslanmış haller�yle halen 
ayaktaydı, �ğde kokusu ve dallarda k�raz vardı. Çocuklar üst üste koydukları 
taşlarla kale yapmış ve ter �ç�nde, tozun toprağın arasında top peş�nde 
koşuyorlardı. Yen�yetme, bıçkın del�kanlılar köşe başlarında racon 

kes�yorlardı. Kadınlar yol kenarında, başlarındak� eşarplara sakızları yapışık, 
gel�nler�n el�nde dantel, kaynanaların el�nde yamalık yapılan çoraplar, �lmek 

�lmek paspasa dönüşen rengârenk �pl�klerle bugünler� arayacaklarını 
b�lmeden günü güne ekl�yorlardı.” (s.18).  

İç göçün Ankara'nın kıyısına attığı �nsanların yaşamlarından kes�tle r 

sunulan romanda, yıllar önces�nde göç yoluna neden ve nasıl çıkıldığına da�r 

b�lg�ler de ver�l�r. Buna göre Ankara'nın doğusunda kalan kırsal yörelerden 

önce erkekler büyük şeh�rlere ya askerl�k �ç�n ya da çalışmak maksadıyla 

gelm�ş, kadınlar ve çocuklara düşen �se g�den�n yolunu gözlemek olmuştur. 

Ancak gün gel�p geç�m kaygısı artınca, bu a�leler, kadın, çoluk çocuk, hep 

b�rl�kte yollara düşer: 

“Her şey� göze alanlar aysız b�r gece vakt�, yalnız kabı kacağı, ötey� 
ber�y�, tası tarağı, çoluğu çocuğu, yatağı yorganı, çulu çaputu değ�l, 
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eller�ndek� nasırı, dudaklarındak� duaları, kulaklarındak� n�nn�ler�, 
�çler�ndek� sesler�, soldukları dağ kokusunu, d�ller�ndek� d�kenler�, 
dedeler�n�n anlattığı kaçgöç h�kâyeler�n�, söyled�kler� türküler�, akıllarındak� 
gelg�tler�, kuşkularını, kend�ler�nden öncek�ler�n sırtlarına b�nd�rd�kler�n�, 

yaşayıp b�r�kt�rd�kler� ne varsa güçler� yett�ğ�nce yükled�ler kamyonun 
tepes�ne, kend�ler�yle b�rl�kte. Kamyona yükled�kler�nden, �çler�ne 
anlattıklarından daha çoktu ger�de bıraktıkları. İnsan ne kadarını yükley�p, 

nereye kadar sürükleyerek taşıyab�l�rlerd� k� çocukluk vatanını?” (s.6). 

Ger�de kalanlar �se “bırakılmışlıklarını, �nc�nm�şl�kler�n�, d�ller�n�n 
ucuna gel�p de konuşamadıklarını, ıslanan gözler�n� eller�n�n ters�yle s�lerek, 
yutkunarak,” (s.7) yola çıkanları uğurlarlar4.  

Göçle geld�kler� bu topraklarda kend�ler�ne sess�z sedasız b�r hayat 

kuran bu �nsanlar, zamanla ger�de bıraktıklarını özleseler de geld�kler� bu 

topraklarda hayata tutunab�lmek �ç�n her türlü fedakârlığı yapmak, her türlü 

becer�y� kazanmak zorunda kalırlar. “Kondukları” b�r yerde, eller�nde paraya 

çev�reb�lecekler� ne varsa ucuz pahalı demeden satıp, teneke, naylon g�b� 

bulab�ld�kler� her tür malzeme �le başlarını sokacakları b�rer ev yaparlar. 

Zamanla eller�ne �mkân geçt�kçe evler�n� büyütür, şekl�n� değ�şt�r�rler, ancak 

bu evlerde, geld�kler� yerlerdek� alışkanlıklarını, gelenekler�n�, yaşam 

tarzlarını da sürdürme çabasından da vazgeçmezler.   

Göç �nsanlarının tümü, geld�kler� şehre uyum sağlama konusunda 

yaş ve c�ns�yetler�ne göre zorluk çekerler.  Örneğ�n büyük şehre göç 

ett�kler�nde “(…) sek�z on yaşlarında olan o kara kuru çel�ms�z çocuklar hep 
büyük olmanın zorluğunu ve yokluğunu çekt�ler. Onlar çarçabuk büyüyen 

çocuklardı, zamandan hep alacaklı kaldılar…” (s.28).  

Bu semtlerde çocuklar yaşlarının üzer�nde yükler�n altına g�rmek 

zorundadırlar. Kaynakçı, sucu, sakızcı, s�m�tç�, çöpçü olan bu çocuklar “(…) 

her şeyd�ler de b�r çocuk değ�ld�ler…”  (s.9). Y�ne de bu yen� çevreye �lk 

                                                 
4 Araştırmacı Fat�h Çel�k, halkı göçün sebepler�n� üç grupta ele almaktadır: 1.İt�c� Güçler 
(1.Tarımsal Toprak Yeters�zl�ğ� , 2. Düşük Gel�r ve İşs�zl�k, 3.Arız� Olaylar), 2.Çek�c� Güçler 
(1.Yüksek Gel�r ve İst�hdam Fırsatı, 2.Ekonom�k Durum, 3.Kentsel Kamu H�zmetler�, 
4.Kenttek� Akraba ve Tanıdıklar), 3.İlet�c� Etkenler (Teknoloj�k gel�şmeler, Ulaşımdak� 
Gel�şmeler) (bkz. Fat�h Çel�k, “İç Göçler�n İt�c� ve Çek�c� Güçler Yaklaşımı �le Anal�z�”, 
Erc�yes Ün�vers�tes� İkt�sad� ve İdar� B�l�mler Fakültes� Derg�s�, Sayı: 27, Temmuz-Aralık 
2006, s. 149-170.  
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onlar alışırlar. “(…) karda kışta yalınayak, eller�nde sanayağı, salça sürülmüş 
ekmekler�yle, akan sümükler�yle, d�zler�nde eks�k olmayan yaralarla…” 

(s.10), sıfır numara kes�lm�ş saçları, elde d�k�lm�ş çantaları, kara last�k 

ayakkabıları (s.12) ve k�rl� tırnaklarıyla (s.19) etraftak� çöplükler� 

kend�ler�ne oyun alanı olarak görmekte, çevrey� tanımak konusunda �se 

cesur davranmaktadır. Ancak bu mahalleler�n çocuklardan bazıları zamanla 

�st�smara açık hale gel�p, güç odakları tarafından kullanılarak, anarş�ye 

sürüklenm�ş ve anarş� ortamının bedel�n� en ağır b�ç�mde ödem�şt�r. 

Bu mahalleler�n kadınları da şehr�n merkez�ndek� hemc�nsler�nden 

farklı b�r yaşam sürer. Her ne kadar değ�ş�k yörelerden gelm�ş olsalar da, 

b�rb�rler�ne çok benzed�kler� ve başka �mkânları da olmadığı �ç�n 

b�rb�rler�yle çabucak kaynaşıp, komşu olurlar. Başlık parası karşılığı alınan 

bu kadınlar, ölünceye kadar koca ev�nde kalmak zorundadır.  Yaşam alanları 

sadece ev ve evler�n�n sokağından �baret olan ve çoğu okuma yazma 

b�lmeyen, koca dayağı sebeb�yle “Allah't an çok kocalarından” (s.27) korkan 

bu kadınlar, “(…) hem duvar ustasıydı hem sıvacı, hem badanacı hem 
tuvaletler �ç�n, su �ç�n kuyu kazıcı. At g�b� kadınlardı, her �şe koştular. 
Memeler� yen� yen� fındık g�b� çıkan kızlar analarından ger� kalmadı, 

koşulan her �ş�n ucundan tuttular. Oyunun peş�ne değ�l �ş�n gücün derd�ne 
düştüler.” (s.9). 

Kadınlar köydek� hayatın b�r benzer�n� burada da sürdürürler. Tavuk 

beslemek, küçük bahçeler�nde sebze yet�şt�rmek, kurdukları kazanlarda 

çamaşır yıkamak yanında, ekmek p�ş�rmek ya da dolma sarmak, salça 

kaynatmak, halı yıkamak, çey�z ütülemek, hamur kesmek, yaprak sarmak 

g�b� �şler� ortaklaşa yapılan �şler� burada da sürdürmekted�rler.  

Romanda olaylar, tesp�tler ve yorumlar; Paşa amca, karısı F�ncan 

teyze ve onların kızı Sak�ne �le Hıdır amca, karısı Naf�ye teyze ve onların 

kızları F�gen ve Eylem etrafında ortaya konulur.  

Yıllarca kocasının her türlü aşağılamalarına, dayaklarına dayanmış, 

““Oku!” d�ye başlayan kalın k�taplardan payına “Sus!”” düşen F�ncan teyze 

son zamanlarda “Günbegün, kat kat çıktığı suskunluk gökdelen�n� en üst 

kattan yıkmaya…” (s.29) n�yetl� görünmekted�r. Kırk yıllık evl�l�ğ� boyunca 

on �k� doğum yapan, yaşayan sek�z evlada sah�p olan F�ncan teyze, 

çocuklarının yanı sıra hem kocasının tüm h�zmetler�n� görmüş, hem de 

kocasının a�les�ne bakmıştır. Ancak kocası tarafından kend�s�ne ver�len �k� 
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�nek parası tutarındak� başlık parasının bedel�n� bunca h�zmet�ne rağmen, 

kocasının nazarında ödeyemem�şt�r: 

“(…) İnsan gençken başını önüne eğ�yor, sabırlı oluyor, yutuyor, 
katlanıyor ama yaş geç�nce, mel�ke olsan karşısında konuşmadan 

duramıyorsun, susamıyorsun. Kocaya susmaların dolup taşıyor; artık toruna 
susuyorsun, gel�ne, kıza susuyorsun ama artık kocaya susamıyorsun. Ee ben 
de artık azın adamı değ�l�m, altmışımı dev�rd�m, gayrı b�r erkek de ben 

oldum. Bakmayın çekt�ğ�me, çek�lecek adam değ�ld�, kader�md�, çocuklar 

küçüktü, arkam yoktu çekt�m. Hep, çocuklar büyüyünce b�r� ben� kurtarır 
d�ye umutlandım…” (s.112).  

Yıllarca kocasının kötü davranışlarına maruz kalmasına rağmen 

boşanmak aklına gelmem�şt�r. Çünkü onun yet�şt�ğ� kültürde ancak ahlâkı 

zayıf kadınların boşandığına da�r b�r anlayış vardır.  

B�r akşam, emekl� maaşıyla aldığı ve sadece kend� hakkı olarak 

gördüğü pastırmayı karşılarında tek başına y�yen Paşa amcaya önce F�ncan 

teyze, sonra da kızı Sak�ne �syan eder:  

“Sen bu devlete otuz yıl h�zmet ett�ysen annem de sana kırk yıldır 
h�zmet ed�yor. Üstel�k sen çalışırken yıllık �z�n kullandın, yılda b�r �k� kez de 

yalan söyley�p �şten kaytardın, ya annem? O, b�r gün b�le �z�nl� sayılmadı. 
Hastalandığında b�r gün olsun raporlu, d�nlenecek mazeret� var denmed�. 
Hatta annes�n� babasını kaybett�ğ�nde dah�, ya bu yaslı dokunmayın ona 
denmed�. Doğum yaptığı gün bebey� sarıp y�ne �şe koyuldu. Had� 

pastırmadan bana koklatmıyorsun, e �nsafsız, e Allah'tan korkmaz, madem 
her şey�n b�r karşılığı var bar� anneme b�r lokma versene! Annem�n bunca 

yıllık h�zmet�n�n sende b�r karşılığı yok mu” (s.31-32). 

Kocası �le kızı arasında kend�s� �ç�n ödenen başlık parası üzer�nden 

başlayan pazarlığa dayanamayan yaşlı kadın, o gece ev� terk eder. Ertes� 

sabah komşusu Gülsüm teyze �le beraber bankadan para çekerek, kocasından 

hürr�yet�n� satın alır.  

Onunla hemen hemen aynı kader� paylaşan b�r başka kadın da 

Naf�ye teyzed�r. F�gen, Eylem ve Taylan'ın anneler�, Hıdır amcanın karısı 

olan Naf�ye teyzen�n de F�ncan teyzeden pek farkı yoktur. Kızlarını hem 

babalarına karşı hem de çevredek�lere karşı da�ma korumaktan, baba �le 

kızları arasında yaşanan ger�l�mlerde arabulucu olmaya çalışmaktan ger� 

durmaz. Kızlarının hataları sebeb�yle vakt�yle kayınval�des�n�n de suçladığı 
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Naf�ye teyze, kocası tarafından da kızlarını yanlış yet�şt�rd�ğ� gerekçes�yle 

suçlanır: 

 “(…) Garı bunların heps� sen�n yüzünden, sen koyverd�n bu kızların 
önünü. Hep senden yüz buluyorlar. İlk�n b�r kızın önünde anası olacak. Kızı 

kız yapan anası, anası!” (s.44).  

Kadınlar ancak gel�n, torun sah�b� olduktan sonra kocalarının değ�l 

ama oğullarının karşısında �sted�kler� g�b� konuşma özgürlüğünü kazanırlar. 

Ne var k� yaşlanınca zaman zaman “doğdukları zamana hayıflanan” (s.12) 

bu kadınlar, kend�ler�nden daha genç olan hemc�nsler�ne düşmanca b�r tavır 

takınırlar: 

“Evlerde kırlent g�b� köşelere kurulmuş eke kadınlar, kınalanmış 
saçları, kat kat g�yd�kler� kıyafetler�n �ç�nde oğullarının yaktığı korku, kaygı, 
ayıplama ateş�n�n başında şevkle nöbet tutuyorlar, yer yer sönmeye yüz tutan 

ateş� eller�ndek� körüklerle yen�den harlandırıyorlardı.” (s.11). 

Babalar �le kızlarının �l�şk�ler�n�n temel alındığı romanda, köyden 

kente a�leler�yle göç eden babalar, “arıza”lı k�ş�l�kler� �le d�kkat çeker. Göç 

ett�kler� şeh�rlerde madd� ve manev� en ağır sorumlulukların altında, b�r 

yandan başlarını sokacak b�r ev �nşaatıyla meşgul olurken, b�r yandan da 

geç�m derd�yle mücadele eden bu babalar, “(…) hem duvar ustası hem 
m�mar, hem boyacı hem namus bekç�s�, hem sıvacı hem camcıydılar. 
Elektr�k ya da su olsaydı tes�satçı b�le olurlardı…” (s.9). 

“İçler�nden en şanslıları odacı, çaycı, postacı oldu devlet kapısında. 

K�m� her gün güneş�n alnında asfalt döküyordu, k�m� her gün b�r başka 
sokakta domates, b�bere tezgâh kuruyordu, k�m�ler� �se amele pazarlarında 

s�gara üstüne s�gara tellend�rerek k�me küfrett�kler�n� b�lmeden 
küfred�yordu. Pek çoğu da �k�nc� b�r �ş bulup gece bekç�, gündüz amele, 
s�m�tç�, çaycı oluyordu.” (s.11).  

Ancak onlar �ç�n en büyük problem, geld�kler� şeh�rler�n kıyısında 

yet�şen çocuklarının kontrolünü g�derek kaybetmeler�d�r. Babalar, gençl�k 

dönemler�nde eşler�ne uyguladıkları her türlü ş�ddet� ve dayatmayı zamanla 

kızlarına da tatb�k etmeye çalışırlar. Ancak, anneler�nden farklı olarak bu 

kızlar, babalarının koyduğu kurallara uyacak g�b� görünmemekted�r.  

“Adamlar şaşkındı, kadınlarla halayda yan yanaydılar, ama onları 
sokakta caddelerde görmeye, tarlanın, bağın, bahçen�n dışında yan yana 
çalışmaya alışık değ�llerd�. Çöplükte horoz olmak kolaydı.” (s.11). 
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Romandak� “arıza” babalardan b�r� Paşa amcadır. Otuz üç yıl 

çalıştığı devlet da�res�nden emekl�, en büyük merakı evde sürekl� �nşaat 

faal�yetler�ne g�r�şmek olan yaşlı adamın tek lüksü, üç aylığı �le aldığı �k� 

yüz ell� gramlık pastırmayı, tek başına yemekt�r. Yıllarca karısını da 

çocuklarını da her türlü ev �ş�nde çalıştıran Paşa amcaya göre, kadın 

kısmının varlığı zarardır. O, karısı F�ncan teyze �ç�n öded�ğ� dört yüz l�ranın 

bedel� olarak karısının, evdek� her h�zmet� yer�ne get�rmek zorunda olduğuna 

�nanmaktadır:  

“On �k� çocuk doğurmuş, duyan da d�yecek k� F�ncan bunları tek 
başına yaptı, doğurduğu o on �k� çocukta ben�m emeğ�m, becer�m h�ç m� 
yok? Anan tek başına, aha şuradan Tuzluçayır'a b�le g�demez. Hem anan 
bunları yaptıysa ben de onu kırk yıldır besl�yorum. Üstel�k ben�m sağlık 
s�gortamdan yararlanıyor. Kaç kez amel�yat oldu, dünyanın �lacını aldı. Ben� 

çok kızdırırsanız sağlık karnes�n� el�nden alırım, o tans�yon haplarına para 
yet�şt�remezs�n�z. Onun yüzünden emekl� maaşımı hep eks�k alıyorum…” 

(s.33).  

Ona göre kızı Sak�ne de çalışmaya başladığı �ç�n şımararak babasına 

saygısızlık yapmaya cüret etmekted�r. Ün�vers�te sınavını kazanmış olması 

hal�nde, kızının sadece kend�s�ne değ�l, etrafındak� herkese karşı “anarş�k” 

(s.33) tavırlar serg�leyeceğ�n� düşünerek, kızının daha fazla okuyamamasına 

şükreder. Çocukken akıllı uslu olmalarına rağmen d�ğer evlatlarının da 

sokağı gördükten sonra kend�s�ne �syan etmeye başladıklarına �nanmaktadır.  

Romandak� b�r d�ğer “arıza”lı baba, Naf�ye teyzen�n kocası Hıdır 

amcadır. Kızlarına her fırsatta bağıran, kavga çıkartan Hıdır amca, “Her gün 

sabahın köründe kasa kasa sebzeler� �nd�r b�nd�r yapmaktan, çadır kurup 
toplamaktan, aynısı günler� dönüp dönüp yaşamaktan usanmış(…)” (s.42) 

b�r pazarcıdır. As� olduğunu düşündüğü kızları F�gen ve Eylem'�n her 

kabahat�nde karısını suçlamaktadır: 

 “(…) Sana kaç kez ded�m; uyanık ol, bunların çantalarını karıştır, 
telefonları, kapıları d�nle, k�mlerle arkadaşlık ed�yorlar, tak�p et. Kız anası 
ded�ğ�n c�n olacak c�n, bakma suratıma öyle bön bön, bunları yapacaksın 

Naf�ye, kız kısmına güven�l�r m�? Aha bak sadece kend�n� değ�l b�z� de 
malamat ett�. Bu kadar tantanadan sonra k�m alır bunları, zamanları da 
geç�yor gayrı. Aah anamın lafını d�nlemel�yd�m, bunlara göz 
açtırmamalıydım.” (s.44). 
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 O da kız çocuklarının �lkokuldan sonra okumasının zararlı olduğu 

kanaat�nded�r. Ona göre, kızlarının erkek arkadaşı olması kabul ed�leb�l�r b�r 

şey olmadığı g�b�, kız arkadaş da gereks�zd�r. Çünkü “(…) Okul b�t�nce 
arkadaşlıklar b�ter. Bütün kötülükler arkadaşlar kanalıyla bulaşır, en �y� �nsan 

arkadaşsız �nsandır…” (s.70).  

Kızlarının b�raz da amcalarının etk�s�nde kalarak yanlış �şlere 

g�r�şt�ğ�n� düşünen yaşlı adamın kızlarının çalışmasına -ş�md�l�k- müsaade 

etmes�n�n sebeb� �se, kızlarının evlenmes� hal�nde damatlarının kızlarının 

çalışmasını �stemeyeceğ�ne olan �nancıdır.  

 Romandak� “çatlak” kızlar �se, Sak�ne, F�gen ve onun kız kardeş� 

Eylem'd�r. F�gen, mahallede ün�vers�t e mezunu olan tek kızdır. B�r bankada 

çalışmaktadır. “(…) Ger�ye dönüp baktığında halka �çre halkalar, “kel�men�n 
tam anlamıyla tırnaklarla kazınarak tutulmuş b�r hayattır” (…)” (s.72) onun 

ve onun g�b�ler�n yaşadığı. İlkokulu b�t�rd�ğ�nde babası tarafından okuldan 

alınan F�gen, kız kardeş� Eylem'�n ortaokula gönder�lmes� üzer�ne, babasına 

karşı çıkarak, b�n b�r güçlükle tahs�l�ne devam etm�şt�r. Ancak hayatına 

�sted�ğ� g�b� b�r yön veremem�şt�r: 

“(…) Vay be, tırmalaya tırmalaya geld�ğ�n noktaya geld�ğ�n noktaya 

bak F�gen Hanım, ne değ�şt�, ney� değ�şt�reb�ld�n? Beş altı yıl önce okula 
g�tt�ğ�n �ç�n orospuydun, bugün erkek arkadaşın olduğu �ç�n, k�m b�l�r yarın 
da boşanmak �sted�ğ�nde orospu olacaksın. Hang� kapıyı açarsan aç, kaç 
adım atarsan at, canlarını her yaktığında �çler�ndek� en eğ�t�ml�s�, en harb� 

adam ded�ğ�n b�le sana orospu d�ye bağırmaktan kend�n� alamayacak. En 
sıkıştıkları, en becer�ks�zleşt�rd�kler� yerlerde d�şler�n�n arasından aynı 

cümley� kuracaklar, sen de kadın mısın d�yecekler.” (s.75).  

F�gen, otuzlu yaşlara merd�ven dayamış olmasına rağmen, hala 

bekâr olduğundan mahallel�ye göre “evde kalmış”tır. Hayattak� duruşu ve 

mücadelec� k�ş�l�ğ� sebeb�yle mahalledek� genç kızlara örnek olduğu g�b�, 

g�r�şken yapısı sayes�nde onların da çalışma hayatında yer alab�lmeler� �ç�n 

el�nden gelen desteğ� sağlamaktan ger� durmayan F�gen, çalışan b�r genç 

hanım olduğu halde, babasının kurallarıyla yaşamak zorunda kaldığından 

d�ğer kızlar g�b� yalan söylemek konusunda ustalaşmıştır.  

 F�gen'�n kız kardeş� Ey lem de kent�n kıyısında yaşama tutunmaya 

çalışan kızlardan b�r�d�r. Ün�vers�te sınavını kazanamayınca ablasının 

bulduğu uluslararası b�r nakl�ye ş�rket�nde çalışmaya başlar. O da ablası 
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F�gen g�b�, mücadelec�, tuttuğunu koparan b�r genç kızdır. Babasının 

kısıtlamaları karşısında k�m� zaman ablasıyla �tt�fak kurarak, ablası g�b� çoğu 

zaman yalan söylemek zorunda kalarak gençl�ğ�n� yaşamaya çalışır. 

Hayal�ndek� hayat �le yaşadığı hayat arasında sıkışıp kalmış b�r genç kızdır. 

Erkek arkadaşı �le yaşadıklarının bedel�n� tek başına ödemek zorunda kalışı, 

erkek egemen toplumda kadın olmanın ne denl� güç olduğunu ortaya koyar.  

Sak�ne, aynı mahallen�n “çatlak” kızlarındandır. O da l�seden sonra 

ün�vers�tey� kazanamayınca, b�r avukatın yanında �ş bulur. Roman, onun �ş 

yer�nde, h�ç tanımadığı b�r erkek tarafından dövülmes� �le başlar. Sebeb�n� 

anlayamadığı bu olayın şaşkınlığı �le eve g�den genç kız, babasının annes�ne 

karşı alaycı ve küçümsey�c� tavrına adeta �syan eder. B�r kadın olarak 

annes�n�n haklarını d�le get�r�rken, babasına daha önce davranmadığı kadar 

öfkeyle ve saygısızca konuşunca, babası tarafından dövülür. Babasının 

annes� �ç�n öded�ğ�n� söyled�ğ� ve yıllardır her fırsatta başına kaktığı başlık 

parasını babasına ger� ödeyerek, annes�n�n hürr�yet�n� satın almaya karar 

ver�r. Evden kaçmayı düşünürken, o gece kend�s�yle hemen hemen aynı 

olayları yaşayan ve bu yüzden evden kaçarak kend�ler�ne sığınan Eylem'le 

b�rl�kte evden kaçar.  

Eserde d�kkat�m�z� çeken hususlardan b�r� de k�ş�ler�n �s�mler�d�r. 

Adıyla övünen Paşa amca, doğacak her torununa kend� adının ver�lmes�n� 

�stem�ş, ancak çocuklarına söz geç�remem�şt�r. Yazar-anlatıcı �s�mlerle bu 

�s�mler� taşıyan k�ş�ler arasındak� tezadı şöyle �fade etmekted�r:  

 “(…) Kader�n c�lves� ded�kler� şey bu muydu acaba; bu kadar egosu 
yüksek �s�mlerle, egosu yerlerde sürünenler�n karşı karşıya gelmes�. Paşa ve 

F�ncan, Ağa ve Fındık. Pek�, nasıl b�r ruh hal�yd� çocuklara Paşa, Ağa, Bey, 
Efend� �s�mler�n� takmak?” (s.104).  

 Naf�ye teyze �se küçük kızının �syankâr olmasının sebeb�n�n, adının 

Eylem olmasından kaynaklandığını düşünür. Vakt�yle kızına Hanım yahut 

Hatun adını vermed�ğ�ne p�şmandır. Babasına yıllarca sabreden, �ş yer�nde 

uğradığı ş�ddete sess�z kalan genç kızın adının Sak�ne olması da ayrı b�r 

�ron�d�r. Öte yandan Sak�ne'n�n dayısı, F�ncan teyzen�n kardeş� Düzgün 

Koyun da askerden sonra adını ve soyadını değ�şt�rerek, kader�n� de 

değ�şt�receğ�n� düşünmüştür (s.116).  

Arıza Babaların Çatlak Kızları adlı romanda, pek çok konuya 

değ�n�ld�ğ�n� bel�rtm�şt�k. Bu konular şunlardır:  
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1. Sosyo-Kültürel Ortam 

 

1.1. Köyden Kente Göç/ Göçün İnsan Ps�koloj�s� Üzer�ndek� Etk�ler� 

 

 Türk�ye'de 1950'l� yıllarda başlayan �ç göçler, kırsal kes�mden 

kentlere büyük b�r nüfus akışı �le kend�n� göster�r. Romanda köyden kente 

göç, �nsanların (kadın, erkek ve çocuk) ve ger�de kalanların ps�koloj�ler� 

üzer�nden ver�lm�şt�r. Geld�kler� şeh�rlerde başlarını sokacak b�rer ev sah�b� 

olma çabası, bu çaba �ç�nde tüm a�le b�reyler�n�n (erkek, kadın ve çocuklar) 

yaşadıkları, köyden kente göç eden eğ�t�ms�z �nsanların �ş �mkânları yanında, 

ger�de kalanların çares�zl�ğ� ve terk ed�lm�şl�k duygusu �ç�nde bırakılmaları 

da �rdelen�r.  

 

 1.2. Eğ�t�m 

 

 Köyden kente göç eden �nsanlar, genel olarak eğ�t�m alamamış 

k�mseler oldukları �ç�n, hem kısıtlı çalışma olanaklarına, hem de eğ�t�m�n 

b�reye kazandırdığı dünya görüşünden mahrum kalırlar. Aynı şek�lde, 

eğ�t�ms�z hatta okuma yazma b�lmeyen köylü kadınlar, geld�kler� şeh�rlerde 

dar mekânlarda yaşamak zorunda kaldıkları g�b�, a�le �ç�nde tıpkı geld�kler� 

yerlerdek� yaşamı sürdürmeye devam ederler. Ancak �k�nc� kuşak, eğ�t�m 

alma �mkânını yakalar. Ne var k�, eğ�t�m almak, erkeklerde de, kızlarda da 

yaşam koşullarını değ�şt�reb�lmek bakımından yeterl� değ�ld�r. 

 

 1.3. Kentsel Dönüşüm 

 

 B�r gecede kondurulan derme çatma evlerde, köy hayatının b�r 

benzer�n� yaşamaya çalışan �nsanlar, zamanla kentsel dönüşümün etk�s�yle, 

gecekondulardan, sebze yet�şt�rd�kler�, hayvan besled�kler� bahçelerden 

apartman hayatına geçer. Romanda anlatılan kentsel dönüşümün henüz 

eş�ğ�ndek� yıllar olmasına rağmen, yazar kentsel dönüşüme de �şaret 

etmekted�r.  
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1.4. Halkın Devlet Malına Karşı Yaklaşımı 

 

Romanda d�kkat çeken hususlardan b�r� de gecekondu semtler�nde 

kaçak elektr�k ve su kullanımıdır. Her beş evden altısında -çünkü hane 

başına düşen nüfus fazladır- devlet�n elektr�ğ�n� ve suyunu -kend� hakları 

olarak gördükler� �ç�n- kaçak yollarla tem�n ed�lmekted�r. Bu konuda k�mse 

k�msey� ayıplamadığı g�b�, görevl� memurların kontrole gel�ş�n� de 

b�rb�rler�ne haber vererek büyük b�r �şb�rl�ğ� serg�lemekted�rler. Hatta bu 

konuda daha da �ler� g�denlerden Sadık Ağabey, elektr�kle çalışan b�r 

kalor�fer s�stem� kurmayı da başarmıştır.  

 

2. Kadın 

 

Özünde kadın meseles� üzer�nde durulan romanda “kadın” değ�ş�k 

açılardan ele alınmıştır. Eğ�t�ml� olsun ya da olmasın, hemen her alanda 

kadın, b�rey olarak hak ett�ğ� saygıyı görmek konusunda hala çok çaba 

harcamak zorundadır. 

 

2.1. Kadının A�le İç�ndek� Yer�  

 

Köyden kente göç eden a�lelerde kadın, başlık parası �le -adeta satın 

alınmış olduğu �ç�n- evde türlü hünerlere sah�p olması gereken b�r �ş gücü 

konumundadır. Ücretl� b�r �şte çalışmıyorsa, kocasının kend�s�ne sağladığı 

�mkânlarla yet�nmek zorundadır. Paşa amcanın F�ncan teyze �ç�n 

söyled�kler�, kadına erkeğ�n bakışını net b�r b�ç�mde ortaya koyar. Ancak 

çalışan kadının durumu da pek farklı değ�ld�r. F�gen'�n çalıştığı bankadak� 

kadınlar da, kocalarının kad�r b�lmezl�ğ�nden ve kend�ler�n� her fırsatta 

aşağılamalarından yakınırlar.  

 

2.2. Kadının Sosyal Çevredek� Yer� 

 

2.2.1. İş Yaşamında Kadın 

 

Eğ�t�ml�, üreten b�reyler olmasına rağmen, çalışma ortamında da 

kadın çeş�tl� tac�zlere ve küçümsemelere maruz kalmaktadır. Gecekondu 
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mahalleler�n�n kızları gerek �ş yaşamında gerekse husus� hayatlarında 

uğradıkları tac�zler� a�leler�nden g�zlemek zorunda kalmaktadır. Bunun 

sebeb� �ş yer�nde tac�ze uğrayan kadının, çevres�ndek� k�ş�lerce suçlu kabul 

ed�lmes� tehl�kes�d�r. Sak�ne �ş yer�nde yaşadıklarını a�les�ne söyleyemez. 

F�gen �se ün�vers�te yıllarında sokakta başına gelen tac�z olaylarını 

a�les�nden g�zlemek zorunda kalır. Aks� halde b�r daha okula ya da �şe 

gönder�lmeme tehl�kes� söz konusudur. Bu da kadının sess�z kalmasına 

sebep olur. 

 

2.2.2. Yaşadığı Muh�tte Kadın/ Mahalle Baskısı/ Kadın Üzer�nden 

Namus Anlayışı 

 

İnceled�ğ�m�z romanda, gecekondu mahalleler�nde yaşayan kadınlar, 

�şler�nden arta kalan zamanları, kapı önler�nde oturarak, b�r yandan el �ş� 

yaparak b�r yandan gelen geçen �nsanları göz haps�ne aldıkları g�b� bol bol 

da ded�kodu yapmaktadır. İş yaşamında yer ed�nmeye çalışan genç kızlar 

mahallen�n d�ğer kadınlarının manev� baskılarına, ded�kodularına maruz 

kalırlar. Ayrıca, namus kavramı kadınlar üzer�nden varlığını sürdüren b�r 

baskı unsuru olarak karşımıza çıkar. B�r genç kızın erkek arkadaşının olması 

asla hoş görülmed�ğ� g�b�, sosyal hayat �ç�nde de kadın-erkek �l�şk�ler�nde 

sorgulanan, kınanan taraf kadın olmaktadır. Sevg�l�s� �le parkta uygunsuz 

b�ç�mde yakalanan ve karakola götürülen Eylem, ayıplanan, babasına 

söyleneceğ� tehd�d� �le korkutulan b�r genç kızdır. Bundan başka,  kend�s�yle 

evlenmek �steyen Mustafa'nın daha önce erkek arkadaşı olup olmadığına 

da�r sorusuna F�gen'�n verd�ğ� tepk�, okuyucuyu toplumun genel namus 

anlayışı �le namus kavramının kadınlar üzer�nden sorgulanması meseles�nde 

düşünmeye sevk eder.  

 

3.Erkek 

 

Köyden kente göç eden a�lelerde erkekler�n yüklend�kler� ağır 

sorumlulukları yukarda değ�nm�şt�k. Erkek, a�les�yle b�rl�kte kent�n kıyısında 

yen� b�r yaşama başlarken a�len�n madd� ve manev� �ht�yaçlarını g�dermek 

konusunda tüm çabasını ortaya koymak zorundadır. Ve bu ağır sorumluluk 

altında, yen� b�r yaşama adapte olmak pek de kolay görünmemekted�r.  
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3.1. Erkeğ�n İş Yaşamı  

 

Gerekl� eğ�t�m� alamamış erkekler, sadece bedensel güç gerekt�ren �ş 

kollarında çalışma �mkânı bulur. Ancak, f�z�k� yorgunluğa sebep olan bu �ş 

kolları düşük ücretl� olduğundan, yaşam koşullarını �y�leşt�r�c� olmaktan 

uzaktır. Ayrıca “ne �ş olursa yaparım”cıların amele pazarlarında s�gara 

üstüne s�gara �çerek ve k�me küfrett�kler�n� b�lmeden bekley�şler� de 

romanda d�kkat çeken manzaralardandır.  

 

2.3. Erkeğ�n A�le Hayatı İç�ndek� Konumu 

 

 Erkek egemen b�r toplumda, geleneksel yapı �ç�ndek� a�lelerde 

erkeğ�n tek hâk�m olması doğaldır. İnceled�ğ�m�z romanda da erkekler, hang� 

yaş grubunda olursa olsun, tek söz sah�b� k�mselerd�r. Paşa amca, Hıdır 

amca, a�le hayatı �ç�nde sürekl� bağıran ve ş�ddet uygulayan, sevg�den 

yoksun k�mselerd�r. İş yaşamının verd�ğ� yorgunluğun yansıması, a�le 

�ç�ndek� gerek sözlü gerekse f�z�k� ş�ddetle ortaya çıkar. Ve bu a�lelerde 

“dayak” olağan had�selerdend�r.  

   

 

2.4. Babaların Kız Çocuklarına/ Erkek Çocuklarına Bakışı  

  

 Arıza Babaların Çatlak Kızları'nda adından da anlaşılacağı üzere, 

kız çocukları babalarının pek de sevd�ğ� çocuklar değ�ld�r. Öncel�kle kız 

çocukları, evlen�nceye kadar babanın namusuna halel get�rmemekle 

yükümlü tutuldukları �ç�n, b�rer emanet konumundadır. Bu da �k�nc� kuşağı 

tems�l eden kızlar �ç�n, yalanı hayatın b�r parçası hal�ne get�r�r. Baba en 

korkulan f�gürdür bu a�lelerde. F�gen, babasının tüm karşı koymalarına 

rağmen tahs�l�ne devam ed�p, ün�vers�tey� kazanınca kısa süre �ç�n gurur 

duyulan evlat olur. Ona göre erkek kardeş� Taylan zaten “ayrıcalıklı” (s.61) 

olduğu �ç�n, kaçak göçek �şler� öğrenmes�ne gerek kalmamış, olayları düz 

mantıkla çözme sev�yes�nde kalmıştır.  
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3. A�le İç� Ş�ddet 

 

Ankara'nın Samsun yolu üzer�nde konuşlanan mahalleler�nden 

b�r�nde yaşayan �nsanların hayatına kısa ancak etk�l� b�r bakış n�tel�ğ�ndek� 

romanda, a�le �ç� ş�ddet�n farklı a�lelerdek� örnekler� sunulmaktadır. F�z�ksel 

ş�ddette maruz kalanlar kadınlar ve çocuklardır. Romanda Naf�ye teyze 

kocası Hıdır amcadan, F�ncan Teyze kocası Paşa amcadan da�ma sözlü ya da 

f�z�kî ş�ddet görürler. Esasında d�ğer kadınlar da eşler�nden ş�ddet görürler. 

Bu mahallede yaşayan kadınlar ve kız çocukları babalarından çeş�tl� 

şek�llerde ş�ddete maruz kalırken, aynı ş�ddete maruz kalan hanımlar, 

b�rb�rler�ne bu konuda yalan söyleyerek, durumlarını g�zlemeye çalışırlar. 

B�l�nen�n yalanla g�zlenmeye çalışıldığı �ron�k b�r durum yaşanmaktadır. Ve 

yalan, bu a�lelerde ş�ddetten korunmak �ç�n gel�şt�r�lm�ş b�r alışkanlıktır. 

 

SONUÇ YERİNE 

 

 Edeb� b�r tür olan roman, ele alınan meseleler bakımından �ç�nden 

çıktığı toplumun da b�rer aynası olma özell�ğ� taşımaktadır. Değ�ş�k 

açılardan okumalara �mkân tanıyan roman türü, sosyoloj�, tar�h, ps�koloj� 

g�b� d�s�pl�nler �le �l�şk�lend�r�leb�len b�r edeb� tür olma özell�ğ� �le 

araştırmacılar �ç�n zeng�n b�r türdür. Bu düşüncelerle �ncelemeğe 

çalıştığımız, Ayten Kaya Görgün'ün Arıza Babaların Çatlak Kızları adlı 

romanı, yer yer güldüren sahnelerle örülü olmasına rağmen, ele alınan 

meseleler bakımından oldukça zeng�n ve der�nl�kl� b�r eser olma özell�ğ�n� 

taşımaktadır. Göç olgusu etrafında şek�llenen romanda Türk a�le yapısından, 

geleneksel bakış açısıyla yaşayan “b�r�nc� kuşak göçmenler�” olan babalar �le 

değ�şen dünyanın kıyısında yaşama tutunmaya çalışan “gecekonduların 

�k�nc� kuşağı”nı tems�l eden genç kızların �ç�nde bulundukları açmazlar, k�m� 

zaman m�zah� b�r üslûpla d�le get�r�l�r. Arıza Babaların Çatlak Kızları, 
okuyucuyu göç olgusu, kültürel manada sıkışmışlık, a�le ve toplum �ç�nde 

erkeğ�n konumu, a�le ve toplum �ç�nde kadının konumu, kentsel dönüşüm, 

anlaşılamamaktan dolayı b�rey�n yalnızlaşması, a�le �ç� ş�ddet g�b� pek çok 

konuda düşünmeğe sevk etmekted�r.  

Romanda le�tmot�v olarak sıklıkla kullanılan “t�k tak”lar, akıp g�den 

zamanı, “tavuk” �se bu zaman �ç�nde sürekl� uğraşıp d�d�nen ve buna rağmen 
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önündek�yle yet�nmek zorunda bırakılan “kadın”ı tems�l eder. B�r zamanlar 

masa saatler�n�n �ç�nde yer alan ve her san�ye önündek� yemler� yemek �ç�n 

eğ�l�p kalkan tavuk f�gürünün, yazar tarafından kadına yaşam hakkı 

tanımayan ve sürekl�l�ğ� olan s�stem� �fade etmek şekl�nde kullanıldığı 

düşünüleb�l�r. Yazarın şehre sonradan eklemlenen bu semtlerdek� �nsanları 

ş�veler�yle konuşturması da romana ayrı b�r renk katmıştır.   
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“S�yasal Alan” Sorunsalı Bağlamında Kültür-Pol�t�k 

Ş�ddet* 
 

Betül KARAGÖZ YERDELEN** 

 
Öz 

Ş�ddet�n türler�, tanımı, amaçları, araçları ve uygulama b�ç�mler� farklılık 

gösterse de, genel anlamda ş�ddet, doğrudan veya dolaylı olarak karşıdak�ne zarar 

verme durumudur. Aynı zamanda b�reysel, k�tlesel veya s�yas� boyutta 

karşılaşılab�len b�r zor ve zulüm hal�d�r. 21. Yüzyıl, ş�ddet�n tamamen 

b�t�r�lemeyeceğ�, ancak kontrol altına alınab�leceğ� gerçeğ� �le b�ç�mlenmekted�r.  Bu 

makalede, “ş�ddet �le s�yaset” arasındak� etk�leş�m anal�z ed�lecekt�r. Şüphe yok k�, 

böyle b�r etk�leş�m ortamının bulunmaması gerek�r. Ancak günümüzün ortak varoluş 

düzey� olarak s�yaset, ş�ddet�n b�r araç olarak kullanıldığı veya ş�ddet�n etk�s�ne 

maruz kalan b�r alandır. Ş�ddet otor�ter ve özell�kle total�ter rej�mlerde s�stemat�k b�r 

s�yas� araca dönüşürken, yoğun k�tlesel ger�l�m�n ve terörün yaşandığı koşullarda 

�se, s�yasete nüfuz edeb�len kaot�k b�r güç ortaya çıkmaktadır. Devletl� düzen�n 

varlık sebeb� olarak görülen hukukun yaptırım gücünün, her zaman �radî 

(hegemonya) değ�l, gerekt�ğ�nde zecrî (zor) olması, s�yaset�n ş�ddet üretmes�ne denk 

gelmekted�r. S�yaset�n, gerekt�ğ�nde düzen�n selamet�, toplumun huzuru ve devlet�n 

bekası adına zora başvurması da gerekeb�lmekted�r. Ancak rızaya dayalı hegemon�k 

�l�şk�ler �ç�nde, yan� �radî olarak da olsa, hukukun kötüye kullanımı b�r ş�ddet temel� 

oluşturur, hatta b�r ş�ddett�r. Aynı şek�lde kültür temell� uğrakların, örneğ�n d�n ve 

etn�kç�l�ğ�n s�yasallaşması da, ş�ddet üretecek b�r etk�ye sah�pt�r. Ortaya çıkan terör 

�se, s�yaset�n d�nam�kler�n� etk�leyen, yapısını bozan ve ş�ddet� s�yaset�n alanına 

taşıyan çok daha ağır b�r etk� yaratmaktadır.  

Anahtar Kel�meler: Ş�ddet, S�yaset, Kültür-Pol�t�k, Ortadoğu, Otor�te 
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The Culture-Pol�t�cs V�olence In the Context of the 

Problemat�c of “Pol�t�cal Sphere” 
 

Abstract 

Desp�te the d�fferences among the types, def�n�t�ons, tools and methods of 

the appl�cat�on of v�olence, �n the general sense �t �s the c�rcumstance �n wh�ch the 

other one �s harmed d�rectly or �nd�rectly. It �s also the s�tuat�on of force and 

oppress�on �n wh�ch  �nd�v�dual, mass�ve or pol�t�cal d�mens�ons may be 

exper�enced. The 21st century �s be�ng shaped w�th the real�ty that the v�olence 

cannot be el�m�nated completely but �t can be controlled. In th�s paper, the 

�nteract�on and the level of �nteract�on between the “v�olence and pol�t�cs” w�ll be 

analysed. There �s no doubt that there should not be an env�ronment allow�ng such 

an �nteract�on. However the pol�t�cs, as our common ex�stence level �n the present, �s 

the f�eld e�ther man�pulat�ng the v�olence or expos�ng to the v�olence. Wh�le the 

v�olence �s turn�ng �nto a systemat�c pol�t�cal tool �n author�tar�an and espec�ally 

total�tar�an reg�mes, �n the presence of cond�t�ons where the �ntens�ve mass stresses 

and terror preva�l, a chaot�c force wh�ch could �nfluence the pol�t�cs emerges. The 

sanct�on power of the law that �s seen as the reason for the ex�stence of the State 

order does not correspond w�th the generat�on of v�olence by the pol�t�cs s�nce �t �s 

not voluntary and obl�gatory �f necessary. For the sake of law and order, peace of the 

soc�ety and the surv�val of the State, use of force by the pol�t�cs can be requ�red �n 

case of necess�ty. However, �n consent-based hegemon�c relat�ons, �n other words 

even �t �s voluntary, the abuse of the law generates a bas�s for the v�olence, moreover 

�t �s the v�olence. In the same manner, pol�t�c�sat�on of the culture-based resorts such 

as rel�g�on and ethn�c�ty has an �mpact  caus�ng v�olence, as well. The terror as an 

outcome has much heav�er effects on the pol�t�cal dynam�cs wh�ch deforms �ts 

structures and br�ngs the v�olence �nto the f�eld of pol�t�cs.  

Keywords: V�olence, Pol�t�cs, Pol�t�cal Scope, Culture-Pol�t�cs, M�ddle 

East, Author�ty 
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G�r�ş 
Ş�ddet�n kavramsal anlamda, dar ve gen�ş olmak üzere, kabaca �k� 

farklı tanımı yapılmaktadır. Dar anlamda ş�ddet doğrudan ş�ddete, yan� 

f�z�ksel ş�ddete denk gelmekte ve hukuk d�l�nde “şahıslara karşı yapılan 

zulüm” kapsamında değerlend�r�lmekted�r. Buna karşın gen�ş anlamdak� 

ş�ddet �se, dolaylı ş�ddet� �fade etmekted�r ve tahm�n ed�leb�leceğ� g�b�, 

doğrudan ş�ddet kadar açık b�r tanımdan yoksundur. Çağımızda toplumların 

gel�şm�şl�k düzeyler�, ş�ddet türler� üzer�nde etk�l� olab�lmekted�r. Bugünün 

toplumlarında dolaylı ş�ddet türler� �ş kazalarından traf�k kazalarına, et�k 

�hlaller�nden yargısız �nfaza ve ön-yargılardan mutlak-değers�zleşt�rmeye 

veya bunun tam ters� put-değerl�leşt�rmeye kadar b�rçok b�ç�mde günlük 

yaşantıya g�rm�şt�r. 1960'ların sonundan ber�, bu tür dolaylı ş�ddet 

örnekler�ne, özell�kle Johan Galtung'un (1969) da etk�s�yle “yapısal ş�ddet” 

gözüyle bakılmaktadır. Bu bağlamda günümüzde artık gündel�k yaşam 

alanlarına nüfuz etm�ş ve bu nedenle de, sıradanlaşmış ş�ddet b�ç�mler�n�n 

kuşatıcılığından söz ed�lmekted�r (Karagöz, 2011: 14). 

İster dar anlamda, �sterse gen�ş anlamda olsun ş�ddet, her durumda 

ve her b�ç�mde düzen�n tam karşısındadır. Daha ötes� sözün etk�s�n� y�t�rd�ğ�, 

bu anlamda çares�zleşt�ğ� b�r �let�ş�ms�zl�k hal�d�r. Elbette burada “meşru 

müdafaa” olarak �fade ed�len ölüm kalım hal�ndek� öz-savunmayı ayrı 

tutmak gerek�r (Arendt, 2006: 65). Böyle b�r öz-savunma, b�r tehl�ke 

karşısında can havl�yle b�reysel olarak yapılab�l�r veya Kurtuluş Savaşı 

sırasında olduğu g�b� k�tlesel/ toplumsal, hatta kamusal b�r harekete de 

dönüşeb�l�r. Öte yandan şunu da bel�rtmek gerek�r k�; B�rleşm�ş M�lletler 

Antlaşması'nın 51. Maddes�'nde yer alan “devletler�n meşru müdafaa hakkı” 

olarak “kuvvet kullanımı �lkes�”, ş�ddet araçlarına başvurmada devletler� 

meşru kılan dayanağı açıklamaktadır. Ancak bu makalen�n ana teması 

s�yaset ve ş�ddet arasındak� �l�şk� üzer�nde yoğunlaştığından, makalede 

ş�ddet türler� ve farklı ş�ddet �l�şk�ler� göz ardı ed�lerek “s�yaset” eksen�ndek� 

argümanlar, özell�kle de kültür-pol�t�k ş�ddet koşulları üzer�nde durulmakta 

olup “s�yasal alan” sorunsalı bağlamında, “kültür �le ş�ddet” arasındak� �l�şk� 

�ncelenmekted�r. 

“S�yaset” b�r �kt�dar azm�d�r, yan� “başkalarının davranışlarını 

etk�leme ve kontrol edeb�lme olanağını elde etme” (Kapan�, 2014: 46) ve bu 

konumda kalarak karar alma süreçler�n� yönetme mücadeles�d�r. İnsanlar, 
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doğanın b�r parçası olarak hayatlarını sürdürdükler� �lk dönemlerde, b�r 

yandan sınırsız b�r özgürlüğü, d�ğer yandan �se kest�r�lemez tehl�keler� �ç �çe 

yaşamışlardır. Bu koşullarda sınırsız olan özgürlükler�n sınırlandırılması 

pahasına, örgütlü toplum düzen�ne geçerek devlet� kurmuşlar ve güvenl�k 

gereks�n�mler�n� karşılamışlardır. Böylece s�yasal toplum, devletl� toplum 

olarak kurumsallaşmıştır. Devlet�n ortaya çıkması, egemenl�k kavramını, bu 

bağlamda devlet gücünü ve bu gücün sınırlarını b�r sorunsal olarak tar�h�n 

karşısına çıkarmıştır.  

Devlet, Marx'ın �şaret ett�ğ� üzere toplumu ve düzen�, tıpkı b�r zar 

g�b� kaplayan muazzam hantal b�r güç; Weber'�n �fades�yle, ş�ddet tekel�n� 

el�nde tutan en büyük bürokrat�k örgüttür. S�yasetse, �kt�dara hükmetme, bu 

anlamda devlet gücünü yönetme �rades� ve mücadeles�d�r. Bu mücadele, üç 

taşıyıcı sütun üzer�nde yer alan b�r platformda gerçekleş�r. S�yaset�n üç 

taşıyıcı sütununu; güç (power), düzen (order) ve adalet (just�ce) oluşturur 

(Magstadt, 2009: 5).  Bu noktada devlet�n b�r�nc�l yükümlülüğü, yaşanan 

s�yasal mücadele altında temel hak ve hürr�yetler� her koşulda korumaktır. 

Bu, öncel�kle yaşam hakkının korunmasını gerekt�rmekted�r. B�r başka �fade 

�le yaşamı tehd�t eden kest�r�leb�l�r r�skler�n ortadan kaldırılıp, 

kest�r�lemeyen r�skler�n olab�ld�ğ�nce engellend�ğ� koşullarda, b�r negat�f hak 

olan yaşam güvenl�ğ�n�n çok boyutlu olarak sağlanab�lmes�d�r. Devlet, 

yaşam güvenl�ğ�n�n sağlanması adına, yaşam alanlarını b�ç�mlend�r�r, 

düzenler, kontrol eder veya denetler. Devlet, yaşam alanları üzer�nde ya 

b�ç�mlend�r�c� ya da denetley�c� olarak güç kullanım hakkını el�nde tutar, 

ama bu gücünü k�m� zaman doğrudan, k�m� zamansa dolaylı olarak kullanır. 

S�yaset bu süreçte, devlet�n egemen gücünü elde etmen�n mücadeles�d�r. 

Devlet gücünü kullanırken hukuka bağlılıktan ve adalet �lkes�nden ödün 

vermemek durumundadır. 

B�r “Bel�rlen�m” Mücadeles� Olarak S�yaset 

Anton�o Gramsc�'n�n (1978), “Tar�hsel Blok” olarak n�telend�r�p 

adlandırdığı alt ve üst yapıların organ�k bütünlüğü, yan� tar�hî b�r olgunlaşma 

�le artık ayrılamaz b�r bütün hal�ne gelm�ş olan ve bu nedenle de, b�rb�r�n� 

koşullandıran tar�h�n organ�k b�rl�ğ�, dört ayrı yaşam alanından oluşmaktadır: 

Ekonom� Alanı, S�yaset Alanı (S�yas� Toplum Alanı), Kültür Alanı 

(İdeoloj�k Alan) ve (S�v�l) Toplum Alanı. Tar�h boyunca bu dört alandan 

hang�s�n�n altyapıda (temelde) yer alacağı konusu, büyük b�r mücadele 
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deney�m�n� oluşturmuştur. Bu alanların Tar�hsel Blok üzer�nde bel�rley�c� b�r 

güce denk geleb�lmes� �ç�n, altyapıya yerleşmes� ve daha ötes� s�yasallaşması 

zorunlu görülmüş, bunun �ç�n oldukça zorlu mücadeleler ver�lm�şt�r. Ama bu 

dört yaşam alanından hang�s�n�n üst yapıda, hang�s�n�n alt yapıda olduğu ve 

asıl olarak da, hang�s�n�n yaşamı bel�rled�ğ� üzer�nde ortak b�r görüş b�rl�ğ� 

sağlanamamıştır. Hegel �le Marx arasındak� çatışmanın ana eksen�n� 

oluşturan “bel�rlen�m” (determ�nat�on) sorunu, bu düşünürler�n ardından da, 

farklı anlayışlarla ve arayışlarla uzun yıllar tartışılmıştır.  

Send�kal�stler ve Lokal�stler başta olmak üzere, Ekonom�stler, 

“Ekonom�zm” adını verd�kler� anlayışlarında, yaşamı bel�rleyen�n her zaman 

Ekonom� olduğunu ısrarla savunmuşlardır. B�l�nd�ğ� g�b� Engels, 

ekonom�n�n ancak “son kerte” durumunda bel�rley�c� olacağını öne 

sürmüştür. Althusser de, bu düşüncey� devam ett�rm�şt�r. Ancak Marks�st 

görüş, genel olarak üret�m b�ç�mler�n�n yaşamı bel�rled�ğ� savı üzer�nden 

temellenm�şt�r. Öte yandan Kültüral�stler�n de, yaşamı kültürün bel�rled�ğ� 

görüşünü d�le get�rm�ş olduklarını bel�rtmek gerek�r.1 Bu noktada dört yaşam 

alanından b�r�n� oluşturan (s�v�l) toplumun bel�rley�c�l�ğ� düşünces� �se, 

aslında h�ç gerçekleşmem�ş b�r projed�r. Bu �stek, kökü geçm�şe dayanan b�r 

ütopyadır, çünkü tam katılımlı ve görece bütün toplumu memnun edecek b�r 

s�v�l toplumsal bel�rlen�m düzey� henüz oluşmamıştır. Bu koşullara bağlı 

olarak s�yasal alanın bel�rley�c�l�ğ� f�kr�, her zaman öne çıkmıştır. S�yasal 

�kt�darı elde etme ve elde tutma mücadeles�, zaten b�r çatışma uğrağı olan 

devlet düzey�nde yaşanan sınıflar, zümreler, çıkar grupları, �deoloj�ler, soy-

k�ml�kler ve �nançlar arası �kt�dar savaşımını s�mgelemekted�r. Devlet, 

�kt�dar savaşımının yaşandığı alandır. Burada ortaya çıkan sorun oldukça 

öneml�d�r: Bu mücadele ortamında devlet, kend� gerçekl�ğ�n� m� yaşar, yoksa 

(s�v�l) toplumun dolaysız b�r yansımasını mı sunar? Devlet�n doğası 

hang�s�ne daha uyumludur?2 

                                                 
1 Ekonom�stler, Send�kal�stler veya Kültüral�stler, toplumsal yaşamın tüm �l�şk�ler�n� ve 
mücadele süreçler�n�,  kend� alanlarının kurucu rolüne ve başat konumuna �nd�rgem�şlerd�r. 
Ama bu kavramlaştırma, yan� grupların Ekonom�stler, Send�kal�stler ve Kültüral�stler olarak 
adlandırılması, toplumsal bütünü savunanlar tarafından �nd�rgemec�l�ğ� eleşt�rmek �ç�n 
yapılmıştır. 
2 Bu yaklaşım, Anayasacılık hareket�yle de yakından �lg�l�d�r. “Sonuçta özgür ve modern 
anlamda b�r anayasacılık düşünces� doğmuştur. Bu �kt�dara güvenmemeye dayanan b�r 
düşünced�r. Bölünmes� gereken �kt�darın arkasında, b�r ve bölünmez, b�r başka �kt�darın var 
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Devlet, eğer kend� gerçekl�ğ�n� sunuyorsa, bu durumda tam da 

Marx'ın n�teled�ğ� hal�yle toplumu “muazzam b�r zırh g�b� kuşatan” 3 ve aynı 

zamanda Weber'�n n�t elemes�ne göre de, “ş�ddet tekel�n� el�nde tutan”,4 

“Bod�nvar�”5 b�r egemen olarak üst-bel�rlen�m konumundadır. Ama eğer 

devlet, s�v�l toplumun yansıması durumundak� konumunu açığa 

çıkarab�l�yorsa, bu durumda b�r yandan yönet�c� sınıfın hegemon�k 

�deoloj�s�n� gerçekleşt�rmey� frenleyeb�len, bunun �ç�n toplumun b�reysel ve 

sınıfsal doğası �le �let�ş�m kurab�len ve böylece görece “paydaş-bel�rlen�m” 

konumunu oluşturab�len b�r güç olacaktır. Anlaşılacağı g�b�, devlet�n bu tür 

b�r “üst-bel�rlen�mc� yaklaşım” sorunu, her çağda s�yaset�n ve s�yasal 

mücadelen�n başlıca kaynağı olmuştur (Karagöz, 2013: 57-82).  

Devlet�n üst-bel�rlen�mc� konumunu elde etmek ve elde tutmak 

�steyenler, farklı yoğunluklarda olsa da, s�yasal mücadeley� her zaman b�r 

                                                                                                                   
olması gerekt�ğ� açıktır. Bu �kt�dar anayasayı yapma, anayasal düzen� kurma ve gerekt�ğ�nde 
değ�şt�rme, başkalaştırma ve hatta yer�ne b�r başka anayasa koyma �kt�darıdır” (Fr�edr�ch, 
1999: 37). 
3 Marx, Lou�s Bonapart'ın 18 Bruma�re'� (1852) adlı eser�nde, devlet�n örgütlü yapısını, 
toplumu b�r zırh g�b� kuşatan “örümcek ağı”na benzet�r:  "Bu yürütme gücü, muazzam 
bürokrat�k-asker� örgütü, gen�ş ve maharetl� devlet c�hazı, yarım m�lyonluk ordusunun yanı 
sıra sayıları y�ne yarım m�lyonu bulan memur grubu �le Fransız toplumunun gövdes�n� 
örümcek ağı g�b� saran ve onun bütün gözenekler�n� tıkayan bu asalak kurum, çöküşünü 
hızlılaştırdığı feodal s�stem�n çöküşü sırasında, mutlak monarş� günler�nde boy verd�... İlk 
Fransız �ht�lal� merkez�leşt�rmey�, fakat aynı zamanda devlet gücünün kapsamını, vasıflarını 
ve aygıtını da gel�şt�rd�... Napoleon, bu devlet c�hazını daha da mükemmel b�r hale get�rd�” 
(Marx, 2012: 129-30; E-Kaynak: http://www.ozgurlukdunyası.org). 
4 Max Weber, Meslek Olarak S�yaset (1959) adlı eser�nde devlet�, “meşru f�z�k� ş�ddet�n 
tekel�” olarak tanımlamıştır (Weber, 2006).  
5 “Bod�nvar�” sözü, Bod�n'e özgü egemenl�k anlayışını �fade etmekted�r. Jean Bod�n (1530 -
1596) yılları arasında yaşamış, Rönesans dönem�n�n ünlü Fransız hukukçusudur. Devlet�n Altı 
K�tabı (1576) adlı eser�nde, devletle �lg�l� görüşler�n� yazmıştır. Egemenl�k kavramını 
teor�leşt�rm�ş ve Mutlak Monarş�'y� savunmuştur. Onunla b�rl�kte “Devlet ben�m” d�yen 
krallar dönem� sona erm�ş, yasalara bağlı egemenler çağı başlamıştır. “Modern egemenl�ğ�n 
kavramsallaştırılması ve n�tel�kler�n�n ortaya konulması Bod�n tarafından söz konusu eserle 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bu nedenle Bod�n, kamu hukuku ve s�yaset b�l�m� açısından egemenl�k 
kavramını tanımlayan ve onu b�r teor� hal�ne get�ren �lk düşünür olarak görülmekted�r. Bod�n, 
söz konusu eser�nde bu kavramı şöyle tanımlamıştır: “Egemenl�k Romalıların majestatem 
olarak adlandırdıkları b�r devlet�n mutlak ve sürekl� gücüdür... Yan� en büyük buyurma 
gücüdür.” Bod�n, egemenl�ğ�n n�tel�kler�n� mutlak, sınırsız, sürekl�, tek, bölünemez ve 
devred�lemez olarak ortaya koymuştur. Y�ne Bod�n'e göre; egemenl�k, s�yasî topluluğu 
kaynaştıran, b�rleşt�ren güçtür. O olmazsa s�yasî topluluk parçalanır. Gerçek manada Bod�n'de 
�fades�n� bulan mutlak egemenl�k, güç, yetk� ve zaman bakımından sınırsız, “her şeye kad�r” 
b�r anlayışı �fade etmekted�r” (Ergül, 2016: 306). 
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üst-bel�rlen�m mücadeles� olarak görmüşler ve dahası görmekted�rler. Oysa 

s�yaset b�r �kt�dar mücadeles�d�r, üst-bel�rlen�m elde etme mücadeles� 

değ�ld�r. S�yaset b�r üst-bel�rlen�m mücadeles�ne dönüşürse, otor�ter ve 

total�ter der�n yapılar, Tar�hsel Blok'tak� alt ve üst yapı larda farklı 

düzeylerde kend�ne yer ed�nmeye başlayarak, s�yaset üzer�nde yapısal b�r 

bozuşmaya yol açacaktır. Bu bakımdan otor�ter ve total�ter rej�mler, üst-

bel�rlen�mc� dayatma �le ş�ddet� b�r s�yas� araç olarak kullanmaktan ger� 

durmadıkları g�b�, bu yolla aynı zamanda �nşa ett�kler� üst-bel�rlen�m 

düzey�n� de eller�nde tutma �mkânına kavuşacaklardır. Bazen bu durum, 

meşru�yet� temels�z b�r „hukuk başarısı' üzer�nden veya başka b�r �fadeyle 

“hukukun s�yasallaştırılması” sonucunda gerçekleşt�r�lmekted�r. 

Öte yandan devlet�n üst-bel�rlen�mc� konumunu ele geç�rmek �steyen 

devlet ve düzen karşıtları, teröre kadar vardırdıkları ş�ddet�, s�yas� mücadele 

olarak kullanmaktan kaçınmamaktadır. Oysa modern demokras�lerde Hukuk 

Devlet�'n�n olanakları, s�yasal �kt�da rı ve soyut anlamda devlet�, b�r üst-

bel�rlen�m alanı olarak tanımlanmaktan uzaklaştırmıştır. Kuşkusuz devlet ve 

bu bağlamda s�yasal �kt�dar, h�yerarş�k bakımdan en üst konumda bulunan ve 

kend�s�ne karşı gel�nse b�le, �rades�n� yürütme gücüne sah�p olan en üstün 

güçtür. Üstel�k s�yasal �kt�darı kullananlar, ülkede yaşayan bütün �nsanlar 

�ç�n bağlayıcı kararlar alırken, kurallar koyarken ve bunları gerekt�ğ�nde zora 

başvurarak uygularken hep devlet adına hareket ederler (Kapan�, 2014: 37). 

Bu bağlamda devlet�n üstün konumunun kullanılması, hukukî dayanağın 

yanında, en başta meşru�yet dâh�l�nde gerçekleş�r.   

Burada şunu akıldan çıkarmamak gerek�r k�; s�yasal �kt�darın ve 

dolayısıyla devlet�n üstünlüğü, b�r üst-bel�rlen�m kertes� değ�ld�r. Bu nedenle 

s�yasal alanın üst-bel�rlen�m�n�, b�r �kt�dar alanı olarak kabul etmek, s�yasal 

�kt�darı otor�teleşt�rmekten veya total�tar�zme kayan pat�ka yollara kaldırım 

taşı döşemekten başka anlam taşımayacaktır. Devlet�n başlıca varlık neden�, 

hükmed�c� b�r üst-bel�rlen�m� ortadan kaldırmak �ç�nd�r. Böyle b�r üst-

bel�rlen�m� ortadan kaldırmanın yolu olarak da, devlet otor�tes�n�n �fades� 

olan egemenl�k, y�ne devlet tarafından sınırlandırılmak zorundadır. Bundan 

dolayı s�yasal �kt�darın bel�rley�c�l�ğ�, hukuk mar�fet�yle hukuk devlet�n�n 

bozuşmaya uğratıldığı total�ter veya keyf�yet�n ağırlaştırıldığı otor�ter 

rej�mlerle özdeşleşmekted�r (ayrıca bkz: Fr�edr�ch ve Brzez�nsk�, 1965).  
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Lou�s Althusser (1995: 140-1), Marx'tak� “Yapısal Bütünlük” 

kavramını yen�den-üretm�ş ve yapıların bütünlüğünün muazzam etk�s�n� 

açıklamıştır.6 Althusser de, Gramsc� g�b�, yaşam alanlarının organ�k b�rl�ğ�n� 

vurgulamıştır. Bu da S�yaset alanı �le b�rl�kte Ekonom�, (S�v�l) Toplum ve 

Kültür (İdeoloj�) alanlarının b�rb�r� karşısında özerk konumda olduğunu ve 

�çler�nden herhang� b�r�n�n b�r üst-bel�rlen�m kurmasının olanaksızlığını 

�fade etmekted�r. Öyleyse ne doğrudan devlet, yan� s�yasal alan, ne de d�ğer 

özerk alanların h�ç b�r�, b�r üst-bel�rlen�m uğrağı değ�ld�r. Althusser'e göre 

üst-bel�rlen�m yer�ne, b�rb�r�n� koşullayan “nedensell�k �l�şk�ler�” söz 

konusudur.7 Buna karşın önde değ�n�ld�ğ� g�b�, Engels düşünces�n� de 

                                                 

6 Üst-Bel�rlen�m (Over-Determ�nat�on): “Bel�rlemek; doğrultusunu, momentumunu, �şley�ş 
yordamını, kend�n� koruma koşullarını, yen�den üretme mekan�zmasını değ�şt�rmek demekt�r. 
Bel�rleme, daha önce bulunmayan n�tel�k kazandırmaktır. Her hal�nde bel�rleme, bel�rl� b�r 
yasallık ve sınır gerekt�r�r. Sınır ne kadar muğlak, ne ölçüde yasal b�r �l�şk� tanımsızsa, o denl� 
bel�rlemeden söz ed�lemez. Althusser ve Althusserc� okulun yaklaşımları böyled�r: Herhang� 
b�r toplumsal �l�şk�n�n, sürec�n b�r d�ğer� üzer�nde öncel�kl� bel�rley�c�l�ğ� olamayacağını; 
h�çb�r�n�n d�ğerler�nce bel�rlenmeden bel�rlenemeyeceğ�n�, her b�r�n�n karşılıklı 
üstbel�rlenmeler ağı �çer�s�nde yer aldığı savunuluyor. Başka b�r anlatımla, bu teze göre, 
h�çb�r toplumsal varlığın bel�rley�c�l�ğ� d�ğerler�ne öncel�kl� değ�ld�r, her b�r� d�ğerler�n�n 
toplu etk�s�nce üstbel�rlen�r. Böylece, toplumsal varlık olarak b�rey�n de, ayrıcalıklı 
bel�rley�c�l�ğ� ortadan kaldırılıyor; tar�h�n öznes�z b�r süreç olduğu �dd�ası buradan gel�yor. 
Benzerl�kle, ne üret�m kuvvetler�n�n, ne üret�m �l�şk�ler�n�n, ne pol�t�kanın vb., öncel�kl� 
bel�rley�c�l�ğ� kalmıyor; üret�m kuvvetler� üret�m �l�şk�ler� karşıtlığı, altyapı üstyapı karşıtlığı, 
sınıf mücadeleler� vb. açıklayıcı önemler�n� y�t�r�yorlar (Cemal, 1977: 1). 

7 Althusser, Kap�tal� Okumak k�tabında, önce �k� tür nedensell�k ayırt ed�yor: B�rb�r�nden ayrı 
ögeler arasındak� nedensell�k, ve d�ğer�, bütünün parçalarına etk�d�ğ� nedensell�k. İk�s�nden 
farklı olarak kend� görüşüne göre, ya yapı parçalara etk�mekted�r ya da parçaların neden� 
bütünlüktür; ama bu etk� ver�l� anda değ�ld�r. Başka b�r anlatımla, neden ancak etk�ler�nde 
�çk�nd�r. Her toplumsal varlığın sonuç olarak ş�md�-bulunmayan neden� vardır. Dolayısıyla 
herhang� b�r toplumsal varlığı açıklayan �çsel b�r açıklayıcı, öz bulunmamaktadır. Herhang� 
b�r toplumsal varlığın nedenler� (�stersen�z özü) yapısal bütünlük üzer�nde sonsuzca 
yayılmaktadır. 

Bu tümlüğün varoluşunu, Hegelc� ş�md�n�n (present) zamandaşlığı (contemporane�ty) 
kategor�s� �ç�nde düşünmek olanaksızdır. ... ekonom�k altyapının, yasal ve s�yasal üstyapının, 
�deoloj�ler�n ve kuramsal oluşumların (felsefe, b�l�mler) b�rl�kte varoluşu artık Hegelc� 
ş�md�n�n... �ç�nde düşünülemez. 
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yansıtan b�r anlayışla yalnızca ekonom� alanının, ama “son kerte” olarak 

bel�rt�len ölüm-kalım hâl�nde, b�r üst-bel�rlen�m uğrağı sorumluluğu 

üstleneb�leceğ� savunulmuştur. Ancak son anın gel�p gelmed�ğ�ne k�m�n 

karar vereceğ� ve o son anın artık geld�ğ�n�n anlaşılıp anlaşılamayacağı �se 

tartışmalıdır; çünkü “son”, aslında sonsuzluktur. “Althusser de, “ekonom�k” 

�l�şk�ler�n “son kertede bel�rley�c�” olduğunu söylerken, söz ett�ğ� �şte bu asla 

gelmeyecek olan sondur” (Cemal, 1997: 3).  

Yapılan bel�rlen�m tartışmalarından yararlanarak bugün �y�ce �kna 

oluyoruz k�, toplumsal bütünlük �ç�ndek� bütün alanlar ve varlıklar, karşılıklı 

etk�leş�m �ç�nded�r. Bu nedenle de, b�r üst-bel�rlen�m düzey� oluşacaksa, 

ancak bütün özerk alanların etk�leş�m�yle oluşacaktır. Bu bağlamda h�ç 

kuşkusuz, s�yasal alan b�r üst-bel�rlen�m alanı değ�ld�r ve h�çb�r b�ç�mde b�r 

demokrat�k toplumda, özerk alanların b�rl�ğ�n� komuta etme, yan� zorlayıcı 

(zecrî) güç kullanma merkez� olarak da görülemez. Tam ters�ne, s�yasal 

alanın üst-bel�rley�c� olması, ant� demokrat�k b�r düzen�n temel �şaret�d�r. B�r 

s�yasal �kt�darın kuvvet kullanması, o s�yasal �kt�darın b�r üst-bel�rlen�me 

sah�p olduğunu göstermez, kuvvet kullanımı bell� yasalarla denet�m altına 

alınmış olmak durumundadır. S�yasal alanı oluşturan devlet, her türlü 

keyf�yet�, ama en başta üst-bel�rlen�m konumunu sınırlamak amacıyla, kend� 

egemenl�ğ�ne sınırlama get�rmey� üstlenm�ş ve gerçekleşt�rm�ş olmalıdır.  

S�yasal Alanda “Zor” Gücünün Sınırlandırılması 

Ant�-demokrat�k b�r zorlama �le üst-bel�rlen�m konumuna 

yerleşt�r�lecek olan s�yasal �kt�dar, bu konumda kuvvet ve zor gücüne 

dayanacaktır. Oysa meşru b�r s�yasal �kt�dar, yalnızca kuvvete ve zora 

dayanmaz, aynı zamanda kend� meşru�yet�n� sağlamak �ç�n, hegemon�k 

üstünlüğe, yan� rızaya da bağlı olmak zorundadır. “Eğer b�r s�yasal �kt�dar, 

kuvvet kullanacaksa, bunun haklılığının ve meşruluğunun önceden kabul 

ed�lm�ş olması gerek�r” (Kapan�, 2014: 54). Bu �lke de, zaten Hukuk 

Devlet�'n�n varlık nedenler�ndend�r. Şu halde, üst -bel�rlen�m �mkânını zorla 

ele geç�ren b�r �kt�darın meşru�yet�nden söz ed�lemez. D�kkat ed�lecek d�ğer 

                                                                                                                   
Açıklayan olarak öz ve açıklanan olarak fenomen�n, ş�md� b�rl�kte bulunmadığı, yan�, ortada, 
görünüşü yansıtan b�r öz bulunmadığı, özün yapı boyunca zamanda sonsuzca yayıldığı 
söylen�yor (Cemal, 1977: 1). 
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b�r husus, devlet �kt�darının öneml� n�tel�ğ� olan egemenl�k kavramı �le 

s�yasal �kt�dar otor�tes�n�n, günümüz demokras�ler�nde b�r ve aynı 

olmadığıdır. 

Her şeyden önce devlet, soyut b�r kavramdır. Bu bağlamda devlet�n 

egemenl�ğ�, b�r devlet �kt�darının en üstün olma, sınırsız ve mutlak olma, 

bölünemez ve devred�lemez olma g�b� n�tel�kler�n� bel�rt�r. Başka dey�şle, 

burada egemenl�k dey�m� �kt�darın kend�s� değ�l, fakat onun b�r takım 

karakter�st�k n�tel�kler�n� �fade etmekted�r (Kapan�, 2014: 58). Egemenl�k 

kavramının �lk kuramcısı olan Bod�n, �kt�darın n�tel�ğ� yanında, �çer�ğ�n� de 

egemenl�k kavramı �le �fade etm�şt�r. Klas�k egemenl�k anlayışında, s�yasal 

�kt�darın, mutlak ve sınırsız b�r �kt�dar olarak kabulü, Avrupa Mutlak 

Monarş�ler�'n�n doğmasına yol açmıştır. Buna karşın zaman �ç�nde gel�şen 

hukukun üstünlüğü �lkes� �le b�rl�kte, l�beral sosyal ve s�yasal demokras� 

düşünces�, Cumhur�yet deney�m� ve Hukuk Devlet� olgusu, egemenl�k 

kavramını “ulus-halk” �le b�rleşt�rm�ş ve dahası egemenl�ğ� “sınırlandırılacak 

olan devlet gücü” olarak Kurucu İkt�dar kavramına �nd�rgem�şt�r. 

Günümüzde, Anayasa'yı yapma �kt�darı olan Kurucu İkt�dar, 

egemen güç olarak kabul ed�lmekted�r. B�r hukuk boşluğu bulunması 

neden�yle Kurucu İkt�darı sınırlayacak kanun henüz yoktur. Bu yüzden de 

kurucu İkt�dar sınırsız b�r �kt�dardır. İşte tam da bu noktada, Kurucu 

İkt�dar'ın aslî görev� ortaya çıkar: B�r Kurucu İkt�dar'ın aslî görev�, 

Anayasa'yı yaparak kurumsallaştırdığı devlet�n sınırsız egemenl�ğ�n� 

sınırlamaktır. “Anayasa'nın üstünlüğü” �lkes�ne dayanan rej�mlerde, s�yasal 

�kt�dar en üstün otor�te değ�ld�r. Böyle b�r devlet düzen�nde s�yasal �kt�dar, 

karar alma, em�r verme, bu karar ve em�rler�n� gerekt�ğ�nde kuvvete 

(zorlama gücüne) başvurarak yer�ne get�rme �mkânlarına sah�p olsa da, 

net�ce �t�bar�yle “sınırlı” b�r �kt�dardır. Bu �kt�darın sınırları da, Anayasa'da 

göster�lm�şt�r. Şu halde “gerçek üstün �kt�dar”ın,  Anayasa'yı yapan �kt�dar 

olması gerek�r (Kapan�, 2014: 62). Ancak bu teor�k netl�k, çoğu zaman 

prat�kte bulanıklaşmaktadır. Bulanıklığı arttıran b�r etmen olarak b�raz da, 

“günümüzde Anayasaların yeter�nce �t�bar görmemes�ne” d�kkatler� çekmek 

gerek�r (Turhan, 1997: 64).8 

                                                 
8 “İkt�dar hakkında söylenenlere uygun olmak üzere, �kt�dar sözcüğü �k� farklı anlamda 
kullanılmıştır. Kurucu İkt�dar'dan söz ed�ld�ğ�nde, �kt�dar temel olarak rıza �le ortaya çıkan 
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Burada son derece öneml� b�r ayrım; devlet�n zorlayıcı (zecrî) 

otor�tes�n�n, h�çb�r s�yasal toplumda kayıtsız şartsız, keyfe göre �şled�ğ�n�n 

ve uygulandığının düşünülemeyeceğ�d�r. Öyleyse egemenl�k, Devlet Kudret� 

�le eş anlamlı değ�ld�r. Egemenl�k, Kurucu İkt�dar'ın yapacağı Anayasa �le 

Devlet Kudret�'n� sınırlayab�lme gücüdür. Bu nedenle en üstün güçtür 

(Zabunoğlu, 1963: 2). Egemenl�ğ�n kullanımı �se Yasama, Yürütme ve Yargı 

erkler� �le gerçekleşmekted�r. Anayasacılık �kt�darı bölerek hükümet�n 

faal�yet� üzer�nde etk�n sınırlamalar sağlar (Fr�edr�ch, 1999: 29). Anlaşıldığı 

g�b�, devlet�n zorlayıcı otor�tes�n�, b�r üst-bel�rlen�m konumu olarak görmek 

ve buradan hareketle de, s�yasal �kt�darın gücünü mutlaklaştırmak, yan� 

Mutlak Monarş�ler� yaratan klas�k egemenl�k kavramını yen�den d�r�ltmeye 

çalışmak, yaşadığımız bu çağın s�yasal gerçeğ�n�n çok dışındadır (Anderson, 

1974: 24-51). Ama şu da b�r gerçekt�r k�, ne kadar dışında olursa olsun, h�ç 

de uzağında değ�ld�r. Böyle b�r amaç uğruna, üstel�k bunu, yan� s�yasal 

alanın üst-bel�rlen�m konumunu ele geç�rmey� başarab�lecekler� sanısına 

�nanan/kapılan çeş�tl� rad�kal ve köktenc� gruplar, s�yasal �kt�darı elde etmek 

�ç�n, hücuma geçm�ş b�r hâle geleb�lmekted�rler; hatta bu d�stop�k gruplar, 

dünyanın b�rçok yer�nde, ama bugün en yoğun olarak Ortadoğu 

coğrafyasında rad�kal hücum kıtaları hal�ne gelm�şlerd�r. 

S�yasal Alanda “Kültürel B�r Sapma” Olarak Ş�ddet 

Devlet, “zor” gücünü kullanan ve gerekl� gördüğünde ş�ddete 

başvurma hakkını el�nde tutan b�r olgudur. Ancak devlet, zor gücünü 

gemleyerek ş�ddet üretme �mkânını daraltır.  Egemenl�ğ�n kullanım 

formlarını sıkı şartlara bağlama noktasından hareketle, kurulan Hukuk 

Devlet� model� de, �çsel mantığı �t�bar�yle egemenl�ğ�n sınırlandırılması, 

rasyonelleşt�r�lmes� ve öngörüleb�l�r kılınması esasına dayanır (Sancar, 

2004: 53).9 Böylece s�yasal alan, ş�ddet� b�r yönet�m tekn�ğ� olarak 

varsaymaktan uzaklaştırılır. Buna karşın paradoksal b�ç�mde, b�rçok ülkede 

özerk yaşam alanları ve özell�kle de kültürel alan, kend� alanından çıkarılıp 

                                                                                                                   
�l�şk�sel �kt�dar anlamındadır. Anayasaca bölünen �kt�darlar düşünüldüğünde �se, �kt�dar daha 
çok sah�p olunab�len b�r şey olarak anlaşılmakta ve bölüneb�len ve devred�leb�len b�r şey 
olarak ele alınmaktadır” (Fr�edr�ch, 1999: 37).   
9 Bu mantığın asl� aracı olarak da, egemenl�ğ�n şahs� olmaktan çıkarılması; yan� egemen�n 
kend�s�n�n de tab� olacağı gayr�-şahs� �lkeler �kame ed�lmes� yöntem� göster�l�r (Sancar, 2004: 
53).  
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b�r üst-bel�rlen�m alanı b�ç�m�nde yen�den-kurularak s�yasal alana taşınmaya 

çalışılmaktadır. B�r üst-bel�rlen�m arayışı �ç�nde, adeta 18. yüzyıla yapılan 

rad�kal b�r ger� dönüşle, özell�kle s�v�l ve s�yasal toplumun tam olarak gel�ş�p 

olgunlaşmadığı Ortadoğu'da, �nsanlık tar�h�n�n kat ett�ğ� mesafeler göz ardı 

ed�lerek yen�den s�yasal toplum �le s�v�l toplum b�rb�r�ne eklemlenmeye 

çalışılmaktadır. Kültürel Alan, kabul ed�ld�ğ� üzere b�r üst-yapı düzey� olan 

�deoloj�k alanı, yan� hayatı algılayış, kavrayış ve yaşayış alanını 

oluşturmaktadır. Kültürel alan üst-yapı düzey�nded�r, fakat b�r üst-bel�rlen�m 

konumunda değ�ld�r.  

Kültürel Alan'ın kavramsal çerçeves�ne bakacak olursak, bu 

çerçeven�n �ç�n� �deoloj�, hukuk, d�n, sanat, estet�k, medya, s�yasa, kültür, 

uygarlık, k�ml�k, etn�k yapı, ulusal yapı, toplumsal yapı, yurttaşlık, 

b�reysell�k, toplumsallık, �nanç, ahlâk, düşünüş, tavır, davranış, et�k, kısaca 

s�yaset� ve s�yasal davranışları yönlend�ren genel �lkeler ve toplumsal 

değerler bütününün oluşturduğunu anlarız. Bu gen�ş kavramsal yapıdan 

hareketle 1990'lardan �t�baren, yan� SSCB sonrası dönemde tüm dünyaya, 

ama en çok da esk� Sovyet ülkeler�ne, Balkanlara, Kafkaslara, Ortadoğu'ya 

ve kuşkusuz Türk�ye'ye musallat olan “k�ml�k kr�z�”, etn�k ve d�n �çer�kl� 

kamplaşmalara yol açmıştır. D�nî veya etn�k a�d�yete, s�yasal anlam 

yüklend�ğ�, böylece ısrarla bu k�ml�k-olguların yerleşt�kler� öz alanları olan 

kültürel alandan çıkarılarak, s�yasal alana taşınmaya çalışıldığı görülmüştür. 

K�m� ülkelerde d�n�, k�m� ülkelerde etn�k ağırlıkla öne çıkan kültürel 

kamplaşma, ulus-devletç�l�ğ�n tartışmaya açılıp sorgulanmaya başlamasıyla 

der�nleşm�şt�r.  

Günümüzde rad�kal gruplar tarafından kültürel alan uğrağının, 

s�yasal alana taşınmak �stenmes� ve s�yasal alanın ş�md�k� �şley�ş�ne son 

ver�lerek, kültür uğrağının gerekler�, örneğ�n d�n�n veya etn�kç�l�ğ�n �lkeler� 

doğrultusunda, s�yasal alanın b�r üst-bel�rlen�m konumu olarak yen�den 

kurulması amaçlanmaktadır. Başka b�r �fadeyle rad�kaller tarafından d�nî 

veya etn�k (k�ml�k) temell� yapının, kend� özgün mekânı olan kültürel alanda 

“bel�rlen�m-dışı” kaldığı düşünülerek, kesk�n b�r dolayımla (devlet� ve 

düzen� yıkmayı hedefleyen rad�kal b�r hareketle) s�yasal alana taşınmaya 

kalkışılması; s�yasal alanın, d�nî hükümlere veya etn�k temell� �lkelere göre 

yen�den kurulmasını tems�l etmekted�r. Rad�kaller, bunu başardıkları zaman, 

yan� d�n� veya etn�kç�l�ğ� s�yasallaştırdıklarında, s�yasal alanın (devlet�n) 

32

Betül KARAGÖZ YERDELEN
“S�yasal Alan” Sorunsalı Bağlamında Kültür-Pol�t�k Ş�ddet



d�n�n hükümler�ne veya etn�kç�l�ğ�n �lkeler�ne göre b�ç�mlenen b�r üst-

bel�rlen�m kazanacağını varsayıyorlar. Bunu gerçekleşt�rmek �ç�n de, tar�hten 

gelen b�r organ�k b�rl�k olan ve organ�k bağlar �le b�rb�r�n� koşullayan 

Tar�hsel Blok'a, bu anlamda Yapısal Bütünlük'e b�r müdahale (d�n devr�m� / 

�kt�darın feth�) yapılmasını öngörmekted�rler ve dahası Ortadoğu başta 

olmak üzere, k�m� ülkelerde �se, rad�kaller bu öngörüler�n� ve projeler�n� 

deney�mleme fırsatı yakalamışlardır (Karagöz, 2011: 144-52). 

Evet, gerçekten de, Ortadoğu'nun rad�kaller�, böyle b�r müdahalen�n 

mümkün olduğunu tüm dünyaya gösterd�ler. Ancak dünyanın şah�t olduğu 

b�r d�ğer gerçekse, böyle b�r durumun, yan� s�yasal alanın b�r “üst-

bel�rlen�m” alanı olarak ayrıcalıklandırılmasının ve bu ayrıcalıklandırmanın 

da, kültürel alanın uğraklarını yer�nden ed�p s�yasal alana taşıyarak 

oluşturulmasının, aslında zoru �hya etmeye yarayacağı ve s�yasal alanı ş�ddet 

alanına dönüştüreceğ�d�r. Bu deney�m� yaşamak zorunda kalan her ülke, 

farklı yoğunluklarda ş�ddet �le yüzleşm�şt�r ve d�ğerler� de yüzleşmekted�r. 

B�r müjde olarak sunulan Arap Baharı �le s�yasal alan b�r üst-bel�rlen�m alanı 

olarak yen�den-kurulmuştur, ama Arap Baharı böyle b�r yüzleşmen�n de, en 

traj�k sahnes�n� oluşturmuştur.10 Bu durum aslında temels�z b�r gel�şme 

değ�ld�r, kest�r�leb�l�r b�r durumdur. S�yaset�n alanı tahakkümün, zorun, 

baskının ve gerekt�ğ�nde ş�ddet�n alanıdır. Devlet zoru, kültür (toplum) �se 

rızayı oluşturur. Bu nedenle anayasaların başlıca �lkes�, devlet karşısında 

yurttaşların temel hak ve hürr�yetler�n� korumaktır. Dolayısıyla s�yasal alanın 

üst-bel�rley�c� olması durumunda, gerçekte bel�rley�c� olacak olan da 

yalnızca tahakküm, zor, baskı ve ş�ddet olacaktır. D�n ve d�n�n hükümler� 

g�b�, etn�k �deal�zm de araçsallaşacaktır, bu türden bütün deney�mlerde de 

zaten araçsallaşmıştır (bkz: Robert, 2005 ve Hacker, 1977).  

Bu durumda d�n veya etn�kç�l�k adına, her �k�s�n�n de kültürel 

alandak� görece özerkl�kler�n� kaybett�kler� ve bu nedenle de, sah�p oldukları 

“ortak bel�rley�c�l�k” paylarını y�t�rd�kler� yen� b�r “zor” yerleşecekt�r. 

S�yasete üst-bel�rlen�m konumu b�ç�len s�yasal rej�mlerde, bu türden 

                                                 
10 Arap Baharı adı ver�len ayaklanmalar, aslında otor�teye ve devlet �kt�darına karşı b�r 
başkaldırıyı s�mgelemekted�r. Ancak bu ayaklanmaların b�rb�r�nden farklı nedenler� ve 
gerçekleşme koşuları bulunmaktadır. Buna karşın temel ortak zem�n, aynı bağlam üzer �ne, 
yan� baş ed�lmes� gereken b�r otor�te f�gürü üzer�ne �nşa ed�lmeler�d�r (Bu konuda oldukça 
ayrıntılı b�r çalışma �ç�n bkz: Gerges (ed.), 2014).  
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durumlar zaten yaşanmıştır. Örneğ�n Ulusun Yücel�ğ� savı üzer�nden gel�şen 

Naz� �kt�darı deney�m�nde, Toplumsal Eş�tl�k savı üzer�nden yerleşen 

Stal�n�st deney�mde, Toplumsal Adalet savı üzer�nden başa get�r�len 

Humeyn�zm (Molla�zm) deney�m�nde ve son olarak şah�t olduğumuz Arap 

Baharı savı üzer�nden f�t�l� ateşlenen Ortadoğu çıkmazında, üst-bel�rlen�m 

olarak, �kt�dar adına “zor” ayrıcalıklandırılmış ve başa geç�r�lm�şt�r. 

Herhang� b�r kültürel uğrağın s�yasal alana hükmetmeye çalışması, aslında 

her deney�mde kültürel uğrağı değ�l, s�yaset�n zorunu öne çıkaracak ve 

tehl�key� davet edecekt�r. Oysa ne ölçüde rad�kalleş�rse rad�kalleşs�n, 

kültürel uğrakların yer�, kültürel alandır s�yasal alan değ�ld�r; çünkü kültürün 

h�çb�r uğrağının s�yasette b�r üst-bel�rlen�m oluşturma gücü yoktur. Üstel�k 

kültürün değ�l s�yasette b�r üst-bel�rlen�m alanı oluşturması, ekonom�dek� 

üret�m b�ç�mler� g�b�, yaşamı ve dolayısıyla s�yaset� bel�rleme gücü de 

yoktur. 

Kültürün h�çb�r uğrağı, örneğ�n hukuk, s�yaset�n, yan� zorun alanına 

a�t değ�ld�r, tam ters� hegemonya alanına a�tt�r. Ama k�m� zaman hukuk da 

d�n g�b�, etn�s�te g�b� s�yasallaşab�lmekted�r (Söylemez, 2014: 28). Bundan 

hareketle her zaman b�r kültürel bel�rlen�mden, yan� hegemon�k b�r üstünlük 

kurma b�ç�m�nden söz edeb�l�r�z, ama kültürel alan ve uğraklar adına 

herhang� b�r s�yasal bel�rlen�mden, hele �kt�dara �l�şk�n kültür temell� b�r üst-

bel�rlen�mden asla söz edemey�z. Zaten s�yasal alandak� b�r üst-bel�rlen�m, 

yalnızca zoru başa get�receğ�nden, devlet el�yle ş�ddet üret�m� olacaktır. Bu 

yüzden s�yaset�n üst-bel�rlen�m kazanması yönet�msel b�r sapmadır, kültürel 

alanın etk�s�yle böyle b�r sapmanın ortaya çıkması �se, yalnızca s�yasal 

alanda değ�l, s�v�l toplumsal alanda da ağır b�r tehl�ken�n var olduğunu 

göster�r. Amacın araçsallaştığı, zorun egemen olduğu, s�yas� bozuşmanın 

kurumsallaştığı, �maj-değerler�n abartılı değer kazandığı ve akılcılığın 

duygusallığa yen�ld�ğ�, tehl�kel� b�r sürece geç�ld�ğ�n� �fade eder. 

Önde de bel�rt�ld�ğ� g�b�, b�rer kültürel alan uğrakları olan �deoloj�, 

hukuk, d�n, sanat, estet�k, medya, s�yasa, kültür, uygarlık, k�ml�k, etn�k yapı, 

ulusal yapı, toplumsal yapı, b�reysell�k, yurttaşlık, toplumsallık, gel�şm�şl�k, 

�nanç, ahlâk, düşünüş, tavır, davranış, et�k, eş�tl�k, adalet, hak, hakkan�yet, 

erdem, kısaca s�yaset� ve s�yasal davranışları yönlend�ren genel �lkeler� ve 

toplumsal değerler bütününü oluşturan bu kavramların, a�t oldukları kültürel 

alandan çıkarılarak, s�yasal alana taşınması ve her hang� b�r�n�n b�le, s�yasal 
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üst-bel�rlen�m konumuna yerleşt�r�lmes� hem kültürel alanı hem de s�yasal 

alanı araçsallaştıracak ve akılcılıktan uzaklaştıracaktır, dahası zoru üst-

bel�rley�c� kılacaktır. Hâlbuk� bu kavramlar kend� alanları olan kültürel 

alanda b�r aşırılaşmaya ve rad�kalleşmeye uğrasalar b�le, zorun alanında 

araçsallaşmış halde olmadıkları �ç�n, hem kend�ler� korunacak hem de 

topluma ve düzene karşı yıkıcı b�r araç olarak kullanılmaları engellenm�ş 

olacaktır (Karagöz, 2011: 146-51). 

Sonuç 

Kültürel alanın yer�nden ed�lerek s�yasal alana kaydırılması ve kültür 

temell� b�r s�yasal üst-bel�rlen�m elde ed�lmes�, karşılıklı araçsallaşma �le 

devlet�n ş�ddet tekel�n� harekete geç�recekt�r. Bu durumda, kültür uğrakları 

s�yasallaşacak ve s�yasal alan “zor” üreten b�r ş�ddet aygıtına dönüşecekt�r.  

Kültürel hegemonya olanakları daralacak, baskı, tahakküm, zor ve ş�ddet 

koşulları olgunlaşacaktır. Bu koşullar, hukukun s�yasallaşması �le en gen�ş 

�mkâna ulaşacaktır. Hukuk Devlet�'n�n b�r gölge -görüngüye dönüştüğü, 

zorun yönet�m tekn�ğ� olarak kullanıldığı ve bu yüzden de doğrudan ve 

dolaylı ş�ddet�n yoğunlaşıp sıradanlaştığı toplumsal-s�yasal koşullar öne 

çıkacaktır. Ş�ddet sadece f�z�k� ş�ddet �çermey�p, zor devlet�n�n �mkânları 

ölçüsünce, dolaylı ş�ddet türler� de uygulama olanağı bulacaktır.11 

Adalet�n, hakkın ve elbette hakkan�yet�n ağır hasara uğrayacağı bu 

koşullarda, keyf�yete varan kararlarla yürütülen gözaltılar, sorgulamalar, 

tutuklamalar, hatta farklı yoğunluklarda �şkence ve zulümler�n, dahası 

b�reyler-toplum-medya üçlüsü üzer�nde odaklanmış olan kısıtlayıcı 

koşulların tamamı, merkez� gücün hükmed�c� varlığı altında yaşanacaktır. 

Kuşkusuz muhal�fler� sınırlayan ve hatta k�m� zaman ortadan kaldıran 

doğrudan veya dolaylı ş�ddet, bozulup ağırlaştırılmış �darî vesayet 

koşullarına eşl�k edecekt�r. Devlet, ş�ddet üretmekten ve ş�ddet kullanmaktan 

kaçınmaz b�r konuma yerleşm�ş olacaktır. Bunun �ç�n gereken hukuk� 

dayanaklar ustalıkla yaratılacaktır. İşte tam da bu aşamada artık hukukun da 

s�yasallaşması gerçekleşecekt�r. Böylece s�yasal alan, yaşamın bütün Yapısal 

                                                 
11 Engels, devlet�n temel özell�kler�nden b�r�n�n; “b�zzat s�lahlı güç hal�nde örgütlenen ve 
halkla artık doğrudan doğruya aynı şey olmayan b�r kamu gücünün kuruluşu” olduğunu 
bel�rt�r. Engels'e göre, bu özel kamu gücü zorunludur, çünkü sınıflara bölünmeden sonra, 
halkın kend� özerk s�lahlı örgütlenmes� olanaksız duruma gelm�şt�r.” İşte onun yer�n�, devlet�n 
kamu gücü almıştır (Engels, 2002: 192). 
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Bütünlük alanı üzer�nde, yan� Tar�hsel Blok'ta egemen olan b�r üst -

bel�rlen�m hâl� oluşturacaktır. Bu noktada “Ekonom�”n�n durumu özel b�r 

öneme sah�pt�r; çünkü Ekonom�'n�n kend� kuralları �ş leyeceğ� �ç�n, benzer 

deney�mlerde görüldüğü g�b�, s�yas� l�beral�zmden çok uzak olan üst-

bel�rlen�mc� otor�ter veya total�ter yönet�mler�n, �kt�sad� l�beral�zme 

yakınlaşmaları şaşırtıcı değ�ld�r. Tam ters�ne bu durum, her şeye rağmen 

Ekonom�'n�n kend� kur alının �şlemes� �lkes�nden kaynaklanır ve doğaldır.  

Şunu b�r kez daha �fade etmel�y�z k�; s�yasal alanı b�r üst-bel�rlen�m 

alanı olarak yen�den-kurmak �steyen kültürcü rad�kaller, bunu başardıkları 

anda, ağır b�r ş�ddet tekel� �le karşılaşmaya engel olamazlar. Bu onların 

kend� yarattıkları devlet değ�l, kend� yarattıkları ş�ddet olacaktır. Böyle b�r 

devlet, devlet n�tel�ğ�nden uzaktır. Ancak bugün kültürcü ol�garklara 

dönüşen, d�nî veya etn�k temell� s�yasal hedefler peş�ndek� rad�kaller�n, en 

azından büyükçe b�r kısmının, böyle b�r araçsallaşma ve ş�ddet sürec� 

karşısında b�le, ger� adım atmaları pek de söz konusu ed�lemez. Rad�kal 

hareketler, günümüzde Arap Baharı da dâh�l, aslında SSCB sonrası 

dönemden, özell�kle de Soros bağlantılı Turuncu Devr�m'den be r� sözde 

devr�m, ama en çok da terör üretmekted�r (ayrıca bkz: Bayat, 2007: 891-

908).  

Terör �se, doğrudan devlet� hedef alan, ama �k�nc�l hedef alanı olarak 

s�v�l toplumu vurmaktan çek�nmeyen, özell�kle katılımcı demokras� 

koşullarını ortadan kaldırmaya dönük, komprador ve proks� (Proxy) 

faal�yetler� yürüten, düzen� ve ülkey� yıkmaya, çökertmeye kararlı, en 

acımasız ş�ddet b�ç�mler�n� kullanan, profesyonel veya yarı profesyonel ordu 

�mkânlarına sah�p yasa dışı örgüt pol�t�kası ve bu pol�t�kanın ha�nce 

uygulanmasıdır. S�v�l toplum ve s�v�l kurumlar �ç�nde terör odakları oluştuğu 

g�b�, “15 Temmuz 2016 Devlet-Dışı Asker� Darbe Kalkışması”na benzer 

b�ç�mde, doğrudan devlet aygıtı tarafından beslenen terör odakları da 

oluşab�lmekted�r. Kuşkusuz bütün demokrat�k devletler, kend� varlıklarını, 

kurulu düzen�, rej�m�, ülke bütünlükler�n�, anayasal �lkeler�n�, yurttaşlarını ve 

madd�-manev� değerler�n� korumak uğruna, dünyanın en ağır suçu kabul 

ed�len her türlü terörü yok etme pahasına, ş�ddet kullanmayı göze alırlar. Adı 

konulmamış savaş olarak kabul ed�len, k�m� zaman da “As�metr�k Savaş” 

sayılan terörle mücadelede, devletler�n ş�ddet kullanması meşru, hukuka 
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uygun ve önceden kabullen�lm�ş zorunlu b�r s�yasal seçenek doğurmaktadır 

(Jenk�ns, 1985). 

Burada s�yaset�n ş�ddetle olan bağı, b�reysel ve k�tlesel ş�ddet�n çok 

ötes�nde b�r ortak etk�ye sah�pt�r. S�yaset�n zor, d�renme, çel�şk�, çatışkı, 

uzlaşı, çözüm ve farklı hegemon�k �l�şk�ler�n yaşandığı mücadele alanı 

olması, onu devlet faal�yet�n�n ötes�ne çıkarmış ve b�r “ortaklaşalık alanı” 

olarak yen�den b�ç�mlend�rm�şt�r. Günümüzde s�yaset, artık devlet� aşan b�r 

olgudur. S�yaset, başta b�reyler olmak üzere, toplumun farklı kes�mler�n�n ve 

farklı beklent� odaklarının çıkar hesabı, karar verme süreçler�ne müdahale ve 

daha ötes� doğrudan �kt�dar olma savaşımının yaşandığı alandır (daha gen�ş 

b�lg� �ç�n bkz: Carnoy, 2015). S�yaset, bütün toplumun ortaklaşa sah�p 

olduğu madd�-manev� kaynaklar ve değerler�n oluşumunda-bölüşümünde 

etk� sah�b� olab�lme çabasıdır. Böyle b�r çaba da, s�yas� toplumun 

varoluşundan ber�, ş�ddet� s�yaset�n yüzleşmek zorunda kaldığı b�r olgu 

olarak beslemekted�r. Güçlü demokras�lerde ve kurumsallaşmış s�yas� 

yapılarda, ş�ddete b�r s�yas� araç olarak başvurulması veya ş�ddet üreten 

argümanların ve koşulların gel�şmes� öngörülmez. Buna karşın ş�ddet, �ler� 

demokras�lerde de yapısallaşab�lmekte ve farkındalık-dışı b�r alanda kend�ne 

yer bulab�lmekted�r. Bu türden b�r yapılaşmaya en elver�şl� alan �se, Kültürel 

Alan ve Kültürel Alan'ın d�n, etn�s�te, mezhe pler ve toplumsal c�ns�yet 

�l�şk�ler� g�b� başlıca uğraklarıdır. 
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Öz 

Kent; doğal faktörler �le beşer� faktörler�n karşılıklı etk�leş�m�n�n çok 

kompleks olarak gerçekleşt�ğ� ve buna bağlı olarak başta çarpık kentleşme olmak 

üzere, traf�k yoğunluğu, gürültü k�rl�l�ğ�, atıkların çevrey� olumsuz etk�lemeden 

ortadan kaldırılması ve hava k�rl�l�ğ� g�b� çeş�tl� sorunların yaşandığı yerleş�m 

b�r�m�d�r. Kent�n varlığı ve sağlıklı gel�ş�m� doğal ve beşer� faktörler�n sağladığı 

olanaklara bağlı olduğu g�b� bu unsurların d�kkatl� b�r şek�lde değerlend�r�lmes� �le 

yakından �l�şk�l�d�r.  

 Çalışmamızda, G�resun'un kentleşme sürec� üzer�nde etk�l� olan ve kent�n 

mekan organ�zasyonunu şek�llend�ren doğal ve beşer� faktörler üzer�nde kısaca 

durulmuştur. Coğraf� B�lg� S�stemler� (CBS) �çer�s�nde yer alan Arcg�s10.1 paket 

programı �le daha detaylı ver�ler�n anal�z� �ç�n kent ölçeğ�nde �k� mahalle seç�lm�şt�r. 

Bu mahalleler kent�n en esk� mahalleler�nden b�r� olan Hacı S�yam Mahalles� �le 

kent�n yen� gel�şmekte olan Teyyaredüzü Mahalles�d�r.  

Doğal-beşer� faktörler ve kentleşme sürec� arasındak� �l�şk�ler esas alınarak, 

mahalleler ölçeğ�nde ortaya çıkan veya çıkması muhtemel sorunlardan bahsed�lm�ş 

alınab�lecek önlemler üzer�nde durulmuştur.  

Anahtar Kel�meler: Kent, Kentleşme, Kentleşme Sorunları, CBS, 

G�resun. 
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D�scuss�ng the Issue of Unplanned Urban�zat�on �n the 

Example of Teyyaredüzü and Hacı S�yam D�str�cts �n 

G�resun 
 

Abstract 

 A C�ty �s an accommodat�onun�t where natural and human-related factors 

�nteract �n h�gh complex�ty and where, as a consequence, var�ous problems such as 

traff�c jam, no�se, harmful und�sposed waste, a�r pollut�on and urban sprawl ar�se. 

Not only the ex�stence and healthy development of c�t�es depend on the fac�l�t�es that 

natural and human-related factors prov�de but also �s related to these factors be�ng 

assessed carefully. 

 Th�s study g�ves br�ef �nformat�on about the natural and human-related 

factors wh�ch play role �n the urban�zat�on of G�resun and g�ve shape to the layout of 

the c�ty. Geograph�c �nformat�on systems (GIS) �s located w�th�n the Arcg�s 10.1 

package program w�th more deta�led data for the analys�s of two ne�ghborhoods �n 

the c�ty scale.These are "HacıS�yam" and "Teyyaredüzü" wh�ch are two of the oldest 

quarters of the c�ty. 

 It talks about the problems that ar�se or that m�ght ar�se �n quarters and 

emphas�zes potent�al ways of prevent�ng those problems, based on the relat�onsh�p 

between natural & human-related factors and the urban�zat�on process. 

 Keywords: C�ty, Urban�zat�on, Urban�zat�on Issues, GİS, G�resun. 
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G�r�ş 
21. yüzyılın öneml� problemler�nden b�r� olan düzens�z ve denges�z 

kentleşme, ekonom�k, sosyal, kültürel, yönet�msel, çevresel sorunları 

beraber�nde get�rmekte ve y�ne bu alanlarda farklılıkları arttırmaktadır. 

Yaşam ve h�zmet kal�tes�n�n düşmes�, aşırı kalabalık, hava k�rl�l�ğ�, su 

k�rl�l�ğ�, katı atıkların uygun olmayan yönet�m� ve traf�k, çarpık 

kentleşmen�n neden olduğu başlıca sorunlardandır. Gel�şmekte olan G�resun 

kent�nde �se bel�rt�len problemlerden başında, düzens�z kentleşme yer alır. 

G�resun kent� s�tüasyon özell�kler� bakımından beş ana doğal unsur 

üzer�nde yer almaktadır. Bunlar; kent�n merkez�n� oluşturan yarım adanın 

boyun kısmı, doğu ve batı gel�ş�m alanı olan kıyı bölges�ndek� düzlükler, 

güney gel�ş�m alanı olan yamaçlar, sırtlar ve akarsu vad� kenarlarındak� 

düzlüklerd�r. Geçm�şten günümüze doğal çevren�n jeomorfoloj�ye a�t bu 

unsurları G�resun kent�n�n yerleş�m düzen�n� bel�rlem�şt�r. D�ğer b�r 

anlatımla, çevren�n bu durumuna bağlı olarak kent�n bugünkü yapısal 

organ�zasyonu ve aynı zamanda beşer� ve kültürel peyzajı da şek�llenm�şt�r. 

 
Fotoğraf 1: G�resun Kent�n�n Uydudan Görünüşü (Google Earth) 

 

G�resun kent�, gel�ş�m sürec�yle b�rl�kte bu doğal alanların 

�mkanlarına ve fonks�yonlarına ters düşecek kullanımlara sürüklenmekted�r. 

Buna bağlı olarak kentte �ht�yaçları karşılayan doğal kaynaklar sürekl� 

tüket�lmekte ya da baskı altına alınarak, zorunlu b�r şek�lde kaynakların 
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fonks�yonları değ�şmekte ve bu nedenle doğal çevreye bağlı çeş�tl� kentsel 

sorunlar ortaya çıkmaktadır.  

Jeoloj�k yapı bakımından �se G�resun kent yerleş�m alanı karışık b�r 

ser� üzer�nde bulunmaktadır. Bu ser�de, sed�ment kayaçlar �le volkan�k 

kayaçlar b�rb�r�yle fazla karışık özell�kte olup, bununla beraber kum ve 

alüvyon sahalara da rastlanılmaktadır.  

Kent�n gel�ş�m�n� sınırlandıran ve aynı zamanda sorunları da 

beraber�nde get�ren doğal çevre faktörler�n�n başında topograf�k yapı 

(yükselt�, eğ�m, ve jeoloj�k yapı gelmekted�r. Kent�n yayılış gösterd�ğ� 

topografya kıyıdan �t�baren kısa mesafelerde 500 m. yüksekl�ğe 

ulaşmaktadır. Kısa mesafedek� bu yüksekl�k farkı eğ�m değerler�n�n yüksek 

olmasına sebep olmuştur. Bununla b�rl�kte kent yerleş�m alanının hak�m 

yönü de (%53.9 oranında) kuzey ve ara yönler�ne bakmaktadır.     

B�r yerleşmen�n şek�llenmes�nde temel bel�rley�c�ler, başta doğal 

çevre faktörler� olmak üzere,  �nsanın bunlarla bağlantılı olarak ortaya 

koyduklarıdır. Gel�ş�m�n� sürdüren G�resun kent�nde, nüfus, ekonom�k yapı, 

ulaşım ve planlama g�b� beşer� faktörlerden de kaynaklanan b�rtakım 

sorunlar bulunmaktadır. Bunlardan planlama kaynaklı sorunlar G�resun kent� 

�ç�n ağırlıklı olarak öne çıkmaktadır. 

Amaç ve Yöntem 

Çalışmamıza konu olan G�resun kent�, Türk�ye'de geçm�şten 

günümüze yaşanan kentleşme ve bundan kaynaklanan sorunlarla karşı 

karşıya olan b�r kentt�r. Bu çerçevede G�resun'un kentleşme sürec� coğrafya 

�lm�n�n dağılış, nedensell�k ve bağlantı araştırma �lkeler�ne göre 

�rdelenm�şt�r. Çalışmada, �nsan yaşamının n�tel�kl� ve sağlıklı 

sürdürüleb�l�rl�ğ�n�n sağlanması adına kent�n sorunları ve bunlara yönel�k 

uygulanab�l�r çözüm öner�ler� Hacı S�yam ve Teyyaredüzü Mahalleler� 

örnekler�nde ele alınıp değerlend�r�lm�şt�r.  

Çalışmada detaylı ver�ler�n anal�z� �ç�n kent ölçeğ�nde seç�len Hacı 

S�yam Mahalles� kent�n en esk� mahalleler�nden, Teyyaredüzü Mahalles� �se 

kent�n yen� gel�şmekte olan b�r mahalles�d�r.   

Bunlara bağlı olarak;  

- Ver� toplama çalışmaları çerçeves�nde kent�n �lg�l� kamu kurum ve 

kuruluşları �le G�resun Beled�yes� Plan ve Proje müdürlüğünden 
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sayısal ve d�ğer belgeler derlenm�ş, kentle �lg�l� yapılan (tez, makale, 

k�tap vb.) çalışmalar toplanmıştır.  

- G�resun kent� �mar planları (1:1000 ve  1:5000 ölçekl�) sayısal 

olarak, 1:5000 ölçekl� jeoloj� har�tası, TİFF formatında alınmıştır. 

- TÜİK „�n kente a�t nüfus ve �stat�st�k� ver�ler� b�r araya get�r�lm�şt�r.  

- Har�ta Genel Komutanlığı'ndan kente a�t 1:25000 ölçekl� sayısal 

topografya har�tası alınmıştır.  

- Elde ed�len görsel, yazılı ve sayısal ver�ler�n Coğraf� B�lg� S�stemler� 

�çer�s�nde yer alan ArcGİS 10.1 paket programı aracılığı �le 

mekansal anal�z ve görselleşt�rme �şlemler� yapılmıştır.  

- Mahalleler�n anal�z� yapılırken öncel�kl� olarak eldek� ver�ler 

aracılığı �le derlenen doğal faktörler�n (eğ�m, bakı, jeoloj�, güneş 

radyasyonu) planlamaya etk� düzeyler�ne göre ağırlıklı çakıştırma 

anal�z� yapılmıştır.  

- Çalışmanın daha anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla, coğrafî �fade 

tekn�kler�ne (kompoze etme, dağılım har�taları ve graf�k hazırlama) 

başvurulmuştur.  

Coğraf� B�lg� S�stemler� (CBS) �le Teyyaredüzü ve Hacı S�yam 

Mahalleler�n� Anal�z� 

1933 yılında kurulan Hacı S�yam Mahalles�, kent�n boyun kısmının 

batısında l�man sahasının hemen güney�nde bulunan alan üzer�nde yer 

almaktadır (Har�ta 1). Mahallen�n nüfusu 9974 (2014) k�ş�d�r. Nüfus 

büyüklüğü açısından Çıtlakkale Mahalles� (10667 k�ş�) ve Teyyaredüzü 

mahalles�nden (12307 k�ş�) sonra üçüncü sırada yer alır. Nüfus yoğunluğu 

açısından �se 262 k�ş�/ha �le Osman�ye mahalles� (350 k�ş�/ha) ve Hacı 

Hüsey�n mahalles�nden (287 k�ş�/ha) sonra en fazla yoğunluğa sah�p üçüncü 

mahalled�r (Tablo 1). 
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Doğuda Batlama deres� �le batıda Büyük Güre deres� arasında yer 

alan Teyyaredüzü Mahalles� �se 1962 yılında kurulmuş ve günümüze kadar 

hızlı b�r gel�şme göstererek (Har�ta 2) kent�n en fazla nüfusa (12 307) sah�p 

mahalles� olmuştur. Nüfus yoğunluğu açısından �se 29 k�ş�/ha �le on yed�nc� 

sıradadır. Bu değer �le kent�n nüfus yoğunluğu düşük mahalleler� arasında 

yer alır (Tablo 1).   

Mahalleler�n anal�z� yapılırken öncel�kl� olarak elde ed�len doğal 

faktörler�n (eğ�m, bakı, jeoloj�, güneş radyasyonu) planlamaya etk� 

düzeyler�ne göre ağırlıklı çakıştırma anal�z� yapılmıştır. Elde ed�len değerler 

bel�rlenen etk� düzey� puanına göre b�r çıktı ver�s�nde toplanmıştır.     

 
Har�ta 2. Teyyaredüzü Mahalles� Lokasyon Har�tası 

Yapılan ağırlıklı çakıştırma anal�z� sonucu elde ed�len bulgulara göre 

Hacı S�yam mahalles�n�n büyük b�r bölümü (33 ha %86) yerleşmeye 

uygunluk sınıfı �çer�s�nde “Uygun” olarak çıkmıştır. Yerleş�me uygunluk 

açısından en az alana sah�p olan sınıflar �se “Uygun Olmayan” ve “Çok 

Uygun” sınıflarıdır (Har�ta 3, Tablo 2).  
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Tablo 2. Hacı S�yam Mahalles�n�n Doğal Faktörler Açısından Ağırlıklı 

Çakıştırma Anal�z� Tablosu 

Yerleş�me 

Uygunluk Sınıfı 

Alan Mevcut Yapı  

Sayısı ha % 

Uygun Olmayan 1 3 3 

Az Uygun 3 8 31 

Uygun 33 86 445 

Çok Uygun 1 3 10 

Toplam 38 100 489 

 

 
Har�ta 3. Hacı S�yam Mahalles�n�n Doğal Faktörler Açısından Ağırlıklı 

Çakıştırma Anal�z�  

 

Teyyaredüzü mahalles�nde �se Hacı S�yam mahalles�ne göre 

yerleş�me uygunluk sınıfı değ�ş�m gösterm�şt�r. Elde ed�len bulgulara göre 

mahallen�n büyük b�r bölümü (149 ha %35) yerleşmeye “Az Uygun” 

sınıfında çıkmıştır. Yerleş�me uygunluk açısından en az alana sah�p sınıf �se 

“Çok Uygun” sınıfıdır (Har�ta 4, Tablo 3).  
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Tablo 3. Teyyaredüzü Mahalles�n�n Doğal Faktörler Açısından Ağırlıklı 

Çakıştırma Anal�z� Tablosu 

Yerleş�me 

Uygunluk Sınıfı 

Alan Mevcut Yapı  

Sayısı ha % 

Uygun Olmayan 95 22 108 

Az Uygun 149 35 215 

Uygun 118 28 546 

Çok Uygun 61 15 113 

Toplam 423 100 982 

 

 
Har�ta 4. Teyyaredüzü Mahalles�n�n Doğal Faktörler Açısından Ağırlıklı 

Çakıştırma Anal�z�  

  

Teyyaredüzü mahalles� �le Hacı S�yam Mahalles� arasındak� 

yerleş�me uygunluk sınıfındak� değ�ş�m �k� mahallen�n alan olarak farkının 

fazla olması ve doğal çevre faktörler�n�n araz� �le değ�ş�kl�k göstermes� �le 

�lg�l�d�r. Başka b�r değ�şle, Teyyaredüzü mahalles� 423 ha'lık b�r alana sah�p 
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�ken Hacı S�yam mahalles� 38 ha'lık b�r alana sah�pt�r. Teyyaredüzü 

mahalles�nde yerleş�m açısından sadece “çok uygun” sınıfı b�le yaklaşık 

olarak Hacı S�yam mahalles�n�n tamamının �k� katına karşılık gelmekted�r. 

Teyyaredüzü mahalles�nde “çok uygun” sınıfı �çer�s�nde �k� adet Hacı S�yam 

mahalles� bulunmaktadır. Ayrıca Teyyaredüzü Mahalles� güneye doğru 

topograf�k açıdan arızalı b�r araz�ye sah�pt�r (Har�ta 4). Hacı S�yam 

Mahalles� �se konumu gereğ� topograf�k açıdan daha sade b�r araz� yapısına 

sah�pt�r (Har�ta 3).     

 Beşer� çevre faktörler� açısından �se Hacı S�yam Mahalles� ar�tmet�k 

nüfus yoğunluğu fazla olduğu mahallelerden b�r�s�d�r (Tablo 1). Mahalle 

�çer�s�nde nüfus homojen b�r dağılım göstermekted�r. F�z�k� anlamda da 

mahalle kent�n �lk mahalleler�nden olduğu �ç�n bugün gel�ş�m�n� tamamlamış 

durumdadır.  Bunu, mahallede bulunan 75 �mar adasından 71'�n�n dolu 1 

tanes�n�n boş ve 3'ünün boş olması doğrulamaktadır (Har�ta 5). Mevcut 

adaların büyük b�r kısmı �se b�t�ş�k n�zam şekl�nde oluşturulmuştur (Fotoğraf 

2). 

 
Har�ta 5. Hacı S�yam Mahalles�ndek� İmar Adalarının Durumu 
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Fotoğraf 2. Hacı S�yam Mahalles�nde B�t�ş�k N�zam Uygulamasının Sah�l 

Karayolundan Görünümü 

 İkl�m özell�kler� açısından hava dolaşımının sağlanması ve 

güneşlenme g�b� faktörler d�kkate alındığında; uygun mahalle dokusunun 

serbest doku olması gerekmekted�r. Planlamanın b�t�ş�k n�zam şekl�nde 

uygulanması mahallede sık b�r yerleşme dokusunun oluşmasına neden 

olmuştur. Bu durum �se mahallede hava s�rkülasyonuna engel olmuş, aynı 

zamanda yapıların yeterl� derecede güneşten faydalanmasını da 

engellem�şt�r.  

 Mahalle, kent �ç� ulaşım bakımından 10,5 k�lometrel�k b�r yol ağına 

sah�pt�r (Har�ta 6). Genel �t�bar� �le sah�l karayoluna paralel uzanan kent�n 

ana toplayıcı yolunun (Atatürk Bulvarı) dışında sürekl�l�k arz eden 2 adet 

ana ulaşım aksı bulunmaktadır. Bu akslardan b�r�s� kent�n batı yakası �le 

doğu yakasını b�rleşt�ren aksın (İnönü Caddes�-Orhan Yılmaz Caddes�-Gaz� 

Caddes�-Sagae Caddes�) b�r bölümünü oluşturan ve kent�n güney�nden geçen 

İnönü Caddes�d�r. D�ğer aks �se kent�n ana toplayıcı yolu �le İnönü Caddes� 

ortasında yer alan ve bu yollara paralel uzanan Fat�h Caddes�'d�r. Ara yollar 

�se kent�n esk� dokusunu yansıtan dar, b�rb�r� �le kes�şmeyen ve sürekl�l�ğ� 
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bulunmayan yollardır. Yol gen�şl�kler� 3,5 metre (Yalı Sokak) �le 17 metre 

(İnönü Caddes�) arasında değ�şmekted�r. Mahallen�n sık b�r dokuda olması 

yol gen�şl�kler�n� etk�lerken, yaya yolu gen�şl�kler�n�n de dar olmasına sebep 

olmuş, mahallen�n bazı kısımlarında �se yaya yoluna yer ver�lmem�şt�r.  

 

 
Har�ta 6. Hacı S�yam Mahalles� Ulaşım Ağı 

 

Ulaşım ağı bu hal�yle mahalle �çer�s�nde b�rtakım sorunlara neden 

olmaktadır. Mahallen�n cadde-sokak s�stem�n�n doğrusal yön ortalamasının, 

yapılan anal�z sonucunda 104 derece doğu �le 284 derece batı yönler� 

arasında uzandığı bel�rlenm�şt�r. Mahallen�n sık b�r dokuda olmasının 

yanında, cadde-sokak s�stem�n�n de hak�m rüzgar yönü olan 225 derece 

güney batı yönünü d�ke yakın b�r açıyla kesmes�, mahalle �çer�s�nde hava 

s�rkülasyonunu daha da güçleşt�rm�şt�r (Har�ta 7).   

Ünsal BEKDEMİR-Süleyman ELMACI-Fat�h Muhammet KÖSE
G�resun'da Düzens�z Kentleşmen�n Teyyaredüzü ve Hacı S�yam Mahalleler� Örneğ�nde İncelenmes�

52



 

 

 
Har�ta 7. Hacı S�yam Mahalles� Cadde-Sokak S�stem�n�n Hak�m Rüzgar 

Yönüne Göre Durumu 

  

Ulaşım ağında yaşanan d�ğer b�r sorun �se traf�k yoğunluğudur. 

Mahallen�n ana aksları (Fat�h Caddes�-İnönü Caddes�) güneyden kent �ç�ne 

bağlanan �lk g�r�ş yollarıdır. Ayrıca, mahallen�n büyük b�r bölümü konut ve 

�şyer� şekl�nde planlanmıştır (Har�ta 8). Bu durum akslardak� traf�k 

yoğunluğunu arttırmaktadır. Bununla b�rl�kte akslar üzer�nde yol boyunca 

araçların park ed�lmes� ve kent�n batısından başlayarak kent merkez�ne 

�lerleyen bazı toplu taşıma hatlarının bulunması traf�k akış hızını �y�ce 

düşürmekted�r. Yoğun traf�k �le araç akışının yavaşlaması, taşıtlardan salınan 

k�rlet�c�ler� çoğaltarak hava k�rl�l�ğ�ne ve sık mahalle dokusu �çer�s�nde 

yankılanma ş�ddet�n�n fazla olmasıyla da gürültü k�rl�l�ğ�ne neden 

olmaktadır.  
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Har�ta 8. Hacı S�yam Mahalles� İmar Adalarının Kullanım Durumu 

  

Hacı S�yam mahalles�nde �mar adalarının tamamına yakını doludur 

(Har�ta 8). Mahalle, �mar adaları dışında gel�şme göstereb�lecek herhang� b�r 

boş alana da sah�p değ�ld�r. İmar adalarındak� doluluk oranı, mahalle 

�çer�s�nde bazı kullanım alanlarını kısıtlarken b�r taraftan da yen� 

oluşturulab�lecek alanlara da �mkan vermemekted�r.  

 Bu durum mahalle �çer�s�nde sosyal ve tekn�k altyapının (açık ve 

yeş�l alan, otopark, sosyo-kültürel alan, vb.) yeter� düzeyde gel�şememes�ne 

neden olmaktadır. Mahallede açık ve yeş�l alan olarak yalnızca 3089 m²'l�k 

b�r araz�n�n bulunması bunu doğrular. Buna ek olarak sah�l karayolunun 

kuzey�nde de 22 895 m²'l�k açık ve yeş�l alan bulunur (Har�ta 8). İmar 

yasasına göre k�ş� başına en az 7 m²'l�k açık ve yeş�l alan düşmes� 

gerek�rken, mahallede �se k�ş� başına sadece 2,6 m² g�b� düşük b�r oranda 

açık ve yeş�l alan düşmekted�r. Buna göre mahallen�n açık ve yeş�l alan 

olarak 43 834 m²'l�k alana daha �ht�yacı bulunmakt adır.  

Mahallede, sosyal ve tekn�k altyapıda eks�kl�ğ� h�ssed�len b�r d�ğer 

konu �se otoparktır. 3194 sayılı �mar yasasının otopark yönetmel�ğ�ne göre 
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b�nayı kullananların otopark �ht�yacının b�na �ç�nde veya parsel�nde 

karşılanması gerekmekted�r. Ancak mahallen�n büyük b�r bölümünde 

b�naların b�t�ş�k n�zam şekl�nde konumlandırılmasının, parsel kenarlarına 

sıfır olacak şekl�nde planlanması bu durumu olanaklı kılmamaktadır. Aynı 

şek�lde �lg�l� �mar yasasına göre b�na �ç�nde ya da parsel�nde karşılanamayan 

otopark alanı �ç�n kent�n �mar planında bölge ve genel otopark alanları 

bel�rlenmes� gerekmekted�r. Ancak kent�n �mar planında mahalle �ç�n 

toplamda 1136 m² olmak üzere sadece �k� farklı alan otopark olarak 

göster�lm�şt�r. Mahallede t�caret alanlarının ve nüfusun yoğun olduğu göz 

önüne alındığında otopark sorunu c�dd� problemlere neden olan b�r kullanım 

alanı olarak önümüze çıkmaktadır. Şöyle k�, TÜİK'�n 2013 yılı kente a�t 

motorlu taşıt ver�ler�ne göre toplam kentte 29 849 otomob�l bulunmaktadır 

(TÜİK, 2014:126). Buna göre kentte k�ş� başına 0,28 otomob�l düşmekted�r. 

Bu durum mahalle nüfusu açısından değerlend�r�ld�ğ�nde �se 2815 adet 

otomob�l çıkmaktadır. Sonuç olarak sadece mahallede bulunan nüfusun 

otomob�ller� �ç�n gerekl� otopark alanı (3194 sayılı �mar yasasının otopark 

yönetmel�ğ�ne göre b�r otomob�l�n kaplayacağı alan 20 m² olarak 

bel�rlenm�şt�r) 56 300 m² çıkmaktadır. Ancak mevcut otopark alanları bu 

rakamdan çok daha düşüktür (Har�ta 8). 

Mahallede, sosyo-kültürel faal�yetler �ç�n ayrılmış b�r alan 

bulunmamaktadır. Mahallede yaşayan �nsanlar sosyo-kültürel alandak� 

�ht�yaçlarını daha çok mahalle dışında, yakınında bulunan etk�nl�k alanlarına 

yönelmek suret�yle g�dermekted�r.   

 Kent�n batı yakasında Batlama deres� �le Büyük Güre deres� arasında 

yer alan Teyyaredüzü Mahalles� �se kent�n nüfus yoğunluğu düşük 

mahalleler�nden b�r�s�d�r. Mahalle �çer�s�nde nüfus, doğal ve beşer� çevre 

faktörler�n�n etk�s� �le kıyı düzlükler�nde yoğunlaşarak heterojen b�r dağılım 

serg�lemekted�r. Kent�n yen� gel�şmekte olan mahalleler�nden b�r� olan 

Teyyaredüzü Mahalles� f�z�k� anlamda da gel�ş�me açık alanlara sah�pt�r. 

Mahallede bulunan 203 �mar adasının 96 tanes� dolu, 36 tanes� tamamen boş 

ve 71 tanes�nde de boş parsel bulunmaktadır (Har�ta 9). İmar adalarındak� 

yapılaşma �se büyük oranda ayrık n�zam şekl�nde gerçekleşt�r�lm�şt�r 

(Fotoğraf 3).  
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Teyyaredüzü Mahalles�n�n kıyı düzlükler�ndek� yapılaşma durumu, 

beşer� çevre unsurları açısından Hacı S�yam mahalles�ne göre daha 

avantajlıdır. Mahallen�n kıyı kes�m�nde yerleşme b�t�ş�k n�zam şekl�nde 

düzenlenmed�ğ� �ç�n güneşlenme ve hava s�rkülasyonundan faydalanma 

olanağı daha yüksekt�r. Mahallede yerleşme dokusunun sıklaştığı alanlar �se 

genell�kle güneyde, kuzeye bakan yamaçlarda yer almaktadır. Ancak, düz 

araz�ye göre kuzeye bakan yamaçlarda gölge boyu daha fazladır. Sağlıklı b�r 

yaşam çevres� oluşturmak �ç�n, mahallen�n kuzeye bakan yamaçlarındak� 

yapılar arası açıklığın gen�şlemes� gerek�rken, düz araz�ye ve güneye bakan 

yamaçlara göre de yapılaşmanın daha seyrek dokuda olması gerekmekted�r 

(Aydem�r, Sancar ve Beyazlı, 2004:416). Bu alanlardak� mevcut yapılaşma 

durumundan dolayı güneşlenme ve hava s�rkülasyonu kıyıdak� düzlüklere 

göre daha düşüktür. Ayrıca, �mar planına göre mahallen�n batısında Büyük 

Güre deres� boyunca bazı �mar adalarında yapı yüksekl�ğ�n�n 30,50 metre 

olarak bel�rlenmes� ve bu alanların vad� ağzında kalması kuzey-güney yönlü 

hava dolaşımını olumsuz etk�lemekted�r.     

 Mahalle, kent �ç� ulaşım bakımından 32,3 k�lometrel�k b�r yol ağına 

sah�pt�r (Har�ta 10). Kent�n ana toplayıcı yolu dışında, mahalle �çer�s�nde 3 

adet yoğun sayılab�lecek aks bulunmaktadır. Bu yollar, Büyük Güre deres�ne 

paralel uzanan Boztekke Caddes�, Batlama deres�ne paralel uzanan Batlama 

Sanay� Caddes� �le mahallen�n batısından başlayarak sah�l karayoluna paralel 

uzanan ve devlet hastanes� önünden ana toplayıcı yola bağlanan Şeh�t 

Tuğgeneral Baht�yar Aydın Caddes�d�r. Ara yollar �se kuzeyde daha sık 

olmakla b�rl�kte güneye g�d�ld�kçe araz�n�n engebel� olması neden�yle 

seyrekleşen b�r özell�k göster�r. Bu duruma ek olarak, �mar planında 

bel�rt�lmes�ne karşın y�ne araz� yapısından dolayı mal�yet� yüksek görülen 

açılmamış yolların oranı da mahallen�n güney kes�m�nde daha fazladır. Yol 

gen�şl�kler� �se 10 metre �le 21 metre arasında değ�şmekted�r. Mahallede 

yaya yolu platformu da yol ağında olduğu g�b� güneye g�d�ld�kçe seyrekleşen 

b�r dokuda olmakla b�rl�kte, yer yer h�ç yer ver�lmed�ğ� alanlarda 

bulunmaktadır.  
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Har�ta 10. Teyyaredüzü Mahalles� Ulaşım Ağı 

 

Teyyaredüzü mahalles�n�n mevcut ulaşım ağı Hacı S�yam 

mahalles�ne göre görecel� daha �y�d�r. Mahallede cadde-sokak s�stem� 

düzenlen�rken hak�m rüzgar yönüne d�kkat ed�lmem�şt�r. Yapılan anal�z 

sonucunda, mahallen�n cadde-sokak s�stem�n�n, doğrusal yön ortalaması 84 

derece doğu �le 264 derece batı yönler� arasında uzandığı bel�rlenm�şt�r. 

Hak�m rüzgar yönü  (225 derece güneybatı) �le mahallen�n cadde-sokak 

s�stem� arasındak� fark hava s�rkülasyonu açısından olumsuz b�r durumdur 

(Har�ta 11).  
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Har�ta 11. Teyyaredüzü Mahalles� Cadde-Sokak S�stem�n�n Hak�m Rüzgar 

Yönüne Göre Durumu 

 

 Mahallen�n ulaşım ağıyla �lg�l� olarak b�r d�ğer olumsuz özell�k, kent 

genel�nde olduğu g�b� güney kes�m�nde doğu-batı doğrultusunda toplayıcı 

b�r yolun bulunmamasıdır. Mahallen�n batısı �le doğusu arasında uzanan ve 

sah�l karayoluna d�k �nen yolları b�rleşt�ren en uzun mesafel� yol Şeh�t 

Tuğgeneral Baht�yar Aydın Caddes�d�r. Bu yolun dışında mahallen�n güney 

kes�m�nde, kuzey-güney doğrultulu yolları b�rleşt�ren başka b�r yol 

bulunmamaktadır. Bu durum mahalle �çer�s�nde doğu-batı yönlü ulaşımda 

b�r takım sorunlara (süre, mal�yet, vb.) neden olmaktadır. Bununla b�rl�kte, 

mahallen�n güney kes�m�nde yerleşme kuzey-güney yönlü bu yollar boyunca 

gel�şerek kentsel saçaklanma olgusunu oluşturmuştur. Tek b�r �şlevsel 

kullanımın gen�ş araz�ler üzer�nde müstak�l gel�ş�m�n� �çermes� ve düşük 

yoğunluklu konut alanları �le motorlu taşıt bağımlılığı yüksek olan 

saçaklanma olgusu, sosyal, ekonom�k ve çevresel mal�yetler� açısından, 

sürdürüleb�l�r gel�şme pol�t�kaları �le örtüşmeyen b�r kentsel büyüme model� 

olarak görülmekted�r (Tamer, 2012:251).  
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 Bugünkü durum açısından Teyyaredüzü mahalles� �mar adaları 

gel�ş�me �mkan verecek özell�kte olmasına rağmen, �sten�len düzeye 

gelemem�ş olması d�kkat çekmekted�r. Özell�kle gel�şme alanının müsa�t 

olmasına karşın sosyal ve tekn�k altyapıda (Açık ve yeş�l alan, otopark, 

sosyo-kültürel alan, vb.) yeterl� düzeye gel�nemem�ş olması bunun en açık 

gösterges�d�r. 

 Mahallede bulunan açık ve yeş�l alanlar oldukça kısıtlıdır. İmar 

planında bu alanların öner�lmes�ne karşın mahalle �çer�s�nde sadece 4171 

m²'l�k b�r alan �le sah�l karayolunun kuzey�nde b�r bölümü den�z 

doldurularak kazanılan 22850 m²'l�k düzenlenm�ş alan bulunmaktadır 

(Har�ta 12). Bu alanlar mahalle nüfusu �le oranlandığında �se k�ş� başına 

düşen açık yeş�l alan m�ktarı sadece 2,2 m² çıkmaktadır. Mahallede açık ve 

yeş�l alanlara ayrılması gereken m�n�mum oran �se 86149 m²'d�r. Buna göre 

mahallen�n 59128 m² daha açık ve yeş�l alan �ht�yacı bulunmaktadır.  

 
Har�ta 12. Teyyaredüzü Mahalles� İmar Adalarının Kullanım Durumu  

 

 Teyyaredüzü mahalles�nde bugün otopark konusunda öneml� b�r 

sorun h�ssed�lmemekted�r. Mahalle, otopark sorununu daha çok ayrık n�zam 
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şekl�nde planlanmasından dolayı b�na parsel alanları �çer�s�nde çözme 

�mkanına sah�pt�r. Bununla b�rl�kte mahalle �çer�s�nde s�te şekl�nde 

oluşturulan �mar adaları da tekn�k altyapısını �çer�s�nde bulundurmasından 

dolayı otopark sorununu azaltmaktadır. Ancak, �mar planında t�caret aksı 

olarak ayrılan Boztekke Caddes� �le günümüzde �ş yer� açısından yen� 

gel�şmeye başlayan Şeh�t Tuğgeneral Baht�yar Aydın Caddes�n�n cezaev� 

arkasında kalan kısmı �lerleyen süreç �çer�s�nde traf�k yoğunluğu yaşanması 

muhtemel alanlardandır (Fotoğraf 4).  İmar planında �se bu alanlarda 

oluşab�lecek park sorununu çözücü yakın çevre ve genel otoparklara yer 

ver�lmem�şt�r.  

 

 
Fotoğraf 4. Boztekke Caddes�n�n Atatürk Bulvarı G�r�ş�nden B�r Görünüş 

  

Son olarak, Teyyaredüzü Mahalles� de Hacı �yam mahalles�ne 

benzer şek�lde sınırları �çer�s�nde sosyo-kültürel alan olarak herhang� b�r 

etk�nl�k alanı bulundurmamaktadır.  Bu durum, mahallede yaşayan �nsanları 

sosyo-kültürel donatıların daha çok yoğunlaştığı kent merkez�ne 

yönlend�rmekted�r. İht�yaçlarını karşılamak �steyen mahalle �nsanının bu 

alanlara er�şeb�l�rl�ğ� zaman ve mal�yet açısından sorun teşk�l ederken, aynı 
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zamanda da kent merkez�nde hem traf�k yoğunluğunu hem de bu alanların 

kullanım yoğunluğunu arttırmaktadır. 

Sonuç 

G�resun kent�, kale yapımına elver�şl� b�r tepe �le çevres�nde l�man 

kurmaya elver�şl� �k� koyun varlığından kaynaklanan avantajlar sayes�nde 

kuruluşundan bu yana her dönem varlığını sürdürmey� başarmıştır. Ancak, 

gerek doğal çevre faktörler� gerekse beşer� çevre faktörler�n�n etk�s� kent�n 

gel�ş�m�n� büyük ölçüde sınırlandırmış ve b�rtakım sorunları beraber�nde 

get�rm�şt�r. 

Günümüzde 100 000 nüfusu �le orta büyüklükte kentler arasında yer 

alan G�resun'un, mevcut nüfusu ve durumu açısından, düzens�z kentleşme 

�le ortaya çıkan sorunların kaynağının tesp�t� ve erken çözümü konusunda 

avantajlı b�r durumda olduğunu söyleyeb�l�r�z. Gel�ş�m� devam eden kent 

�ç�n bugünkü sorunların çözüme kavuşturulmaması �lerleyen zaman 

�çer�s�nde bu sorunların katlanmasına ve çözümünün güçleşmes�ne neden 

olacağı unutulmamalıdır. 

 Her �k� mahalle �ç�n elde ed�len doğal çevre faktörler�n�n (eğ�m, 

bakı, jeoloj�, güneş radyasyonu) planlamaya etk� düzeyler�ne göre ağırlıklı 

çakıştırma anal�z� göz önüne alınarak planlamada yerleş�me uygun olmayan 

alanların kontrolünün sağlanması gerekmekted�r. R�skl� alanlarda sağlıklı b�r 

kentleşmen�n oluşturulab�lmes� �ç�n daha önce kurulan yerleş�m yerler�n�n ve 

�ler�de yerleş�me açılacak alanların gerekl� güvenl�k önlemler� (�st�nat 

duvarları, yerleş�me açılmaması vb.) alınmalıdır.    

Değerlend�r�lmes� yapılan mahalleler �çer�s�nde sorunların en çok 

h�ssed�ld�ğ� mahalle Hacı S�yam mahalles�d�r. Mahalle, kent�n yoğun 

nüfuslu mahalleler�nden b�r�s�d�r. F�z�k� anlamda da kent�n �lk 

mahalleler�nden b�r� olduğundan bugün gel�ş�m�n� tamamlamış durumdadır. 

Bu yüzden mahalle �çer�s�nde oluşan sorunların çözümünde kentsel 

dönüşüme �ht�yaç duyulmaktadır. Bu durum mahallen�n b�r bütün olarak ele 

alınmasını ve buna göre şek�llend�r�lmes�n� zorunlu kılmaktadır. Ancak 

bunun uygulanması, hem bürokrat�k açıdan hem de mal�yet�n yüksek 

olmasından dolayı güçtür. Gerçekleşt�r�lecek olan uygulamanın d�ğer bu 

özell�ktek� mahalleler �ç�n örnek oluşturması ve kazanılan tecrübeden 

yararlanılması şehr�n geleceğ� �ç�n �se çok öneml�d�r. Başka yerlerde 

yapılacak düzenlemelerde zamandan ve mal�yetten tasarruf ed�lecekt�r. 
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Teyyaredüzü mahalles� �se Hacıs�yam mahalles�ne göre daha 

avantajlı durumdadır. Gerek yen� gel�şen b�r mahalle olması gerekse 

yerleş�me elver�şl�l�k açısından daha uygun konumda olması sorunların 

çözümünde kolaylık arz etmekted�r. Mahallede yapılacak düzenlemeler 

gel�ş�m�n� tamamlamış olanlara göre hem bürokrat�k anlamda daha az çabayı 

hem de ekonom�k olarak daha az masrafı gerekt�recekt�r. Hacıs�yam 

mahalles�n�n gel�ş�m�n� tamamlamış mahallelere örnek olduğu g�b� bu 

mahallede şeh�rdek� gel�ş�m�n� tamamlamamış mahallelere örnek 

olab�lecekt�r. Şehr�n gel�şmes�ne de böyle b�r katkı da sağlayacaktır. 

Sonuç olarak Hacı S�yam mahalles�nde sorunların çözümü �ç�n 

gerekl� olan kentsel dönüşüm �ht�yacı Teyyaredüzü mahalles�nde �ht�yaçlara 

cevap verecek planlamalar �le g�der�leb�lecek konumdadır.  
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Karlıova’da (B�ngöl) Sürdürülen Yarı-Göçebel�k 
 

Ramazan SEVER* 

 
Öz 

Günümüzün gel�şen ve değ�şen sosyal ve ekom�k b�leşenler� karşısında, 

Orta Asya Türk kültürünün b�yoekonom�k faal�yet� olan  göçebe çobanlık oldukça 

azalmıştır. Anadolu da yok olmaya yüz tutmuş konar-göçer veya göçebel�k kültürü, 

bugün daha çok yarı-göçebel�k ve yaylacılık faal�yetler� şekl�nde sürdürülmeye 

çalışılmaktadır. Özell�kle Selçuklular ve Osmanlılar Dönem�nden ber� konar-

göçerler �ç�n öneml� hareket sahalarından b�r� olan Doğu Anadolu Bölges� �le 

Güneydoğu Anadolu Bölges� arasında yapılan yarı-göçebel�k D�yarbakır, Şanlıurfa, 

Mard�n, Elazığ �le B�ngöl ve Erzurum'un plato sahalarında az da olsa devam 

etmekted�r. Bu çalışmada yarı-göçerler�n geçm�şten bugüne yoğun olarak geld�kler� 

yerlerden b�r� olan B�ngöl �l�n�n Karlıova çevres�ndek� yayla sahaları konu 

ed�lm�şt�r. Bunun yanında Karlıova'da �kamet eden ancak kış aylarında hayvanlarını 

Elazığ, D�yarbakır, Şanlurfa ve Mard�n'de otlatan a�leler de ele alınmıştır. 

Çalışmada karma (n�tel-n�cel) yöntem�, ver� toplamada �se gözlem ve mülakat 

araçları kullanılmıştır. Toplanan ver�ler�n değerlend�r�lmes� sonucunda yıllar arası 

değ�şmekle b�rl�kte ortalama 40-50 b�n küçükbaş hayvan, 110-120 c�varında göçer�n 

yazı geç�rmek üzere güney �ller�nden bu sahaya geld�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r. Başta 

güvenl�k, yem, pazarlama ve ulaşım sorunları yaşayan göçerler, ülkem�z�n ot 

depoları olarak n�telend�r�len bu yüksek sahalarda, geleneksel hayvancılık 

faal�yetler�n� sürdürmeye devam etmekted�rler. Ayrıca bu göçereler organ�k 

hayvancılığa da büyük katkı sağlamaktadırlar. 

Anahtar Kel�meler: B�ngöl, Karlıova, göçebe, yarı-göçebe çobanlık, 

hayvancılık. 
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Sem�-Nomad�c L�festyle Ma�nta�ned In Karl�ova 

(B�ngol) 
 

Abstract 

Nomad�c sheepherd�ng, a b�o-econom�cal fac�l�ty of M�ddle As�a Turk�sh 

culture, has cons�derably d�m�n�shed �n the presence of develop�ng and chang�ng 

soc�al and econom�cal const�tuents of today.  The almost ext�nct m�grant settler or 

nomad�c culture �n Anatol�a �s mostly tr�ed to be conducted as sem�-nomad or 

transhumance fac�l�t�es. The sem�-nomad, wh�ch was ma�nta�ned between Eastern 

Anatol�a Reg�on and Southeastern Anatol�a Reg�on, cons�dered as �mportant 

movement areas for m�grant settlers s�nce espec�ally Seljuk and Ottoman Per�od, 

st�ll ex�sts �n platos of D�yarbakır, Sanl�urfa, Mard�n, Elazıg �le B�ngöl ve Erzurum 

�n small numbers.. In th�s study, h�ghlands of Karlıova town of B�ngöl, wh�ch have 

been an �ntensely �nhab�ted by sem�-nomads unt�l today, are taken as the study 

top�c.. Bes�des, the fam�l�es who res�de �n Karlıova but put the�r an�mals to grass �n 

Elaz�ğ, D�yarbakır, Şanlıurfa and Mard�n �n w�nter months are taken �nto 

cons�derat�on. In th�s study eclect�c (qual�tat�ve and quant�tat�ve) method �s used, 

and also observat�on and �nterv�ew methods are used to gather data.  . It �s stated that 

average 40 000-50 000 small cattle and 110-120 nomads, vary�ng �n number 

accord�ng to years, comes to th�s land from southern c�t�es to spend the summer. The 

nomads exper�ence ma�nly secur�ty, feed, market�ng, and transportat�on problems 

and they cont�nue to the trad�t�onal stock farm�ng act�v�t�es on these h�ghlands, 

def�ned as the grass storages of our country. Moreover, these nomads h�ghly 

contr�bute to organ�c stock farm�ng.  

Keywords: B�ngöl, Karlıova, nomad, sem�-nomad�c sheepherd�ng, stock 

farm�ng 
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G�r�ş 
Dağlık ve yüksek kes�mlerdek� otlaklardan yaralanma, Anadolu'da 

hayvanların evc�lleşt�r�ld�ğ�, buna bağlı olarak sürüler�n oluşturulduğu ve 

göçebe hayvancılık faal�yet�n�n yagınlaştığı tar�hten �t�baren başlamıştır 

(Tunçd�lek,1995). Bu  faal�yet, Asya'nın orta kes�m�nden Kafkaslara, 

Alpler'den, Kuzey Afr�ka ve Arab�stan'ın kuzey�n� kapsayan gen�ş b�r 

coğrafya da, bazı farklı yönler� olsa da temelde b�rb�r�ne benzeyen b�r hayat 

tarzı ortaya çıkarrmıştır (Barty,1961, Zadneprovsk�y, Ishjamts,1996). 

 B�l�nd�ğ� üzere göçebe çobanlık; mevs�me göre otlakların yatay ve 

d�key doğrultuda değ�şt�r�lmes� bu ekonom�k faal�yet�n temel özell�l�ğ�n� 

teşk�l etmekted�r. Genell�kle pastoral nomad�zm �le eş anlamlı olarak 

kullanılan göçebe çobanlık, sab�t b�r mesken� olmayan çobanların a�le ve 

sürüler� �le b�rl�kte yer değ�şt�rmes�d�r (Denker,1977). Göçebe çobanlık 

gerçek anlamda göçebel�ğ� �fade eder. Göçebel�k her şeyden önce b�r hayat 

tarzıdır. Bu hayat tarzını ben�msem�ş olan göçerler sab�t b�r meskene sah�p 

olmadıkları �ç�n bütün b�r yıl boyunca çadırda yaşar ve geç�mler�n� yalnız 

küçükbaş hayvan yet�şt�r�c�l�ğ� �le tem�n ederler. Hayvanlarına �y� vasıflı 

otlak alanı bulmak �ç�n onlarla beraber �kl�m ve vejetasyona bağlı olarak 

stepten yaylaya, yayladan step bölgeler�ne göç ederler. Göçebe çobanlık 

veya göçerl�k bu yönüyle göçe dayalı d�ğer hayvancılık tarzlarından 

ayrılmaktadır. İnsanların hayvanları �le b�rl�kte durmadan uzun mesafeler 

boyunca yaptıkları yer değ�şt�rmeler, mevs�mlere uyarak çok defa bell� b�r 

güzergahı �zler. Da�m�l�k karakter� taşıyan bu yer değ�şt�rmelere göçebel�k 

(nomad�zm), bu hayatı süren �nsanlara da göçebe (nomad) den�r (Öngör, 

1964). Mevcut çalışmalar pastoral göçebel�ğ�n MÖ 1500 yıllarında ortaya 

çıktığını göstermekted�r. Uzun b�r süre pastoral göçebel�ğ�n avcılıktan 

sonrak� evre olduğu, tarımdan önce geld�ğ� düşünülmüşse de, son çalışmalar 

pastoral�zm�n tarım toplumlarının b�r sonucu olduğunu da göstermekted�r 

(Khazanov, 1986). Göçebel�k hemen hemen h�çb�r alana yerleşmen�n 

olmadığı ve uzun zaman d�l�mler� hal�nde hareket�n devam ett�ğ� yaşam 

b�ç�mler�d�r ve yatay (hor�zontal) ve d�key (vert�kal) olmak üzere kend� 

�ç�nde �k�ye ayrılır. Yatay göçebel�k daha çok Arap yarımadası ve Kuzey 

Afr�ka çöller�nde daha çok t�car� faal�yetler� yer�ne get�rmek üzere deve 

kervanlarının gerçekleşt�rd�ğ� ve hareket kab�l�yet�n� günümüzde büyük 

KSBD, İlkbahar 2016, y. 8, s.65-91

67



 

ölçüde kaybetm�ş yaşam b�ç�m�d�r. D�key-Dağ göçebel�ğ� (Vert�kal) �se, 

yazın yüksek dağlar üzer�ndek� yaylalara, otlaklara, kışın kışlıklara göçmek 

şekl�nde ortaya çıkan göçebel�k şekl�d�r. 

Yarı-göçebel�k �se kışlık yerleşmelere sah�p olan a�leler yaz 

geld�ğ�nde buradan hayvanlarını otlatmak üzere otlak alanlarına g�derler. 

Konar-göçerler yaylak �le kışlak arasında geçen hareketl� hayat tarzları 

neden�yle bazen, yanlış olarak, göçebe şekl�nde değerlend�r�lm�şlerd�r 

(Gökçe, 2000). Aslında konar-göçer kavramı Osmanlı'nın son dönemler�ne 

kadar yerleş�k düzene geçmeden göçebe hayatı yaşayan Tüklere ver�len 

genel addır. Resm� belgelerde ve kanunnamelerde kullanımıştır. Bunların 

yaşam b�ç�m�; tam ve yarı göçer yaşamın özell�kler�n�n toplamını �fade eder. 

Temel �kt�sadî faal�yet olarak, yazın yaylaklarında hayvanlarını otlatmalarına 

karşılık, kışlaklarında küçük az da olsa z�raatla uğraşmaları tam b�r göçebe 

hayat yaşamadıklarının en açık kanıtıdır. Böyle b�r yaşam tarzının �skan 

açısından �fade ett�ğ� anlam yerleş�k hayat �le göçebel�k arasında b�r ara şek�l 

olmasıdır (Tanoğlu,1954). Yarı göçebel�k, yaylacılık ter�m�ne yakın anlamda 

değerlend�r�leb�l�r, ancak yarı göçebel�k, b�r yaylacılık faal�yet� olmayıp, 

gerçek göçebel�kle yaylacılık arasında yer alan ayrı b�r hayvan yet�şt�rme 

tarzıdır. Yarı göçebel�k toprağa dayalı olmayan b�r faal�yet olduğu �ç�n 

yaylacılıktan farklılık arz etmekted�r.   

Sultan Alparslan'ın büyük zafer önces�nde (1071) Anadolu'ya 

Müslüman Arap ve Türk kab�leler�, boyları gelm�ş ve hatta kısmî 

yerleşmeler de başlamıştır. Kazanılan bu büyük zafer sonrasında �se Orta 

Asya'dan gelen büyük nüfus hareketler�, Ege Den�z� sah�ller�ne kadar bütün 

b�r Anadolu'nun sosyal yapısı değ�şm�ş, yen� oluşumlar ortaya çıkmıştır 

(Düzbakar,2003,Günay,2000). Daha sonrak� süreçte Moğolların Selçuklular 

üzer�nde oluşan baskılardan dolayı Anadolu �k�nc� kez göçmen dalgasına 

maruz kalmıştır (Günay,2000). 

Anadolu'ya Türk göçebeler�n yoğun b�r şek�lde gelmes�n�n çeş�tl� 

nedenler� olsa da, bunlar arasında en öneml�s� kuşkusuz Anadolu 

coğrafyasının kend� sosyoekonom�k özell�kler� �ç�n elver�ş�l� olması 

gelmekted�r. Kısa mesafelerde yükselt�n�n artması ve buna bağlı olarak 

değ�şen �kl�m özell�kler� göçebe hayvancılık �ç�n �deal b�r ortam 

oluşturmuştur. Bu geleneksel ekonom�k faal�yetlere uygunluğu yanında, 

B�zans ordularının yıllık göçebe hareketler�nden, saldırıları çoğunlukla 
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başarısızlıkla sonuçlanmasının de etk�ler� vardır (Günay,2000:33). B�zans 

orduları sefere çıktığında, göçerler yüksek sağlık alanlarda olduğundan, haf�f 

donanımlı B�zans askerler�, bunları yakalayamaz. Ayrıca yüksek alanların 

sağladığı koruma, göçebeler� düşmanların pusuya düşürmek �ç�n olanaklar 

sağlamaktaydı. Kışın �se B�zans askerler� sefere çıkmadığından akarsu 

ved�ler� ve alçak kes�mlerde göçerler rahat hareket etmekteyd�ler. 

Osmanlıdan günümüze kadar devam eden ve Anadolu sosyokültürel 

yapısının en öneml� unsurlardan b�r�, konar-göçerlerd�r. Çoğu Osmanlı arş�v 

belgeler�nde aş�ret, cemaat, oymak g�b� �s�mlerle geçen konar-göçerler, 

yaşadıkları hayat tarzına göre mevs�mden mevs�me yaylak ve kışlakları 

arasında sürekl� olarak hareket etmekteyd�ler. Bu aş�retler kışın, konar hale 

geçecekler� zamanlarda, genell�kle çadırlarını şeh�r ve kasabalar yakınındak� 

esk� �skân merkezler�n�n bulunduğu sâhalarda kurarlar, yazın �se daha ser�n 

alanlara göç ederlerd�. Konar-göçerler�n bu hayat tarzı, göçebe hayat 

yaşayan d�ğer unsurlardan büyük farklılıklar göstermekted�r. Hükûmet başı-

boş olan bu grupları, merkez�yetç� b�r s�stem� kabul etm�ş ve reâyâsını dâ�m� 

b�r �nz�bat altında bulundurmak amacında olmasına rağmen, XVII. Yüzyılın 

sonlarına kadar yerleşt�rme hususunda b�r gayret göstermem�şt�r. Konar-

göçer hayatın b�r gereğ� olarak yaylak-kışlak hareket�ne tâb� olan konar-

göçerler, bu hayat tarzlarının b�r sonucu olarak hayvanclıkla 

uğraşmaktaydılar. Buna rağmen �bt�daî b�r z�raat �le de meşgul oldukları 

d�kkatten uzak tutulmamalıdır. Fakat esas hüv�yetler� hayvancılık ve 

çobanlık �d�. Türkmenler�n çok esk� çağlardan ber� ata olan �lg�ler� yanında, 

at yet�şt�rmeye verd�kler� önem de b�l�nmekted�r. Konar-göçerler de b�nek 

vasıtası olarak kullandıkları atı yet�şt�rmede maharet sah�b� �d�ler. Bu 

sebeple devlete b�nek hayvanı olarak at yet�şt�rd�kler� g�b�, köylüye damızlık 

hayvan da tem�n ederlerd�. Hatta yet�şt�rd�kler� atlar yüzünden şöhret bulmuş 

oymak ve aş�retler bulunmaktadır (Hallaçoğlu,1988, Orhonlu,1987).   

        XVI. yüzyıl sonları �le XVII. yüzyıl başlarında konar-göçerler, 

üzerler�ndek� devlet kontrolünün haf�flemes�yle, yerleş�k ahal�ye nazaran 

�kt�sadî yönden daha rahat b�r duruma geçm�şler, bununla beraber devlet�n 

kontrolünden uzak kalmaları yerleş�k ahal�ye baskılarına yol açmıştır. Bu 

durumda devlet, onların başı-boş olarak telâkk� ed�len hareketler�n� sıkı 

tedb�rlerle önlemeye çalışmıştır. (Hallaçoğlu,1988).  N�hayet XVII. yüzyılın 
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sonlarına doğru c�ddî b�r takım problemlere neden olmaları, aş�retlere gen�ş 

çapta �skan pol�t�kalarının uygulanmasına yol açmıştır.  

Anadolu'nun sosyal, s�yasal ve ekonom�k yapısında öneml� b�r rol 

oynayan göçerler�n �lk resm� kayıtlara göre yerleşmes� 1357 yılında feth 

ed�len topraklarda başlamıştır (Orhonlu,1987,102). Göçerler�n merkez�yetç� 

b�r devlet n�zamı �le bağdaşmayan hayat tarzları yüzünden halka büyük zarar 

vermeye başlamasıyla yerleşt�rme pol�t�kası n�speten hız kazanmıştır 

(Orhonlu,1987,47). Buna rağmen Osmanlı Devlet�, XVII. yüzyılın sonlarına 

kadar konar-göçerler�n yerleş�k hayata geçmeler� hususunda b�r çaba 

göstermem�şt�r. Bu tar�hten sonra devlet zaman zaman bu yolda pol�t�kalar 

tak�p etmeye başlamıştır. Ancak, konar-göçerler�n yerleş�k hayata geçmeler� 

oldukça yavaş olmuş ve yüzyıllarca sürmüştür. Anadolu yaylalarının 

göçebel�ğe elver�şl� olması, bu oymakların sürekl� b�r hareket �ç�nde oluşları, 

güçlü b�r aş�ret ruhunun davranışlarını yönlend�rmes� ve devlet yönet�m�yle 

aralarındak� çel�şk�ler toprağa yerleşmey� gec�kt�ren etkenler olarak 

görülmekted�r (Arıkan,1988). Bunun yanında Osmanlı Devlet�nde konar-

göçerler�n heps� hükümet baskısı �le yerleşmem�şt�r. Kend� �stekler� �le 

�ht�yaç h�ssett�kler�nde kend�ler�ne uygun olan yerlerde yerleşm�şlerd�r 

(Orhonlu,1987,35). 

 I. Beyazıd Dönem�nde başlayan yerleşt�rme pol�t�kası Fat�h Sultan 

Mehmet dönem�nde verg� ve askere almalar neden�yle daha b�r t�t�zl�kle 

yerleşt�r�lmeye başladı ve Kanun� Dönem�nde de devam ett�. Cumhur�yet 

Dönem�nde de19.19.2006 yılında çıkartılan 5543 Saylı �skan Kanuna göre 

göçebe1 tanımı yapılarak, bunların yerleşt�r�lmes� hususunda b�r takım 

düzenlemeler yapılmıştır. Özell�kle 1950'l� sanay�leşme ve kentleşmedek� 

gel�şmeler yayla sahalarını etk�lem�ş ve bunun sonucunda yaylalarda öneml� 

ölçüde fonks�yonel değ�ş�kl�kler ortaya çıkmıştır. Bugün yaylacılık 

faal�yetler� esk� esas özell�ğ� olan hayvancılık faal�yetler�n� büyük ölçüde 

terk ederek tur�zm ve rekreasyonel faal�yet alanları durumuna gelmeye 

                                                 
1 5543 Sayılı İskan Kanununda Göçebe, şu şek�lde tanımlanmıştır:Yerleş�k tarımsal faal�yetler 
dışında kalmış, sab�t ve da�m� b�r konuta bağlı olmadan geç�mler�n� göçer hayvancılıkla 
sağlayan, tab�at ve �kl�m şartlarına göre yurt �ç�nde yaylak ve kışlaklar arasında göçen, bu 
hayat tarzını kad�mden ber� sürdüren, aralarında hısımlık �l�şk�ler� bulunan ve hayvancılık 
faal�yetler�n� b�r grup hal�nde yürüten Türk vatandaşlarıdır. 
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başlamıştır. Ancak Anadolu'nun b�rçok yer�nde yapılan yaylacılık 

faal�yetler�nden farklı olarak kısmen yarı göçebel�k az da olsa devam 

etmekted�r. 

           Karlıova çevres�nde göçebe çobanlığı ortaya çıkartan  coğraf� 

faktörler 

Karlıova ve çevres� Doğu Anadolu Bölges�'n�n Yukarı Fırat 

Bölümü'nde  yer almakta ve yönet�m bakımından B�ngöl �l�ne bağlıdır (Şek�l 

1). Göçebe ve yarı göçebeler�n yazın ve kışın kullandıkları, adeta b�r 

�stasyon �şlev� gördüğü Karlıova, kabaca doğu-batı doğrultusunda uzanış 

gösteren ve çoğunlukla 3000 m yüksekl�ğ�ndek� dağların ota kes�m�nde yer 

alır. Ovayı çevreleyen bu dağlar; Karagöl Dağları (3057 m), B�ngöl Dağı 

3193 m) Şeytan Dağları (2839 m) ve Şerafett�n Dağları'dır (2388 m).  

 

 
  Şek�l 1. Karlıova'nın lokasyon har�tası  
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 Yarı-göçebe çobanlık ve yerel yaylacılık faal�yetler�n�n yapıldığı 

ova ve plato sahaları Doğu Anadolu volkan�zmasının b�r eser�d�r. 

Kuvaternerde meydana gelen sıkışma ger�l�m� altındak� saha b�r yandan 

toptan yüksel�rken b�r yandan volkan�k erüps�yonlara maruz kalmıştır. 

Volkan�k patlamalardan çıkan p�roklast�k maddeler ve lavlar gen�ş b�r alana 

yayılmıştır. Kuzey Anadolu Fay Hattı �le Doğu Anadolu faylarına yerleşen 

Per� suyu ve  Göynük çayları yerey� aşındırarak plato sahalarını ortaya 

çıkarmıştır. Öte yandan mevs�ml�k akarsular yüksek kes�mlerden alçak 

kes�mlere doğru bol m�ktarda materyal taşıyarak, dağ �ç� ovalarına benzeyen 

gen�ş düzlükler ortaya çıkarmıştır. Bu alanlar bugün hayvancılık �ç�n b�rer ot 

depoları görünümünded�r (Fotoğraf 1). 

      Fotoğraf 1. B�r ot deposu görünümündek� Karlıova çevres�nden b�r 

görünüş 

 

Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan Karlıova Havzası, kuzey 

kenarından geçen Kuzey Anadolu Fayı �le güney kenarı boyunca uzanan 

Doğu Anadolu Fayı arasında Kuvaterner'de açılmaya başlamış tekton�k 

kökenl� b�r depresyondur. Tabanında aynı yaşlı genç çökeller bulunur. 

Bunlar üzer�nde gel�şm�ş olan ova yüzey�, hemen h�ç yarılmamış olup, çeş�tl� 

büyüklüktek� b�r�k�nt� kon�s� ve yelpazes�yle maskelenm�ş durumdadır 

(Tonbul,1990(a),264, Ardos,1995,165, Pam�r -Baykal,1943,317).   

Karlıova'nın kuzeydoğusunda yer alan ve Erzurum -B�ngöl �l sınırını 

da  bu kes�mde bel�rleyen Karagöl Dağları üzer�ndek� en yüksek z�rvey� 

Kanatlı Dağı (2947 m) oluşturur. Temel�nde Mesozoy�k kayaçlarının yer 
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aldığı Karagöl Dağları'nda en fazla mostra veren kayaç topluluğunu 

of�yol�tler oluşturur. L�toloj�k ve topoğraf�k özell�kler neden�yle çayır-mera 

alanlarının sınırlı olduğu Karagöl Dağları'nda yaylacılık faal�yetler� oldukça 

sınırlıdır. Sahanın doğu sınırını oluşturan B�ngöl Dağı, Üst-M�yosen-

Pl�yosen yaşlı, kalkan veya tablakalkan şekl�nde sönmüş b�r yanardağdır 

(Tonbul,1997,Tonbul,2002). Yaklaşık 1500 km² l�k b�r alana yayılan B�ngöl 

Dağı'nın en yüksek noktası �se, 3193 m y� bulan Dağkale Tepes�'d�r. 

Göçerler�n en yoğun kullandığı dağlardan b�r�d�r.  Sahanın batısında 

volkan�k b�r yapıya sah�p olan Şeytan Dağları yer alır. Doğu-batı 

doğrultusunda b�r uzanış gösteren dağın doğu yamaçları d�k, batı yamaçları 

�se daha haf�f eğ�mlerle kademel� olarak alçalır. Karlıova İlçes�'n�n güney ve 

güneydoğusunu çepeçevre kuşatan Şerafett�n Dağları b�r dağ görünümünden 

çok plato sahası durumundadır. Üst M�yosen-Pl�yosen yaşlı, kalkan veya 

tabla kalkan şekl�nde sönmüş b�r volkan�k dağdır. Doğu-batı yönünde 55 km 

uzunluğu olan bu yüksek kütlen�n, gen�şl�ğ� �se 30 km c�varındadır 

(Tonbul,1990(b),338). Bu kuşak üzer�nde en yüksek z�rvey� 2675 m �le 

Şah�n Tepes� ve 2544 m yükselt�s�yle Şerafett�n Tepeler� oluşturur. 

Yükselt�s�n�n az ve gen�ş b�r çayır alanına sah�p olması neden�yle söz konusu 

plato sahası Karlıova'nın oldu ğu kadar bölgen�n de en yoğun yaylacılık 

faal�yetler�ne sahne olmaktadır. 

  Muhtemelen Kuvaterner'de oluşmaya başlayan Karlıova Ovası, 

tekton�k kökenl� b�r ova olup yüzölçümü yaklaşık 150 km² d�. Ovanın 

gen�şl�ğ�, doğu-batı yönünde 5-10 km �ken, kuzey-güney yönünde 15-20 km 

kadardır. Doğu ve batıdak� dağlardan faylarla ayrılmış ovanın temel�nde 

andez�t ve bazalt�k g�b� volkan�k kayaçlar yer alırken, bu b�r�m�n üzer� 

sonradan ayrılmamış Neojen dopoları tarafından örtülmüştür. En üstte �se 

Kuvaterner yaşlı genç çökeller bulunur. Bunlar üzer�nde gel�şm�ş olan ova 

yüzey�, hemen h�ç yarılmamış olup, çeş�tl� büyüklüktek� b�r�k�nt� kon�s� ve 

yelpazes�yle yer yer örtülmüş durumdadır. Daha çok 2000 m �zoh�ps� �le 

sınırlandırılan ovanın eğ�m� kuzeyden güneye doğrudur. Ovada her ne kadar 

taban suyu sev�yes� yüksek olsa da, y�ne de �lçen�n en öneml� otlak 

alanlarına sah�pt�r. 

Doğu Anadolu Bölges�'n�n bu kes�m�ndek� l�toloj�k ve morfoloj�k 

yapı öneml� b�r otlak alanı oluşturmuştur. Bel�rt�len dağların genel taban 

sev�yes�ne göre yükselt�ler� fazla olsa da yerel taban sev�yes�ne göre 
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yükselt�ler� pek fazla değ�ld�r. N�tek�m ovalık kes�m 1900-2000 �zoh�sler� 

arasında yer alırken Şerafett�n Dağları'nın z�rve kes�m� ancak 300 m 

c�varında b�r rel�ef enerj�s� oluşturur. Şeytan Dağları da benzer b�r özell�k 

göster�r. 

Sahanın maruz kaldığı tekton�k hareketl�l�k, devamlı suretle dış 

etmen ve süreçler�n kontrolünde gel�şerek hayvancılık �ç�n uygun b�r 

topografya ortaya çıkmıştır. Bu sarp ve çet�n olmayan morfoloj�k yapı 

hayvaların kolay hareket etmes�n� ve kes�nt�s�z gen�ş otlak alanlarının 

oluşmasını sağlamıştır.  

Yarı-göçerler�n yaz aylarında geld�kler� Karlıova çevres�n�n yıllık 

sıcaklık ortalaması 6.5 ºC'd�r. Oysa kış aylarını geç�rd�kler�; B�ngöl (12.0 

ºC) ve Elazığ (12.9 ºC) �le özell�kle D�yarbakır (15.6 ºC), Mard�n (16. ºC 1) 

ve Şanlıurfa'da (18.3 ºC) yıllık sıcaklık ortalaması bu rakamın oldukça 

üstünded�r (Tablo 1). Söz konusu �stasyonlarda göçerler�n kuzeye doğru 

harekete başladığı �lkbahar aylarından �t�baren sıcaklık değerler� oldukça 

yükselmekted�r. N�tek�m n�san ve mayıs aylarında artmaya başlayan sıcaklık 

değerler� haz�randa 20 ºC üstüne çıkarak temmuz ve ağustos aylarında 30 ºC 

c�varına yüksel�r. Oysa bu aylarda Karlıova'da sıcaklık 20 ºC kadarken 

yüksek kes�mlerde bu değerler daha düşük seyretmekted�r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramazan SEVER
Karlıovada (B�ngöl) Sürdürülen Yarı-Göçebel�k

74



Tablo 1. Seç�lm�ş �stasyonların aylık ve yıllık ortalama sıcaklıkları (ºC). 

Met.İst. O Ş M N M H T A  E  Ek  K  A  Yıllı

k  

Karlıova -

7.

2 

-

6.

2 

-

2.5 
4.6 10.

2 
15.

6 
20.

8 
20.

3  
16.

1  
8.9  1.3  -

3.

6  

6.5  

B�ngöl -

2.

3 

-

1.

5 

3.4 10.

8 
16.

2 
21.

9 
26.

6 
26.

1  
21.

1  
13.

8  
6.7  0.

9  
12.0  

Elazığ -

0.

6 

0.

6 
5.5 

12.

0 

16.

9 

22.

6 

27.

3 

26.

6  

21.

3  

14.

2  
6.8  

1.

8  
12.9  

D�yarbak

ır 

2.

0 

3.

5 
8.2 

13.

8 

19.

1 

26.

1 

31.

1 

30.

1  

24.

6  

16.

9  
8.9  

3.

8  
15.6  

Mard�n 3.

2 

4.

1 
7.9 

13.

7 

19.

6 

25.

7 

30.

1 

29.

5  

25.

3  

18.

4  

10.

8  

5.

3  
16.1  

Ş.Urfa 5.

8 

6.

8 

10.

8 

16.

2 

22.

2 

28.

1 

31.

9 

31.

1  

26.

8  

20.

1  

12.

5  

7.

4  
18.3  

            Kaynak: http://www.meteor.gov.tr/ver�degerlend�rme/�l-ve-�lceler-

�stat�st�k.aspx (1975-2008) 

Karlıova çevres�nde havanın bu ser�nl�ğ� hayvanların otlaması �ç�n 

mükemmel şartlar oluşturur. Sonbaharın gelmes� �le sıcaklık değerler� ters�ne 

dönmekted�r. N�tek�m Karlıova'da ek�m ayından �t�baren düşmeye başlayan 

sıcaklıklar, kasım ve aralık aylarında �y�ce düşerek ocak ve şubatta 

maks�m�m değere ulaşır. Sahada mart ve n�san da ser�n geçmekted�r. Oysa 

bu aylarda güney �stasyonları oldukça sıcak hatta Mard�n ve Ş.Urfa'dak� 

sıcaklıklar yılın en soğuk ayları olan aralık, ocak ve şubatta b�le Karlıova'nın 

n�san ortalamasından ve yıllık sıcaklık ortalamasından daha fazladır. D�ğer 

taraftan bölgedek� sıcaklık değerler� ve yıl �ç�ndek� graf�ğ�, göçerler�n r�tm�k 

hareketler�n�n, matemat�ksel mevs�m yer�ne, yaşanan gerçek mevs�me uygun 

haraket ett�kler�n�n de b�r gösterges�d�r. 

Sahada yıllık sıcaklığın dağılışı yükselt�, bakı, yamaç eğ�m� ve 

oroğraf�k faktörlere bağlı olarak kısa mesafede değ�şmekted�r. Göynük 

vad�s�, Per� Suyu vad�s�, Murat vad�s� ve ovalık kes�mler yazın fazla ısınan, 
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kışın �se en az soğuyan yerler �ken, Karagöl Dağları, Şeytan Dağları, B�ngöl 

Dağı ve Şerafett�n Dağları �se yazın en az ısınan, kışın da en fazla soğuyan 

alanlar olduğu anlaşılmaktadır. N�tek�m Mayıs ayında vad� �çler�nde ve 

ovadak� meralarda hayvanlar otlatılırken, bu aylarda adı geçen dağların 

yüksek düzlükler�nde hayvan otlatılması ancak Haz�ran sonu ya da Temmuz 

başlarını bulmaktadır. Göçerler önce kamyonları �le veya yaya olarak 

gelerek Göynük ve per� suyu vad�s�nde ve az eğ�ml� tepel�k sahalarda 

hayvanlarını b�r süre otlatır. Daha sonra mayıs sonları ve haz�ran ayında 

yüksek kes�mlere doğru göçerler. 

Konar-göçerler�n yıllık r�tm�k hareketler�nde sıcaklık değerler� kadar 

yağışlarda öneml�d�r. Karlıova meteoroloj� �stasyonu ver�ler�ne göre sahaya 

düşen yıllık yağış m�ktarı 713.7 mm'd�r. Seç�lm�ş �stasyonlarından, sahanın 

hemen güneybatısında bulunan ve yükselt�s� daha az olan (1177 m) 

B�ngöl'de bu değer 967.5 mm �ken, daha güneydek� D�yarbakır'da 477 mm, 

Ş.Urfada'da 449 mm kadar düşmekted�r (Tablo 2). Güney �ller�nde yağış 

m�ktarlarının az olması yanında yüksek buharlaşma ve su kaynaklarının 

yeters�z olması yaz aylarında tarım ve hayvancılık bakımından uygun 

koşullar oluşturmaz. 

     Tablo 2. Seç�lm�ş bazı �stasyonlarda aylık ve yıllık ortalama yağış 

değerler� (mm). 

Met.İst

. 
O
 

Ş
 

M
 

N
 

M
 

H
 

T
 

A
 

E
 

Ek
 

K
 

A
 
Yıll

ık  

Karlıov

a 
84.

6 
86.

6 
77.

5 
61.

1 
38.

8 
39.

0 
11.

4  
13.

6  
10.

9  
102

.6  
100

.8  
86.

8  
713.

7  

B�ngöl 125

.3 
140

.0 
131

.5 
122

.7 
79.

1 
22.

9 
6.5  6.0  9.5  72.

7  
110

.6  
140

.7  
967.

5  

Mard�n 105

,7 

114

,6 

108

,6 

90,

3 

40,

5 
7,1 0,5  0,1  1,5  

34,

3  

74,

2  

112

,8  

690,

0  
D�yarba

kır 

66,

0 

66,

6 

72,

9 

69,

3 

38,

9 
7,6 0,3  0,4  2,3  

29,

6  

52,

4  

71,

3  

477,

7  
Ş.Urfa 74,

9 

68,

8 

71,

7 

50,

3 

29,

0 
3,1 0,4  1,3  1,1  

26,

1  

46,

4  

76,

3  

449,

4  
Elazığ

 
36,

8

40,

1
 

50,

4
 

67,

4
 

53,

9
 

13,

7
 

1,7
 

0,6
 
7,0

 
44,

8
 

44,

6
 

44,

6
 

405,

6
 

     Kaynak:http://www.meteor.gov.tr/ver�degerlend�rme/�l-ve-�lceler-�stat�st�k.aspx (1971-2000).
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kaynaklarıdır. Bu açıdan saha gerçekten de zeng�n b�r potans�yele sah�pt�r. 

Hemen her kes�mde yaz aylarında akışı olan yamaç ve ve vad� kaynakları 

 

       Ancak göçerler �ç�n yıllık ortalama yağış m�ktarından çok yağışın 

mevs�mlere göre dağılışı öneml�d�r. Bu açıdan değerlend�r�ld�ğ�nde Karlıova 

çevres� d�ğer seç�len �stasyonlara göre yaz aylarındak� toplam yağıştan 

oldukça fazladır. Hatta Karlıova çevres�ne yaz aylarında düşen yağış m�ktarı, 

B�ngöl, Elazığ, D�yarbakır, Ş. Urfa ve Mard�n'e aynı dönemde düşen toplam 

yağış m�ktarı hemen hemen aynıdır (Tablo 3). 

 

 Tablo 3. Karlıova ve seç�lm�ş �stasyonlarda yıllık toplam yağış m�ktarının 

mevs�mlere göre dağılışı (mm). 

 İLKBAHAR YAZ SONBAHAR  KIŞ  

İstasyonlar Yağış 

M. 
%'s� Yağış 

M. 
%'s�  Yağış 

M.  
%'s�  Yağış 

M.  
%'s�  

Karlıova 177.4 24.9 64.0 8.9  214.3  30.0  258.0  36.2  

B�ngöl 333.3 34.5 35.4 3.6  192.8  19.9  406.0  42.0  

Mard�n 239.3 34.6 7.7 1.1  110  15.9  333  48.2  

D�yarbakır 181.1 37.9 8.3 1.7  84.3  17.6  203.9  42.6  

Ş.Urfa 151 33.6 4.8 1.0  73.6  16.3  220  48.9  

Elazığ 171.7 42.3 16 3.9  96.4  23.7  121.5  29.9  

    Kaynak: DMİGM döküm cetveller� kayıtlarından derlenm�şt�r. 

Karlıova ve çevres�nde yaz aylarında havanın ser�n olması ve d�ğer 

�stasyonlardan sadece burada yaz yağışlarının görülmes� ot ver�m� 

bakımından oldukça önem arz etmekted�r. Dolayısyla hem sıcaklık ve hemde 

yağış koşulları b�rl�kte değerlend�r�ld�ğ�nde, Anadolu'nun bu kes�m�nde 

göçebe ve yarı göçebel�ğ�n geçm�şten günümüze neden öneml� olduğu daha 

net anlaşılmaktadır. 

 Karlıova İlçes�'ndek� ana akarsu şebekes�n� Per� Suyu ve Göynük  

Çayı oluşturur. Sahanın güneydoğusundak� suları toplayan en öneml� 

akarsular �se Hasanova, Selekan ve Bülbül Deres�'d�r. Bel�rt�len akarsular 

yöre halkı ve  göçebeler �ç�n öneml� olsa da asıl öneml� olan soğuksu 
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vardır. Bu sular gerek göçerler�n gerekse hayvanların sulanması bakımından 

büyük önem taşımaktadırlar.  

Karlıova ve çevres� İran-Turan F�tocoğrafya Bölges� �ç�nde 

kalmaktadır. Sahada yüksek plato stepler� yaygın �ken ormanlık alanlar 

antropojen faktörler�n etk�s� �le gen�ş ölçüde tahr�p ed�lm�şt�r. Sahadak� step 

türler�n�n çeş�tl�l�ğ� yanında ver�mler�n�n yüksek oluşu hayvancılık 

bakımından büyük önem arz etmekted�r.  

Karlıova ve çevres�nde, doğal ve beşer� çevre koşullarına bağlı 

olarak en öneml� ekonom�k faal�yet hayvancılıktır. Hayvancılık geleneksel 

olarak sürdürülen a�le �şletmec�l�ğ� şekl�nde, b�r başka �fade �le ekstans�f 

yöntemlerle yapılmaktadır. Bu da, hayvancılık ekonom�s�n� olumsuz yönde 

etk�lemekted�r. Oysa entans�f hayvancılık yöntemler�n�n uygulanması 

durumunda, araştırma sahası öneml� doğal avantajlara sah�p b�r yöred�r.  

Sahada yet�şt�r�len hayvanların büyük b�r bölümü canlı olarak 

pazarlanmaktadır. Son yıllarda bölgede terör olaylarının azalması �le b�rl�kte 

canlılık kazanmaya başlayan hayvancılık faal�yet�, et f�yatlarını düşük 

olması, nakl�ye ücretler�n�n artması ve bazı sosyal olaylar neden�yle hayvan 

sayıları öneml� ölçüde azalmıştır. Ancak sahadak� hayvan varlığı y�ne de 

yüksekt�r. N�tek�m  Karlıova'dak� hayvan sayısı Doğu Anadolu hatta 

Türk�ye'dek� b�rçok �lden daha fazlaydı. Sahada 2004 yılında 400 000 

küçükbaş hayvan yanında, yaz aylarında konargöçer a�leler�n sürüler� �le 

b�rl�kte hayvan varlığı  500 000'�  geçmekteyd�. Ne var k� aradan geçen dört 

yıl �ç�nde hayvan sayısı nerdeyse yarı yarıya azalmıştır. Öylek� 2008 yılı 

ver�ler�ne göre sahadak� küçükbaş hayvan sayısı 214 686'e, 201 1 yılında �se 

�lçedek� hayvan varlığı 183 300'e kadar düşmüştür (Tablo 4). İlçede 2014 

yılı ver�ler�ne göre küçükbaş hayvan varlığı b�r m�ktar (15 881) artarak 199 

181'u ulaşmış olsa da c�dd� b�r azalma sözkonusudur (TUİK:2014).  

Aslında �lçe genel�nde hayvan sayısındak� bu c�dd� azalma o 

dönemde yöre ve bölge genel�nde hatta Türk�ye genel�nde de yaşanmıştır. 

Ancak alınan bazı önlemler olumlu sonuç vem�ş ve tekrar canlı hayvan 

sayısı artmaya başlamıştır. Bugün sahada (Karlıova, B�ngöl, Elazığ, 

D�yarbakır, Şanlıurfa, Mard�n) Türk�ye'n�n toplam canlı küçükbaş hayvan 

varlığının (31 155 568 )17,3'ü (5 5408 071) bulunmakt adır.  
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bağlı olarak sahanın otlak olarak kullanımı halen devam etmekted�r. 

Özell�kle �lkbahar sonları ve yaz başlarında B�ngöl ve Erzurum yaylalarına 

bol yağış düşmes� ve toprağın kısa sürede ısınması otların daha hızlı 

 

Tablo 4. Yarı-göçerler�n faal�yette bulunduğu bazı �llerde küçükbaş hayvan 

varlıkları. 

Sahada Sürdürülen Hayvancılık ve Yarı-göçebe Aş�retler 

B�l�nd�ğ� üzere B�ngöl �l�n�n yüksek kes�mler� yüzyıllarca yaylak 

olarak kullanılmıştır. Hatta geçm�şte bu sahalara Mezopotamya'dan hayvan 

sürüler�n�n get�r�ld�ğ� de b�l�nmekted�r (Koday,2005,112). Bugün oldukça 

azalmış bu hareketl�l�k Doğu Anadolu Bölges� �le Güneydoğu Anadolu 

Bölgeler� arasında çok olmasa da devam etmekted�r.  Esk�den söz konusu 

sahada konar-göçerl�k yapan Türkmenlere Bozulus2 adı ver�l�rd�. Bozulus 

Türkmenler� (1540-1640) kışlak olarak Urfa, D�yarbakır ve Mard�n 

üçgen�nde kalan sahada yaşarlardı. Türkmenler �lkbaharın gelmes�yle, 

kuzeye doğru harekete başlarlardı. Bunun �ç�n �k� yol kullanılırdı. Bunlardan 

b�r� Mard�n-Hanı-Muratsuyu'na gel�r oradan ya gem�lerle ya da sığ kes�mler� 

kullanarak karşıya geçer B�ngöl ve Erzurum yaylalarına ulaşırlardı. D�ğer b�r 

güzergah Karacadağ'ın batı etekler�nden Ergan �-Palu-Murat nehr�ne ulaşılır, 

buradan B�ngöl-Karlıova ve Erzurum hatta Kars'a kadar g�derlerd� 

(Gündüz,1997,139-140). Geçm�şte olduğu g�b� bugünde coğraf� özell�klere 

                                                 
2  Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dak� konar -göçer Türkmenler�n Bozulus adının ne amaçla 
ver�ld�ğ�ne a�t sağlıklı b�r b�lg� yoktur. Y�ne de bazı araştırmacılar bu �s�m hakkında bazı 
tahm�nlerde bulunmuştur. Bu konu hakkında gen�ş b�lg� �ç�n bakınız: Sümer, F.,1949, Bozulus 
Hakkında. Ankara Ün�v. DTCF Der. C�lt:VII/2,Ankara, Gündüz, T.,1997, Anadolu'nun 
Türkmen Aş�retler� “Bozulus Türkmenler� 1540-1640, B�lge Yay., Ankara.  
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Göçebeler kış aylarını Şanlıurfa, Mard�n, D�yarbakır yöres�nde, 

Güneydoğu Anadolu bozkırlarında geç�r�rler. Yaz aylarında �se Van Gölü, 

B�ngöl ve Tuncel� çevres�ndek� yaylalara çıkarlar. 

 

yet�şmes�ne olanak sağlamasıyla boyları b�r metreye ulaşan çayır alanları 

oluşturur. O nedenle bu sahaların her ne kadar otlama süres� az olsa da, otu 

bol b�r ortam oluştuğundan yaz aylarında konar-göçerler�n başlıca otlak 

alanlarından b�r� olmuştur. 

Aslına bakılırsa günümüzde, Anadolu'dak� göçebeler�n çoğu gerçek 

göçebeler olmaktan çıkmıştır. Bunlar, yaşamlarının öneml� bölümünü 

yerleş�k düzende geç�r�rler. Çoban göçebeler, yılın büyük bölümünde bel�rl� 

b�r bölgede yaşar. Burada ya kend�ler� toprağı eker ve ürün yet�şt�r�r ya da 

y�yecekler�n�n b�r bölümünü, tarımla uğraşan komşularıyla, hayvansal 

ürünler�n� değ�ş tokuş ederek elde ederler. Başka yerlere �se yalnızca 

hayvanlarına uygun otlaklar bulmak amacıyla ve kısa dönemler �ç�n 

göçerler. Bunlar düzenl� mevs�ml�k göçlerd�r. Başka bazı göçebeler, sürüler� 

�ç�n elver�şl� otlakların durumuna göre, daha düzens�z b�r b�ç�mde hareket 

eder. Günümüzde göçebeler�n büyük b�r bölümü toprağa yerleşm�şt�r. 

 Göçebeler 1950'lere kadar bol bol otlak bulab�l�yorlardı. Ama bu 

tar�hlerden sonra Türk�ye nüfusunun hızla artması ve mak�nel� tarımın 

yaygınlaşması otlakların tarım alanı olarak kullanılmasına yol açtı. Bu 

durum göçebeler� zor duruma düşürdü. Esk�den ıssız dağ başlarını, yaylaları 

şenlend�ren, buralarda rahatça yaşama olanağı bulan göçebeler, çadırlarını 

kurdukları yerlere artık k�ra ödemek zorundaydılar. Oldukça azalmış 

durumda olan otlaklar da sürüler�n� besleyemez oldu. Bu neden �le çoğu 

göçebe a�les� bu zor durumdan kurtulmak �ç�n toprağa bağlanarak yerleş�k 

yaşama b�ç�m�ne geçt�. 

Günümüzde sayıları tam olarak b�l�nmemekle b�rl�kte, göçebe 

nüfusunun büyük çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu' da Şanlıurfa, 

B�ngöl, Tuncel�, Mard�n, S��rt, D�yarbakır, Muş, B�tl�s, Ağrı ve Hakkâr�'de 

yaşamaktadır. Bu göçebeler aynı soydan gelen, d�nler�, d�ller� aynı olan 

a�lelerden oluşan ve aş�ret denen büyük topluluklar hal�nde yaşarlar. Göçebe 

aş�retler genell�kle küçükbaş hayvancılıkla uğraşır. Hayvanların et, süt, yün 

g�b� ürünler� tek geç�m kaynaklarıdır.  
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Az öncede de bel�rt�ld�ğ� b�b� Karlıova ve çevres�ne yaz aylarında 

gelen göçe çobanlar Ber�tan aş�ret� ve Şavak aş�ret�ne mensub olan a�lelerd�r. 

Ancak sahaya daha çok bahsed�len aş�retlere bağlı olan Melömer�n, 

 

 

İlçede hayvancılık amaçlı yaylacılık faal�yet� �k� şek�lde önem 

kazanmıştır. B�r�nc�s� bölge dışından Karlıova'dak� yüksek plato kes�mler�ne 

gelen (Özell�kle Şerafett�n Dağları) İavak ve Ber�tan  aş�retler�n�n yapmış 

olduğu yarı-göçebel�k faal�yet�, İk�nc�s� de �lçedek� köy ve hatta Karlıova 

kasabasındak� a�leler�n etrafdak� yüksek yaylalara çıkmalarıdır. Bunların 

yanında b�rde İkamaetgahı Karlıova'da olup da kış aylarında hayvanları nı 

otlatmak �ç�n Şanlıurfa ve Mard�n g�b� kışı ılıman geç�ren �llere g�den a�leler 

de vardır. Ancak bu a�leler�n b�r kısmı kend�ler� hayvanlarını götürüken b�r 

kısmı da çobanları göndermekted�r.  

Bölge dışından, çok az da olsa B�ngöl'ün d�ğe r �lçeler�nden gelenler 

�ç�ndek� en büyük grubu, Ber�tan aş�ret�ne mensup a�leler oluşturur. Yarı-

göçer b�r hayat tarzı süren Ber�tan aş�ret�nden yaz aylarında gelenler�n sayısı 

öncek� yıllara göre oldukça azalmıştır. Bu azalmada kuşkusuz b�r süre düşük 

seyreden et f�yatları kadar bölgede yaşanan sosyal olayların da rolü 

büyüktür. Aslına bakılırsa konar-göçerler�n Karlıova ve çevres�ndek� 

otlaklara gelmeler�n� tesp�t etmek de son derece güçtür. Mevzuat gereğ� �lden 

g�den veya �le gelen göçerler, İl Tarım Müdürlüğü'ne b�lg� vermes� 

gerekmekte ya da �le g�r�ş ve çıkışlarında kontrol zorunluluğu 

bulunmaktadır. Böylece kamyonlarla taşınan hayvanların g�r�ş-çıkışlar da 

tesp�t ed�lmes� mümkün olacaktır. Oysa bu denet�mlerden ve ulaşım 

masraflarından kurtulmak �ç�n konar-göçerler sürüler�n� yaya olarak 

get�rmekted�rler (Koca-Sever,2006). Bunun yanında konar-göçerler�n pat�ka 

dağ yollarını terc�h etmeler�n�n b�r d�ğer neden� de g�r�şte ve çıkışta ver�len 

kayıt ücret� ve hayvan hastalıkları korkusudur. Çünkü kamyonla veya yaya 

olarak get�r�len/götürülen hayvanlarda herhang� b�r hastalık çıkması 

durumunda sevk durdurulmakta ve hayvanlar karant�naya alınab�lmekte ve 

hatta �mha yoluna da g�d�lmekted�r. B�ngöl �l�ne gelen sürüler�n sayısı ve 

nereye g�decekler� kontrol noktalarında kayıt ed�ld�kten sonra gelen sürüler 

�ç�n b�r ücret alınır. Yarı-göçerler�n hang� merayı veya yayla sahasını 

kullanacakları �se bell� değ�ld�r. Hayvan sürüler�n�n nerede kaç paraya 

otlatılacağı �le �lg�l� �şler şahıslara bırakılmıştır.  
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Karakulak ve Korf� aş�retler� gelmekted�r. Karakulak ve Melömer�n aş�ret� 

Karlıova ve Şerafett�n Dağları'ndak� otlak alanlarını kullanırken, Korf� 

Aş�ret� Karlıova �le Yed�su arasındak� kes�mde yer alan Şeytan Dağları'nı 

otlak alanı olarak kullanmaktadır. Şavak aş�ret�n�n�n öneml� b�r kısmı da 

Erzurum, Çad çevres�ndek� otlak alanlarına g�tmekted�rler. 

Sahaya gelen Karakulak aş�ret�ne mensub a�leler�n doğum yer� 

Elazığ Palu (Kovancılar) nüfusuna kayıtlı olmalarına rağmen, bunlar 

genell�kle Devlet tarafından yaptırılan D�yarbakır'dak� köylerde �kamet 

ederler. Bu şek�lde kullanılan dört kadar köy yerleşmes� bulunmaktadır. Bu 

a�leler kışın D�yarbakır ve çevres�nde hayvanlarını otlatırken �lkbaharın 

gelmes�yle önce Karlıova'dak� ovalık ve vad� tabanları nda hayvanlarını 

otlatırlar, daha sonra mayıs ayı başlarından �t�baren yüksek kes�mlere doğru 

hayvanlarını götürürler. Yaz başından �t�baren �se Şerafett�n Dağları ve 

Karagöl Dağlarının yüksek düzlükler�nde hayvanlarını otlatırlar. 

Daha çok Elazığ nüfusuna kayıtlı Korf� aş�ret�ne bağlı a�lelerde kış 

aylarında Elazığ ve Karakoçan çevres�nde hayvanlarını otlatırlar. İlkbaharın 

gelmes�yle bunlarda kademel� olarak önce ovalık kes�mde ve vad� 

tabanlarında, havaların ısınmasıyla Şeytan Dağları'nın yüksek düz plat o 

kes�mler�ne çıkarlar.  

Melömer�n aş�ret�ne bağlı göçebeler �se, Karakulak aş�ret�nde olduğu 

g�b� bunların da büyük b�r bölümü Kovancılar nüfusuna kayıtlıdır. Ancak b�r 

kısmı Palu ve çevres�nde kış aylarını geç�r�rken, b�r kısmı da D�yarbakır 

çevres�nde kışın konaklamaktadır. Y�ne bunlarda daha çok Şerafett�n 

dağlarının yüksek plato sahalarında hayvanlarını otlatırlar. 

Karlıova ve çevres�ne gelen küçükbaş hayvan türler� arasında 

morkaraman, akkaraman ve �ves� yaygın olmakla b�rl�kte, doğal çevreye en 

uygun tür olan morkaramanın sayısı oldukça fazladır (Fotoğraf 1). Ancak 

söz konusu koyun türünün et ve süt ver�m� oldukça düşüktür. N�tek�m bu 

hayvanın canlı ağırlığı 50 kg c�varında, yıllık yapağı ver�m� 1-1,5 kg ve süt 

ver�m� de günlük ortalama b�r kg kadardır. Ayrıca morkaramanda yılda b�r 

yavru alınmakla b�rl�kte genell�kle on koyundan b�r� yılda �k� yavru da 

vereb�lmekted�r. 
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İlkbahar mevs�m�n�n gelmes�yle b�rl�kte, tekrar Mard�n, D�yarbakır 

ve Şanlıurfa �ller�ne g�den kamyonlar, hayvanları ve konar göçerler� 

Karlıova çevres�ne get�r�ler. B�r süre, yaklaşık N�san ayı ortalarına doğru 

gelen göçebeler, mayıs ayına kadar ovalık alanda kaldıktan sonra, sürüler� 

yüksek alanlara doğru çıkarırlar.  

Az öncede bel�rt�ld�ğ� g�b� Karlıova'da hayvan t�caret�ne bağlı olarak 

ortaya çıkan öneml� b�r �ş kolu da nakl�yatçılıktır. Yörede canlı hayvan 

taşıyan ve genell�kle �k� veya üç katlı olan çok sayıda kamyon bulunmaktadır 

(Fotoğraf 4). Bu kamyonlar b�r seferde 200 kuzu ya da 170 koyun taşıma 

kapas�tes�ne sah�pt�rler. Yaz mevs�m�nde yaylacılık sezonunun başlaması �le 

güney �llerdek� hayvanları Karlıova İlçes�'ne taşıyan kamyonlar, soğukların 

başlaması �le de Karlıova'dak� küçükbaş hayvanları Elazığ, D�yarbakır, 

Şanlıurfa ve Mard�n başta olmak üzere güneydek� sıcak �ller�ne taşımaktadır. 

D�ğer aylarda başta Karlıova olmak üzere B�ngöl'ün d�ğer �lçeler�nden 

büyük şeh�rlere canlı hayvan taşımaktadırlar. 

         Fotoğraf 4. Karlıova ve çevres�ne hayvan sürüler�n� taşımada 

kullanılan ç�ft katlı kamyonlar. 

 

B�ngöl veya Karlıova'ya bu şek�lde kamyonlarla taşınarak gelen 

hayvan sürüler�, sahaya gelen toplam sürüler�n�n ancak %50's� kadarını 

oluşturur. D�ğer %50's� �se sahaya pat�ka yollarını ve karayolu 

güzergahlarını kullanarak gel�rler. Ancak hang� şek�lde gel�rlerle gels�nler 

bunların b�rçoğu g�r�ş kaydı yaptırmadan sahaya g�rmekted�rler. Kuşkusuz 

bu salgın hastalıkları r�sk� açısından son derce öneml� b�r konudur. Çünkü 

kamyonlardan veya yaya olarak get�r�len sürülerdek� hastalıklı hayvanlar 
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tesp�t ed�lmed�ğ�nden d�ğer hayvan ve sürülere bazı salgın hastalılar 

taşınab�l�r. Bu durum gerek konar göçerlere a�t d�ğer sürüler gerekse 

Karlıova çevres�ndek� yerel sürüler �ç�n büyük b�r r�sk oluşturmaktadır. 

Sahaya gelen bu konargöçerlere Karlıova nüfusuna kayıtlı b�rçok 

a�lelerde yıl boyunca devam eden bu hareketl�l�ğe katılır. Kışın �lçede b�rçok 

sürü ya bel�rt�len aş�retler�n yaz aylarında konakladıkları sahayalara g�derler 

ya da bağımsız b�r şek�lde y�ne güney sahalara g�derler. Karlıova'dan g�den 

sürüler; Çerm�k, B�sm�l, H�lvan, S�verek, V�ranşeh�r, Kızıltepe, Karakoçan, 

Mard�n Der�k kes�m�nde kışı geç�r�rler. Kış aylarında her a�le günlük süt 

�ht�yacını karşılayacak kadar hayvan tutarken, bu hareketl�leğe katılmayan 

bazı a�leler �se büyük hayvan barınaklarında hayvanlarını beslerler. Karlıova 

nüfusuna kayıtlı a�leler�n büyük b�r bölümü Şanlıurfa çevres�ne sürüler�n� 

götürmekted�r.  

Sahaya gelen sürüler�n büyük b�r kısmı mera kom�syonu tarafından 

bel�rlenen sahayalarda hayvanlarını otlatırken b�r kes�m� �se serbest b�r 

şek�lde hayvanlarını otlatır (Fotoğraf 5). 

     Fotoğraf 5.Yarıgöçeber sürüler�n ardından  yük hayvanları �le b�rl�kte 

yüksek kes�mlere çıkarlar 

 

B�ngöl İl Tarım Müdürlüğü, Karlıova İlçe Tarım Müdürlüğü ve bazı 

aş�ret mensubları �le yapılan görüşmelerde çok sağlıklı b�lg�ler olmada da, 

her geçen yıl sürü sayılarında c�dd� b�r azalmadan söz ed�lmekted�r. Bu 

azalmanın temel neden� uzun yıllar bölgede etk�l� olan terör g�b� sosyal 
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olaylardır. Ancak 2000 l� yıllarda tekrar b�r artış olsa da, et f�yatlarının b�r 

süre ülke ve bölge genel�nde düşük kalmasıyla tekrar b�r düşüş yaşanmış ve 

bu 2011 yılında m�n�mum sev�yeye �nm�şt�r. Sonrak� yıllarda b�r m�ktar artış 

olsa da sahadak� hayvan varlığı c�dd� oranda azalmıştır. N�tek�m 2000 l� 

yılların başında sahada hayvan varlığı 400 000 n�n üstündeyken bugün 

(2016) ancak 200 000 baş c�varındadır. 

 İlçe Tarım Müdürlüğü'nden alınan b�lg�lere göre her yıl ortalama 

100-120 c�varında a�le sürüler� �le b�rl�kte Karlıova ve çevres�ne gel�rler.  

Dolayısıyla kes�n b�r kayıt olmasa da yaklaşık 500 kadar b�r nüfus sahayada 

yaz sezonunu geç�rmekted�r.  Göçerler�n yaklaşık %70'n�n da�m� olarak 

oturdukları b�r �kamet yoktur. Bunlar yaz ve kış sezonları arasında devamlı 

geç�ç� �skanlarında faal�yetler�n� sürdürmekted�r. Ger� kalan kısmı �se kış 

aylarında Devlet tarafından yaptırılan köylerde yaşamını sürdürürken, 

hayvanları �se bel�rl� b�r ücret karşılığı tuttukları çobanlara otlatırlar. 

Bunların hemen heps� D�yarbakırda �kamet etmekted�rler. Karlıova'ya bazen 

ot ver�m�n�n düşük olduğu yıllarda zaman zaman  Tuncel� ve çevres�ndek� 

Şavak aş�ret�ne mensup olan a�leler de gelmekted�r.  

Sahaya gelen göçebeler�n y�yecek �ht�yaçlarının büyük b�r bölünü 

Karlıova kasabasından karşılamaktadır. Bu nedenle kasabada çok sayıda 

market ve bakkal bulunmaktadır. Kasabanın t�caret hayatının bu devrede 

canlandığını görmek mümkündür. Göçerler yaylada ürett�kler� sütün öneml� 

b�r kısmını peyn�r yaparak, tüccarlara satmaktadırlar. Bel�rl� araklıklarla 

yaylalara gelen tüccarlar topladıkları peyn�rler� ya B�ngöl ve Elazığdak� 

mandıralara ya da Karlıovadak� küçük �şletmelerde tulum peyn�r�ne 

dönüştürerek büyük merkezlere pazarlar.  

Sonuç 

Doğu Anadolu Bölges�'n�n en öneml� yayla sahalarından b�r�ne 

sah�p Karlıova �lçes� ve çevres� geçm�şte olduğu g�b� bugünde yarı-göçerler 

ve buradak� �nsanlar �ç�n en öneml� otlaklar alanlarıdır. Karlıova ve çevres�n� 

yaylacılık faal�yet sahası olarak kullanan yarı-göçerler�n ve buradak� 

a�leler�n pek çok sorunu bulunmaktadır. Bu sorunların başında sosyal 

sorunlar gelmekted�r. Kaldık� bu sosyal huzursuzluk başta araştırmamıza 

konu olan �ller kadar tüm bölgey� ve ülkem�z� de ekonom�k anlamda 

olumsuz etk�lem�şt�r. Sahadak� hayvan saysında da c�dd� b�r azalma 

olmuştur. Oysa bugünlerde et f�yatlarının n�speten yükseld�ğ� (2016) 
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ülkem�zde, hayvancılık sorunlarının ve çözümler�n d�kkate alınarak 

uygulanması yören�n yen�nden t�car� hayatını canlandıracak ve bölge 

ekonom�s�ne �vme kazandıracaktır. Yer�nde kırsal kalkınma ekonom�k 

model�ne uygun olarak sürdürülecek hayvancaılık faal�yetler� organ�k 

hayvancılık bakımından da son derece öneml�  olacaktır. 
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“Meb V�tam�n” Yazılımı Kullanımının Matemat�k 

Öğretmenler�n�n Görüşler�ne Göre Değerlend�r�lmes� 

“S�vas İl� Örneğ�” 
 

Hasan Hüsey�n AKSU* 

 
Öz 

Matemat�k öğretmenler�n�n “MEB V�tam�n” yazılımının kullanımına �l�şk�n 

görüşler�n� �ncelemey� amaçlayan bu araştırmada öğretmenler�n görüşler�n� n�tel b�r 

çerçevede değerlend�rmek �ç�n özel durum çalışması yöntem� kullanılmıştır. 

Araştırma, 2014-2015 eğ�t�m-öğret�m yılı güz yarıyılında S�vas �l merkez�nde görev 

yapan ve rastgele seç�len 35 matemat�k öğretmen�ne “MEB V�tam�n” yazılımına 

�l�şk�n yönelt�len açık uçlu sorulardan elde ed�len ver�lere dayalı olarak 

yürütülmüştür. Toplanan ver�ler ana temalara ve bu temalara bağlı olarak alt 

temalara ayrılarak örnek �fadelerle desteklenm�şt�r. Sonuç olarak, “MEB V�tam�n” 

yazılım kullanımı matemat�k öğretmenler� tarafından genel olarak olumlu 

karşılanmakla b�rl�kte öğretmenler�n altyapı problem�ne �l�şk�n çözüm beklent�ler� 

öner� olarak sunulmuştur.  

Anahtar Kel�meler: MEB V�tam�n, yazılım, özel durum çalışması 
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A Study On The Use Of A M�crosoft Program Called  

“MEB V�tam�n” In Parallel W�th The V�ews Of 

Mathemat�cs Teachers  

“A Sample Of The Prov�nce Of S�vas” 

 
Abstract 

A spec�al case-study was used �n the research, wh�ch a�ms to study the 

v�ews of mathemat�cs teachers on the use of a M�crosoft program called „MEB 

V�tam�n', to qual�tat�vely assess the teachers' op�n�ons. The research was conducted 

based on the data obta�ned from the answers to a number of open-ended quest�ons 

on the M�crosoft program called „MEB V�tam�n', d�rected to 35 randomly-selected 

mathemat�cs teachers employed �n the Prov�nce of S�vas, �n the Fall Term of the 

Academ�c Year between 2014 and 2015. Follow�ng the d�v�s�on of the data collected 

�nto ma�n themes and then �nto sub-themes, the data were supported w�th sample-

statements. Consequently, mathemat�cs teachers v�ewed the M�crosoft program 

called „MEB V�tam�n' as pos�t�ve �n general. However, mathemat�cs teachers are 

faced w�th a number of �nfrastructural problems. Expectat�ons for solut�ons to such 

problems were presented as suggest�ons or proposals.    

Keywords: MEB V�tam�n, software, case study 
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G�r�ş 
Eğ�t�m, toplumsal hayatın var olduğu günden ber� kend�n� sürekl� 

yen�leyerek gel�şmekted�r. Tar�h �ç�nde toplumlar, kend� kültürel m�raslarını 

aktarmak �ç�n çeş�tl� eğ�t�m yolları bulmuşlardır. İlk �nsanların ve �lk 

uygarlıkların gel�şmes�nde eğ�t�m�n gel�şt�r�c� yanı sürekl� önem kazanmış ve 

belk� de bu önem� fark ed�lemed�ğ�nden eğ�t�ms�z toplumlar tar�h sahnes�nde 

uzun süre kalamamışlardır (Ş�şman, 2007). Tar�h sahnes�ne bakıldığında 

b�l�m �nsanları yet�şt�ren toplumların dünyaya yön verd�kler� görülmekted�r. 

Eğ�t�m�n, toplumların geleceğ� �ç�n vazgeç�lmez b�r değer olduğu her geçen 

gün daha �y� anlaşılmakta ve toplumların en değerl� kaynağı olan �nsanların 

yet�şt�r�l�p gel�şt�r�lmeler�nde eğ�t�m�n rolü ve önem� g�derek artmaktadır 

(Dem�rtaş, 2005).  

İnsan, yaratılmışlar �ç�nde en mükemmel varlık olup gel�şt�r�leb�l�r 

b�r potans�yele sah�p olarak dünyaya gelmekted�r. İç�nde yer aldığı kültür, 

ortam ve yaşantıların zeng�nl�ğ�ne göre �nsanın çeş�tl� yönlerden gel�ş�m� ve 

eğ�t�m� de farklılaşmaktadır (Onur, Topal ve Gürsoy, 2009). Özell�kle 21. 

yüzyılın başlangıcından �t�baren dünyada yaşanan b�lg� teknoloj�ler� 

alanındak� gel�şmeler ve b�lg�lerdek� baş döndüren hızlı artış, toplumlarda 

olumlu-olumsuz b�rçok değ�ş�m yaşanmasına yol açmıştır (Dem�rtaş, 2005). 

Bu değ�ş�mde eğ�t�m� saf dışı bırakmak mümkün değ�ld�r. Dolayısıyla eğ�t�m 

kurumlarının da bu hızlı değ�ş�m ve gel�şmelere ayak uydurması 

gerekmekted�r. Ancak b�rçok öğretmen, mesleğe başladığında öğret�m �ç�n 

hızlı teknoloj� kullanma becer�s�ne tam olarak hazır olamamaktadır (Carlson 

ve Gooden, 1999). B�lg�ye sah�p olma, günümüz toplumlarının en öneml� 

zeng�nl�k kaynaklarından b�r� hatta en öneml�s� olarak kabul ed�lmekted�r. 

Bu durum, eğ�t�m kurumlarını da etk�lemekte ve eğ�t�m kurumlarının b�l�ş�m 

toplumlarında rolü ne olacaktır? Sorusunu gündeme get�rmekted�r 

(Dem�rtaş, 2005).  

Teknoloj�k gel�şmeler ve sosyal düzendek� değ�ş�mler toplumda 

kabul gören b�lg� ve becer�ler� farklılaştırmaktadır. Bu değ�ş�m sürec�nde 

matemat�k her zaman önem�n� korumuş, gün geçt�kçe ve toplumlar gel�şt�kçe 

matemat�ğe ver�len önem daha da artmıştır. Matemat�ğ�n kend� �ç�nde b�r 

değ�ş�m� söz konusudur. Etk�n yöntemler ve yen� teknoloj�ler gel�şt�kçe, esk� 

ve yen� prens�pler�n öğret�m yolu da değ�şmekted�r (Hatf�eld, Edwards ve 

B�tter, 1997). Teknoloj�k gel�şmeler�n de etk�s�yle bazı b�lg� ve becer�ler 
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önem�n� y�t�r�rken bazıları öne çıkmaktadır (MEB, 2012). Burada; 

“Teknoloj� ve matemat�k entegrasyonu konusunda öğretmen adaylarının ne 

tür deney�mlere sah�p olması gerekt�ğ�” sorusu akla gelmekted�r (Kurz ve 

M�ddleton, 2006). 

 B�lg� her yıl üstel olarak artmaktadır (Kes�m, 2002). B�lg�n�n bu 

denl� çoğaldığı günümüz dünyasında matemat�k eğ�t�m�n�n teknoloj� �le 

desteklenmes� kaçınılmaz b�r gerçekt�r. FATİH PROJESİ; eğ�t�m-öğret�mde 

fırsat eş�tl�ğ�n� sağlamak ve okullardak� teknoloj�y� �y�leşt�rmek amacıyla 

b�l�ş�m teknoloj�ler� araçlarının öğrenme-öğretme sürec�nde etk�n kullanımı 

�ç�n �lkokul, ortaokul ve l�selere LCD panel etk�leş�ml� tahta, tablet 

b�lg�sayar ve �nternet ağ altyapısı sağlanmasını öngörmekted�r (MEB, 2012). 

Tablet b�lg�sayarlar, geleneksel b�lg�sayarların aks�ne d�j�tal mürekkep 

sayes�nde öğretmen ve öğrenc�ler�n b�lg�sayar belgeler�ne doğrudan temas 

etmes�ne, onları tem�zlemes�ne ve açıklama yapmalarına olanak sağlar 

(Anderson, 2004). Tablet b�lg�sayarların d�ğer b�lg�sayarlardan farklı özell�ğ� 

kalemle ekranına yazı yazma özell�ğ�ne sah�p olmasıdır (Cox, 2006; F�ster 

ve McCarthy, 2008). Özell�kle “FATİH PROJESİ”n�n kullanılmaya 

başlaması �le beraber etk�leş�ml� eğ�t�m yazılımlarının önem�n�n artacağı 

açıkça görülmekted�r. Gelecekte daha köklü b�r standartlaşmayla çeş�tl� 

eğ�t�m yazılımlarının uygulanab�leceğ� olası görülmekted�r (Goldste�n, 

1997). Bu bağlamda eğ�t�m-öğret�m sürec�ne “FATİH PROJESİ” 

altyapısından daha önce g�rm�ş olan “MEB V�tam�n” yazılımının 

�ncelenmes� önem taşımaktadır. 
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           Şek�l 1. MEB V�tam�n Ortaokul Öğretmen İçer�ğ�n�n Ana Sayfası 
“MEB VİTAMİN“ yazılımı (TTNET, 2014): 

· MEB programına uygun olarak tasarlanan “MEB VİTAMİN” 

yazılımı konu anlatımları, �nterakt�f etk�nl�kler, 3D canlandırmalar, 

sanal deneyler, sınıf etk�nl�kler�, çalışma kağıtları, etk�leş�ml� 

alıştırmalar, özetler, v�deolu çözümlü örnekler, tarama testler� ve 

deneme sınavlarına ulaşma olanağı sağlar. 

· Öğrenc�ler�n ps�koloj�k ve b�l�şsel öğrenme düzeyler� ve evreler�n� 

merkez�ne alarak yapılandırılan “V�tam�n”, �çer�ğ�yle öğrenc�ler�n 

dersler� daha �y� anlamalarını ve b�reyselleşt�r�lm�ş öğrenme sürec� 

�le tam öğrenmen�n gerçekleşmes�n� amaçlar. 

 

· V�tam�n, kavramsal ve akt�f öğrenmey� destekleyerek öğrenc�ye; 

kend� öğrenme hızında, �sted�ğ� zaman, �sted�ğ� yerde, �sted�ğ� kadar, 

öğrenc�n�n yaşam akışı �le paralel, özgüven veren, mot�vasyon 

sağlayan, eğlencel� ve düzenl� ders çalışma olanağı sunar.  

 Öğrenme olayı günümüze kadar farklı etk�leş�mler sonucunda 

meydana gelm�şt�r. Öğrenme artık �nternet tabanlı, çeş�tl� yazılımlara 

dayalı olarak zaman ve mekandan bağımsız olarak herhang� b�r k�ş�ye 

�ht�yaç duyulmaksızın, buna rağmen etk�leş�m�n en üst düzeyde 

KSBD, İlkbahar 2016, y. 8, s.93-110

97



tutulduğu ve öğrenc�n�n süreçte akt�f olduğu b�r boyuta ulaşmıştır. 

B�lg�sayar yazılımları end�şe ver�c� b�r oranda daha güçlü hale gelmekte 

ve gelecekte yazılımın kullanım kolaylığı ve donanım kullanılab�l�rl�ğ� 

açısından da daha fazla er�ş�m beklenmekted�r (Goldste�n, 1997). Ancak 

eğ�t�m-öğret�m sürec�nde öğretmenler�n b�lg�ye hızlı ulaşma durumu 

MEB açısından �ncelend�ğ�nde,  “öğretmenler�n teknoloj�y� sınıflarına ne 

oranda taşıdıkları” sorusu ön plana çıkmaktadır. Özell�kle matemat�k 

eğ�t�m� alanında, öğretmenler �ler� teknoloj� kullanımında meslek� 

gel�ş�m eğ�t�m� almaya daha fazla �lg�l� olmalıdır. Ancak, b�rçok 

öğretmen d�j�tal ortama entegren�n önem�ne rağmen bu konuda �steks�z 

görünmekted�r (Ma�nal� ve Key, 2012). Eğ�t�m öğret�mde b�r reform 

yapılmak �sten�yorsa, b�r yen�l�k get�r�lmek �sten�yorsa önce buna 

öğretmenler�n �nanmaları ve bu yen�l�kler� sınıflarına taşıyab�lecek 

şek�lde yet�şt�r�lmeler� gerek�r. Eğer öğretmen, kullanacağı donanım ve 

yazılım hakkında yeterl� b�lg�ye sah�p değ�lse b�lg�sayar destekl� 

matemat�k dersler� yürütmes� veya b�lg�sayar destekl� matemat�k 

öğret�m� materyaller� gel�şt�rmes� o öğretmen �ç�n sonu bell� olmayan b�r 

maceraya dönüşür k� bu macerayı çok az öğretmen göze alır (Bak�, 

2001). Bu bağlamda eğ�t�m yazılımlarından b�r� olan ve MEB 

bünyes�nde öğretmenler�n ücrets�z olarak er�şeb�ld�kler� “MEB V�tam�n” 

portalının matemat�k ders�nde kullanılırlığının öğretmen görüşler� 

açısından değerlend�r�lmes�n�n gerekt�ğ� ve ne sıklıkla kullanıldığının 

araştırılması önem taşımaktadır. Çünkü matemat�ktek� bazı konuların 

görsel materyal olmadan anlaşılması güçleşmekte ve konuların sınıf 

ortamı yer�ne sanal b�r ortamda ver�lmes� sınırlılık konusunda öğretmen� 

fazlasıyla rahatlatmaktadır. Uygulamayı gerçekleşt�r�rken planlamanın 

�y� yapılması ve öğrenc�ler�n ortama çok �y� hazırlanılması da önem 

taşımaktadır. Öğrenc�ler�n günlük hayatta teknoloj�k ögelerle tanışmış 

olması (özell�kle b�lg�sayar ve �nternet kullanımı) öğretmen�n de 

öğrenc�y� teknoloj�k açıdan yakalamasını gerekt�rmekted�r. B�lg�sayar, 

matemat�k öğret�m� sürec�nde zorunluluk olarak kabul ed�lmekte ve 

matemat�k eğ�t�m�n�n �lerlemes� �ç�n zem�n hazırlamaktadır. (W�est, 

2001). 
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 Bu çalışmanın amacı “MEB V�tam�n” yazılımının kullanımına 

�l�şk�n matemat�k öğretmenler�n�n görüşler�n� n�tel b�r çerçevede ortaya 

koymaktadır. Araştırma kapsamında aşağıdak� sorulara yanıt aranmıştır; 

1) “MEB V�tam�n” yazılımının matemat�k eğ�t�m�ndek� kullanımına 

�l�şk�n görüşler�n�z nelerd�r? 

2) “MEB V�tam�n” yazılımının okullardak� kullanılab�l�rl�ğ� hakkındak� 

görüşler�n�z nelerd�r? 

3) “MEB V�tam�n” yazılımının MEB matemat�k programına 

uygunluğuna �l�şk�n görüşler�n�z nelerd�r? 

4) “MEB V�tam�n” yazılımı kullanılarak yürütülen derslerdek� öğrenc� 

etk�leş�m� hakkındak� görüşler�n�z nelerd�r? 

5) “MEB V�tam�n” yazılımında �çer�klere ulaşımda yaşanan sorunlara 

�l�şk�n görüşler�n�z nelerd�r? 

6) “MEB V�tam�n” yazılımı kullanılarak yürütülen derslerde zamanın 

etk�n kullanımı �le �lg�l� görüşler�n�z nelerd�r? 

7) “MEB V�tam�n” yazılımını ne zamandan ber� kullanıyorsunuz? 

8) “MEB V�tam�n” yazılımındak� �çer�kler�n yeterl�l�ğ�ne �l�şk�n 

görüşler�n�z nelerd�r? 

9) “MEB V�tam�n” yazılımının kullanımına �l�şk�n eleşt�r� veya 

öner�ler�n�z var mı? 

Yöntem 

Araştırma Model� 

 Araştırmada �ncelenen problem durumu, matemat�k öğretmenler�n�n 

ortaokulda matemat�k öğret�m�nde “MEB V�tam�n” yazılımının kullanımına 

yönel�k görüşler�n� ortaya koymayı amaçladığından n�tel araştırma 

tekn�kler�nden özel durum çalışması (case study) kullanılmıştır. 

Katılımcılar 

 Bu araştırmaya, 2013-2014 eğ�t�m-öğret�m yılı güz dönem�nde S�vas 

�l merkez�nde bulunan ortaokullarda görev yapan 35 gönüllü matemat�k 

öğretmen� katılmıştır. Araştırma problem� göz önüne alındığında, duruma 

�l�şk�n sağlıklı ver�lere ulaşab�lmek �ç�n matemat�k öğretmenler�n�n 

dersler�nde “MEB V�tam�n” yazılımını kullanmaları öneml� görülmekted�r. 

Bu açıdan çalışma, MEB'e bağlı okullarda akt�f olarak görev yapan 

matemat�k öğretmenler�yle yürütülmüştür. Çalışma et�ğ� çerçeves�nde 
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katılımcıların �s�mler� g�zl� tutulmuş ve öğretmenler; “Ö1”, “Ö2”, “Ö3”, 

“Ö4”, “Ö5”, “Ö6”, “Ö7”………..“Ö35” şekl�nde adlandırılmışlardır. 

 

Ver� Toplama Aracı 

 Amacı gereğ� ankete katılanlardan özgün cevaplar alınmasını 

gerekt�ren b�r durum çalışması olan bu araştırmada kullanılan ver�ler, 

araştırmacılar tarafından gel�şt�r�len açık uçlu “MEB V�tam�n Anket Formu” 

�le toplanmıştır. Anket formu gel�şt�r�l�rken öğretmenler�n “MEB V�tam�n” 

yazılımını kullanma �le �lg�l� görüşler�, yazılımdan beklent�ler� ve yazılımın 

onlara sağladığı katkılara �l�şk�n sorular bel�rlenerek dört uzmanın görüşüne 

sunulduktan sonra formda yer alan 9 açık uçlu soruya son şekl� ver�lm�şt�r. 

Anket sorularının gel�şt�r�lme aşamasından sonra 2013-2014 eğ�t�m-öğret�m 

yılı güz dönem�nde akt�f olarak görev yapan 35 matemat�k öğretmen�ne 

anket formu elden ver�lerek ver�ler toplanmıştır.  

Ver�ler�n Anal�z� 

 Açık uçlu sorulara ver�len cevaplardan elde ed�len ver�ler, n�tel ver� 

çözümleme yolları kullanılarak �çer�k anal�z�ne tab� tutulmuştur. İçer�k 

anal�z�, bel�rl� kurallara dayalı kodlamalarla b�r metn�n bazı sözcükler�n�n 

daha küçük �çer�k kategor�ler� �le özetlend�ğ� s�stemat�k, y�neleneb�l�r b�r 

tekn�k olarak (Büyüköztürk, 2011) tanımlanab�l�r. Kodlama �şlem� yapılarak 

ver�ler �ç�n kod l�stes� gel�şt�r�lm�şt�r. Daha sonra bu kodlamalar bel�rl� 

kategor�ler altında toplanarak temalar oluşturulmuştur. Temalar bel�rlen�rken 

araştırmacılar tarafından ulaşılan sonuçların ne kadar �sabetl� olduğu 

konusunda, aynı alanda çalışan d�ğer araştırmacıların görüşler�ne de 

başvurularak çalışmanın güven�rl�ğ� artırılmaya çalışılmıştır. Böylece, hem 

bulunan sonuçların desteklenmes�, hem de varılan sonuçlara �l�şk�n varsa 

alternat�f açıklamaların get�r�lmes� sağlanmıştır. Ulaşılan bulgular,  alt 

temalar, öğretmen sayısı ve örnek �fadeler �çeren tablolar hal�nde 

sunulmuştur. Ayrıca, araştırma bulgularının �ç güven�rl�ğ�n� ve geçerl�ğ�n� 

artırmak amacıyla öğretmen görüşler�nden sıkça alıntılar yapılmıştır.  

Bulgular ve Yorumlar 

 İlköğret�m matemat�k öğretmenler�n�n verd�ğ� yanıtlar, ortak 

temaların bulunması amacıyla anal�z ed�lm�şt�r. Öğretmenler�m “MEB 

V�tam�n” yazılımı hakkındak� görüşler�ne �l�şk�n bulgular, olumlu ve 

olumsuz görüşler�ne göre �k� farklı tema hal�nde ver�lm�şt�r. Ayrıca h�çb�r 
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görüşü olmayan öğretmenlerle b�rl�kte tüm temalar örnek �fadelerle de 

desteklenerek Tablo 1'de göster�lmekted�r.  

 

      Tablo 1: “MEB V�tam�n” Yazılımının Kullanımına İl�şk�n Temalar  

Temalar ve  

Öğretmen Sayısı 

Örnek İfadeler 

Olumlu görüşler 

(26 öğretmen) 

“Çok faydalı olduğunu düşünüyorum” 

“Matemat�k konu anlatımlarını beğen�yorum. 

Gayet güzel ve açıklayıcı” 

“Güzel ve etk�l�” 

“MEB v�tam�n�n eğ�t�m �ç�n kullanılması 

gerekt�ğ�n� düşünüyorum” 

“Matemat�ğ�n görselleşt�r�lmes� açısından güzel 

b�r program” 

“Çok güzel b�r yazılım. Hem öğrenc�ye hem de 

öğretmene çok yardımcı oluyor. Konuların hem 

göze hem kulağa h�tap ederek anlatılması, 

eğlencel� etk�nl�kler �çermes� ve yapılandırmacı 

anlayışa göre hazırlanması öğrenc�n�n daha �y� 

anlamasına yardımcı oluyor” 

Olumsuz görüşler 

(6 öğretmen) 

“Çok fazla yararlı olduğunu düşünmüyorum” 

“Çok fazla kullanışlı olduğunu düşünmüyorum” 

“H�çb�r faydasını görmed�ğ�m b�r yazılım. 

Matemat�k alanında �ster �çer�k olsun �ster 

kazanımlara a�t sorular olsun çok yeters�z” 

H�çb�r görüşü 

olmayanlar 

(3 öğretmen) 

“Kullanmıyorum” 

“MEB v�tam�n kullanmadım” 

“Kullanmadığım �ç�n f�k�r sah�b� değ�l�m” 

  

Tablo 1 �ncelend�ğ�nde yazılım hakkında olumlu görüş bel�rten 

öğretmen sayısının 26, olumsuz görüş bel�rten öğretmen sayısının �se 6 

olduğu görülmekted�r. Buna karşılık “MEB V�tam�n” yazılım hakkında 

h�çb�r f�kr� olmayan öğretmen sayısı �se 3'tür. Matemat� k öğretmenler�, 

“MEB V�tam�n” yazılımının çok faydalı olduğunu, matemat�k konu 

anlatımlarını beğend�kler�n�, gayet güzel, etk�l� ve açıklayıcı bulduklarını, 
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MEB v�tam�n�n eğ�t�m �ç�n kullanılması gerekt�ğ�n�, matemat�ğ�n 

görselleşt�r�lmes� açısından güzel b�r program olduğunu, çok güzel b�r 

yazılım, hem öğrenc�ye hem de öğretmene çok yardımcı olduğu yönünde 

olumlu görüş �çeren �fadelerde bulunmuşlardır. Bunlara ek olarak, konuların 

hem göze hem de kulağa h�tap ederek anlatılması, eğlencel� etk�nl�kler 

�çermes� ve yapılandırmacı anlayışa göre hazırlanmasından dolayı 

öğrenc�n�n daha �y� anlamasına yardımcı olması g�b� olumlu noktalara d�kkat 

çekm�şlerd�r. Olumsuz görüşler �ç�nde �se öğretmenler�n yazılımın faydasız 

ve çok kullanışlı olmadığını �fade ett�kler� görülmekted�r. Burada �lg� çeken 

b�r başka konu da 3 öğretmen�n yazılımı daha önce h�ç duymadıklarını 

bel�rtm�ş olmalarıdır. Genel olarak değerlend�r�ld�ğ�nde öğretmenler�n 

“MEB V�tam�n” yazılımı hakkında olumlu �fadeler serg�led�kler� 

görülmekted�r. Ancak yazılımın sürekl� olarak kullanımı noktasında 

öğretmenler�n �stekl� olmadıkları çıkarımı yapılab�l�r. 

 “MEB V�tam�n”  yazılımının kullanımına �l�şk�n olumlu görüşler, alt 

temalar ve örnek �fadelerle b�rl�kte Tablo 2'de göster�lmekted�r.  

 

      Tablo 2: “MEB V�tam�n” Yazılımının Kullanımına İl�şk�n Olumlu 

Görüşler 

Alt Temalar ve 

Öğretmen Sayısı 

 

Örnek İfadeler  

İçer�k  

(22 öğretmen) 
“Programa uygun” 

“İçer�kler� yeterl� buluyorum”  

“Görsell�k ve �çer�k olarak gayet uygun”  

“Güncel değ�ş�kl�kler� tak�p ed�yor”  

“İçer�kler öğrenc�lere eğlencel� gelmekted�r”  

“Konular programa uygun şek�lde ele alınmıştır. 

Testler ve eğ�t�c� oyunlarla desteklenmekted�r”  
Öğrenc� etk�leş�m�  

(17 öğretmen) 

“Öğrenc�ye sunulan görsel �çer�klerden dolayı 

öğrenc�n�n derslerde mot�vasyonu artmakta, öğrenc� 

etk�leş�m� olumlu etk�lenmekted�r”  
“Öğrenc� etk�leş�m� sıradan b�r derse oranla çok daha 

akt�f oluyor” 
“Öğrenc�ler�n derse etk�n b�r şek�lde katılmasını 
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sağlıyor”
 

“Akıllı tahtayla b�rl�kte kullanılması öğrenc�n�n daha 

akt�f olmasını sağlıyor”  

“Görsel ve uygulamalı anlatım öğrenc�de daha kalıcı 

�zler bırakmaktadır” 

Ulaşılab�l�rl�k  

(14 öğretmen) 
“İçer�klere ulaşmada b�r zorluk yaşamadım”  

“İçer�klere ulaşım kolay olmaktadır”  

“Kolay anlaşılır olduğunu düşünüyorum”  

“Sıkıntı yok” 

“İçer�ğe hemen ulaşıldığı görülmekted�r”  

Zamanın etk�n 

kullanımı 

(17öğretmen) 

“Zamandan tasarruf sağladığı söyleneb�l�r (en büyük 

artısı)” 

“Hazırlanan v�deolar çok uzun değ�l, derse destek 

olması yönüyle �y�. Dolayısıyla zamanı �y� 

kullanab�l�yorum” 
“Zamanın etk�n kullanımı tamamen öğretmenle �lg�l� 

b�r durumdur. V�tam�n�n zaman �çer�ğ�n�n 

doldurulmasında poz�t�f b�r katkısı vardır”  
“Gayet �y�” 
“Zamanın daha ver�ml� kullanıldığını düşünüyorum. 

D�kkat çek�c� olduğundan standart �şlenen derslere göre 

öğrenc�ler�n konsantre sorunu yaşamadığını 

gözlemled�m” 
Altyapı  

(3 öğretmen) 

“Fat�h projes�ne geçm�ş okullar �ç�n uygun ve 

uygulanab�l�r” 
“İnternet genelde okullarımızda var. Bu nedenle çok 

sık olmasa da kullanılab�l�r”
 

  

Matemat�k öğretmenler� MEB V�tam�n yazılımını �çer�k açısından 

değerlend�rm�ş ve programa uygun, görsell�k ve �çer�k ve güncell�k 

açısından uygun, güncel değ�ş�kl�kler� tak�p ed�yor, �çer�kler öğrenc�lere 

eğlencel�, konular programa uygun şek�lde ele alınmış, testler ve eğ�t�c� 

oyunlarla desteklend�ğ� yönünde görüş bel�rtm�şlerd�r. Öğrenc� etk�leş�m� 

açısından bakıldığında, öğrenc�ye sunulan görsel �çer�kten dolayı öğrenc�n�n 

derslerde mot�vasyonu artmakta, öğrenc� etk�leş�m� olumlu yönde 
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etk�lenmekte, öğrenc� sıradan b�r derse oranla daha akt�f olmakta ve 

öğrenc�ler derse etk�n b�r şek�lde katılmaktadırlar. Ayrıca akıllı tahtayla 

b�rl�kte kullanılması öğrenc�n�n daha akt�f olmasını sağladığından, görsel ve 

uygulamalı anlatım öğrenc�de daha kalıcı �zler bıraktığının altı ç�z�lmekted�r. 

Matemat�k öğretmenler� “MEB V�tam�n” yazılımına ulaşmakta sıkıntı 

yaşamadıklarını ve �çer�ğe hemen ulaştıklarını bel�rtm�şlerd�r. Ayrıca 

zamanın etk�n kullanımı açısından değerlend�r�ld�ğ�nde, zamandan tasarruf 

sağladığına (en büyük artısı) vurgu yapılmaktadır. Öğretmenler, hazırlanan 

v�deoların çok uzun değ�l, derse destek olması yönüyle �y� olduğu, zamanın 

etk�n kullanımı tamamen öğretmenle �lg�l� b�r durum olduğu, v�tam�n�n 

zaman �çer�ğ�n�n doldurulmasında poz�t�f b�r katkısı sağladığı yönünde görüş 

bel�rt�lm�şt�r. Altyapı açısından bakıldığında �nternet genelde her okulda 

olduğundan rahatlıkla kullanılab�l�r olduğunu bel�rtm�şlerd�r.  

 “MEB V�tam�n” yazılımının kullanımına �l�şk�n olumsuz görüşler, 

alt temalar ve örnek �fadelerle b�rl�kte Tablo 3'te göster�lm�şt�r.  

 

     Tablo 3: “MEB V�tam�n” Yazılımının Kullanımına İl�şk�n Olumsuz 
Görüşler 

Alt Temalar ve 

Öğretmen Sayısı 
Örnek İfadeler  

İçer�k  

(4 öğretmen) 
“Etk�nl�klere yer ver�lmes� açısından yeters�z”  

“İçer�ğ� yeterl� bulmuyorum. Etk�nl�kler�n 

çoğaltılması gerek�r” 

“Öğrenc�ler� etk�ley�c� ve �lg� odaklı değ�ller”  

“Yeterl� değ�l”  

Öğrenc� etk�leş�m� 

 (8 öğretmen) 

“Zamanla sıkıyor” 

“Tüm konulara uygun değ�l”  
“Öğrenc� tarafından kullanılab�l�rl�ğ� yeterl� değ�l. 

Bazı konularda öğrenc� sev�yes�ne uygunluğu 

tartışılır” 
Ulaşılab�l�rl�k  
(5 öğretmen) 

“Sınıfta �nternet�n olmadığı zamanlar çoğunlukta 

oluyor ve b�lg�ler� daha önceden depolamak, v�deoları 

�nd�rmek gerekeb�l�yor. Fakat v�tam�n buna �z�n 

verm�yor. Bu yüzden v�tam�n ben�m �ç�n genelde 
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sınırlı oluyor” 

“Yüklemede sıkıntı yaşıyorum”  

“İstenen ya da �sted�ğ�m�z konuya ulaşmakta sıkıntı 

yaşadığım oluyor” 

Zamanın etk�n 

kullanımı (8 

öğretmen) 

“Ders�n yavaş anlatılması, soruların uzun sürede 

çözülmes� tamamen zaman kaybı yaratıyor”  

“Zaman sıkıntısı bazen yaşanab�l�yor”  

“Zaman tam anlamıyla ver�ml� kullanılamıyor”  

“Konuyla �lg�l� örnekler az olduğu �ç�n 40 dak�ka 

dolmadan konu b�t�yor. Bu sebeple zamanı etk�n 

kullandıramıyor” 

Altyapı  
(17 öğretmen) 

“Her sınıfta projeks�yon ve b�lg�sayar olmadığı �ç�n 

kullanamıyoruz” 
“Şu ana kadar herhang� b�r okulun  kullandığını 

duymadım” 
“Altyapı yeters�z” 
“Yeterl� altyapı yoktur (�nternet, projeks�yon, 

b�lg�sayar)” 
“Tüm okullarda projeks�yon, b�lg�sayar vb. araçların 

heps�n�n zor bulunduğunu düşünürsek her okulda 

kullanımının olmadığını düşünüyorum”  

 Tablo 3 �ncelend�ğ�nde öğretmenler�n, yazılımın yeters�z olduğu, 

öğrenc�ler� sıktığı, etk�nl�kler�n az olduğu, zaman konusunda problem 

oluşturduğu ve �çer�kte bulunan v�deo, etk�nl�k vs. g�b� ögeler�n 

depolanamadığını bel�rtt�kler� görülmekted�r. En büyük problem�n �se 

okullarda b�lg�sayar, �nternet, projeks�yon vb. araçların bulunmayışı, 

öğretmenler�n �stekl� olsalar b�le teknoloj�k altyapı yeters�zl�ğ� neden�yle 

yazılımı kullanamadıkları görüşler� ön plana çıkmaktadır. MEB'�n “Fat�h 

Projes�” kapsamında okullardak� altyapı problem�n� çözme g�r�ş�m� 

sayes�nde “MEB V�tam�n” yazılımının ve d�ğer yazılımların da sıklıkla 

kullanılab�leceğ� söyleneb�l�r. Bu noktada öğretmenler�n teknoloj�k 

yeterl�l�ğ�n�n de tartışılması gerek�r. Çünkü anket amacıyla z�yaret ed�len 

okullardak� öğretmenler�n b�r kısmının alanlarındak� yazılımlar hakkında 

b�lg� sah�b� olmamaları d�kkat çek�c� b�r husustur.  
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 “MEB V�tam�n” yazılımının kullanımına �l�şk�n öner�ler, alt temalar 

ve örnek �fadelerle b�rl�kte Tablo 4'te göster�lmekted�r.  

  

Tablo 4: “MEB V�tam�n” Yazılımının Kullanımına İl�şk�n Öner�ler 

Alt Temalar ve  

Öğretmen Sayısı 
Örnek İfadeler  

İçer�k (8 öğretmen) “Konu, etk�nl�k ve yazılım bütünlüğünün 

sağlanması gerek�r. Özell�kle öğretmenler�n 

oluşturduğu etk�nl�kler�n anlaşılır ve �çer�k �le 

uyumluluğunun sağlanması gerek�r”  

“Matemat�k ders� �ç�n kolaydan zora doğru daha 

fazla soruya yer ver�l�rse daha güzel olacağına 

�nanıyorum” 

“Konu sonlarına değerlend�rme testler� ve sınav 

soruları ekleneb�l�r”  

“İçer�k gel�şt�r�leb�l�r”  
“İçer�k daha anlaşılır b�r d�lle anlatılmalıdır. 

Günlük hayattan örnekler daha fazla 

kullanılmalıdır. Öneml� noktalar daha bel�rg�n hale 

get�r�lmel�d�r” 
Ulaşılab�l�rl�k (2 

öğretmen) 

“Görsell�k artırılarak öğrenc�ler�n daha rahat 

anlaşılması sağlanab�l�r”  
“İçer�k daha kolay ulaşab�leceğ�m�z şek�lde 

düzenleneb�l�r” 

  

Tablo 4 �ncelend�ğ�nde öğretmenler�n �çer�k ve ulaşılab�l�rl�k 

konularında öner�de bulundukları görülmekted�r. Öğretmenler�n, �çer�k ve 

etk�nl�kler�n yazılımla bütünlüğünün sağlanması, günlük hayattan örnekler�n 

daha fazla olması, soru sayıları artırılarak ve kolaydan zora doğru seç�lmes� 

ve konuların öneml� kısımlarının daha bel�rg�n hale get�r�lmes� noktalarına 

vurgu yaptıkları görülmekted�r. Öğretmenler, ulaşılab�l�rl�k konusunda da 

kolay ulaşılab�lme ve görsell�ğ�n artırılması gerekt�ğ� görüşler�n� 

taşımaktadırlar.  
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Sonuç ve Öner�ler 

Araştırmadan elde ed�len bulgular olumlu görüşler, olumsuz görüşler 

ve h�çb�r f�kr� olmayanlar ana temaları üzer�nden, bu ana temaların alt 

temaları da �çer�k, öğrenc� etk�leş�m�, ulaşılab�l�rl�k, zamanın etk�n kullanımı 

ve altyapı olarak bel�rlenm�şt�r. Bu alt temalar olumlu ve olumsuz görüşler 

d�kkate alınarak örnek �fadelerle desteklenm�ş ayrıca matemat�k 

öğretmenler�n�n vurguladığı öner�ler de örnek �fadelerle sunulmuştur.  

Ana temalar �ncelend�ğ�nde matemat�k öğretmenler�n�n yazılım 

hakkında genell�kle olumlu görüş b�ld�rd�kler� sonucuna varılmıştır. Bu 

görüşler “MEB V�tam�n” yazılımının matemat�ğ�n görselleşt�r�lmes� 

açısından faydalı b�r program olduğu, konu anlatımlarının açıklayıcı ve 

eğlencel� olduğu, hem öğrenc�ye hem de öğretmene büyük katkılar sağladığı 

örnek �fadelerle bel�rt�lm�şt�r. “MEB VİTAMİN” yazılımını kullanan 

öğretmenler�n küçük b�r kısmı �se olumsuz görüş bel�rterek kullanışlı b�r 

program olmadığını vurgulamışlardır. Yazılım hakkında h�çb�r f�kr� olmayan 

az sayıda öğretmen�n de bulunduğunu gözden kaçırmamak gerek�r. Çünkü 

bu öğretmenler, matemat�k konularının anlatımında b�lg�sayar ya da yazılım 

kullanmanın doğru olamayacağını, matemat�ğ�n klas�k yöntemlerle 

öğret�lmes� gerekt�ğ�n� savunmuşlardır.  

Bel�rlenen ana temalara göre yorumlanan bulguların alt temaları 

bel�rlenerek tartışılmıştır. Burada matemat�k öğretmenler�n�n “MEB 

V�tam�n” yazılımının �çer�ğ�n�n yeterl�, etk�nl�kler�n öğrenc�lere uygun 

olarak görselleşt�r�ld�ğ� ve zeng�nleşt�r�ld�ğ� b�r program olarak görüldüğü 

anlaşılmaktadır. İçer�k konusunda d�le get�r�len olumsuz görüşler ışığında 

etk�nl�kler�n artırılması gerekt�ğ� görüşünün ön plana çıktığı görülmekted�r. 

Buradan hareketle b�r ders boyunca sürekl� olarak konunun yazılım 

üzer�nden anlatılmasının önüne geçmek gerekt�ğ� öne sürüleb�l�r. Bu sayede 

öğrenc�ler�n derse karşı opt�mum düzeyde �lg�ler�n�n olab�leceğ� 

düşünüleb�l�r. Öğrenc� etk�leş�m� ve zamanın etk�n kullanımı alt temaları 

b�rl�kte değerlend�r�ld�ğ�nde de öğrenc�y� derse karşı mot�ve ett�ğ�, 

öğrenc�n�n akt�f olarak katılımcı olmak �sted�ğ�, alınan dönütlere 

bakıldığında daha kalıcı öğrenmeler elde ed�ld�ğ�, dolayısıyla zaman 

konusunda öğretmen� oldukça rahatlatan, klas�k ders anlatımına göre 

öğrenc�n�n �lg� sev�yes�n�n ve �lg�l� olduğu süren�n daha çok olmasını 
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sağlayan b�r yazılım olduğu ulaşılan sonuçlar arasında öneml� b�r yer 

tutmaktadır.  

“MEB VİTAMİN” yazılımının ücrets�z ve kullanım açısından 

matemat�k öğretmenler�n�n �ş�n� kolaylaştıran n�tel�kte olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Yazılımın tam anlamıyla kullanılab�lmes� �ç�n okullarımızda 

bulunan altyapı problem�n�n öncel�kle çözülmes� gerekmekted�r. Bu 

bağlamda MEB„�n Türk�ye'dek� bütün okullarda uygulamak �sted�ğ� 

“FATİH PROJESİ”n�n öncel�kle tüm okullarda hayata geç�r�lmes� ve altyapı 

problem� çözümünün sağlanması büyük önem taşımaktadır. İmkanı olan 

okullarda öğretmenler�n yazılım ya da yazılımların kullanımında 

ulaşılab�l�rl�k konusunda herhang� b�r problem yaşamadıkları sonucuna 

ulaşılmıştır. 

B�r başka sonuç olarak “MEB V�tam�n” yazılımının öğretmenler 

tarafından �stekl� olarak ve sıkça kullanılması �ç�n aşağıda bel�rlenen 

noktalara d�kkat ed�lmes� gerekt�ğ� öğretmenler tarafından vurgulanmıştır. 

· Yazılım �çer�ğ� zeng�nleşt�r�lmel�d�r. 

· İçer�k tam anlamıyla uygunluk sağlanmalıdır. 

· Öğretmenler�n b�lg�sayar destekl� öğret�me olan bakış açısı 

değerlend�r�lmel�d�r. 

· Okullarda bulunan altyapı problemler� çözülmel�d�r. 

· İçer�klere ulaşım kolaylaştırılmalıdır. 

 

Ulaşılan sonuçlar ışığında aşağıdak� öner�ler sıralanab�l�r.  

1. Bu çalışmada sadece “MEB V�tam�n” ele alınmıştır. Bundan sonra 

yapılacak çalışmaların daha çok sayıda değ�şken� kapsayacak şek�lde 

düzenlenmes� akadem�k çalışmalara daha çok katkı sağlayacaktır. Ayrıca 

devlet okullarının yanında özel okul kurumlarından da örneklem seç�lmes� 

yoluna g�d�leb�l�r.    

2. B�lg�sayarların eğ�t�m ortamlarında kullanılması konusunda farklı �llerde 

görev yapan matemat�k öğretmenler�nden de ver�ler toplanması bu sürece 

fayda sağlayacaktır. 

3. Yapılan çalışmanın örneklem� 35 matemat�k öğretmen� �le sınırlıdır. Bu 

nedenle farklı branş öğretmenler�yle de benzer çalışmalar yapılarak 

aralarındak� �l�şk�ler �nceleneb�l�r. 
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4. “MEB VİTAMİN” tüm okullarda kullanılmamaktadır. Fat�h projes� 

tamamlandıktan sonra “MEB VİTAMİN” kullanımın akadem�k başarıya 

etk�s� �nceleneb�l�r. 
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Baht�yar Vahabzade’n�n Tahk�ye, Tasv�r ve Tahl�l 

Örneğ� Olarak 

“Atılmışlar” Ş��r�nde Mehmet Âk�f Ersoy Etk�s� 
 

                                                               Dursun ŞAHİN*  

Mehmet ALVER ** 

 

Öz 

20. yüzyıl Azerbaycan Türk Edeb�yatının en büyük tems�lc�ler�nden olan 

Baht�yar Vahabzade'n�n ş��rler�n�n merkez�nde �nsan ve toplum yer almaktadır. Şa�r, 

hayatının son zamanlarına kadar, halkın problemler� �le �lg�l� meselelerde c�dd� 

faal�yetlerde bulunmuştur. Yaşadığı dönem� t�t�z b�r şek�lde gözlemleyen şa�r�n, 

eserler�nde b�r m�llet�n esasını oluşturan a�le kavramına büyük önem verd�ğ� 

görülmekted�r. Bu makalede, Baht�yar Vahabzade'n�n anne - evlat – toplum 

�l�şk�s�n� farklı b�r gözle ele aldığı uzun b�r ş��r olan “Atılmışlar”da tahk�ye, tahl�l ve 

tasv�r�n gücü bel�rlenerek, bu unsurlarda, ş��rler�nde tahl�l ve tasv�re sıkça yer veren, 

Türk edeb�yatında manzum h�kâye türünün en öneml� tems�lc�s� kabul ed�len 

Mehmet Âk�f Ersoy'un etk�s� ortaya konmaya çalışılmıştır. Vahabzade'n�n 

“Atılmışlar” ş��r�nde b�rçok yönden Âk�f etk�s� tesp�t ed�lm�şt�r.  

Anahtar Kel�meler: Baht�yar Vahabzade, Atılmışlar, Mehmet Âk�f Er soy, 

tahk�ye, tahl�l, tasv�r 
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The Effect of Mehmet Ak�f Ersoy on The Poem 

“Atılmışlar” by Baht�yar Vahabzade, as an Example 

Narrat�on, Analys�s and Dep�ct�on 
 

Abstract 

Human and soc�ety are present at the heart of the poems of Baht�yar 

Vahabzade who �s one of the greatest representat�ves of the 20th century Ajarba�jan� 

Turk�sh L�terature. The poet was engaged �n ser�ous �ssues such as the problems of 

the soc�ety unt�l the last years of h�s l�fe. It �s seen that the poet who observed the era 

he l�ved �n gave great �mportance to the concept of fam�ly wh�ch �s the bas�s to the 

nat�on. In th�s art�cle, the power of narrat�on, analys�s and dep�ct�on �n Baht�yar 

Vahabzade's long poem “Atılmışlar” wh�ch deals w�th mother -ch�ld-soc�ety w�th a 

d�fferent perspect�ve and the �nfluence of Mehmet Âk�f Ersoy, who �s cons�dered the 

most �mportant representat�ve of poet�c story genre �n Turk�sh L�terature and used 

analys�s and dep�ct�on �n h�s poems, on these elements has been tr�ed to be 

�dent�f�ed. Âk�f's �nfluen ce �n many aspects of Vahabzade's poem “Atılmışlar” has 

been �dent�f�ed. 

Keywords: Baht�yar Vahabzade, Atılmışlar, Mehmet Âk�f Ersoy, narrat�on, 

analys�s, dep�ct�on 
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G�r�ş 
Amer�kalı eleşt�rmen ve yazar Harold Bloom, Etk�lenme End�şes� 

(Bloom, 2008) adlı eser�nde şa�rler�n b�rb�r�nden etk�lenme sürec�n� 

“cl�namen”, “tessera”, “kenos�s”, “da�mon�kleşme”, “askes�s” ve 

“apophrades” adını verd�ğ� 6 aşamaya ayırır. Yazar, ortaya attığı bu 

aşamalarla b�r şa�r�n başka b�r şa�rden hang� ölçülerde etk�leneb�leceğ�n� ya 

da es�nleneb�leceğ�n� tartışmaya açmaktadır.  

B�r sanatçının başka b�r sanatçıdan etk�lenmes� doğal b�r durumdur. 

Özell�kle ş��re yen� başlayanların, kend�ler�nden öncek� örnekler�n �z�n� 

sürüp, o örnekler üzer�ne kend� ş��rler�n� oluşturduklarına da�r pek çok örnek 

vardır. Tanz�mat'la başlayan batı edeb�yatını tanıma ve uygulama sürec�nde, 

Ş�nas�, Namık Kemal, Abdülhak Hâm�d g�b� �s�mler batının şa�rler�nden 

etk�lenm�şlerd�r. Nâzım H�kmet'�n, “Res�ml� Ay” derg�s�nde 1929 mayısın da 

“Putları Yıkıyoruz” başlığıyla kaleme aldığı edebî �ncelemes�nde, o günlere 

kadar kend�s�nden “Dah�-� A'zam” d�ye söz ed�len Abdülhak Hâm�d'� 

yaşadığı Osmanlı toplumu dönem�ne göre değerlend�rerek, onu Shakespeare, 

Rac�ne ve Corne�lle'�n tes�r� altında kalmış b�r mukall�t olarak 

n�telend�rmes�, bu etk�lenme ya da es�nlenmen�n zaman zaman olumsuz b�r 

durum olarak da kullanılab�leceğ�n� göstermekted�r.  

Türk edeb�yatı tar�h�nde doğduğu, yet�şt�ğ� ülke sınırlarının dışında 

da tanınan ve b�l�nen, f�k�rler� ve sanat anlayışıyla farklı coğrafyalarda 

yaşayan sanatçılar üzer�nde etk� uyandıran, kend�s�nden etk�len�len ve 

es�nlen�len şa�rlerden b�r� de Mehmet Âk�f Ersoy, etk�n�n yoğun olarak 

gözlemlend�ğ� yerlerden b�r� de Azerbaycan'dır. Lutf�ye Asgerzade (2009: 

479, 482), Türk�ye �le Azerbaycan arasındak� edebî-meden� alakaların XIX. 

asırda mevcut olduğunu bel�rterek, Azerbaycan edeb�yatında m�llî romant�k 

ş��r�n tems�lc�ler� olan Hüsey�n Cav�d, Muhammet Had�, Ahmet Cevat g�b� 

yazarların da Rıza Tevf�k, Abdülhak Hâm�d, Namık Kemal, Tevf�k F�kret, 

Reca�zade M. Ekrem ve özell�kle Mehmet Âk�f Ersoy g�b� Osmanlı şa�r ve 

yazarlarının etk�s� altında bulunduklarını, bağımsızlık dönem�nde de 

Baht�yar Vahabzade ve Hal�l Rıza Ulutürk g�b� ünlü şa�rler�n ş��rler�nde 

Âk�f'�n adının saygı �le anıldığını �fade eder. 

“Safahat”ı başucu k�tabı olarak gören, kend�n� Âk�f'le Nec�p Fazıl arasında 

b�r yerlerde gördüğünü söyleyen Vahabzade (Gündoğdu, 2009: 1412), üslup 

olarak da Âk�f'e yaklaşır. Bu çalışmada, Âk�f ve Vahabzade'n�n manzu m 
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h�kâye türüne hak�m�yetler�, eserler�nde tasv�r ve tahl�le verd�kler� yer 

özetlend�kten sonra, “Atılmışlar” ş��r� üzer�nden, Vahabzade'de Âk�f etk�s� 

değerlend�r�lmeye çalışılmıştır.  

Mehmet Âk�f Ersoy’da Tahk�ye, Tasv�r ve Tahl�l�n Yer�  
Mehmet Âk�f, ş��rler�nde tahk�ye unsurlarını sıkça kullanan ve Türk 

edeb�yatında manzum h�kâye adı ver�len türün en öneml� tems�lc�s� kabul 

ed�len b�r şa�rd�r. Âk�f'�n, ş��rler�nde ağırlıklı olarak yer verd�ğ� manzum 

h�kâye, h�kâye �le nazmın b�rleşt�ğ� noktada oluşan; tahk�yen�n aslî unsurları 

olan vak'a örgüsü, zaman ve mekânı b�r bütün hâl�nde �çer�s�nde barındıran, 

bel�rl� b�r şahıs kadrosu ve anlatıcısı bulunan, fakat nes�r formunda değ�l de 

manzum b�r şek�lde kaleme alınan b�r türdür.  

Manzum h�kâyede genel olarak vak'a örgüsü hasb�hâl üslubu �le 

ortaya konulmaktadır. Manzum h�kâyede �şlenen olay, çoğunlukla 

hasb�hâllerle gel�şt�r�l�r ve manzumedek� karşılıklı konuşmalar vak'a 

örgüsünün oluşmasını sağlar. Mehmet Âk�f'�n ş��rler�nde hasb�hâl üslubu 

oldukça etk�ley�c�d�r. Âk�f, Safahât'ta hayatın her kes�m�nden �nsanları, 

çeş�tl� meseleler� �le gerçekç� b�r bakış açısıyla ortaya koyar.  

Edebî eserde anlatılmak �stenen� daha canlı ve çarpıcı hale get�ren 

tasv�r de, Âk�f'�n ş��rler�nde öneml� b�r yer tutmak tadır. Yet�ş (2006: 116), 

Âk�f'�n tasv�r gücüyle �lg�l� olarak, “Mehmet Âk�f, tasv�re önem veren ve 

söylemek �sted�kler�n�n hemen büyük b�r kısmını tasv�r yoluyla söyleyen b�r 

şa�rd�r. Onun ş��r�n�n gücünü tasv�rden aldığını söylemek h�ç de yanlış 

olmaz. Bu kadar çok okunup ve sev�lmes� belk� de bundandır. Esasen bu 

şek�lde anlatım daha etk�ley�c�d�r.” �fadeler�n� kullanarak, Âk�f'�n tasv�re 

verd�ğ� önem� vurgular. 

Âk�f'�n, Meşrut�yet'�n get�rd�ğ� hürr�yet havasından da faydalanarak 

toplumcu ahlâkçı b�r ş��r yolu tuttuğunu �fade eden Işık (2014: 693), 

ş��rler�nde tahk�ye, tasv�r, h�tap, muhavere g�b� bütün anlatım yollarını 

başarıyla kullandığını, b�lhassa muhavere (karşılıklı konuşma) anlatım 

yolunun onun ş��rler�n�n en önde gelen özell�kler�nden olduğunu bel�rt�r.  

“Safahat” �ncelend�ğ�nde, Âk�f'�n, yaşadığı muh�t� hemen bütün 

detayları �le sanatına aksett�rm�ş b�r şa�r olduğu açıkça fark ed�lmekted�r. 

Söz konusu eserde sosyal çarpıklıklar, yoksul halk tabakalarının, 

mazlumların yaşadığı trajed�; ahlâkî, s�yas� ve kültürel yozlaşmalar güçlü b�r 

gözlem, real�st b�r yaklaşımın ürünü olarak karşımıza çıkar (Erol, 2008: 
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102). Seyf� Baba, Küfe, Meyhane, Kocakarı �le Ömer g�b� b�rçok ş��rde hem 

tahk�ye hem de tasv�r unsurlarına fazlaca rastlanmaktadır. Örneğ�n, Seyf� 

Baba adlı ş��r�nde:  

Geçen akşam eve geld�m. Ded�ler: 

-Seyf� Baba 

Hastalanmış, yatıyormuş. 

-Nes� varmış acaba? 

-B�lmey�z, oğlu haber verd� geçerken bu sabah. 

-Keşk� ben evde olaydım... Esef ett�m, vah vah! 

B�r fener yok mu, ver�n... Nerde sopam? Kız çabuk ol... 

Gec�k�rsem kalırım beklemey�n... Zîrâ yol 

Hem uzun, hem de bataktır... 

-Daha a'lâ, kalınız: 

Teyzen�z geld�, bu akşam, değ�l�z b�z yalınız. (Ersoy, 1977: 68) 

d�zeler�yle hastalandığını duyduğu Seyf� Baba'yı z�yarete g�d�ş sürec�n� 

hasb�hal yoluyla h�kâye etmeye başlayan şa�r,  

Sopa sağ elde, kırık camlı fener sol elde; 

Boşanan yağmur �l�klerde, çamur ta belde. 

Han�, çoktan gömülen kaldırımın, hortlayarak, 

"Gel!" d�yen taşları kurtarmasa, �nsan batacak. 

Saksağanlar g�b� sekt�kçe b�r�nden b�r�ne, 

Boğuyordum müteveffâyı bütün âfer�ne. 

. . .  

Çok mu yüzdük b�lemem, toprağı bulduk neyse; 

Fener�m başladı etrâfını tektük h�sse. 

Vâkıâ ben de yoruldum, o fakat pek yorgun... 

Bakıyordum daha mahmurluğu üstünde onun: 

Kâh olur, kör g�b� çarpar sıvasız b�r duvara; 

Kâh olur, mürde şuâ'âtı düşer b�r mezara; 

Kâh b�r sakfı çökük hânen�n altında koşar; 

Kâh b�r ma'bed-� fersûden�n üstünden aşar; (Ersoy, 1977: 68) 

d�zeler�yle yürüdüğü yolların nasıl b�r çamur deryası olduğunu tüm 

çıplaklığıyla tasv�r ederek gözler önüne sermekted�r.  

Âk�f, Seyf� Baba'nın nasıl b�r k�ş�l�k olduğunu, neler çekt�ğ�n� kend� 

ağzından aktarmaktadır:  
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Nezle oldun sanırım, çünkü bu kış pek salgın. 

-Mehmed Ağa'nın ev� akmış. Onu aktarmak �ç�n 

Dama çıktım, soğuk aldım, oluyor on beş gün. 

Ne �ş�n var k�rem�tlerde a sersem desene! 

İht�yarlık mı ned�r, şaşkınım oğlum bu sene. 

Had� aktamıyayım... K�m get�r�r ekmeğ�m�? 

Oturup kör g�b�, nâmerde el açmak �y� m�? 

K�m kazanmazsa bu dünyâda b�r ekmek parası: 

Dostunun yüz karası; düşmanının maskarası! 

. . .  

İht�yar terl�yedursun gömülüp yorganına... 

Atarak ben de gen�ş b�r kebe mangal yanına, 

Başladım uyku teharrîs�ne, lâk�n ne gezer! 

Sızmışım b�r aralık neyse yorulmuş da meğer. 

Ortalık açmış, uyandım. Ded�m, artık g�dey�m, 

Önce amma şu fakîr âdem� memnûn edey�m. 

B�r de baktım k�: Tek onluk b�le yokmuş kesede;  

Mühürüm boynunu bükmüş duruyormuş sâde! 

O zaman koptu �ç�mden şu tehassür ebedî: 

Ya ham�yyets�z olaydım, ya param olsa �d�! (Ersoy, 1977: 71) 

Seyf� Baba'nın �fadeler�nden fak�r ama gururlu b�r k�ş� oldu ğu açıkça 

anlaşılırken, anlatıcının çares�zl�ğ� de gözler önüne ser�lmekted�r. Kurnaz 

(2006: 34-44), “Halkın Çağdaş Şa�r�” olarak n�telend�rd�ğ� Mehmet Âk�f'�n 

tahl�lde bu derece güçlü olmasını, �k� temel nedene bağlamaktadır. Bunlar, 

Âk�f'�n halk adamı ol ması ve çağını �y� anlamasıdır. 

Baht�yar Vahabzade’de Mehmet Âk�f Ersoy Etk�s�  
“İst�klal Marşı” ve “Çanakkale Şeh�tler�”ne hayranlığını her fırsatta 

vurgulayan, Mehmet Âk�f'e olan der�n saygı ve hürmet�n�, “Ben Âk�f'�n 

karşısında saygıyla eğ�l�yorum. Allah Ona rahmet eyles�n.” şekl�nde d�le 

get�ren Baht�yar Vahabzade (2003: 516), “B�z şa�rler� d�llend�ren dertt�r. 

Âk�f'� d�llend�ren de dertt�r.” (2003: 518) �fades�yle Âk�f'�n toplumsal 

meselelere bakış açısını ve kend�s�n�n de aynı pencereden baktığını 

bel�rtmekted�r.  

Baht�yar Vahabzade - tıpkı Mehmet Âk�f Ersoy g�b� - eserler�n� 

toplum �ç�n kaleme almış, toplum hayatına öncel�k verm�ş, toplumsallığı 
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b�reysell�ğ�n önünde tutmuştur. Gerek yaşadığı dönem�n şartları gerekse 

sanatçı k�ml�ğ� Vahabzade'n�n bu önc el�ğ�nde etken olmuştur. Mehmet 

Âk�f'�n, “M�llet�n �çt�ma� terb�yes�n� yükseltmek ve sağlam f�k�rler� güzel b�r 

�fade �le onların kalb�ne yerleşt�rmek şa�r�n vaz�fes�d�r. Bu vaz�fen�n �hmal� 

m�llet�n yok olmasıdır.” (Şengüler, 1990: 85) düşünces�n� ben�mseyen 

sanatçı, topluma a�t tesp�tler�nde en �nce ve en küçük teferruatı b�le �hmal 

etmez. Toplumu bütün olarak kuşatan acılar, sev�nçler, umutlar,  

düşkünlükler ve eğ�l�mler ş��rler�nde öneml� b�r yer tutar (Gündoğdu, 2009: 

1410, 1411).   

“Sanat sanat �ç�nd�r” düşünces�n� kabul etmeyen Vahabzade, 

Mehmet Âk�f'�n “Cem�yete, hayata yaramayan sanat yer�n d�b�ne batsın.” 

(Ersoy, 1999: 208) sözüne yürekten katıldığını ve Âk�f'� kend�ne örnek 

aldığını “Yanan da Ben, Yaman da Ben” adlı eser�nde şöyle d�le get�r�r: “B�r 

sözle ben „sanat sanat �ç�nd�r' f�kr�n� kabul etm�yorum. Ben�m f�kr�mce, 

sanat halk �ç�n, vatan �ç�nd�r. Bu manada Sab�r ve Mehmet Âk�f ben�m �ç�n 

örnekt�r.” Sanatıyla hayatını özdeşleşt�rm�ş, kend� �ç dünyasının b�r dış 

yansıması olarak sanatını ortaya koymuştur. Hayatı göz önüne get�r�ld�ğ�nde 

toplum, toplumun problemler� ve bu problemlere çözüm yolları arayışı b�r 

ömür boyu sürüp g�tm�şt�r (Gündoğdu, 2009: 1412). 

Kend�n� Nec�p Fazıl �le Mehmet Âk�f arasında b�r yerlerde 

gördüğünü söyleyen Vahabzade'n� n eserler�ne bakıldığında, �fadeler�nde ne 

kadar sam�m� olduğu açıkça görülür. İç�nde yaşadığı toplumun ve yaşadığı 

dönem�n sorunlarını b�len ve bu sorunların çözümler�n� düşünen Vahabzade, 

sosyal meseleler� en temel sebepler� çerçeves�nde düşünen b�r mütefekk�r 

olarak, tıpkı Mehmet Âk�f g�b� halkın �ç�nded�r ve onun g�b� çağını çok �y� 

anlamaktadır. Yaşadığı toplumun ta ortasında yer alışı, sorunları daha �y� 

anlama ve en doğru çözüm yolunu bulma noktasında şa�r ve de âl�m 

Vahabzade'ye kolaylık sağlamaktad ır. Öyle k�, bel�rled�ğ� sorunları ortaya 

koyan sanatçı, bu sorunların nasıl çözümleneb�leceğ�ne da�r f�k�rler�n� de 

�fade etmekted�r.   

Mehmet Âk�f, ş��rler�nde a�le hayatındak� sıkıntıları tasv�r ederken, 

sıkıntılardan kurtulmak �ç�n çabalayan fedakâr anne ya da eş portres� ç�zer. 

Manzum h�kâye tarzında kaleme aldığı eserler�nde mesaj ver�rken k�ş�ler�n 

özell�kler�nden yararlanır (Fırat, 2015: 171). Örneğ�n, “Meyhane”, “Mahalle 

Kahves�” ş��rler�nde kadın, kahvehanede eş�nden ev�ne dönmes�n�, çoluk 
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çocuğuna bakmasını �steyen b�r eş; “Küfe”de eş� vefat ett�ğ� �ç�n oğlu 

Hasan'a hamallık yaptırmanın çares�zl�ğ�n� yaşayan b�r anne k�ml�ğ�yle 

ortaya çıkar. Erc�lasun (1987: 34, 35), bu manzumelerde erkeğ�n kadına kötü 

muameles�n�n, onun b�r eşya g�b� görülmes�n�n, Âk�f tarafından acı ve sert 

b�r d�lle, çoğunlukla �ron�k b�r tavırla tenk�t ed�ld�ğ�n� bel�rt�r.  

Baht�yar Vahabzade'n�n ş��rler�n� değ erlend�ren Aktaş (2010: 22), 

onun ş��rler�n�n b�r�mler�n her b�r�nde, a�lede kazandırılan değerler�n �nsan 

k�ş�l�ğ�n�n oluşmasındak� önem�n�, kültür alanını oluşturan bu değerler�n, 

k�ş�n�n çocukluk yıllarında, a�lede kazandırıldığının d�le get�r�ld�ğ�n� �fade 

ederek, “Böylece anneler�n, kültür değerler�n� nes�lden nesle aktarma �ş�nde 

yüklend�kler� ve doğal olarak yer�ne get�rd�kler� yüce görev, ş��re özgü 

coşkuyla d�le get�r�lm�şt�r. Böylece geleneksel kültürün sürekl�l�ğ�, bu akışta 

anneler�n rolü ve değer� ş��re özgü söyley�şle �fade ed�lm�şt�r.” 

değerlend�rmes�n� yapar.   

Mehmet Âk�f'te olduğu g�b�, Vahabzade'de de anne �le vatan 

özdeşleşt�r�lm�şt�r. Vahabzade'n�n, bu düşünceler�n� daha çok “anne”, “anne 

sevg�s�” ve “annen�n önem�, değer�” kavramları etrafında �şled�ğ�n� bel�rten 

Buran (2010: 16)'a göre “Anne/ana hayatı, genet�k bağı, kökü, başlangıcı 

tems�l eder ve „vatan' �le özdeşt�r.” 

Baht�yar Vahabzade'n�n ş��rler�nde yer alan �nsan t�pler� üzer�ne 

değerlend�rme yapan Feyz�oğlu (2006: 116, 117), ş��rlerde özüne 

yabancılaşmış �nsanlara d�kkat çeker ve Ceng�z Aytmatov'un “Mankurt” 

ter�m�n�n Vahahzade tarafından da ben�msend�ğ�n� bel�rt�r: “O, öze 

yabancılaşmayı, „özün fac�ası' olarak karşılar. Özüne yabancılaşan, öz 

ömrünün hırsızıdır. Özüne yabancılaşan �nsan, aşağılık kompleks� �le f�k�r 

çeşmes�n� kurutur. Bu �nsan, Vahabzade'n�n çağının �nsanı, kend� 

vatandaşıdır... Şa�r�n en büyük korkusu, bu �nsan t�p�n�n çoğalmasıdır. 

Bunlar: ölen avratlarının altın d�şler�n� çıkarır, anne, baba ya da kardeş� 

hapse düştüğünde �nkâr eder, ana babasını evden atar, ahlâksızdır, 

başkalarının önünde kuyruk sallar, şerefs�zd�r, vatansızdır, haram yer, 

har�st�r…” 

Atılmışlar’da Tahk�ye, Tasv�r ve Tahl�l Unsurları 
Türk�ye Cumhur�yet� Kültür Bakanlığı tarafından 1993 yılında 

Baht�yar Vahabzade'n�n Türk�ye'de daha �y� tanınmasını sağlamak amacıyla 

yayımlanan ve Vahabzade'n�n “Kızım sana d�yorum, gel�n�m sen �ş�t” alt 
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başlıklı önsözünde, “S�zlere takd�m ett�ğ�m bu k�tapta ben�m kalb�m�n 

der�nl�ğ�nde g�zlenen duygularımı - yan� k�razın �ç�ndek� çek�rdeğ� – sayın 

Türk�ye okuyucuları bula b�lseler, o zaman ben kend�m� adım g�b� baht�yar 

sanır ve mutlu bana, der�m” (Vahabzade, 1993: XVI) d�yerek takd�m ett�ğ� 

Sonbahar Düşünceler� adlı ş��r k�tabında şa�r�n “Vatandaş”, “Güz 

Düşünceler�”, “İt�yat”, “Yaya-Yolcu”, “Vakt�nde”, “Kara Zurna”, “Aralar” 

g�b� b�rçok ş��r�n�n yanı sıra, “Atılmışlar” adlı uzun b�r ş��r de yer almaktadır.  

Muradov (2011: 114, 115), Baht�yar Vahabzade'n�n toplumun en 

büyük sosyoloj�k sorunlarından b�r� olan a�le meseles�n� d�le get�rd�ğ� ş��r� 

olarak gördüğü “Atılmışlar”a da�r şu değerlend�rmeler� yapar:  

“Baht�yar Vahabzade'ye göre her b�r a�le küçük b�r 

devlett�r ve bu devlet�n sınırları sağlam olmalıdır. B�r 

a�len�n sağlam olab�lmes� �ç�n �se o a�len�n �ç�nde 

bulunduğu çevresel etkenler�n, m�llî-manev�, d�nî-�çt�ma� 

temeller�n de sağlam olması gerekmekted�r. „Atılmışlar' 

(terk ed�lm�ş �nsanlar), �şte bu değerlere sah�p olmayan 

�nsanların dünyaya get�rm�ş olduğu, h�çb�r günahı 

olmayan, cam� avlularına, sokaklara terk ed�lm�ş, çocuk 

es�rgeme kurumlarına bırakılmış bebek ve çocuklar �le ya 

dışarı atılmış ya da evlatları tarafından huzurevler�ne 

yerleşt�r�lm�ş �ht�yarlardır. Bu atılmışlığın, terked�lm�şl�ğ�n 

kökler�, nedenler� üzer�nde de duran şa�r, sadece 

atılmışlığın, terked�lm�şl�ğ�n değ�l, dışarı atmanın, terk 

etmen�n de fac�asını mükemmel üslubu ve açık aydın 

Türkçes� �le gözler önüne serm�şt�r. 

Türk dünyasının büyük yazarı, Baht�yar Vahabzade'n�n de 

yakın dostu, kader arkadaşı Ceng�z Aytmatov'un Gün Uzar 

Yüz Yıl Olur eser�ndek� en parlak ve olumlu 

karakterlerden b�r� olan Kazangap da aslında, -oğlu 

Sab�tcan'ın ısrarıyla nasıl ve nerede olursa olsun - b�r 

şek�lde defned�lmek �stend�ğ� sırada „ölü atılmış'lardan 

sayılab�l�r. Sovyet s�stem�n�n manev� olarak sakat bıraktığı 

mankurt Sab�tcan, Atılmışlar'dak� terk edenlerden, 

çocuklarını cam� avlusuna bırakanlardan, �ht�yar anne 

babalarından kurtulmak �ç�n onları evlat sevg�s�nden 
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mahrum bırakarak başkalarına terkedenlerden farklı 

değ�ld�r. Bu anlamda Baht�yar Vahabzade' n�n Atılmışlar 

ve Ş�ymet eserler�, Aytmatov'un 1970 sonrası eserler� g�b�, 

sosyal�zm real�zm�n�n talep ve s�par�ş ett�ğ� şek�lde -her 

yer�n güllük gülüstanlık, her şey�n dört dörtlük olduğu- 

„opt�m�st' eserlerden değ�l, „hayal kırıklığının hâk�m 

olduğu eserler'den sayılab�l�r.”  

 

Bu çalışmada, Muradov'un d�kkat çekt�ğ� “Atılmışlar” adlı ş��r ele 

alınmıştır. Şa�r�n, 1976-1978 yılları arasında yazdığı bu ş��r, b�r t�yatro eser� 

t�t�zl�ğ�nde fasıllara ve bölümlere ayrılmıştır. Dört fasıldan oluşan eser, 

sonsöz bölümüyle tamamlanmaktadır. Fasılların da kend� �ç�nde bölümlere 

ayrıldığı “Atılmışlar”da fasıl adları ve bölüm sayıları aşağıdak� g�b�d�r;  

I. Fasıl  Bebek  (4 bölüm) 

II. Fasıl  İht�yar  (2 bölüm) 

III. Fasıl  Kocalar Ev� (4 bölüm) 

IV. Fasıl  Yet�m Yuvası (1 bölüm) 

Sonsöz 

Fasıl adları rastgele seç�lmem�ş olup, şa�r, doğumundan ölümüne 

�nsan hayatını aşama aşama gözler önüne sermekted�r. Baht�yar 

Vahabzade'n�n eserler�nde a�le, toplum ve k�ml�kle �lg�l� meselelere yer 

ver�ld�ğ�n� bel�rten Xəl�lov (2012: 434), onun “Atılmışlar” eser�n�n özell�kle 

�lg� çekt�ğ�n� bel�rterek, bu ş��rde çocuk k�ml�ğ�, esk� nes�l ve toplum 

ps�koloj�s�n�n farklı tezahürler� �le karşılaşıldığına vurgu yapar. Xəl�lov 

(2012: 434), ps�koloj�k hususlarla zeng�nleşen bu eser�n, evlat-ebeveyn 

�l�şk�ler�ndek� tutarsızlıkları ve ahlak sorunlarını ortaya çıkarmak �ç�n gen�ş 

b�r malzeme verd�ğ�n� ve bu konuda yazılmış eserlere öncülük ett�ğ�n� d�le 

get�r�r.  

Xəl�lov'un tesp�tler�, Atılmışlar'da anlatılan h�kâyelere bakıldığında 

daha net anlaşılmaktadır. Eser�n konusu kısaca şu şek�lded�r:  

Şehre okumak �ç�n gelen 20 yaşında b�r genç kız, burada b�r gence 

âşık olmuştur. Sevd�ğ� adam tarafından evlenme vaad�yle kandırılan genç 
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kız, dünyaya gelen bebeğ�n� a�les�n�n namusuna leke get�receğ� end�şes�yle 

sokağa bırakmaya karar ver�r. Çocuğu b�r cam� avlusuna bıraktıktan sonra 

eve döner. Yaptığından p�şman olup bebeğ� almak �ç�n avluya g�tt�ğ�ndeyse 

bebeğ� orada bulamaz. Bu durum, bebeğ�n zeng�n b�r�ler� tarafından alınmış 

olab�leceğ� ve mutlu b�r geleceğ� yakalayab�leceğ� düşünces�ne sah�p 

olmasına ve ps�koloj�k olarak kend�n� rahatlatmasına neden olur. Oysa 

bebek, yet�mler yuvasına bırakılmıştır.  

Y�rm� yaşında dul kalan b�r başka annen�n �k� çocuğu olmuştur. 

Bunlardan b�r� 17's�nde askere g�tm�ş ve şeh�t olmuştur. Annen�n tek amacı, 

d�ğer oğlunun mutlu b�r yuvaya sah�p olmasıdır. Oğlunu evlend�r�nce 

gel�n�yle arasında geç�ms�zl�kler başlar. Oğlunun doğum gününde dah� 

gel�n�n kend�s�n� dışlaması karşısında sess�z kalamayan anne, oğlundan 

destek bulamaz ve oğlu tarafından kocalar ev�ne bırakılır.  

Kocalar ev�nde üç oğul babası Ç�l�ng�r Emm�, Rakkas g�b� geçm�ş�n 

hayal�yle yaşayan, yaşamdan üm�tler�n� kesm�ş �nsanlar vardır. B�rb�rler�yle 

konuşurken çocuklarından s�tay�şle bahsed�p, onlara dualar etseler de, �çten 

�çe ah etmekted�rler.  

Çocuğunu sokağa terk eden genç bayan, daha sonra evlenm�ş, ancak 

doktorların tüm tedav� yollarını denemeler�ne rağmen başka çocuğu 

olmamıştır. Her pazar günü yet�mler yuvasına g�derek oradak� çocukları 

sev�nd�rmekted�r. Özell�kle orada ç�ll� b�r çocuğu çok sevmekted�r. Aslında o 

çocuk, sokağa attığı kend� çocuğu olmasına rağmen, anne ve çocuk bunu 

h�çb�r zaman öğrenemez.  

Vahabzade, “Sonsöz” bölümünde hayal� b�r mahkeme kurarak, ş��rde 

geçen �nsanlara gerekl� cezayı bel�rler ve herkes�n, sevg�den yeterl� h�ssey� 

alarak razı olacağını bel�rt�r.  

Eser�n anlatım özell�kler�ne bakıldığında, şa�r�n yukarıda anlatılan 

olayları etk�l� b�r b�ç�mde h�kâye ett�ğ�, olayları tüm çıplaklığıyla gözler 

önüne serd�ğ� görülür. Eser�n mesajını Xəl�lov (2012: 435), şu şek�lde 

özetler: Ana sevg�s�nden yoksun çocuklar, çocuk yuvasına; çocuk 

sevg�s�nden yoksun anne babalar �se huzurev�ne mahkûmdur.  

Vahabzade, b�r annen�n çocuğunu sokağa terk ed�p edememe 

duygusu arasındak� bocalamasıyla başlar ş��r�ne:  

... 

Fakat... durdu y�ne, duruktu y�ne,  
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Bebeğ� yavaşça koydu yatağa.  

Sıktı döşler�n� süt ş�şes�ne,  

Emz�kle beraber sardı kundağa. 

O, kalkmak �sted�, Y�ne şaşırdı. 

O, tekrar düşündü son n�yet�n�.  

B�ld� k�,  

ş�şeyle beraber sardı 

Sonuncu annel�k muhabbet�n�. 

D�zler� t�tred�... 

- Bu ned�r böyle? 

B�r alev yaktı da �ç�nden onu. 

B�r neçe damlalık anne sütüyle, 

Verd� evlâdına o, son borcunu. (Vahabzade, 1993: 166, 167) 

B�r t�yatro eser� g�b� değerlend�r�leb�lecek olan bu ş��rde Vahabzade, 

olayların gel�ş�m�n� kahramanlarının ps�koloj�k haller�n� �hmal etmeden 

aktarır. Örneğ�n, genç kızın hâlâ b�r üm�t taşıdığı da, kend�s�n� terk ed�p 

g�den sevd�ğ� �ç�n söyled�ğ� s�tem dolu �fadeler�yle serg�len�r: 

Basıp s�nes�ne o yavrusunu,  

G�tt�... �k� adım atmamış 

ona, 

Kalb� nese ded�... 

Adım ses�n�  

Benzett� o, kapı takırtısına...  

"Belk� o gelecek?  

Han� severd�. 

O, bana ne kadar üm�tler verd�.  

Ya sonu? 

Bu �m�ş sevg�n�n sonu?  

Dandı sevg�s�n�, dandı borcunu.  

K�m koşa b�l�pt�r kaderden yeğ�n? 

Meğer b�r z�lletm�ş sevg�m�n adı.  

Gadasını alıp sev�nç verd�ğ�m.  

Kend� veren derde ortak olmadı.  

Nasıl da ağırmış, nasıl da ağır,  

Ben�m kollarımı kıran bu yavru.  
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Meğer yalnız ben�m öz günahımdır  

Yolumun üstünde duran bu yavru? (Vahabzade, 1993: 168)  

Vahabzade, Âk�f g�b�, olayları serg�lemekle kalmaz. Eser�n �ç�ne 

dâh�l olarak f�k�rler�n� açıkça beyan eder. Şa�re göre anne babanın yaptığı b�r 

hatanın bedel�n� çocukların ödemes� doğru değ�ld�r:  

Ne �m�ş ölçüsü, namusun, arın? 

O nerden başlanır, o nerde b�ter?  

Dünyada kanunsuz doğulanların  

Yaşamak hukuku yok �m�ş meğer? 

 

Eğer kaynağından su bulanırsa,  

Pınarlar basma ne kül dökmel�?  

Babanın, annen�n günahı varsa,  

Onun cezasını evlât çekmel�?  

Bu ned�r? 

Bu müth�ş uyğunsuzluğun 

Ne ad vermel�y�z türett�ğ�ne? 

D�yorum, kanunla kanunsuzluğun.  

Hududu ne �m�ş, göster�n bana..” (Vahabzade, 1993: 169, 170) 

Şa�r, kahramanlarının �ç dünyalarındak� çatışmaları, gelg�tler� 

serg�lemekte oldukça ustadır. Genç kızın �ç dünyasındak� bunalımlarla dış 

dünyanın karını, soğuğunu b�rleşt�ren şa�r, �syan duygularını vurgular: 

Yok. Yeter çekt�ğ�m ç�leler!" -d�ye  

Baktı, 

O, hasretle baktı bebeğe.  

Kundağın üstüne akırdı den den  

Göz yaşı-ezabı, elem�, derd�.  

Nere g�tt�ğ�n� h�ç kesd�rmeden  

Öyle adımlıyor, öyle g�d�rd�...  

Rüzgâr zangırdıyor, Kar savururdu.  

O, y�ne dayandı, 

O, y�ne durdu. Belk� yolu şaşıp? 

Sonuncu menz�l 

Bell�d�r... (Vahabzade, 1993: 171) 
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Bebeğ�n� sokağa terk etm�şse de v�cdanı genç kızı sürekl� rahatsız 

etmekted�r. Şa�r, genç kızın bebeğ� bırakıp eve dönüşünü tekrarlarla 

zeng�nleşt�r�p etk�l� b�r b�ç�mde tasv�r ederken, etrafındak� tüm eşyaları genç 

kızın hesaplaşmasına dah�l etm�ş, eşyaya canlılık katmıştır: 

Dondu dudağında "canım" kelmes�,  

Kaldı kulağında bebeğ�n ses�.  

Ayak tapırtısı... 

O, dönmür ger�,  

Koşur, hayal�nde kovur an anı...  

O öyle sanır k�, koşup �ler�  

Açır mutluluğun kapılarını.  

...  

Lekeden koşurken, lekeye koşur.  

İnsan b�r ömürde �k�d�r, �k�.  

Atıp yavrusunu öyle b�ld� k�,  

Adının üstünden lekey� attı,  

Kend�ne başka b�r tal�h yarattı. 

... 

Kollar bebeks�zd�... 

Fakat bu günden  

Kollar ağırlaştı yünüllüğünden.  

Bebeğ�n yer�ne ş�md� de v�cdan  

Acıldı annen�n kol-kanadından. 

Ulaştı ev�ne takats�z, b�tk�n,  

Kırık karyolaya uzandı hemen.  

Kapadı gözünü... 

. . .  

Gördü k�, odada herşey ağlıyor,  

Açtı pencerey�, yer-gök ağlıyor.  

Ağlıyor masanın üstte k�taplar,  

Ağlıyor kapı da, pencereler de.  

Ağlıyor karyola, ağlıyor duvar, 

Ağlıyor bebeğ�n yattığı yer de. (Vahabzade, 1993: 173-175) 

Şa�r, dış dünyayı kahramanların ruh hal�ne göre tasv�r etmeye de 

d�kkat etm�şt�r. Etrafındak� her şey�n bebeğ�n� hatırlatması üzer�ne, genç kız 
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yaptığından p�şmanlık duyarak, onu almak �ç�n ger� dönerken  ps�koloj�k 

atmosfer de oldukça �y�mser ve umut dolu resmed�lm�şt�r: 

Evlâttan koştuğu bu yollarla o,  

Ş�md� evlâdıyç�n kanatlanırdı. 

Ş�md� o koşuyor ger� bakmadan,  

Dem�n o koşmuyor, o sürünürdü.  

Dem�n annel�ğ� ç�ğney�p danan  

Ş�md� anne olup ger� dönürdü. 

O boğa b�lmed� kalb�n ses�n�,  

O, uçur, 

O, koşur dar döngelerde 

... 

B�r okun başına nasıl dolanır  

N�yet�n karası, arzunun akı,  

B�r �nsan yüreğ� mutluluk sanır  

Dem�n kaybetmeğ�, ş�md� bulmağı. 

... 

O koşur, yel g�b� burulur t�nden  

O öne koştukça, ger� koşur yol. (Vahabzade, 1993: 175, 176) 

“Atılmışlar”da olaylar karşılıklarıyla b�rl�kte serg�lenm�şt�r. 

Çocuğunu sokağa bırakan anne t�p�n�n yanı sıra, evladı tarafından kocalar 

ev�ne terk ed�lm�ş anne t�p� de esere dâh�l ed�lm�şt�r. Gel�n�n�n kend�s�n� 

dışlaması neden�yle oğlu tarafından kocalar ev�ne bırakılan annen�n durumu 

karşısında şa�r sess�z kalamaz ve bu duruma sebep olarak, �nsanların çıkar 

�l�şk�s�n� çarpıcı b�r b�ç�mde gözler önüne serer: 

Anne öz �ş�n� tamam b�t�rd�.  

B�t�rd�! 

Her şey�, demek y�t�rd�.  

Vaz�fen b�tt� m�, borç ödend� m�,  

Yüz astara dönür, astar yüzleş�r.  

G�y�l�p atılmış b�r g�ys� g�b�  

İnsan da bu zaman gereks�zleş�r. 

. . .  

Bu dünya böyled�r. 

Bakmaz feryada. 
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Vakt geld�, 

Göçünü çek yavaş yavaş.  

Vaz�fen b�tt� m� sen�n dünyada – 

Kend�n� b�tm�ş b�l, kend�n�, kardeş. 

Bu dünya böyled�r, 

Götürem�yor  

Sahta b�r bezeğ�, saçma b�r süsü.  

Nefs artık loğmayı ötürem�yor,  

Gerekl�k �nsanın değer ölçüsü. 

Gerek b�l�rlerse dünyada sen�,  

Yanında, başında dost göreceks�n.  

Öyle k�, kaybett�n gerekl�ğ�n�  

Dünyada her şey� y�t�receks�n. (Vahabzade, 1993: 181, 185) 

Vahabzade'n�n ş��r�nde zıtlıklara vurgu yapması tesadüf� değ�ld�r. 

Şa�r, zıt unsurları b�r arada göstererek, yaşanan tüm olumsuzlukların aslında 

dünyanın kurulduğu günden ber� hep var olduğunu �fade etmeye 

çalışmaktadır:   

Devranın gerd�ş� böyled�r, böyle,  

Bu dünya ezelden yalan dünyadır.  

Güçlüyü kaldırır omuzlarına,  

Güçsüzü omzundan salan dünyadır. 

K�m� kaldırıyor yerden göklere,  

K�m� �nd�r�yor göklerden yere.  

İy�y� kötüye hayırı şere,  

Doğruyu �ğr�ye satan dünyadır. 

Tutma bu dünyayı, tutma tek ell�,  

Ansızın gülüşü y�ne tesell�.  

Ne sev�nc� bell�, ne gamı bell�.  

Zeh�r� şekere katan dünyadır.  

Bu nasıl anned�r, düz �lgarı yok.  

K�mese şefkatt�r, k�mese yumruk,  

Y�ye b�lenler b�r loğma kuyruk.,  

Y�ye b�lmeyene yavan dünyadır. 

Çocukla oynuyor, gençle bahseder,  

K�m ona ak olsa,  ona kasdeder.  
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B�z� elden salır, b�z� s�ns�d�r. 

Kend� haman dünya haman dünyadır, 

Doğrusu, bu dünya yaman dünyadır. (Vahabzade, 1993: 200, 201)  

Dünyanın g�d�ş� böyle olsa da, şa�r araya g�r�p, Dede Korkut edasıyla 

öğütler vermekten ger� duramaz. Kend�n�, Âk�f g�b�, sosyal meseleler 

karşısında sorumlu h�sseden Vahabzade'y�, özell�kle yaşlılara gereken 

saygının göster�lmemes� rahatsız etmekted�r: 

Ben�m de sözüm var: -Ey, durunuz s�z  

Ned�r bu taaccüp, ned�r bu hayret?  

Asla doğru değ�l yorumlarımız,  

İnsanı yaşatır �nsana hürmet.  

Uzun yaşamağın sırrı – 

... 

Küçüğe merhamet, büyüğe hürmet.  

Sebeb� bundandır, sebeb� bunda.  

Öz yaşına göre herkese saygı:  

"Yol büyüğün, ama su küçüğündür..."  

Büyüğe �ht�ram, küçüğe kaygı  

Yoksa b�r cehalet sanılır ş�md�?  

... 

B�lmem k�, alet m�, eşya mı �nsan.  

Gereks�z olanda atılsın gerek? 

Atılmak, k�mseye gerek olmamak.  

Sen b�l�yor musun bu ne demekt�r?  

... 

Babalar, anneler  evlâtlarına  

Ömürden pay ver�r, candan pay ver�r.  

Yakar kend�s�n� evlâttan yana,  

Tutup el�m�zden yol da göster�r. 

Öyle k�, yaşlandı el açar b�ze,  

Güven�r, sığınır kömeğ�m�ze.  

Danır �nsan oğlu öten yılları  

Bakınca bugünün öz z�rves�nden.  

B�r vakt el�m�zden tutan eller�  

B�ze açılanda kes�r�z bazen...  
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Azdır, ne mutlu k�, böyles� b�zde,  

Fakat korkuludur olsa da tek tek.  

Asla güşünmey�p ananem�zde  

Büyüğün, küçüğün hakkını kesmek.  

Her zaman öğret�p, öğret�r zaman:  

Kökten gelmeyen� yok etmek asan. (Vahabzade, 1993: 204, 205) 

Şa�r,b�rçok eser�nde olduğu g�b�, Atılmışlar'da da sevg�ye vurgu 

yapar. Ona göre, k�ş� yaşlandığında çocuklarından sevg� görmek �st�yorsa, 

onlara sevg� göstermel�d�r:  

Muhabbet. Her zaman muhtacız ona,  

Onsuz ne derkeder, ne duyar �nsan.  

Muhabbet besler m�, başkalarına  

Muhabbet görmeyen başkalarından. 

Eğer kalb�m�zde muhabbet yoksa,  

Onu evlâtlardan almak çok çet�n.  

Onlardan muhabbet umacağıksa,  

Amandır, onlara muhabbet ver�n. (Vahabzade, 1993: 208)  

Vahabzade'n�n ş��r�ne düşünceler�n� açık b�r b�ç�mde kattığı ve 

“Sonsöz” adını verd�ğ� bölümde kurduğu hayal� b�r mahkeme önünde 

çocuğunu sokağa terk eden annen�n; annes�n�, babasını huzurev�ne 

gönderenler�n cezalarını ver�r: 

... 

Mahkeme kurulsun, hüküm ver�ls�n,  

Herkes hakkını yok, borcunu b�ls�n!  

Balasını atan anneler �le  

Annes�n� atan balalar gels�n. 

... 

Hayat barınağından çıkan "Çev�kler"  

Hakkını �stes�n, borcunu dansın.  

Balaya, anneye kıyan yürekler,  

Mahkeme önünde n�ç�n utansın? 

... 

V�cdan hak�m�n� aldatanların  

Korkusu olur mu hak d�vanından? 
... 
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D�yorum hüküm de haz�n şarkıdek  

Gönülden-gönüle aksın, duyulsun.  

Mahkûmun yüzüne okunan hükmün  

Amacı -kanmazı kandırmak olsun. 

Kanmakta ceza da adalet de var.  

Kansın. 

Borcundan da b�r boy yücels�n.  

Sevg�ye, kaygıya muhtaç olanlar  

Yalnız sevg�yle de hakkını alsın. (Vahabzade, 1993: 212, 214) 

Gerek Mehmet Âk�f, gerek Vahabzade, sosyal hayatın meseleler�n�, 

ahlâk� çöküntüler�n�, değerler�n yozlaşmasını gözler önüne sererken, bunlara 

çözüm bulma noktasında daha çok çares�zd�rler. Âk�f'�n Seyf� Baba ş��r�n�n 

sonunda “Ya ham�yyets�z olaydım, ya param olsa �d�!” feryadı, bu durumun 

en açık örnekler�ndend�r. Vahabzade de “Atılmışlar”da serg�led�ğ� vah�m 

manzarayı, çocuğunu sokağa terk eden anneye, annes�n� huzurev�ne bırakan 

evlada ceza olarak “sevg�”y� layık görürken, somut b�r yaklaşım serg�lemez.  

Sonuç 
“Müslümanlık nerde, b�zden geçm�ş �nsanlık b�le” �fadeler�yle �ç�nde 

yaşadığı toplumun mevcut durumunu, �nsan� değerler�n yok oluşuna 

bağlayan Mehmet Âk�f Ersoy'un yanlışa, bozulmuşa, kötüye karşı duruşunu 

Erc�lasun (1987: 40) şöyle özetler: “Kaynağı �ster doğu, �ster batı olsun, 

Âk�f, yanlışa ve dejenereye düşmandır. Bu t�p yanlışlar karşısında aynı sert 

tavrı alır ve acı b�r alayla, sert b�r d�lle bu görüşte olanları hırpalamaktan 

çek�nmez. O, kadınları, �ht�yarları ve çocukları, zavallı, korunmaya muhtaç, 

ez�lm�ş ve cem�yet�n en �hmal ed�lm�ş varlıkları olarak görür.”  

Âk�f'te görülen tavır, Vahabzade'de de hâk�md�r. Toplum hayatında 

karşılaşılan her türlü olumsuzluğun sevg�s�zl�kten, merhamets�zl�kten 

kaynaklandığını d�le get�ren Baht�yar Vahabzade de, Âk�f de, yaşadıkları 

dönem� en �nce ayrıntısına kadar gözlemley�p, eserler�nde başarıyla 

yansıtmışlardır.  

Her �k� sanatçıda da hayat, en �nce ayrıntısına kadar tahl�l ed�lm�ş; 

olaylar etk�ley�c� b�r tasv�r ve tahk�ye yeteneğ�yle gözler önüne ser�lm�şt�r.  

Baht�yar Vahabzade'n�n “Atılmışlar” adlı uzun ş��r�nde anlatımına 

b�r senaryo havası kattığı, b�rb�r�nden farklı g�b� görünen olayları �nce 

ayrıntılarla b�rb�r�ne bağlayarak okuru şaşırttığı görülmekted�r. Bu da onun 
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Mehmet Âk�f'ten aldığı tahk�ye, t ahl�l ve tasv�r geleneğ�ne kend�ne özgü 

n�tel�kler kazandırdığını göstermekted�r.  

Farklı coğrafyalarda, farklı zamanlarda yaşamış olsalar da, 

sanatçıların b�rb�r�nden etk�lenm�ş ya da es�nlenm�ş olduklarının, 

“Atılmışlar” ş��r�nden hareketle sınırlı b�r b�ç�mde ortaya konmaya 

çabalandığı bu çalışma, başka şa�r ya da eserler üzer�nde de deneneb�l�r.  
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Avrupa Kom�syonu “Brüksel 2013 Yılı Raporu” ve DPT 

10. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çerçeves�nde “Yönet�ş�m” 

Olgusunun Değerlend�r�lmes� 
                                                                   

Pel�n GÖKGÜR* 

 

Öz 

Yönet�ş�m kavramının dünyada ve ülkem�zde farklı b�ç�mlerde tanımlandığı 

görülmekted�r. Farklı tanımlamalar �çeren bu olgunun ortak noktası,  kamusal 

h�zmetler�n görülmes�nde devlet�n rolünün ve d�ğer aktörler�n yaptığı katkının 

tartışılması �ç�n b�r çerçeve sağlayan hem b�r araç hem de b�r amaç olduğudur. 

Avrupa Kom�syonu tarafından oluşturulan “Brüksel 2013 Yılı Raporu”nda daha  �y� 

b�r yönet�ş�m ve gel�şme alanında daha somut sonuçlar �ç�n Avrupa B�rl�ğ�'ne üye 

ülkelerde yerel yetk�l�lere daha fazla özerkl�k ver�lmes� hedeflenm�ş ve yerel 

yönet�mler�n önem� vurgulanmıştır. Bu çalışmada amaç yönet�ş�m” olgusunun ele 

alınarak, DPT'n�n 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın bu açıdan değerlend�r�lmes�d�r.  

Anahtar Kel�meler: Yönet�ş�m, Avrupa Kom�syonu, 

Kalkınma Planı. 
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Assessment of the Phenomenon “Governance” w�th�n 

the Framework of “Brussels 2013 Report” of European 

Comm�ss�on and the 10th F�ve-Year Development Plan 

of State Plann�ng Organ�zat�on 
 

Abstract 

It �s obv�ous that the concept “governance” �s descr�bed �n d�fferent ways �n 

the world and �n our country. The common po�nt of th�s phenomenon, conta�n�ng 

d�fferent descr�pt�ons, �s that �t �s both a means and a target wh�ch prov�des 

framework for d�scuss�ng the contr�but�on of the the role of government and other 

actors �n �mplement�ng publ�c serv�ces. "Brussels 2013 Report" prepared by the 

European Comm�ss�on, a�med to grant more autonomy to local author�t�es member 

countr�es of European Un�on for a better governance and tang�ble results �n the 

developmental area and emphas�zed the �mportance of local governments. Th�s 

study a�ms to d�scuss the phenomenon “governance” and to assess the 10th F�ve 

Year Development Plan of the SPO from th�s perspect�ve.  

Keywords: Governance.European Comm�ss�on,Development Plan. 
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G�r�ş 

Avrupa ülkeler� ulusal ölçekte b�rb�r�nden çok farklı yönet�ş�m 

modeller� oluşturmuştur. Bunlar mekânsal organ�zasyon, sosyal �l�şk�ler 

bağlamında olab�ld�ğ� g�b� normlara �l�şk�n yetk�ler�n uygulamasıyla da 

kend�n� göstermekted�r. Avrupa B�rl�ğ� bu bağlamda modern demokras�n�n 

gerekt�rd�ğ� “Avrupa model�”n� ortaya koyarak, kıta ölçeğ�nde b�r yönet�ş�m 

s�stem� gel�şt�rm�şt�r.15.5.2013 tar�h�nde Avrupa Kom�syonu Brüksel'de 

yönet�ş�m ve gel�şme bağlamında daha somut sonuçların alınab�lmes� �ç�n 

yerel yönet�mlere daha fazla yetk� ver�lmes� konusunda alınması gereken 

önlemlerle �lg�l� b�r rapor hazırlanmıştır. Bu raporda; 

-desantral�zasyon sürec�, 

-yerel yetk� kapas�tes�n�n güçlend�r�lmes�, 

-sürdürüleb�l�r kentleşme, 

-yerel yetk�ler�n b�rleşt�r�lmes� g�b�, temel 

konular ele alınmıştır. 

Ülkem�zde de yönet�ş�m konusu �lk kez 9. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda 

(Özel İht�sas Kom�syon Raporu, 2007-2013) “Kamuda İy� Yönet�ş�m”başlığı 

altında detaylı olarak ele alınmıştır. 

Raporda dünya ve Avrupa B�rl�ğ� ülkeler�nde yönet�ş�me �l�şk�n 

mevcut durum ortaya konmuş, daha sonra yönet�ş�m kavramının ne olduğu 

ve �lkeler� ele alınmış, Türk kamu yönet�m� yönet�ş�m bağlamında 

�rdelenm�şt�r. Çalışmada ayrıca Türk�ye'n�n AB adaylığına �l�şk�n olarak bu 

alanda üstlend�ğ� taahhütler açıklanmış, çalışmanın sonunda kamuda �y� 

yönet�ş�me �l�şk�n v�zyon, stratej� ve pol�t�ka öner�ler�nde bulunulmuştur. 

“Yönet�ş�m”, kamusal h�zmetler�n görülmes�nde devlet�n rolünün ve 

d�ğer aktörler�n yaptığı katkının tartışılması �ç�n b�r çerçeve sağlayan hem 

b�r araç hem de b�r amaç olarak tanımlanmıştır. B�rçok farklı tanımlamalarla 

�fade ed�len “yönet�ş�m“ genel olarak, demokras�, hukukun üstünlüğü ve 

�nsan hak ve özgürlükler�ne önem veren, katılımcılığın, etk�nl�k ve 

etk�l�l�ğ�n, denet�m�n, yer�nden yönet�m�n, açıklık, saydamlık ve hesap 

vereb�l�rl�ğ�n, kal�ten�n, l�yakat�n ve et�ğ�n hak�m olduğu, s�v�l toplumu ön 

plana çıkaran ve s�v�l toplum kuruluşlarının gel�şmes�n�n önünü açan, 

bağımsız �şleyen b�r yargı düzen�ne sah�p olan, teknoloj�dek� gel�şmelerle 

uyumlu b�r ekonom�k ve s�yas� düzen olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmadak� 

temel başlıklar; Durum Anal�z�, Türk�ye'de geçm�şe dönük değerlend�rme ve 
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çıkarılan dersler, Avrupa B�rl�ğ�nde katılım sürec�n�n etk�ler�, Geleceğe 

dönük stratej�, Uygulama stratej�ler� şekl�nde bel�rlenm�şt�r. 

Ayrıca yerel yönet�mlerle �lg�l� reformları gerçekleşt�r�lmes� �ç�n 

bazı kanunlarla �dar� reformların gerçekleşt�ğ�nden söz ed�lm�şt�r. Ancak 10. 

Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda, geçen beş yıl �çer�s�nde bu �şley�şle �lg�l� 

gel�nen noktalara değ�n�lmem�ş, yönet�ş�m konusunda daha somut sonuçların 

alınması �ç�n gereken önlemler tartışmaya açılmamıştır.10. Beş Yıllık 

Kalkınma Planı'nda “Yerelde Kurumsal Kapas�ten�n Güçlend�r�lmes�” 

başlığı altında yönet�ş�m konusuna yer ver�lm�şt�r. Ayrıca Avrupa B�rl�ğ�'n�n 

yönet�ş�m�n �y�leşt�r�lmes� konusundak� önlemler� arasında yer alan  

“Sürdürüleb�l�r Şeh�rc�l�k” konusuna Kalkınma Planı'nda “Yaşanab�l�r 

Mekanlar ve Sürdürüleb�l�r Çevre” başlığı altında yer ver�ld�ğ� 

görülmekted�r.   

15.05.2013 tar�h�nde Brüksel'de  yönet�ş�m kavramıyla �lg�l� ortaya konan 

önlemler�n ve DPT'n�n  10. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın  3. bölümünde 

“Öncel�kl� Dönüşüm Programları” başlığı altında ele alınan bu çerçevedek� 

�çer�ğ�n tartışılacağı bu çalışmada, Brüksel 2013 raporu ve Kalkınma Planı 

arasındak� yönet�ş�m konusuyla �lg�l� paralell�kler de �rdelenmeye 

çalışılacaktır. 

Avrupa Kom�syonu “Brüksel 2013 Yılı Raporu” 

Avrupa Kom�syonu Brüksel 2013 yılı raporunun başlığı “Daha �y� b�r 

yönet�ş�m ve gel�şme alanında daha somut sonuçlar �ç�n Avrupa B�rl�ğ�ne 

üye ülkelerde yerel yetk�l�lere daha fazla özerkl�k vermek” şekl�nded�r. 

Bu raporda gel�şme �ç�n yerel yönet�mler�n önem� vurgulanmıştır. 15.5.2013 

tar�h�nde Brüksel'de gerçekleşen toplantıda oluşturulan raporda, yerel 

yönet�mlere vurgu yapılmış, yönet�ş�m�n bu ölçektek� gerekl�l�ğ� 

sürdürüleb�l�rl�k ve ad�l sonuçlara dayandırılarak açıklanmıştır. İy� b�r 

yönet�ş�m etk�l�, kapsayıcı b�r gel�şme sürec�n�n gerekl� koşullarını 

yaratmaktadır. Doğal kaynaklar açısından zeng�n olan ülkelerde yer altı 

kaynakları sanay� �şlet�m model� ve sanay�den gelen gel�rler merkez� 

hükümet, yerel yönet�mler ve özel �şletmec�ler arasında bölüştürüleb�l�r, 

den�lmekted�r. 

Ulusal bağlamın �şley�ş� açısından, yerel düzeyde kamu sektörünün gel�şme 

sürec�yle b�rleşmes� �ç�n yerel yönet�mler�n kapas�tes�n� artırmak ve yerel 

yönet�ş�m yapılarını güçlend�rmek gerekmekted�r. 
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Raporun �çer�ğ�n� �k� temel başlık oluşturmaktadır. Bunlardan �lk� yerel 

yönet�m gel�ş�m potans�yeller�n�n serbest bırakılması d�ğer� �se yerel ölçekte 

gel�şme doğrultusunda daha �y� b�r yönet�ş�m�n ortaya konulması ve daha 

somut sonuçların alınab�lmes� �ç�n Avrupa B�rl�ğ�'nden alınan desteğ�n 

gel�şt�r�lmes�d�r.  

1.Yerel yetk�l�ler�n gel�ş�m potans�yeller�n�n serbest 

bırakılması, 
H�zmette yerell�k �lkes� çerçeves�nde Avrupa B�rl�ğ� yerel yönet�mler�n 

şeffaflık, hesap ver�rl�l�k, gel�şme pol�t�kalarındak� sorumluluk ve yerel 

h�zmetler �ç�n mal� yardımı desteklemek �ç�n yerel yönet�mler�n rolünü 

arttırmayı hedeflemekted�r. 
Bu durum yerel yönet�mlere daha fazla özerkl�k verecek, etk�n demokrat�k 

katılım, �nsan hakları ve adalet, akt�f b�r yurttaşlık, kadınların ve gençler�n 

kamusal alana katılımını güçlend�recek ve böylece yerel kalkınma teşv�k 

ed�lecekt�r. Ayrıca kolekt�f ve özele a�t ek kaynakların ve güçler�n harekete 

geç�r�lmes�, kalkınmadak� mekânsal yaklaşım, yaşam kal�tes�, sosyo 

ekonom�k büyümedek� denge, çevre kal�tes� açısından değ�ş�m� teşv�k 

edeb�l�r düşünces� ön plana çıkmıştır. 

2.Yerel ölçekte gel�şme bağlamında daha �y� b�r yönet�ş�m�n ortaya 

konulması ve daha somut sonuçların alınab�lmes� �ç�n Avrupa 
B�rl�ğ�nden alınan desteğ�n gel�şt�r�lmes�, 
Desantral�zayon sürec�: Desantral�zasyon kamu sektörünün reformunda 

özel b�r etken olarak görülmekted�r. Bu desantral�zasyon gerek mal�, gerek 

�dar�, �nsan�, f�nansal kaynakların da �ç�nde yer aldığı üst ölçektek� pol�t�k 

s�stemden alt ölçektek� pol�t�k s�steme doğru kamusal b�r d�z� pol�t�k yetk� ve 

yetk�nl�ğ�n transfer�n� kapsamaktadır. Desantral�zayon b�r devlet�n genel 

organ�zasyonunu etk�leyen pol�t�k b�r sorundur; ver�ml�l�k, eş�tl�k ve sosyal 

uyumu hedeflemekted�r. Avrupa B�rl�ğ�'n�n dayanağı ekonom�k ve pol�t�k 

temel olarak toprak varlığına bağlı reformlarla ekonom�de ve pol�t�k olarak 

gel�şt�r�lecek anlayışlar üzer�ned�r. Yerel yönet�mler�n görevler�n� yer�ne 

get�r�rken yasalarla ver�lm�ş olan bel�rl� özerkl�kten yararlanması 

gerekmekted�r. Desantral�zasyondan beklent�ler kamuya a�t f�nansal 

yönet�m�n �y�leşt�r�lmes� yerel ölçekte gel�rler�n harekete geç�r�lmes� yerel 

�dareye yeterl� mal� kaynakların sağlanması şekl�nde bel�rlenm�şt�r. 
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Avrupa B�rl�ğ� aynı zamanda merkez� yetk�ler�n kapas�tes�n�, yerelleşen 

h�zmetler�n güçlend�r�lmes�n� hedeflemekted�r. Bu bağlamda Avrupa B�rl�ğ� 

mal� desantral�zasyonun sorumluluk kültürü oluşturmak �ç�n b�r başlangıç 

olacağını düşünmekted�r. Desantral�zasyon vatandaşların beklent�ler�ne 

cevap veren üret�len ve paylaşılan kaynakları desteklemekted�r. İç ve dış 

kaynaklar, mal� transfer mekan�zmaları çerçeves�nde b�rleşt�r�lerek, yerel 

yönet�mler�n h�zmet gel�ş�m �ç�n yaptığı harcamalar, yerel gel�r, bütçe 

planlama sürec� desteklenecekt�r. Bu yaklaşım aynı zamanda yerel pol�t�k 

sürec� ve şeffaflığı güçlend�recek ve sürdürüleb�l�r gel�şme yolunda ortaya 

konan  b�r d�z� gel�şmelerle  demokras�ye uyumu destekleyecekt�r. 
Desantral�zayon başlığı altında sorumluluk kültürü oluşturmak, demokras�ye 

uyumun sürdürüleb�l�r gel�şme pol�t�kalarıyla desteklenmes�, üst ölçektek� 

pol�t�k s�stemden alt ölçektek� pol�t�k s�steme doğru kamusal b�r d�z� pol�t�k 

yetk� ve yetk�nl�ğ�n transfer� en d�kkat çeken konulardır. 
Yerel yetk�l�ler�n kapas�tes�n�n güçlend�r�lmes�: Daha �y� b�r yönet�m ve 

yerel ölçekte gel�şme hedefler�ne ulaşab�lmek �ç�n yerel yönet�mler�n 

kapas�tes�n� güçlend�rmes� gerekmekted�r. Bunun �ç�n seç�lenler ve yerel 

yönet�c�ler özell�kle kamu sektörünün yönet�m� ve kaynakların harekete 

geç�r�lmes�nde, yetk�n�n kullanımı �ç�n gerekl� kapas�te, kamuya a�t mal� 

yönet�m harcamalarının ayrılması, şeffaflık, katılım ve d�ğer paydaşlarla 

etk�leş�m �ç�nde olunması gerekmekted�r. Yerel yönet�ş�m kapas�tes�n� 

artırmak �ç�n üç farklı düzey bel�rlenm�şt�r. Bunlar k�ş�sel, kurumsal ve 

organ�zasyonel olarak bel�rlenm�şt�r. K�ş�sel düzeyde, yerel kapas�teler 

uzmanlıklardan, yerel pol�t�k sorumluların davranışlarından ve yerel yönet�c� 

personelden etk�lenm�şt�r. Kurumsal düzeyde kapas�te, personel 

akt�v�teler�n� düzenleyen ve çerçeveleyen müdahale süreçler�ne ve yapılarına 

bağlıdır. Organ�zasyon düzey�nde �se kapas�te d�ğer aktörlerle olan �l�şk�ler� 

yöneten pol�t�k, yasal kurallar ve uygulamalara bağlıdır. 
Yerel yönet�mler�n güçlend�r�lmes� yetk� uygulamasındak� kapas�ten�n 

artırılması, herkese açık h�zmetler�n sağlanması ve sağlam b�r mal� yönet�me 

bağlıdır. Bunun �ç�n yerel yönet�mler arasında yatay �şb�rl�ğ� teşv�k 

ed�lmel�d�r. Örneğ�n büyük beled�yeler�n küçük beled�yelere tekn�k destek 

formu, merkez� ve yerel güç arasında daha uygun bağlantılar sağlamak g�b�. 
Sürdürüleb�l�r kentleşme: Kentsel nüfus artışındak� hızla b�rl�kte kentsel 

yönet�ş�m �y� b�r yerel yönet�ş�m�n d�ğer öneml� b�r yönü hal�ne gelm�şt�r. 
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Kentsel bölgelerdek� yerel yönet�mler kentleşmeye bağlı olarak yaşanan 

�ht�yaçlar �ç�n karar ver�c� role sah�pt�r. Örneğ�n kaçak yapılaşmanın olduğu 

alanlardak� h�zmetler ve yeterl� donatıların olmaması, yoksulluk, suç, 

toplumsal sorunlarla karşı karşıya kalan bölgeler g�b�. 2025 yılında dünya 

nüfusunun üçte �k�s�n�n kentleşm�ş bölgelerde yaşayacağı ve kentsel nüfus 

gel�ş�m�n�n % 95' �n�n ekonom�k olarak güçsüz sosyal gruplardan oluşacağı 

öngörülmekted�r. Kentleşmen�n farklı sebepler� vardır, Küçük kentlerden ve 

kırsal alanlardan metropol�ten alanlara ve kırsal alanlardan orta ölçekl� 

kentlere göçler olmaktadır. Bunlara metropollerdek� doğal nüfus artışı da 

eklenmekted�r. 
Bu bağlamda Avrupa B�rl�ğ� kentsel gel�şmen�n sunduğu �mkanlar ve 

kaynaklardan her gruptan �nsanın yararlanab�lmes� �ç�n sürdürüleb�l�r 

stratej�ler gel�şt�rmey� hedeflemekted�r. Amaç mekânsal uyum, çevren�n 

korunması ve sosyal bütünleşmey� desteklemek ve teşv�k etmekt�r. 
Avrupa B�rl�ğ� ayrıca gecekondu alanlarının kentle bütünleşmes�n� ve bu 

alanlarda yaşayanların h�zmetlere ve bazı �nsan haklarına er�ş�m�n�n 

sağlanmasını desteklemey� amaçlamaktadır. AB yerel yönet�mler�n �dar� 

kapas�teler�n�n mülk�yet çıkarları ve hakları konusunda �y�leşt�r�lmes�n�, 

güçlend�r�lmeler�n�, kentsel alanlardak� (kadastro, gayrımenkul kayıtları vb) 

etk�l� ve ver�ml� b�r yönet�mle gerçekleşeceğ�n� vurgulamaktadır. 

Gayrımenkul alanındak� bu g�r�ş�mler emlak p�yasasında b�r pazar 

oluşturacaktır. Bu da yerel yönet�mler�n mal� kapas�teler�n� güçlend�rerek 

kentsel altyapı s�stemler�n�n gel�şmes�n� ve yaşam kal�tes�n�n �y�leşmes�n� 

sağlayacaktır. 

Sürdürüleb�l�rl�k konusunda alınan kararlarda �se özell�kle gecekondu 

alanlarında yaşayan �nsanların h�zmetlere eş�t olarak er�ş�m�, mülk� çıkarlar 

ve haklar konusunda yapılacak g�r�ş�mler�n emlak p�yasasında oluşturacağı 

pazarla yerel yönet�mler�n mal� gücünün güçlenmes� konularına vurgu 

yapılmıştır.  
Yerel yetk�l�ler�n b�rleşt�r�lmes�: Yerel yetk�l�ler�n b�rleşmes�n�n �y� b�r 

yönet�ş�m ve yerel gel�şme �ç�n akt�f b�r rol oynayab�leceğ� bel�rt�lmekted�r. 

Bu bağlamda yerel yetk�l�ler�n temel görevler�; 
- Merkez� etk�yle ve ulusal d�ğer aktörler ve uluslararası çerçevede, ulusal 

ölçekte yürütülen pol�t�kalar üzer�nden kend� üyeler�n�n çıkarların 

korunması, 
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-Yerel yönet�mlere daha fazla özerkl�k ve güç ver�lmes� �ç�n 

desantral�zasyon pol�t�kalarının artırılması konusunda lob� faal�yetler� 

oluşturulması, 
-Koord�nasyon faal�yetler� ve üyeler arasındak� tartışma �ç�n b�r çerçeve 

oluşturulması, 
-Yerel yönet�mler�n kapas�tes�n� güçlend�rmek �ç�n b�lg� ve deney�m 

alışver�ş�nde bulunulması, 

-Pol�t�ka gel�şt�rme sürec� ve h�zmetler�n yerel düzeyde sağlanması açısından 

yerel yönet�mler tarafından elde ed�len sonuçların kal�te kontrolünün 

yapılması 
-Katılımcı yerel gel�şme programlarının teşv�k ed�lmes� ve bu programların 

koord�nasyonu, şekl�nde tanımlanmıştır. 
Yerel yönet�m ölçeğ�nde bütünleşme bu konu başlığının temel�n� 

oluşturmakta, yerel düzeyde uluslararası yardımların gerçekleşmes� �ç�n 

reformların yapılması gerekl�l�ğ� vurgulanmaktadır. B�rçok Avrupa B�rl�ğ� 

ülkeler� arasında bu b�rleşme henüz çok fazla gel�şmem�şt�r. D�ğer bazı 

ülkelerde �se yerel yönet�m ölçeğ�nde b�r bütünleşme yoktur. Son y�rm� yıl 

�çer�s�nde uluslararası yerel yönet�mler b�rl�ğ� yerel düzeyde uluslararası 

yardımın sağlanması ve kalkınma pol�t�kalarının d�kkatle hazırlanması �ç�n 

destek sağlamaya başlamıştır. Ayrıca bu b�rl�kler yerel kalkınma �ç�n uygun 

ortamın kurulab�lmes� �ç�n desantral�zasyon ve yerel yönet�ş�m �ç�n 

reformlar yapılmasının önem�n� ortaya koymuşlardır. Brüksel 2013 yılı 

raporunda daha �y� b�r yönet�ş�m �ç�n temel öner�ler; desantral�zasyon, yerel 

yetk�l�ler�n b�rleşt�r�lerek kapas�teler�n�n artırılması ve sürdürüleb�l�r 

kentleşme olarak özetleneb�l�r. 

 

Avrupa Kom�syonu “Brüksel 2013 Raporu” ve DPT 10. Beş Yıllık 

Kalkınma Planı Çerçeves�nde “Yönet�ş�m” Olgusunun 

Değerlend�r�lmes� 
10. Beş Yıllık Kalkınma Planı desantral�zasyon sürec�, yerel yetk� 

kapas�tes�n�n güçlend�r�lmes�, sürdürüleb�l�r kentleşme, yerel yetk�ler�n 

b�rleşt�r�lmes� g�b� temel konular çerçeves�nde �rdelend�ğ�nde en öneml� 

farklılığın yönet�ş�m konusunda bu temel başlıkların ele alınmadığını 

göstermekted�r. Çünkü Brüksel 2013 raporunda ortaya konan tüm bu temel 
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konuların hedef� daha �y� b�r yönet�ş�m �ç�n yerel yönet�mlere daha fazla 

yetk� ver�lmes� �ç�nd�r. 
10. Beş Yıllık Kalkınma Planı'na bakıldığında Yerel yetk�l�ler�n 

kapas�tes�n�n güçlend�r�lmes� ve b�rleşt�r�lmes� �ç�n “Yerelde Kurumsal 

Kapas�ten�n Güçlend�r�lmes�” konusu ele alınmış ve bu bakış açısıyla 

oluşturulacak programın amacı ve kapsamı bel�rlenm�şt�r. Bu doğrultuda; 
Yerel düzeydek� tekn�k ve beşer� kapas�te eks�kl�ğ�, yerel h�zmetler�n kal�te 

ve ver�ml�l�ğ�n� olumsuz etk�lemekted�r. Son düzenlemelerle yerel 

yönet�mler�n görev ve sorumluluklarının gen�şlemes� ve özell�kle 

Büyükşeh�r beled�yes� sayısının artması ve görev alanlarının kırsal alanları 

da �çerecek şek�lde gen�şlemes�, başta yen� kurulan büyükşeh�r 

beled�yeler�nde olmak üzere yerel kurumsal kapas�ten�n gel�şt�r�lmes� 

�ht�yacını artırmaktadır. 

Yerel ve bölgesel pol�t�kaların bel�rlenmes�nde kamu, özel sektör ve 

STK'ların ortak f�k�r ve çözüm üretmeler�n�n amaçlandığı yönet�ş�m 

mekan�zmalarının ağırlığı g�derek artmaktadır. Ancak tekn�k, �dar� ve mal� 

kısıtlar neden�yle b�r yandan yerel kurumların söz konusu yapılara �lg�s� ve 

katılım düzeyler� yeters�z kalmakta, d�ğer yandan yerel sorun ve öncel�kler�n 

merkez� kurumların pol�t�kalarına yansıtılması güçleşmekted�r. 
Programın amacı, öncel�kler�n �sabetl� bel�rlenmes�, uygulamada kal�ten�n ve 

kaynak kullanımında ver�ml�l�ğ�n artırılması ve kalkınma çabalarının 

güçlend�r�lmes� �ç�n yerel düzeyde kurumsal kapas�ten�n, katılımcılığın ve 

yönet�ş�m�n gel�şt�r�lmes�d�r. 
Programın hedef k�tles�, merkez� �dareler�n taşra teşk�latları, Büyükşeh�r 

beled�yeler� başta olmak üzere mahall� �dareler, ün�vers�teler, meslek 

kuruluşları ve STK'lardır, den�lmekted�r. Program hedefler�nde �se,  
-Yerel h�zmet sunumunda ver�ml�l�ğ�n artırılması, 

-Hedef grubundak� �dare ve kuruluşların �nsan kaynakları yönet�m� stratej� ve 

uygulamalarının güçlend�r�lmes�, 
-Hedef grubundak� �dare ve kuruluşların proje yönet�m� kapas�teler�n�n 

artırılması, 

-Yerel düzeyde pol�t�ka oluşturma ve uygulama süreçler�ne meslek örgütler� 

de dâh�l olmak üzere STK'ların ve ün�vers�teler�n katkıs ının arttırılması g�b� 

konular yer alırken,  
Program b�leşenler� 
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1. B�leşen: Mahall� İdareler�n Kurumsal Kapas�tes�n�n Gel�şt�r�lmes� 

-Başta Büyükşeh�r beled�yeler� olmak üzere yerel h�zmet standartlarının 

bel�rlenmes� ve bunlara uyum sağlanması, 

-Büyükşeh�r beled�yeler�n�n artan görevler�n� etk�n şek�lde yer�ne 

get�reb�lmeler�n� sağlayacak farklı planlama, örgütlenme ve h�zmet sunum 

modeller�n�n gel�şt�r�lmes�, 

-Başta yen� kurulanlar olmak üzere Büyükşeh�r beled�yeler�n�n yen� görev 

alanları ve kırsal kes�me h�zmet sunumu öncel�kl� �dar�, tekn�k ve beşer� 

kapas�teler�n�n gel�şt�r�lmes�, 

-Başta Büyükşeh�r beled�yeler� olmak üzere mahall� �dareler�n mal� yönet�m 

kapas�tes�n�n ve öz gel�rler�n�n artırılması, den�lmekted�r. 

2. B�leşen: Yerelde Kapas�te, Yönet�ş�m ve Katılımcılığın 

Gel�şt�r�lmes� 

Merkez� �daren�n taşra teşk�latının ve mahall� �dareler�n yeterl� sayı ve 

n�tel�kte personele sah�p olmalarının desteklenmes�, beşer� kaynak 

yönet�m�n�n güçlend�r�lmes�,  

-Başta mahall� �dareler olmak üzere yerel düzeydek� kurumların teknoloj�k 

altyapılarının gel�şt�r�lmes�, 

-STK'lar, ün�vers�teler ve d�ğer kuruluşların proje yönet�m�, mal� yönet�m ve 

�dar� becer�ler�n�n artırılması, kurumsal yönet�ş�m �lkeler�n�n �şler kılınması, 

-Meslek kuruluşları, ün�vers�teler ve STK'ların yerel kalkınma süreçler�ne 

katkılarının artırılması, 

-Yerel yönet�ş�m mekan�zmalarının daha etk�n �şlet�lmes�, gerekl� 

durumlarda yen�ler�n�n tes�s�, 

S�v�l ve meslek� örgütlülüğün artırılması, şekl�nde �fade ed�lm�şt�r. 

10. Beş Yıllık Kalkınma Planı “Yerelde Kurumsal Kapas�ten�n 

Güçlend�r�lmes�” konusunda ortaya konan “Program, hedef ve 

b�leşenler�nde” standartlar, modeller, mal� yönet�m kapas�teler�n�n ve 

ver�ml�l�ğ�n artırımı konuları ele alınırken Brüksel 2013 raporunda olduğu 

g�b� yerel yönet�mler arasındak� yatay �şb�rl�ğ�, d�ğer�, büyük beled�yeler�n 

küçük beled�yelerle sağlayacağı bağlantılar ve desteklerden söz 

ed�lmemekted�r. 

Y�ne aynı Kalkınma Planı'nda yerel yetk�l�ler�n kapas�tes�n�n, yönet�ş�m ve 

katılımcılık konusunda kaynak yönet�m�n�n, teknoloj�k altyapının 
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güçlend�r�lmes�nden, yönet�ş�m �lkeler�n�n �şler kılınmasından söz ed�l�rken, 

yerel yönet�m ölçeğ�nde bütünleşme konusu da ele alınmamış, yerel 

yetk�l�ler�n b�rleşmes�n�n �y� b�r yönet�ş�m ve yerel gel�şme �ç�n akt�f b�r rol 

oynayab�leceğ� konusuna vurgu yapılmamıştır. 

Bu planın 2.3.nolu “Yaşanab�l�r Çevre ve Sürdürüleb�l�r Çevre Başlığı” 

altında;  

Mekânsal gel�şme ve şeh�rleşmen�n dengel� oluşmasının sağlanması, 

büyüme, kalkınma, bölgesel gel�şme ve mekânsal gel�şme pol�t�kalarının 

uyumlu yürütülmes�n, kapsayıcı kalkınma ve fırsat eş�tl�ğ� �ç�n mekânsal 

dezavantajların doğurduğu kısıtların asgar� düzeye �nd�r�lmes�, kentsel �maj 

yönet�m� ve markalaşma çabalarıyla çek�m merkez� olması gerekl�l�ğ�, 

kentsel dönüşüm, doğal kaynakların ekonom�k değerler�n�n bel�rlenmes�, 

üret�m ve tüket�mde çevre standartlarının rekabetç�l�k ve yeş�l büyüme 

anlayışıyla gel�şt�r�lmes�nden söz ed�lm�şt�r. 

Yönet�ş�mle �lg�l� olarak da yalnızca b�r paragrafta ; İeh�r ve mekân 

kal�tes�n�n b�r�nc�l sorumluları olan mahall� �dareler�n yönet�ş�m �lkes� 

etrafında yen�den yapılandırılması, mal� ve kurumsal kapas�teler�n�n 

güçlend�r�lmes� ve yer�ndenl�k �lkes� (h�zmette yerell�k) gereğ�nce 

gel�şt�r�lmes� önem�n� koruduğu, bu kapsamda, sayısı 16'dan 30'a çıkan ve 

kırsal alanlar da dâh�l bütün �l sınırlarını kapsayacak şek�lde h�zmet sunma 

yükümlülüğü ver�len Büyükşeh�rler�n planlama, örgütlenme ve h�zmet 

sunum model�n�n gel�şt�r�lmes� gerekt�ğ�nden söz ed�lmekted�r.  

Brüksel 2013 raporunda yönet�ş�m�n güçlenmes� �ç�n ortaya konan b�r d�ğer 

konu “desantral�zasyon” sürec�d�r. Türk�ye'de de g�derek desantral�zasyon 

düşünces� yaygınlaşmaya başlamıştır. Ancak merkez� yönet�mden yerel 

yönet�mlere aktarılan pol�t�k, �dar�, f�nansal vb. yetk�ler�n ver�ml�l�k, eş�tl�k, 

şeffaflık ve sosyal uyum açısından hedeflenen noktalara ulaşıp ulaşmadığı 

konusunda 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda b�r değerlend�rmeye 

rastlanmamaktadır. Bu değerlend�rme yapılmadığı �ç�n desantral�zasyon 

sürec�nde yapılması gereken yen�l�klere de yer ver�lmem�şt�r. 

Sonuç 

9. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda detaylı olarak ele alınan yönet�ş�m 

olgusuna 10. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nda gereken yer ver�lmem�şt�r. 

Ayrıca daha �y� b�r yönet�ş�m konusunda gerekenler ortaya konulmamış ve 

9.Kalkınma Planından bu yana geçen süreçte “yönet�ş�m” olgusunun 
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değerlend�r�lmes� yapılmamıştır. Bu planda sürdürüleb�l�rl�ğ�n temel 

etkenler�nden b�r� olan yönet�ş�me gereken vurgu yapılmamış, modern 

demokras�n�n gerekl�l�ğ� olan yönet�ş�m s�stem�n�n gel�şt�r�lmes�yle �lg�l� 

kararlara yer ver�lmem�şt�r. Yerel yönet�mler alanında yapılan reform ve 

düzenlemelerle beled�yeler�n görev, gel�r kaynakları ve yetk�ler� artırılmış 

olmasına rağmen henüz yönet�ş�m olgusunda somut sonuçlara 

varılamamıştır. 

Oysa sürdürüleb�l�rl�k f�z�ksel bel�rley�c�ler, davranışsal bel�rley�c�ler ve 

yönet�ş�m etmenler�ne bağlıdır ve sürdürüleb�l�rl�ğ�n üç saç ayağından b�r�” 

yönet�ş�md�r”. Sürdürüleb�l�r kentsel gel�şmen�n başarısı ya da başarısızlığı, 

�nsan yerleş�mler�n�n geleceğ�n�n sürdürüleb�l�rl�ğe bağlı olduğunun tüm 

aktörlerce ben�msenmes�ne ve kentsel karar süreçler� �le �lg�l� d�s�pl�nler 

arasındak� entegrasyona bağlıdır Bent�vegna 2002, aktaran Palabıyık) 

B�reyler�n pol�t�k ve toplumsal roller�n� yen�den tanımlayan yönet�ş�m 

Avrupa B�rl�ğ� açısından yerel s�stem� destekleyen onunla b�r bütün 

oluşturan b�r kavram olarak görülmekted�r. Eş�tl�k, ver�ml�l�k, şeffaflık, 

sosyal uyum ve daha demokrat�k b�r kamu h�zmet� �ç�n yönet�ş�m kavramına 

ülkem�zde de gereken önem ver�lmel�, özell�kle Avrupa B�rl�ğ�'ndek� 

gel�şmeler d�kkatle �zlenmel�d�r. Bunlara bağlı olarak ülke düzey�nde 9. Beş 

Yıllık Kalkınma Planı Özel İht�sas Kom�syonu raporunda ele alınan 

yönet�ş�m olgusu gel�şt�r�lerek, özell�kle uygulama stratej�ler� konusunda 

gerekenler yapılmalıdır. 
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Farklı Türdek� Kahvehanelere G�den B�reyler�n 

G�tt�kler� Kahve Türüne Göre Çeş�tl� Ps�kososyal 

Boyutlarda Karşılaştırmaları* 
 

Fa�k ARDAHAN** 

Öz 

Bu çalışmanın amacı; farklı türdek� kahvehanelere g�den b�reyler�n Yaşam 

Doyumu, Çevreye Güven, İnsana Güven, Komşuluk, Farklılığa Tolerans 

boyutlarıyla karşılaştırılmaları ve b�reyler�n Yaşam Doyumu �le bu boyutlar 

arasındak� �l�şk�y� bel�rlemekt�r. Tanımlayıcı n�tel�ktek� bu çalışmaya her gruptan 

100 er k�ş� olmak üzere toplam 300 k�ş� alınmıştır. Ver�ler�n anal�z�nde tanımlayıcı 

�stat�st�k� yöntemler�n yanında, ANOVA test�, Bağımsız Örneklerde T test, Pearson 

Korelasyon Test� kullanılmıştır, sonuçlar 0.01 ve 0.05 anlamlılık düzey�nde 

sorgulanmıştır. Sonuç olarak şeh�rlerde yaşayan b�reyler�n köylerde yaşayanlara 

göre daha az güven�l�r çevrede yaşadıkları, çevreler�ndek� �nsanlara daha az 

güvend�kler�, komşuluk �l�şk�ler�n�n daha az olduğu, bunun karşılığında şeh�rde 

yaşayanların köyde yaşayanlara göre faklılığa toleransları yüksek olduğu 

bulunmuştur. Buna �lave olarak; İnsana güven, Komşuluk ve Farklılığa hoş görü 

b�reyler�n YDnu olumlu etk�lerken, Çevren�n güven�rl�l�ğ� �le komşuluk �l�şk�s� ve 

�nsana güven arasında, �nsana güven �le komşuluk arasında, farklılığa tolerans �le 

komşuluk arasında �stat�st�k� olarak anlamlı �l�şk�n�n olduğu bulunmuştur. Eğ�t�m 

düzey� arttıkça b�reyler�n güven�l�r çevre taleb�, farklılığa hoş görü düzey� artmakta, 

etraflarındak� b�reylere olan güvenler� azalmaktadır.  Erkekler kadınlara oranla 

çevrey� daha güven�l�r algılarlarken, evl�ler�n tatm�n ed�c� komşuluk beklent�s� 

bekarlara göre yüksekt�r. Gel�r arttıkça YD artmakta,  komşuluk beklent�s� ve 

farklılığa hoş görü düzey� de artmaktadır. Buna �lave olarak b�reyler�n yaşları 

arttıkça YDler� ve anlamlı ve doyumlu komşuluk beklent�ler� de artmaktadır. 

Anahtar Kel�meler: Köy Kahveler�, Memleket Kahveler�, Şeh�rdek� 

Kafeler, Yaşam Doyumu, Çevreye Güven, İnsana Güven, Komşuluk, Farklılığa 

Hoşgörü 

 

                                                 
* Bu çalışma 25-28 Ağustos 2015 tar�hler�nde V�yana-Avusturya'da yapılan “ The 
Internat�onal Conference on TheChang�ng World andSoc�alResearch” �s�ml� uluslararası 
kongrede sözel b�ld�r� olarak sunulmuştur.  
**Akden�z Un�vers�ty, School of Phys�cal Educat�on and Sport, Recreat�on Department, 
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Compar�sons of the Ind�v�duals Go�ng to Coffee Stalls by 

Us�ng D�fferent Type of Coffee Stalls and Some D�fferent 

Psychosoc�al D�mens�ons 
 

Abstract 

The purposes of th�s research are to compare the L�fe Sat�sfact�on, Safety of 

Res�dence, Trust to Others, Tolerance of D�vers�ty, and Ne�ghborhood Connect�ons 

w�th respect to the �nd�v�duals who are go�ng to d�fferent types of coffee stall and are 

to determ�ne the correlat�on between l�fe sat�sfact�on of the part�c�pants and g�ven 

Psychosoc�al D�mens�ons. Th�s �s a descr�pt�ve research and sampl�ng group cons�sts 

of total 300 volunteer part�c�pants taken from each three groups wh�ch conta�n 100 

part�c�pants each. In the process of assess�ng data the descr�pt�ve stat�st�c methods, 

One Way ANOVA test, Independent samples T test and Pearson Correlat�on test 

have been used, results have been assessed accord�ng to s�gn�f�cant level 0.05. As a 

result of th�s study; �t was found that the bel�eve level of the �nd�v�duals l�v�ng �n 

c�ty center to safety of res�dence, trust�ng to others and ne�ghborhood connect�ons 

were less than the �nd�v�duals l�v�ng �n v�llages, but �n contrast to th�s �t was found 

that the level of tolerance of d�vers�ty of �nd�v�duals l�v�ng �n c�ty center was h�gher 

than the �nd�v�duals l�v�ng �n v�llages. In add�t�on to these, wh�le tolerance of 

d�vers�ty, trust�ng to others and ne�ghborhood connect�ons have pos�t�ve effect on 

l�fe sat�sfact�on, there are stat�st�cally pos�t�ve correlat�on between ne�ghborhood 

connect�ons, trust�ng to others and safety of res�dence, between trust�ng to others 

and ne�ghborhood connect�ons, between tolerance of d�vers�ty and ne�ghborhood 

connect�on. When educat�on level �ncreases, the demand for safety of res�dence and 

level of tolerance of d�vers�ty �ncrease, but trust�ng to others decreases. Percept�on 

level of safety of res�dence of men �s h�gher than women and marr�ed �nd�v�duals 

demand for sat�sfactory ne�ghborhood connect�ons �s h�gher than s�ngles. When 

�ncome level �ncreases, the level of l�fe sat�sfact�on, sat�sfactory ne�ghborhood 

connect�ons and tolerance of d�vers�ty �ncrease too. Furthermore, when �nd�v�dual 

gett�ng older, the level of l�fe sat�sfact�on and expectat�on of sat�sfactory �ncreases 

and ne�ghborhood connect�ons �ncrease too. 

Keywords:V�llage Coffee Stall, Countryman Coffee Stall and C�ty Center 

Café, L�fe Sat�sfact�on, Safety of Res�dence,Trust to others, Tolerance of D�vers�ty, 

and Ne�ghborhood Connect�ons 
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Kavramsal Çerçeve 

B�reyler�n yaşadıkları ev çoğunlukla b�reyler�n f�z�ksel ve sosyal 

�ht�yaçlarının öneml� b�r kısmını karşılasa da b�reyler aynı veya başka 

�ht�yaçların karşılanması �ç�n başka mekanlara da �ht�yaç duyar. Bu �ht�yacın 

karşılanması �ç�n de a�le b�reyler�yle, akrabalarıyla arkadaşlarıyla, 

komşularıyla veya h�ç tanımadıkları b�reylerle buluşmak, sosyalleşmek, 

etk�leşmek �ç�n kamusal mekanlara g�tmey� �sterler (Ardahan, 2015, 2016). 

Farklı coğrafyalarda farklı formları olsa da kahvehaneler, kafeler b�reyler�n 

b�r araya gelmes�n� sağlayan öneml� kamusal mekanlardan b�r�d�r 

(Mahdav�nejad ve d�ğ.  2012; Sh�r�ne, 2007). Bunların en b�l�nen hal�yle 

köylerdek� Köy Kahveler� (KK), şeh�rlerde aynı özden, memleketten gelen 

ve çoğunlukla kend�ler� açısından bakıldığında gurbette yaşayanların b�r 

araya gelerek a�d�yet düşünces�yle, sosyal, duygusal �ht�yaçlarının 

karşılandığı ve şeh�r yaşamına adaptasyonda çoğunlukla tampon bölge 

görev�n� yer�ne get�ren Memleket Kahveler� (MK) ve Şeh�r Merkezler�ndek� 

Kafeler (İMK) bu statüde ele anılab�lecek mekanlardır (Aktaş, 2011; B�lg�n, 

2007; İnat, 2006; Köse, 2008;  Yıldız, 1996).  

B�reyler kend�ler�ne benzeyen, kend�ler� g�b� olan b�reylerle yakın, �ç 

�çe olduklarında ve/veya hatta dayanıştıklarında kend�ler�n� f�z�ksel, mental, 

sosyal ve duygusal olarak huzurlu, mutlu ve güçlü h�ssederler (Köse, 2008). 

Bunun örnekler�n� a�le yaşamında göreb�leceğ�m�z g�b� aynı mahalleden, 

aynı kulüpten b�rb�r�n� tanıyan b�reyler�n hatta destekled�kler� takımların 

maçına g�den b�rb�rler�n� h�ç tanımayan sey�rc� topluluklarında da 

göreb�l�r�z. Benzer şek�lde d�ğer tüm kamusal alanlarda olduğu g�b� KK, MK 

ve İMKlere g�den b�reylerde de bu s onuçları göreb�lmek mümkündür. 

Özell�kle KK ve MK ya g�den b�reyler� kend� aralarında büyük ölçüde 

b�rb�r�ne benzeyen, b�rb�r�n� b�len, karşılıklılık �lkes�yle oluşmuş homojen 

gruplar olarak kabul ed�leb�l�rler. Bu mekanların heps�n�n ortak özell�ğ� 

b�reyler�n bu mekanlara arkadaşlarıyla, akranlarıyla, a�le b�reyler�yle, 

akrabalarıyla, kültürel ve s�yas� olarak benzer m�syona sah�p olduklarıyla, 

hemşer�ler�yle; sosyalleşmek, sosyokültürel olarak paylaşımlarda bulunmak, 

b�r şeyler yemek, �çmek ve çeş�tl� oyunları oynamak �ç�n g�tmeler�d�r  

(Ardahan, 2015b; B�lg�n, 2007). B�reyler bu mekanlara g�derek hem serbest 

zamanlarını geç�rmekted�rler hem de yaşam doyumlarını poz�t�f etk�leyecek 

süreçlere dah�l olmaktadırlar. 
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Tatm�n veya doyum kavramının �ş tatm�n�, meslek� tatm�n, 

ekonom�k tatm�n, sosyal tatm�n g�b� b�rçok boyutları olsa da bu araştırmanın 

konusu olan Yaşam Doyumu (YD) b�rçok araştırmacı tarafından farklı 

boyutlarıyla ele alınmıştır. Telman ve Ünsal  (2004) YD'nu “b�rey�n �ç�nde 

bulunduğu koşullardan ve yaşadığı hayattan duyduğu memnun�yet” olarak 

tanımlarken, Keser (2005) YD'nu “b�rey�n kend� yaşamında sah�p olduğu ve 

bunlardan elde ett�ğ� sonuçlara bakarak öznel �y� olma ve yaşam kal�tes� 

hakkında ulaştığı k�ş�sel yargıları” olarak tanımlamıştır. YD açısından �y� 

olma hal�n� b�rey kend� tanımladığı hedeflere ulaşarak elde edeb�leceğ� g�b� 

kend�n�, başkalarıyla kıyaslayarak da elde edeb�l�r. YD'nu etk�leyen çok 

sayıda �çsel ve dışsal faktörler vardır. S�rgy ve Cornwell'�n (2002) bel�rtt�ğ� 

g�b� YD'nu  etk�leyen faktörler�n en öneml�ler�; b�rey�n yaşadığı çevren�n 

sosyoekonom�k yapısı, f�z�ksel, �kl�msel ve coğraf�k koşulları, sosyal �l�şk� 

potans�yel� yanında b�rey�n kurguladığı ve yaşadığı a�le �ç� ve dışındak� 

�l�şk�ler�n varlığı ve kal�tes�, �ş ve sosyal yaşamından elde ett�ğ� tatm�n 

düzey�, sağlık durumu, eğ�t�m düzey�, b�rey�n sah�p olduğu serbest zaman 

kullanım kal�tes�, serbest zaman kullanımında yaşanan engeller ve bunlarla 

baş etme stratej�ler�, sosyal statü, cem�yet hayatına katılım ve onaylanmadır. 

Bunların yanında özell�kle kentleşmeyle hayatımızın ayrılmaz/kaçınılmaz b�r 

parçası olan apartman yaşamı, b�reyler� b�rb�r�ne yakın kılan yaşam alanları 

komşuluk, b�rey�n kend�s�, a�les� �ç�n güven�l�r bulduğu b�r muh�tte yaşamak 

da YD'nu  etk�leyen faktörler arasındadır. Hatta Tük kültüründe “Ev alma 

komşu al”, “Komşu komşunun külüne muhtaçtır” özdey�şler� de bunu 

tanımlayan en �y� örneklerd�r (Ardahan, 2013).  

Sağlıklı �let�ş�m ve etk�leş�m altyapısına sah�p komşuluk �l�şk�s� 

b�reyler açısından b�r sosyal kaynaşmadır (Duman ve Alacahan, 2011; 

Jenson, 1998). Sosyal sermaye olarak da tanımlanacak toplumu oluşturan 

b�reyler�n a�d�yet duygusu ve ortak değerler boyutunda yaratılan �l�şk�, 

�l�şk�n�n kal�tes� sağlıklı, mutlu, b�rçok konuda �şb�rl�ğ� ve dayanışma 

�ç�ndek� b�r toplum alt yapısını �fade eder (Coleman, 1988). Komşuluk yakın 

yerlerde, muh�tte yaşayan b�reyler�n karşılıklı b�rb�rler�ne verd�kler� addır 

(Bayraktar, 2002). D�ğer b�r dey�şler komşuluk toplumdak� b�reyler�n 

karşılıklı kurdukları, sosyal olarak yatırım yaptıkları �l�şk� ve bağın d�ğer 

adıdır. Komşuluğun b�rey ve toplum yaşamındak� önem�n� Koyuncu (2009) 

�zleyen şek�lde sıralamıştır; a) yüz yüze �l�şk� ve �let�ş�m, b) karşılıklı 
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etk�leş�m, dayanışma, yardımlaşma ve paylaşma, c) beraber serbest 

zamanları geç�rme, beraber eğlenme fırsatları yaratma, d) ortak �lg�, kültürel 

bağlar, e) benzer sosyal, ekonom�k, kültürel düzey, f) karşılıklı zor 

zamanlarda b�rb�rler�n� madd�, manev�, duygusal olarak destekleme.  

Köy yaşamında yaşayan tüm b�reyler orada doğup büyüdükler� �ç�n 

aynı çevre �ç�nde karşılıklı etk�leş�rler. Neredeyse hem a�le �ç�nde hem de 

a�le dışındak� tüm a�le boyutlarında b�reyler b�rb�rler�n� üç nes�l b�r arada 

görür ve tanırlar. Fakat şeh�rlerde bu durum köydek�n�n tam ters�ned�r. 

B�reyler b�rb�rler�ne mesafe olarak yakın olsa da komşuluk �l�şk�ler� 

neredeyse h�ç güçlü değ�ld�r. Özell�kle metropol kentlerde b�reyler aynı 

apartmanda yaşasalar b�le b�rb�rler�n� komşu olarak algılamamakta, bu 

kavrama karşılıklı yatırım yapılmamakta ve belk� de gelecekte komşuluk yok 

olacak b�r değer olacaktır. D�ğer b�r dey�şle; şeh�rleşme sürec�, çeş�tl� 

nedenlerle uzun süre aynı evde, muh�tte oturamama komşuluk �l�şk�ler�n�n 

zayıflaması üzer�nde de etk�l� olmaktadır (Ardahan, 2013). 

Özell�kle metropolleşme �le artan kozmopol�t toplum yapısı 

komşuluk �l�şk�s�nde olduğu g�b� yaşanılan şehr� ve şeh�rdek� b�rçok kamusal 

mekanı da güvens�zleşt�r�rken madd� gücü yeterl� olan b�reyler kend�ler�, 

a�leler� ve çocukları �ç�n daha güven�l�r yaşam alanları ve kamusal alanlar 

talep etmeye zorlamaktadır (Karakurt, 2008). Bu sebeple farklı kültürden, 

farklı etn�k kökenden, farklı ekonom�k �mkanlara ve yaşam b�ç�mler� olan 

b�reyler�n b�rb�rler�ne güvenecekler� kentler, kentlerde açık ve kapalı 

güven�l�r kamusal alanları yaratmak uzun zamandır kent tasarımcıları, yerel 

yönet�mler, emn�yet görevl�ler� ve kent yönet�c�ler�n�n en temel problem� 

olmuştur. Sokağı yaşanılır ve güven�l�r olmayan veya güven�l�r olduğuna 

�nanmayan b�reyler hem kend�ler� hem de a�leler� �ç�n kapalı alanlarda b�r 

yaşam tasarlamakta ve bu da b�rçok durumda başka b�rçok sosyoloj�k ve 

ps�koloj�k problemlere sebep olmakta, d�rekt yada end�rekt b�rey�n YDnu 

etk�lemekted�r. Bunun en bel�rg�n yansıması çocuklar üzer�nde olmaktadır. 

Artık sokakta oynamayan/oynayamayan, kapalı mekanlarda daha çok sanal 

ve/veya kurgulanmış ortamlarda oynamaya mecbur bırakılmış b�r çocuk 

nesl� şeh�rlerde büyümekted�r (Ardahan, 2014a). Bu boyutuyla köyler ve 

daha küçük yerleş�m yerler� daha avantajlı �ken şeh�rlerde yaşayan b�reyler 

�ç�n g�derek dezavantajlı hale gelmekted�r. D�ğer b�r dey�şle kentleşmeyle 

başlayan modern hayatın kalabalık ve farklı özell�ktek� b�reyler�n b�r arada 
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yaşama zorunluluğu, b�reyler� tanımadıkları d�ğer hayatlarla yakın, hatta �ç 

�çe yaşama zorunluluğu get�rmes�d�r. B�reyler�n gündel�k yaşamda 

karşılaştıkları çok sayıda yabancıyı tanıma �mkanının olması “evrensel 

yabancılık” duygusunu yaşamasına sebep olur ve bu durum b�reyler�n daha 

çok kend� �ş, sosyal ve akraba/a�le dünyası �ç�nde kend�ne güven�l�r b�r alan 

yaratmasını gerekt�r�r. Bauman (1998) kentler� bu boyutuyla “sahte 

karşılaşmalar alanı ve uygar �lg�s�zl�k” olarak tanımlar. Bu da yabancılardan 

uzaklaşmayı k�m�n güven�rl� olduğu �le �lg�l� b�r kaygı ortamını yaratır 

(Koyuncu, 2009). 

Şeh�r hayatında etn�k köken, d�n, s�yas� düşünce, d�l, alt kültür, 

c�ns�yet, yaşam tarzı g�b� farklılıklar b�reyler� b�rb�rler�nden ayrıştırıp, 

uzaklaştırırken aynı zamanda ötek�leşt�rmekte ve benzerler� b�r araya 

gelmeye zorlamaktadır. Bu hem komşuluk �l�şk�ler�n� olumsuz etk�lemekte 

hem de eğer b�reyler bu farklılıkları tolere edem�yorlarsa b�rçok sosyal 

çatışmanın ve mutsuzlukların neden� de olab�lmekted�r (Ardahan, 2013, 

2015b). Özell�kle köyden kente göç �le artan kozmopol�t şeh�r yapısı farklı 

alışkanlıklardan farklı b�r yaşam b�ç�m�ne gelen b�reyler� şeh�r yaşamına 

adapte etmek, onların bu yaşama alışmalarını daha sağlıklı temellerde 

dayanışarak gerçekleşt�rmek �ç�n gurbette olan b�reyler� b�r araya gelmeye 

zorlamıştır. B�reyler kend�ler� g�b� olanlarla bütünleşt�kler�nde kend�ler�n� 

daha mutlu h�ssederler ve bu sebeple kend� aralarında güçlü bağlar 

kurgulayarak b�r a�d�yet duygusuyla Hemşer� Dernekler� g�b� s�v�l toplum 

kuruluşu özell�ğ� olan formel yada MKler g�b� her hang� b�r tüzel k�ş�l�ğ� 

olmayan, kend�l�ğ�nden oluşan enformel yapılar oluştururlar (İnat, 2006).  

Bu açıdan bakıldığında KK'ler�; o köyde yaşayan b�rb�rler�n� b�rçok 

nes�ld�r b�len, aynı özden gelen b�reyler�n arkadaş, akraba, akran ve d�ğer 

tanıdıklarla buluştukları, sosyalleşt�kler�, çeş�tl� oyunlar oynadıkları yerler 

�ken, MK'ler�; b�reyler�n daha çok hemşer�ler�yle, arkadaş, akraba ve aynı 

sılaya sah�p akranlarıyla buluştukları, sosyalleşt�kler�, ekonom�k, 

sosyokültürel boyutlarda paylaşımda bulundukları, dayanıştıkları, çeş�tl� 

oyunlar oynadıkları, aperat�f şeyler� y�y�p �çeb�ld�kler� mekanlardır. 

İMK'ler�n KK ve MK'ler�nden farkı vardır ve b�reyler bu mekanlara sadece 

kend� arkadaşlarıyla, akrabalarıyla, tanıdıklarıyla g�tmekte, onlarla oyun 

oynayıp b�reyler y�y�p �çmekte veya yalnız g�d�p orada tanımadığı k�ş�lerle 

tanışıp sosyalleşmekted�r. Her üç mekan farklı demograf�k özell�kler� olan 
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b�reyler tarafından kullanılsa da kullanım amaçları b�rb�r�ne çok yakındır ve 

b�reyler bu mekanlara serbest zamanlarında g�derek arkadaşlarıyla 

buluşmayı, d�nlenmey�, eğlenmey� ve b�r şeyler y�y�p �çmey� �stemekted�rler 

(Ardahan, 2015, 2016; B�lg�n, 2007; Köse, 2008). Bu mekanlara g�tmek, 

mekanlarda yaşanan soyut ve somut yaşam anları b�reyler�n d�rekt ya da en 

d�rekt YD'larını etk�lemekted�r.  

Köylerde yaşayan k�ş�ler daha çok kend�ler�yle, kend� g�b� olanlarla 

daha rahat etk�leşmekte ve farklılığa açık olamazken, şeh�rleşme ve 

metropolleşmeyle başlayan farklılıklarla yan yana yaşama zorunluluğu 

şeh�rde yaşayan b�reyler� kend� g�b� olmayan, kend� g�b� yaşamayanlarla 

daha yakın kılarak b�rey� değ�ş�me mot�ve etm�ş ve farklılığa toleranslı 

olmakları �ç�n mot�ve etm�şt�r. Bu da b�r aradak� yaşamı kolaylaştırırken 

b�reyler�n YD'larını olumlu etk�lem�şt�r (Karaca, 2013).  

Tüm bu anlatımlardan sonra; çalışmanın amacı tüm bu parametreler� 

b�r arada düşünerek farklı türdek� kahvehanelere g�den b�reyler�n Yaşam 

Doyumu, Çevreye Güven, İnsana Güven, Komşuluk, Farklılığa Tolerans 

boyutlarıyla karşılaştırılmaları ve b�reyler�n Yaşam Doyumu �le bu boyutlar 

arasındak� �l�şk�y� bel�rlemekt�r. 

Yöntem 

Örnekleme sürec�nde çalışmaya her farklı gruptan 100 er k�ş� 

alınmıştır. İlk grup; köyde yaşayan ve köy kahves�ne (KK) g�den 

b�reylerden, �k�nc� grup; şeh�rde yaşayan ve memleket kahveler�ne (MK) 

g�den b�reylerden, üçüncü grup �se şeh�rde yaşayan ve şeh�r merkez�ndek� 

kafelere (İMK) g�den b�reylerden oluşmaktadır. Antalya da toplam 537 köy 

vardır ve çalışmaya bunlardan tesadüfî olarak seç�len toplam altı köy dâh�l 

ed�lm�şt�r. Bunlardan üçü Antalya şeh�r merkez�ne 20-30 km uzaklıktak� 

Aksu, Döşemealtı ve Duacı köyler�, d�ğer üçü de Antalya şeh�r merkez�ne 

80-100 km uzaklıktak� Manavgat �lçes� sınırlarındak� Kızılağaç, Doğançam 

ve Karacalar köyler�nden oluşmaktadır. Antalya şeh�r merkez�nde memleket 

kahveler�n�n sayısı tam olarak b�l�nmemekted�r ve bunlardan yed�s� Malatya, 

Erz�ncan, Ankara, Gaz�paşa, Muş, Kağızman ve Ağrı'lıların çoğunlukla 

g�tt�kler� memleket kahveler� tesadüfî olarak seç�lm�şt�r. Benzer şek�lde şeh�r 

merkez�ndek� cafeler�n sayısı da tam olarak b�l�nmemekted�r ve Antalya 

şeh�r merkez�nde herkes tarafından b�l�nen üç ünlü cafe; Uğur Cafe B�lardo 

Salonu, Kr�stal Cafe ve Plat�n Cafe bel�rlenm�şt�r.  
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gel�şt�r�len ve Türkçe'ye adaptasyonu  Ardahan (2012) tarafından yapılan 

Cronbach's 

Her farklı gruptan kahveye hafta �ç� ve hafta sonu eş�t olacak şek�lde 

hafta �ç� gündüz, akşam, hafta sonu gündüz ve akşam orada olan b�reylere bu 

çalışma �ç�n gel�şt�r�len anket uygulanmıştır. 

Ver� toplama aracı olarak çalışmada b�reyler�n demograf�k 

b�lg�ler�n�n alındığı soruların yanında Onxy ve Bullen (2000) tarafından 

Sosyal Sermaye Ölçeğ�n�n Komşuluk, Farklılığa Tolerans, Güven İnsan ve 

Güven Çevre alt boyutları �le D�ener ve d�ğ (1985) tarafından gel�şt�r�len 

Yet�m (1993) tarafından Türkçeye adaptasyonu yapılan Yaşam Doyumu 

Ölçeğ� kullanılmıştır. Yaşam Doyumu Ölçeğ� “1: Kes�nl�kle 

Katılmıyorum…5: Kes�nl�kle Katılıyorum”, Sosyal Sermaye alt boyutları �se 

“1- Kes�nl�kle Hayır, 2- Sıklıkla Hayır, 3- Sıklıkla Evet, 4-Kes�nl�kle Evet” 

olarak ağırlıklandırılmışlardır. 

Ver�ler�n anal�z�nde tanımlayıcı �stat�st�k� yöntemler�n yanında 

gruplar arası farkı bel�rlemede ANOVA test�, Bağımsız Örneklerde T test, 

ver� toplama aracı olarak kullanılan ölçekler ve onların alt boyutları olarak 

tar�fleyeb�leceğ�m�z ps�kososyal boyutların kend� aralarındak� �l�şk�y� 

bel�rlemek �ç�n Pearson Korelasyon Test� kullanılmıştır ve sonuçlar 0.01 ve 

0.05 anlamlılık düzey�nde sorgulanmıştır. 

Kullanılan ölçekler ve ölçek alt boyutlarının güven�rl�l�kler�ne de 

bakılmıştır. Buna göre Yaşam Doyumu Ölçeğ� Cronbach's Alpha değer� 

0.850, Çevreye Güven alt boyutu Cronbach's Alpha değer� 0.649 , İnsana 

Güven alt boyutu Cronbach's Alpha değer� 0.661 , Komşuluk alt boyutu 

Cronbach's Alpha değer� 0.606  ve Farklılığa Tolerans alt boyutu 

Alpha değer� 0.727 olarak bulunmuşlardır. Değerler güven�rl�l�k l�m�tler� 

�çer�s�nded�r. 

Komşuluk İl�şk�s� (K) = B�rey�n komşularıyla olan �l�şk�ler�n� �fade 

eder. 

Güven İnsan (Gİ) = B�rey�n yaşadığı sosyal çevredek� �nsanlara 

güvenmes�n�, onları güven�l�r bulmasını �fade eder 

Güven Çevre (GÇ) = B�rey�n yaşadığı yerdek� mahalley�, çevrey� 

güven�l�r bulmasını �fade eder.  

Farklılığa Tolerans (FT) = B�rey�n; kültürden, c�nsel k�ml�kten, 

yaşam b�ç�m�nden, d�n� değerlerden ve d�ğer b�rçok faktörlerden kaynaklı 

k�ş�sel farklılıklara toleranslı olma durumunu �fade eder.  
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Bulgular 

Değ�ş�k türdek� kahvehanelere g�den b�reyler�n demograf�k b�lg�ler� 

Tablo-1'de ver�lm�şt�r. Tablodan da görüleb�leceğ� g�b� çalışmaya üç türde 

kahvehane dah�l ed�lm�ş ve her b�r�ne devam eden katılımcılardan eş�t sayıda 

alınmıştır. KK ve MK'ler� neredeyse tamamen erkekler g�tt�kler� �ç�n kadın 

katılımcılar sadece İMK'lere g�tmekteler. Katılımcıların çoğunluğu 41 yaş 

ve üstü, 1500 TL ve altı aylık gel�re sah�p, l�se ve deng� veya daha altı eğ�t�m 

düzey�nde, evl�, kend� �ş�n� yapmaktalar. B�reyler�n öneml� kısmı hafta �ç� ve 

hafta sonu bu mekanlara g�tmekteler. Katılımcıların yaşlarının 41 ve üstü 

olmasının ve eğ�t�m düzeyler�n�n ağırlıklı olarak l�se-deng� ve altı olmasının 

temel neden� MK ve KK'ler�ne g�den b�reyler�n ağırlıklı olarak o demograf�k 

özell�kte olmalarıdır. 

 

Tablo-1: Katılımcılara A�t Demograf�k Ver�ler  

Demografik Değişkenler n %  Demografik 

Değişkenler 

n % 

KK  100 33,3  Erkek 260 86,7 

ŞMK 100 33,3  Kadın 40 13,3 

MK  100 33,3  Evli 190 63,3 

19 yaş ve altı 22 7,3  Bekar 110 36,7 

20-30 yaş 86 28,7  Kamu Sektörü 30 10,0 

31-40 yaş 52 17,3  Emekli 45 15,0 

41-50 yaş 58 19,3  Ev Hanımı 4 1,3 

51 yaş ve üstü 82 27,3  Kendi İşi 103 34,3 

750 TL ve Altı 62 20,7  Özel Sektör 51 17,0 

751-1500 TL 126 42,0  Öğrenci 44 14,7 

1501-3000 TL 96 32,0  İşsiz 23 7,7 

3001 TL ve Üstü 16 5,3  İlköğretim 109 36,3 

Hafta İçi Gitme 230 76,7  Lise ve Dengi 91 30,3 

Hafta Sonu Gitme 289 96,3  Üniversite ve Üstü 100 33,4 

Toplam 100 100,0  Toplam 100 100,0 

  

Farklı türdek� kahvehanelere g�den b�reyler�n Yaşam Doyumu, 

Sosyal Sermaye alt boyutlarından Çevreye Güven, İnsana Güven, Komşuluk, 

Farklılığa Tolerans ve Duygusal Zeka açısından karşılaştırılmaları ve 
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boyutların kend� aralarındak� korelasyonları Tablo-2'd e ver�lm�şt�r. 

Tablodan da görüleb�leceğ� g�b� katılımcıların YD düzeyler� düşüktür. Buna 

göre b�reyler �ster köyde yaşasın �ster şeh�r de yaşamlarında bekled�kler� 

tatm�n düzey�ne sah�p değ�llerd�r.  

Bunun yanında yaşadıkları çevren�n güven�rl�l�ğ� açısından 

bakıldığında gruplar arasında �stat�st�k� olarak anlamlı fark vardır. D�ğer b�r 

dey�şle şeh�rde yaşayan k�ş�ler�n �ster MK �sterse ŞMK'lere g�ts�nler 

yaşadıkları çevrey� köyde yaşayanlara göre daha az güven�l�r görmekteler. 

Çevreye güven açısından bakıldığında KK'ler�ne g�den b�reyler �le d�ğer �k� 

grup arasında �stat�st�k� olarak anlamlı fark vardır. Buna �lave olarak 

MK'ler�ne g�denler �le ŞMK'lere g�denler arasında da �stat�st�k� olarak fark 

vardır. Bunun en öneml� neden� her ne kadar MK'ler�ne g�den ler şeh�rde 

yaşasalar da daha çok kend�ler�ne benzer b�reylerle yakın b�r muh�tte 

yaşamalarından kaynaklanmaktadır. 

B�reyler�n yaşadıkları yerdek� etrafındak� �nsanları güven�l�r bulup 

bulmadıkları açısından bakıldığında gruplar arasında �stat�st�k� olarak 

anlamlı b�r farklılık vardır ve farklılık köyde yaşayanların leh�ned�r. D�ğer 

b�r dey�şle köyde yaşayanlar etrafındak� �nsanları daha güven�l�r bulurlarken, 

şeh�rde yaşayanlar etraflarındak� k�ş�ler� güven�l�r bulmamaktadırlar. Bunun 

en temel neden� köydek� yaşayanların çevreler�ndek� �nsanları, şeh�rde 

yaşayanlardan daha çok tanımaları ve onlarla komşuluk dah�l daha güçlü 

�l�şk�ler kurgulamalarından kaynaklanmaktadır. 

Komşuluk boyutu açısından bakıldığında gruplar arasında �stat�st�k� 

olarak anlamlı b�r farklılık vardır ve farklılık İMK'lere g�den b�reyler�n 

aleyh�ned�r. D�ğer b�r dey�şle KK ve MK'ler�ne g�den b�reyler�n komşuluk 

algıları ve komşuluk �l�şk�ler� arasındak� farklılık �stat�st�k� olarak anlamlı 

değ�lken bu �k� grupla İMK'lere g�den b�reyler�n  komşuluk algıları ve 

komşuluk �l�şk�ler� arasında �stat�st�k� olarak anlamlı b�r farklılık vardır. 

Bunun anlamı köyde yaşayanlar ve şeh�rde yaşasalar da hala geleneksel 

olarak değerlere sah�p çıkan b�reyler�n komşuluk �l�şk�s�n� önemsed�kler� ve 

b�r değer olarak komşuluğu yaşattıklarıdır. 

Farklılığa tolerans boyutu açısından bakıldığında şeh�rde 

yaşayanlarla köyde yaşayanlar arasında �stat�st�k� olarak anlamlı b�r farklılık 

vardır ve farklılık köyde yaşayanların aleyh�ned�r. D�ğer b�r dey�şle şeh�rde 

yaşamak b�reyler� farklılığı onaylasın veya onaylamasın daha toleranslı hale 
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get�r�rken köydek� b�reyler kend� g�b� olmayanlara daha mesafel�, daha uzak 

durmakta, farklılığı onaylamakta daha �steks�z olmalarıdır. 

Eğ�t�m düzeyler�ne göre araştırma konusu olan ps�kososyal boyutlar 

karşılaştırıldığında YD ve Komşuluk boyutlarında �stat�st�k� olarak eğ�t�m 

düzeyler� arasındak� farklılık �stat�st�k� olarak anlamlı değ�ld�r. Eğ�t�m 

düzey� arttıkça b�reyler�n Farklılığa daha toleranslı olduğu ve Farklılığa 

Tolerans boyutuyla farklılığın ün�vers�te ve üstü eğ�t�m� olan b�reyler�n 

leh�ne �stat�st�k� olarak anlamlı farklılığın olduğu bulgulanmıştır. Bunun 

yanında eğ�t�m düzey� düştükçe b�reyler�n çevrey� güvenl� olarak algılaması 

ve çevres�ndek� �nsanları güven�l�r bulması artmaktadır. ŞMK'lere g�den 

b�reyler�n bu boyutlarda eğ�t�m düzeyler� arasında anlamlı b�r farklılığın 

olmaması, bunun daha çok eğ�t�m düzey� �le değ�l bu eğ�t�m düzey�ndek� 

k�ş�ler�n daha çok köyde yaşıyor olmaları ve/veya şeh�rde yaşasalar b�le daha 

çok MK'lere g�den b�reylerden oluşmasından kaynaklanmaktadır.   

C�ns�yete �le araştırma konusu olan ps�kososyal boyutlar 

karşılaştırıldığında Çevreye Güven boyutu dışındak� d�ğer tüm boyutlarda 

erkekler �le kadınlar arasında �stat�st�kî olarak anlamlı b�r farklılık yoktur. 

Güven çevre boyutundak� farklılık �se erkekler�n leh�ned�r. D�ğer b�r dey�şle 

erkekler kadınlara göre çevren�n daha güven�l�r olduğunu düşünmekted�r.  

Meden� hal �le araştırma konusu olan ps�kososyal boyutlar 

karşılaştırıldığında Komşuluk boyutu dışındak� d�ğer tüm boyutlarda 

bekarlar �le evl�ler arasında �stat�st�kî olarak anlamlı b�r farklılık yoktur. 

Komşuluk boyutundak� farklılık �se evl�ler�n leh�ned�r. D�ğer b�r dey�şle 

evl�ler bekarlara göre komşuluk �l�şk�ler�ne daha yatkın, yakın ve güçlü 

komşuluk �l�şk�s� olması gerekt�ğ�n� düşünmekted�r.  

Yaş grupları �le araştırma konusu olan ps�kososyal boyutlar 

karşılaştırıldığında Komşuluk boyutu dışındak� d�ğer tüm boyutlarda yaş 

grupları arasında �stat�st�kî olarak anlamlı b�r farklılık yoktur. Komşuluk 

boyutundak� farklılık �se �ler� yaştak�ler�n leh�ned�r. D�ğer b�r dey�şle 

b�reyler�n yaşı arttıkça komşuluk �l�şk�ler�ne daha yatkın, yakın ve güçlü 

komşuluk �l�şk�ler�n�n olması gerekt�ğ�n� düşünmekted�r.  

Gel�r �le araştırma konusu olan ps�kososyal boyutlar 

karşılaştırıldığında YD, Komşuluk ve Farklılığa Tolerans boyutlarında gel�r 

grupları arasında �stat�st�kî olarak anlamlı b�r farklılık vardır. YD 

boyutundak� farklılık �se yüksek gel�r düzey�ndek� katılımcıların leh�ned�r. 
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D�ğer b�r dey�şle b�reyler�n gel�rler� arttıkça YD'ları da artmaktadır. 

Komşuluk boyutundak� farklılık �se düşük gel�r düzey�ndek� k�ş�ler�n 

leh�ned�r. D�ğer b�r dey�şle gel�r düzey� azaldıkça b�reyler çevres�ndek� 

k�ş�lerle ya da aynı muh�tte beraber yaşadıkları k�ş�lerle daha çok 

dayanışmakta ve daha çok komşuluk talep etmekted�r.  Gel�r grupları �le 

Farklılığa tolerans boyutu arasındak� farklılık sorgulandığında gel�r 

gruplarının farklılığa toleransları arasında �stat�st�k� olarak anlamlı farklılık 

vardır ve farklılık yüksek gel�r gruplarının leh�ned�r. D�ğer b�r dey�şle 

b�reyler�n gel�r düzeyler� arttıkça farklılığa toleransı da artmaktadır. 

Farklılığa tolerans �le gel�r� tek başına b�r �l�şk� �ç�nde düşüne b�leceğ�m�z 

g�b� b�reyler�n eğ�t�m düzey�n�n artması da gel�r düzeyler�n�n artmasına 

neden olması �le de �l�şk�lend�r�leb�l�r ve bu durum aynı sonuç �le de 

örtüşmekte farklılık eğ�t�m düzey�yle de değ�şmekted�r. 
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Tablo-2: Farklı Türdek� Kahvehanelere G�den Katılımcıların Çeş�tl� 

Ps�kososyal 

Boyutlarda Karşılaştırmaları ve Boyutların Kend� Aralarındak� 

Korelasyonu 

Boyutlar = Kahve Türü  KK ŞMK MK Genel F 

YD 2.76 ± 

1.10 

2.85 ± 

0.89 

2.87 ± 

0.87 

2.83 ± 

0.96  

0.33 

GC 3.90 ± 

0.44 

3.33 ± 

1.05 

3.55 ± 

0.87 

3.59 ± 

0.86 

12.05* 

Gİ 3.10 ± 

0.98 

2.33 ± 

1.02 

2.39 ± 

1.07 

2.61 ± 

1.08 

17.52* 

K 3.27 ± 

0.72 

3.03 ± 

0.85 

3.41 ± 

0.68 

3.24 ± 

0.76 

6.31* 

FT 2.17 ± 

1.31 

3.45 ± 

1.01 

3.30 ± 

1.05 

2.97 ± 

1.26 

37.85* 

Boyutlar YD GC Gİ K FT 

YD 1     

GC 0.094 1    

Gİ 0.142* 0.324** 1   

K 0.197** 0.206** 0.239** 1  

FT 0.160** 0.040 -0.063 0.154** 1 

Boyutların demograf�k 

değ�şkenlerle 

karşılaştırılmaları 

Eğ�t�m 

 (F) 

C�ns�yet 

(t) 

Med. 

Hal 

(t) 

Yaş  

(F) 

Gel�r  

(F) 

YD 1.599 0.011 0.260 2.841* 10.115* 

GC 4.125* 34.907* 2.719 1.080 0.844 

Gİ 5.032* 3.465 0.382 0.957 2.608 

K 2.745 0.334 21.084* 11.620* 5.330* 

FT 13.067* 0.320 1.741 0.799 3.066* 

* p< 0.05.   ** p< 0.01 

 

Tartışma 

Farklı sosyokültürel özell�ktek� b�reyler�n çeş�tl� ps�kososyal 

boyutlarla karşılaştırıldığı mevcut çalışmada şeh�rde yaşayan b�reyler�n 

yaşadıkları çevrey� (muh�t�) güven�l�r olarak algılaması düşmekted�r. Daha 

küçük yerleş�m yer�nde �nsanın �nsana güvenmes� ve çevren�n 

güven�rl�l�ğ�n�n fazla olması orada yaşayan b�reyler�n b�rb�rler�n� 
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tanımasından kaynaklanmaktadır. B�reyler b�rb�rler�n� tanımasalar b�le aynı 

özden gelmek, aynı alt kültür öğeler�n� taşıyor olmak bu güven ağını 

kurgulamak �ç�n yeterl�d�r. Mevcut araştırmanın sonuçları yaşanılan çevrey� 

ve yaşanılan yerdek� b�reyler� güven�l�r bulma taleb� Ardahan (2103, 2015b), 

İnat (2006) ve Karaca'nın (2013) çalışmalarındak� sonuçlarla örtüşmekted�r. 

Şeh�rlerdek� yaşamın b�rçok boyutta zorlaşması, bunun karşılığında küçük 

yerleş�m yerler� ve köyler�n sosyal yapısı gereğ� güven ortamını kurgulayan, 

gerekt�ren ve hatta destekleyen �l�şk�ler ağını yaratıyor olması mevcutta 

şeh�rdek� yaşamdan kaçmak �steyen köy or�j�nl� k�ş�lere caz�p gelmekted�r 

(Güreşc�, 2011).  

Ardahan'ın (2013, 2014a) bel�rtt�ğ� g�b�; kentleşmeye bağlı olarak 

b�reyler �şte, yaşanılan muh�tte, ortaklaşa yaşamın olduğu kamusal 

mekanlarda kend�s� g�b� olmayan b�reylerle b�r arada bulunmakta ve bu 

�steml�/�stems�z etk�leş�m sonucunda da farklılıklara kabul etmese de 

kanıksaması, onaylaması hatta hoşgörüsü de artırmaktadır. Bu durum 

benzerler� b�r araya gelmeye zorlarken, aynı zamanda da farklılıkları 

varsayma, onunla etk�leş�me geçme ve gerekt�ğ�nde komşuluk �l�şk�ler�n� 

başlatma g�b� sosyal ağları oluşturmaktadır.  Eğer komşular arasında 

apartman yaşamı ve d�ğer sosyal yaşamın get�rd�ğ� çatışmalar yok �se 

farklılığa hoşgörülü olma aynı şek�lde komşuluk �l�şk�s�n� de olumlu 

etk�lemekted�r. Mevcut araştırmanın sonuçları Ardahan'n (2014a) dek� 

kuramsal tesp�tler� ve (2013) dek� çalışmasının sonuçlarıyla örtüşmekted�r. 

Bunun yanında rekreasyonel b�r eylem olan kahveye g�tme d�ğer tüm 

rekreasyonel etk�nl�klere katılmakla elde ed�len (eğer g�d�len yerde herhang� 

b�r çatışma yaşanmıyorsa) duygusal, mental, f�z�ksel �y� olma hal� yaratacak 

ve bu da doğal olarak YD'unu olumlu etk�leyecekt�r. Dağcılık ve Kaya 

tırmanışı yapanlar, B�s�klete b�nenler, Doğa yürüyüşü yapanlar, Avcılık 

yapanlar, Balık yakalayanlar g�b� farklı demograf�k özell�klere sah�p toplum 

kes�mler�yle karşılaştırıldığında her üç gruptak� b�reyler�n YD'ları düşüktür 

(Ardahan ve Turgut, 2013; Ardahan, 2011; 2012b, 2012c).  

Mevcut çalışmada bulgulanan; b�rey�n yaşadığı yerdek� akt�f veya 

pas�f halde etk�leş�m hal�nde olduğu b�reyler� güven�l�r bulması, anlamlı ve 

doyumlu komşuluk �l�şk�ler� kurgulaması ve farklılıklara karşı toleranslı 

olab�lme b�reyler�n YD'larını olumlu etk�led�ğ� sonucu Ardahan'ın (2013) 

çalışmasındak� sonuçlarla örtüşmekted�r. Aynı zamanda b�reyler�n 
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gel�rler�n�n artması, eğ�t�m düzeyler�n�n yükselmes�, yaşlarının artması 

YD'larını olumlu etk�lemekted�r. Bu sonuçlar l�teratürdek� b�rçok çalışmada 

bulgulanmıştır (Ardahan, 2011). Mevcut çalışmanın sonuçları genel 

yazındak� sonuçlarla örtüşmekted�r. Buna �lave olarak erkekler kadınlara 

oranla yaşadıkları çevrey� daha güven�l�r olarak algılamaktadır. Bu sonuçlar 

Ardahan'ın (2014b) çalışmasındak� sonuçlarla benzeşmekted�r.  

Ayata ve Ayata (1996), Aydem�r (2011) ve Ardahan'ın (2013) 

bel�rtt�kler� g�b�; evl� olmak b�reyler�n güvenl�k beklent�s�n� arttırmaktadır. 

Özell�kle çocuk sah�b� olma bunun en bel�rley�c� unsurudur. B�reyler�n 

yaşları �le evlenmeler�, yüksek gel�r sah�b� olmaları ve özell�kle ev sah�b� 

olmaları arasında doğrusal b�r geç�ş vardır ve bu �l�şk�n�n komşuluk 

beklent�s�n�n bekarlara göre daha fazla olması şaşırtıcı değ�ld�r. Mevcut 

araştırmanın sonuçları l�teratürdek� evl� b�reyler�n komşuluk beklent�s�n�n 

fazla olacağı sonucunu desteklemekted�r. 

Sonuç olarak mevcut çalışmada şeh�rlerde yaşayan b�reyler�n 

köylerde yaşayanlara göre daha az güven�l�r çevrede yaşadıkları, 

çevreler�ndek� �nsanlara daha az güvend�kler�, komşuluk �l�şk�ler�n�n daha az 

olduğu, bunun karşılığında şeh�rde yaşayanların köyde yaşayanlara göre 

faklılığa toleranslarının yüksek olduğu bulunmuştur. Buna �lave olarak; 

�nsana güven, komşuluk ve farklılığa hoş görü b�reyler�n YD'unu olumlu 

etk�lerken, çevren�n güven�rl�l�ğ� �le komşuluk �l�şk�s� ve �nsana güven 

arasında, �nsana güven �le komşuluk arasında, farklılığa tolerans �le 

komşuluk arasında �stat�st�k� olarak anlamlı b�r �l�şk�n�n olduğu bulunmuştur. 

Eğ�t�m düzey� arttıkça b�reyler�n güven�l�r çevre taleb�, farklılığa hoş görü 

düzey� artmakta, etraflarındak� b�reylere olan güvenler� azalmaktadır.  

Erkekler kadınlara oranla çevrey� daha güven�l�r algılarlarken, evl�ler�n 

tatm�n ed�c� komşuluk beklent�s� bekarlara göre yüksekt�r. Gel�r arttıkça YD 

artmakta,  komşuluk beklent�s� ve farklılığa hoş görü düzey� de artmaktadır. 

Buna �lave olarak b�reyler�n yaşları arttıkça YD'ları ve tatm�n ed�c� 

komşuluk beklent�ler� de artmaktadır. 
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İlköğret�m Öğrenc�ler�n�n Okuma Prof�l�n�n “Okuma 

Eğ�l�mler�” Bağlamında İncelenmes�* 
 

Gıyasett�n AYTAŞ** 

Müzeyyen ALTUNBAY*** 

 
Öz 

Okumayı etk�leyen öneml� faktörlerden b�r� b�rey�n okuma eğ�l�m�d�r. 

Eğ�l�m; yaş, c�ns�yet, eğ�t�m, b�reysel farklılıklar, gel�ş�m özell�kler� vb. g�b� b�rçok 

unsurdan etk�leneb�l�r ve zamanla değ�şeb�l�r. Bu çalışma, Türk�ye'n�n yed� coğraf� 

bölges�n�n her b�r�nden tesadüfî örneklemle alınan toplam 16 okulda öğren�m gören 

2045 �lköğret�m öğrenc�s� �le yapılmıştır. Öğrenc�ler�n okuma eğ�l�mler�n�n 

bel�rlenmes� amacıyla �lköğret�m �k�nc� kademeye karşılık gelen ortalama 12-15 yaş 

grubunu kapsayan 6, 7 ve 8. sınıf öğrenc�ler� örneklem olarak seç�lm�şt�r. İlköğret�m 

öğrenc�ler�n�n genel okuma eğ�l�mler�n� tesp�t etmek amacıyla yapılan bu çalışmada, 

hazırlanan anket aracılığı �le okuma eğ�l�mler�n�n, okuma prof�ller�n�n ve sonuç 

olarak okuma alışkanlıklarının tesp�t ed�lmes�ne çalışılmıştır. Çalışmada anket 

aracılığı �le toplanan ver�ler, SPSS programı �le frekans anal�z� yapılmasıyla elde 

ed�lm�şt�r. Sonuç olarak öğrenc�ler�n okudukları k�tapları seçmeler�nde b�reysel 

terc�hler�n�n d�ğer seçeneklere göre daha etk�l� olduğu, b�reysel terc�hlere bağlı 

olarak okumaktan hoşlandıkları konular ve türler �le okumaktan 

hoşlanmadıkları/terc�h etmed�kler� türler�n kız ve erkek öğrenc�ler yönünde 

farklılaştığı bulgularına ulaşılmıştır. 

Anahtar Kel�meler: okuma alışkanlığı, amaca göre okuma, okuma eğ�l�m�, 

okuma prof�l�. 

 

 

                                                 
* Bu çalışma, Prof. Dr. Gıyasett�n AYTAŞ danışmanlığında hazırlanan “İlköğret�m Türkçe 
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The Analys�s of Read�ng Prof�le of Pr�mary School 

Students �n the Context of The�r Read�ng Tendency  
 

Abstract 

One of the �mportant factors affect�ng read�ng �s the �nd�v�dual's tendency 

to read. The tendency may be affected by many factors such as age, sex, educat�on, 

�nd�v�dual d�fferences, and developmental character�st�cs and so on; also �t may 

change �n t�me. Th�s study was conducted �nclud�ng 2045 students from 16 schools 

and these part�c�pants were chosen randomly from 7 geograph�cal reg�ons of Turkey. 

In order to determ�ne the read�ng tendency of the students, 6th, 7th and 8th grade 

students were chosen as the sample of the study, wh�ch actually corresponds to 12-

15 age group �n pr�mary school.  In th�s study, wh�ch a�ms to f�nd out the read�ng 

tendency of the students, �t �s tr�ed to determ�ne the tendency of read�ng, the prof�le 

of read�ng and read�ng hab�ts v�a a quest�onna�re. The data collected through 

quest�onna�re �n the study were obta�ned by frequency analys�s by us�ng SPSS. As a 

result, �t �s seen that �nd�v�dual preferences are more effect�ve wh�le choos�ng a book 

to read, and accord�ngly �t �s apparent that because of the �nd�v�dual preferences, the 

themes and k�nds of the books wh�ch they l�ke/ don't l�ke/ prefer/don't prefer have 

d�ffered. 

Keywords: read�ng hab�ts, read�ng purpose, read�ng tendency, read�ng 

prof�le.  
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G�r�ş 

Temel d�l becer�ler�nden b�r tanes� olan okuma, �nsanın anlama 

çabası �le anlatma �ht�yacı sonucunda ortaya çıkan b�r eylemd�r. F�zyoloj�k, 

z�h�nsel ve b�l�şsel süreçler� barındıran okuma eylem�, 21. yüzyılda yen� 

alanlara bölünüp yen� kavramlara bürünerek (e-okuryazarlık, medya 

okuryazarlığı, b�lg� okuryazarlığı, beden d�l� okuryazarlığı vb.) önem�n� 

devam ett�rmekted�r.  

D�l eğ�t�m� ve öğret�m�n�n temel alanlarından b�r� olan okuma 

eylem�, yazma �le b�rl�kte �lköğret�mde kazanılmaya başlar. Okuma 

yazmanın öğren�lmes�ne kadar, k�tapla tanışılmış olunsa da (res�ml� k�taplar, 

boyama k�tapları vd.) bunlar daha çok a�leler�n terc�h� �le alınmış k�taplardır. 

Okuma-yazmanın öğren�lmes�nden ve �lk edebî zevk�n tadılmasından sonra 

çocuk, okuma terc�hler�n� ağırlıklı olarak kend�s� bel�rler. Böylece 

başlangıçta k�tapla kend�s� arasında aracı konumunda olan ebeveynlere artık 

�ht�yaç kalmaz, çocuklar kend� �stek ve arzuları �le seçt�kler� eserler� 

okumaya başlarlar.  

Günümüzde okumaya da�r yapılan araştırmalarda (Özdem�r, 2013; 

Yıldız, 2010; Balcı, 2009; Görücü, 2014; Kasımoğlu, 2014; Darıcan, 2014; 

Suna, 2006; Battalbaş, 2013; Eker, 2000; Açık, 2000) değ�n�len ve aynı 

zamanda eleşt�r�len en öneml� noktalardan b�r tanes� “okumanın alışkanlığa 

dönüştürülememes�” meseles�d�r.  

Yapılan b�l�msel araştırmalar net�ces�nde okuma alışkanlığı �le 

b�rl�kte Türk�ye'n�n okuma prof�l� de ortaya konmaktadır. Okumanın 

alışkanlığa dönüştürülmes� erken yaşlarda çocuğun, edebî değer� yüksek 

eserlerle tanışması �le mümkündür. Aks� durum söz konusu olduğunda, b�r 

başka dey�şle okumanın alışkanlığa dönüştürülememes�nde b�rçok unsur 

etk�l� olmakla b�rl�kte temel olarak şu maddeler sıralanab�l�r: 

· A�le Ortamı: Çocuğun yet�şt�ğ�, büyüdüğü evde kütüphane, 

k�taplık ya da k�tabın bulunmayışı, a�len�n okumaya özen 

göstermemes�, okumaya yönel�k olumsuz tutumları 

· Ebeveynler�n Tavrı: Sınav odaklı k�tapların (test k�tapları vs.) 

har�c�nde edebî eserler�n okutturulmaması 
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· Öğretmen Tavrı: Çocuğun sadece bel�rl� eserlere 

yönlend�r�lmes�, bel�rl� türler� okumaya zorlanması, k�tap 

okumanın ceza yöntem� olarak sunulması 

· Basılı Materyallerden Kaynaklı Sebepler: Okunan 

materyaller�n (k�tap, derg�, gazete vd.) çocuğa göre olmayışı, 

çocuk edeb�yatının, eğ�t�m ps�koloj�s�n�n ve gel�ş�m kuramlarının 

genel �lkeler�yle bağdaşmaması, ed�n�len �lk k�tapların çocukta 

hayal kırıklığı yaşatmış olması, k�tapların genel özell�kler�nden 

kaynaklı sorunlar (tekn�k olarak hatalı basımlar, şek�l 

özell�kler�n�n göz ardı ed�lmes� vd.) 

· B�reysel özell�kler: Çocukların k�ş�sel gel�ş�mler�ne ve 

b�reysel terc�hler�ne uygun olmayan k�tapların 

okutturulmasındak� genel ısrarcı tutum. 

Erken yaşlardan �t�baren okuma alışkanlığında etk�l� olan bu 

maddelere ekonom�k durum, toplumun kültürel yapısı vb. g�b� maddeler de 

ekleneb�l�r. Bel�rt�len bu hususlar, okuma zevk�n� kırmakla kalmaz, 

çocukların okumaya karşı genel tutumlarını da olumsuz etk�ler. Çocukluktan 

başlayan okuma �lg�s�zl�ğ� ve �steks�zl�ğ� böylece yet�şk�nl�kte de devam 

eder. Okuma, her şeyden önce b�r kültür meseles�d�r. 21. yüzyılda tıpkı sanat 

ve edeb�yat g�b� “okuma alışkanlığı” da artık b�r kültür meseles� olarak 

algılanmaktadır. Bunun en somut örneğ� uluslararası b�r boyuta taşınan PISA 

araştırmasıdır. 2012 PISA N�ha� Raporuna göre Türk�ye “okuma becer�s� 

alanında, gel�şm�ş ülkeler�n ortalamasının altındadır (Bk. Graf�k 1). 
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Graf�k 1. Türk�ye �le Alt ve Üst Sıralardak� Ülkeler�n Okuma 

Performansı Ortalama 

(PISA, 2015, s.32) 

 

Graf�k 1'de görüldüğü g�b� Türk�ye, okuma alanında dünya ülkeler� �le 

kıyaslandığında ortalamanın altında kalmaktadır. Peru, Katar, 

Kazak�stan'dan �ler� olmakla b�rl�kte OECD ülkeler� başta olmak üzere 

S�ngapur, Honkong-Ç�n ve Şangay-Ç�n'den b�r hayl� ger�ded�r. Sadece 

yöntem tekn�k boyutuyla değ�l, sosyoloj�k ve kültürel açıdan da ele alınması 

gereken okuma alışkanlığı, gel�şm�ş toplum olmanın temel 

göstergeler�ndend�r. Türk�ye'n�n okuma kültürü �le �lg�l� yapılan b�r d�ğer 

araştırma da PISA sonuçlarını doğrular n�tel�kted�r. Kültür Bakanlığı 

tarafından yapılan araştırmada Türk�ye Okuma Kültürü Har�tasına göre yılda 

ortalama 7.2 k�tap okunmaktadır. Bununla b�rl�kte okurun, k�tap seç�m�n� 

yönlend�ren temel ölçütler “k�tap adı %25.6, derg�/gazeteler�n k�tap ekler� 

%23.7, k�tapevler�n� gezme %14.4, yazarın popülerl�ğ� %14.3, k�tap kapak 

tasarımı %13.2, �nternet s�teler�ndek� k�tap tanıtım yazıları %12.8, TV'dek� 

k�tap tanıtımları %11.6 ve yayınev�n�n tanınmışlığı %3.6” olarak 

bel�rt�lm�şt�r. Bu ölçütler k�tap okumada öneml� olmakla b�rl�kte, daha çok 

k�tap tem�n etme �le �lg�l�d�r. 

Okuma eylem�n� etk�leyen pek çok etken olmakla b�rl�kte k�ş�n�n 

okuma amacı, okuma faal�yet�n� yönlend�rmes� bakımından ayrıca üzer�nde 

durulması gereken b�r konudur. Okuma amacı üçe ayrılab�l�r: 
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              Okuma Amacı 

 

 

Araştırma Amaçlı Okuma      Vak�t Geç�rme Amaçlı Okuma     Edebî 

Zevk Amaçlı Okuma  

· Araştırma Amaçlı Okuma: B�r konu hakkında b�lg� 

ed�nmek, ödev hazırlamak, b�l�msel b�r rapor sunmak �ç�n gerekl� 

olan kaynakların �ncelen�p okunması esasına dayanır. Tezler, 

makaleler, b�l�msel k�taplar bu yolla oluşturulur.  

· Vak�t Geç�rmek Amaçlı Okuma:  Sadece vak�t geç�rmek, 

oyalanmak amacıyla rastgele yapılan okumalardır. Söz gel�m�, 

havaalanlarında, otobüs duraklarında ya da herhang� b�r �şlem �ç�n 

sıra beklerken yapılan gel�ş�güzel okumalar, bu amaç kapsamında 

değerlend�r�leb�l�r. Çoğu zaman gazete, broşür ya da derg� g�b� 

çabuk okunab�lecek b�r okuma materyal� seç�l�r. 

· Edebî Zevk Amaçlı Okuma: D�ğer faktörlere göre 

bel�rley�c�d�r. K�ş�n�n �lg� ve eğ�l�m�ne göre okuyacağı türler değ�şse 

de �çsel mot�vasyon ve güdülenme daha etk�l�d�r. Düzenl� k�tap 

okuyan k�ş�ler�n, sevd�ğ� yazarlar ya da şa�rlere a�t eserler�n hemen 

hemen tümünü okumaları ya da ağırlıklı olarak sevd�kler�-

hoşlandıkları konulardak� k�tapları (ş��r, anı, gez� yazısı, h�kâye vd.) 

okumaları, edebî zevk �ç�n okumaya örnekt�r. Edebî zevk� bel�rleyen 

unsurların başında k�ş�n�n gel�ş�m özell�kler� �le b�rl�kte genel okuma 

eğ�l�m� gelmekted�r. B�rey�n boş vakt�nde terc�h ett�ğ� ve okuduğu 

eserler de edebî zevk amacıyla okumaya örnek olup bu tür 

eserlerden b�lg�lenme amacıyla da yararlanılab�l�r. 

Okuma amacı açısından değerlend�r�ld�ğ�nde edebî zevk �ç�n okuma 

ayrı b�r öneme sah�pt�r; çünkü her şeyden önce k�ş�, okuma zevk� kazanmış, 

okumanın tadına varab�lm�şt�r. Bundan sonra seçeceğ� eserler� kend� zevk ve 

beğen�s�ne uygun, �lg� alanlarına h�tap eden, kend� okuma eğ�l�mler�n� 

yansıtan eserler arasından seçer. Bu açıdan okuma eğ�l�m� üzer�nde özenle 

durulması ve konunun ps�kososyal açıdan ele alınması gerekmekted�r. 

 

Gıyasett�n AYTAŞ-Müzeyyen ALTUNBAY
İlköğret�m Öğrenc�ler�n�n Okuma Profil�n�n “Okuma Eğ�l�mler�” Bağlamında İncelenmes�

170



 

 

Okuma Eğ�l�m� 

B�r felsef� ter�m olarak eğ�l�m, (Cev�zc�, 1999) “B�r şeyde, b�r 

nesnede potans�yel olarak bulunan n�tel�k. B�r c�sm� herhang� b�r nesneye 

doğru harekete geç�ren güç ya da etk�. İnsanın etk�nl�ğ�n� çoğunluk haz 

sağlayan amaçlara doğru yönelten güç. Var olan b�r şeyde o şey�n durumunu 

değ�şt�rmeye yönel�k potans�yel. İnsanları bell� davranışlara yönelten duygu 

ve güç” şekl�nde tanımlanmaktadır. TDK �se eğ�l�m� “B�r şey� sevmeye, 

�stemeye veya yapmaya �çten yönelme, mey�l, temayül” olarak açıklamıştır. 

O hâlde eğ�l�m, �nsanda bel�rl� b�r şeye karşı �çten gelen b�r temayülü ve onu 

gerçekleşt�rmek �ç�n duyulan arzuyu �fade etmekted�r. 

Eğ�l�m� harekete geç�ren temel mot�vasyon, k�ş�n�n okuma �stek ve 

arzusudur. Ps�koloj�k b�r süreç olan mot�vasyon Schunk tarafından İht�yaç-

İtk�-Davranış olarak açıklanmıştır (Schunk, 2012, s.456). Okuma alanına 

uygulandığında bu kuramda; �ht�yaç, okumayı; �tk�, �çsel mot�vasyonu ve 

davranış, okuma eylem�n�n gerçekleşt�r�lmes�n� karşılamaktadır. 

 

           İht�yaç           İtk�  Davranış 

            

 Okuma        İçsel Mot�vasyon   Okuma eylem�n�n 

gerçekleşt�r�lmes� 

                    (�stek, arzu)  

       

Okuma eğ�l�m�ne da�r yapılan b�l�msel çalışmalar (Arıcı, 2005; 

Okur, Süğümlü, Göçen, 2014; Üstten, P�lav, 2014) net�ces�nde öğrenc�ler�n 

k�tap okuma �lg� ve alışkanlıkları �le b�rl�kte okuma eğ�l�mler�n� bel�rleyen 

etkenler tesp�t ed�lm�şt�r. B�reyler�n yaş özell�kler�ne göre ortalama okuma 

eğ�l�mler�n�n bel�rlenmes� onlara uygun okuma materyaller�n�n tesp�t ed�l�p 

sunulmasını sağlaması açısından öneml�d�r.  

Yaş Gruplarına Göre Genel Okuma Eğ�l�mler� 

Eğ�t�mde genel öğret�m programından bağımsız olarak öğrenc�ler�n 

düzenl� k�tap okumasını sağlamak, her zaman kolay değ�ld�r. Ülkem�zde 

okumanın toplumsal olarak henüz alışkanlığa dönüştürülemed�ğ�n� gösteren 

çalışmalar da bu düşüncey� doğrular n�tel�kted�r.  Söz konusu alışkanlığın 

ed�n�lmes�nde öğrenc�ler�n okuma eğ�l�mler� bel�rley�c� b�r faktördür. Okuma 

eğ�l�m�; b�reysel farklılıklar, kültürel farklılıklar, eğ�t�m, yaş, c�ns�yet vb. 
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g�b� b�rçok unsurdan etk�len�r. Örneğ�n aynı yaşta aynı c�ns�yette olan �k� 

çocuktan b�r� konusu tar�h olan roman ya da h�kâyelerden hoşlanırken d�ğer� 

fantast�k eserlerden hoşlanab�l�r; çünkü temel�nde gel�ş�m özell�kler�ne bağlı 

b�reysel terc�hler etk�l�d�r. Bununla b�rl�kte genel olarak yapılan araştırmalar 

�le okuma terc�hler�n� bel�rlemeye yönel�k var olan akadem�k araştırmalar 

net�ces�nde ortalama b�r eğ�l�m düzey� tesp�t ed�leb�lmekted�r. 

  “Çocuklar arasında açılan anketlerden b�r� V�yana'da meşhur 

ps�kolog Charlotte Bühler tarafından �dare olunmuştur.  Charlotte Buhler 8-

20 yaşlar arasında bulunan 8000 çocuk ve genç arasında açtığı bu ankette 

“Hang� k�tabı en z�yade severek okuyorsun? Neden?” sorusunu sormuştur. 

Ver�len cevaplara göre dört okuma eğ�l�m� tesp�t olunmuştur” (Dem�ray, 

1971, s.46). Bu dört okuma eğ�l�m� şu şek�lded�r: 

a. İlk eğ�l�m halk masallarıyla başlar. 

· Kız çocuklarında 10, erkek çocuklarında 9 yaşlarına kadar %75 

oranında masal okunur. Halk masallarından sonra çocukların 

�lg�lend�kler� masallar B�nb�r Gece Masalları, Andersen Masalları 

g�b� sanat masallarıyla efsaneler ve halk k�taplarıdır. Aynı zamanda 

Rob�nson Crusoe ve Sergüzeşt h�kâyeler� de okunur. 

· 12 yaşından başlayarak kızlarda 14, erkeklerde 16 yaşına kadar 

süren b�r tereddüt devres�nden sonra asıl romanlara karşı �lg� uyanır. 

b. İk�nc� eğ�l�m de b�r�nc�n�n yanı sıra okuldan önce görülür. Bunda 

çocuk hayatı öneml�d�r. Böylel�kle küçük okuyucu hayatla 

�lg�lenm�ş olur. 

c. Üçüncü eğ�l�m b�lg� k�taplarına karşıdır. 

d. Dördüncü eğ�l�m sanat değerler�n� takd�r, sanatı kavramak �ç�n 

okumak dördüncü eğ�l�md�r. Bu kısmen buluğ evres�nde, kısmen 

daha sonra görülür (Zeng�n, Zeng�n; 2007, s.101-102).  

Genel olarak bakıldığında yaş gruplarının gel�ş�mler�ne uygun olarak 

terc�h ett�kler�/okudukları eserler Gökşen (1985) tarafından a. Masal Çağı b. 

Serüven-Robenson Çağı c. Soyut Konulara eğ�l�m çağı olmak üzere üçe; 

Yalçın ve Aytaş (2008) tarafından a. 0-5 Yaş Grubu (Okul Önces�), b.  6-8 

Yaş Grubu (1. Kademe 1. Devre), c. 9-12 Yaş Grubu (1. Kademe 2. Devre), 

ç. 13-15 Yaş Grubu (İlk Gençl�k Çağı) olmak üzere dörde; Sever (2010) 

tarafından okul önces�, �lköğret�m dönem� olmaz üzere �k�ye ve Göğüş, 
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çocukluk dönemler�n�; er�nl�k önces�, er�nl�k ve �lk gençl�k dönem� olarak 

üçe ayırmaktadır (Göğüş, 1978). 

Çocukların okuma eğ�l�mler� üzer�nde tesp�tlerde bulunan Çoruh 

(1943), okuma eğ�l�m� �le duygusal gel�ş�m� beraber açıklamaya çalışır. 

Çoruh'a göre çocuk “2 -4 yaşları arasında kuvvetl� b�r �ç hayatı yaşar. Bu 

zamanda antropomorf�zm tarzı hâk�md�r. Oyunlarında bu hâl, açıkça görülür. 

8-9 yaşlar, real�teye merak yaşının başlangıcına kadar, masal devr�d�r. 

Real�te devr�nde, 9-14 yaşlarında çocuk real�st olur. Hayalden hak�kate 

döner. Masaldan vakalara, müşahedeye, mantıka ayanma devr� başlar. Bu 

dev�rde vücut kuvvet�, kahramanlık daha çok takd�r ed�l�r. Şarlokholm�s'ler, 

C�ngöz Reca�ler, Robensonvar� h�kâyeler ve vakalardan zevk alınır. Bunlar, 

takl�de yelten�l�r ve dramat�k göster�lerde bunlar hâk�m olur” (Çoruh, 1943, 

s.10-11). 

Eğ�l�m, gel�ş�m özell�kler�yle �lg�l� olduğu kadar merak duygusuyla 

da �lg�l�d�r. Çocukların küçüklükten �t�baren (özell�kle Freud'un kuramındak� 

fall�k dönem ya da P�aget'�n kuramındak� �şlem önces� dönem) sordukları 

sorular, onların öğrenme arzularını olduğu kadar �lg� ve eğ�l�mler�n� de 

ortaya koymaktadır. Bu bakımdan, çocukların eğ�l�mler�,  keşfed�lmey� 

bekleyen b�r yetenek g�b�d�r. Çocukluk dönemler� ve bu dönemlere a�t 

okuma eğ�l�mler� ana hatları �le şu şek�lded�r: 

· İlk Çocukluk Dönem� (0-6 Yaş Grubu) 

0-2 yaş arası bebekl�k dönem� olarak kabul ed�lse dah� ortalama 1-2 

yaşlarındak� çocuklara uygun k�taplar her geçen gün artarak raflarda yer�n� 

almaktadır. İlk çocukluk dönem�nde ortalama 6 yaşına kadar olan çocuklar 

henüz okumaya geçmed�kler�nden onlara ver�lecek k�taplarda a�le seç�m� 

öncel�kl�d�r. Bu yaşlarda k�tap sevg�s�n�n kazanımında çocuğun �lg�s�n� 

çekeb�lecek bol res�ml� k�taplara �ht�yaç vardır. Bu dönemdek� çocukların 

ağırlıklı olarak masallardan hoşlandığı b�l�nmekted�r. B�rçok edebî türle 

henüz karşılaşılmamıştır. 

“1-2 yaşlarındak� k�taplar, özell�kle görsel n�tel�kler�yle çocukların 

oyun gereks�nmeler�ne karşılık veren b�r oyuncak g�b�d�r. Çocuk k�tabı 

ev�r�p çev�r�r, ağzına götürür, res�mler�ne bakarken b�r yandan da çevres�n� 

tanıma ve merak �ht�yacını g�der�r” (Yılar; Celepoğlu, 2010, s.39). Daha 

sonrak� yaşlarda �lk boyama k�taplarıyla, res�ml� k�taplarla karşılaşılır. Sever 
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(2010, s.66), “3-4 yaş c�varındak� çocukların masal, b�lmece k�taplarında yer 

alan res�mlerdek� farklı yüz �fadeler� üzer�nde konuşturulması, bu �fadeler� 

tanımaları �ç�n gerek�rse �puçları ver�lmes�” gerekt�ğ�n� bel�rt�r. 

“5 yaş dönem�nde çocuklar �ç�n konunun �lg�nç olması daha 

öneml�d�r. Ancak bu yaşta da res�mler ve res�mler�n ayrıntıları öneml�d�r. 

Parlak, açık ve farklı renkler �lg�ler�n� çeker” (Yılar; Celepoğlu, 2010, s.40). 

Bu dönemdek� çocukların �lg�ler� daha çok, konuları hayvanlar olan sanatsal 

masallara, h�kâyelere, d�ğer halk masallarının olduğu k�taplar �le bol res�ml� 

ve şek�ll� k�taplara yönel�kt�r. Bu k�taplar �se ebeveynler �le b�rl�kte çocuğa 

okunmalı, res�mler üzer�nden konuşulmalı, çocuğun �fade becer�s�n�n 

gel�şt�r�lmes�ne çalışılmalıdır.  

· Orta Çocukluk Dönem� (7-10 Yaş Grubu)  

Okuma ve yazmanın öğren�lmes�yle çocuk �ç�n b�l�nçl� olarak k�tap 

seç�m� ya da k�tap terc�h� dönem� başlar. Okuma heves�n�n bu yıllarda çok 

olduğu göz önünde tutulmalı ve çocuğa sunulacak k�taplarda b�rtakım 

hususlara d�kkat ed�lmel�d�r. İlk yıllarda masal türünde eserler çocuğun 

�lg�s�n� çekerken �lerleyen dönemlerde konusunu hayvanlardan, doğadan 

alan h�kâyelere de yer ver�l�r. Bu dönem�n b�r d�ğer özell�ğ� �se a�leden ve 

yakın çevreden bağımsız olarak çocuğun sosyalleşt�ğ� ve arkadaş kazandığı 

b�r dönem olmasıdır. Dolayısıyla orta çocukluk dönem�nde k�tap okuma 

alışkanlığının oluşmasında arkadaş tavs�yes� etk�l� b�r unsur olarak görülür. 

“İlerleyen yıllar ve okulda kazanılan deney�mlerle b�rl�kte daha 

gerçekç� konular çocukların dünyasına h�tap etmeye başlar. 6-7 yaş 

dönem�nde doğa, hayvan ve d�ğer çocukları konu alan kısa ve bol res�ml� 

öyküler daha çok �lg� çeker” (Özbay, 2011, s.73). Bu nedenle çocuklara hem 

onların hayal dünyalarına hem de gel�ş�mler�ne (sosyal, ahlak� vb.) destek 

sağlayacak eserler�n ver�lmes� önem kazanır. 

· Son Çocukluk Dönem� (10-12 Yaş Grubu) 

Son çocukluk dönem�n�n sonlarına doğru artık yavaş yavaş 

çocukluktan ergenl�ğe doğru geç�lmekted�r.  “Bu dönemdek� çocuklara, 

edeb�yatın �lg� alanına g�ren b�rçok konuyu sanatçı bakış açısıyla �şleyen 

k�taplar sunulab�l�r. Seç�lecek k�taplarda, çocukların hem b�reysel �lg� ve 

beklent�ler� göz önünde bulundurulmalı hem de türsel b�r çeş�tl�l�k (roman, 

öykü, yaşamöyküsü, anı, ş��r g�b�…) oluşturulmalıdır” (Sever, 2010, s.71). 

Bu dönemde somut �şlemler dönem�nden çıkan ve soyut düşünme becer�s�n� 
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kazanmayı başarmış çocuklar �ç�n çok sayıda okunab�lecek k�tap seçeneğ� 

vardır. 

Dem�ray (1971, s.47),  bu dönemdek� erkek çocuklarda “dramat�k 

h�kâyeler�n, erkek çocukların hayatıyla �lg�l� sergüzeştler�n; seyahat, 

kahramanlık h�kâyeler�n�n, efsaneler, h�kâye tarzında tar�h, �catlarla �lg�l� 

yazıların, erkek ve kadın hayatına a�t h�kâyeler�n, esrarlı yazıların, b�l�mle 

�lg�l� yazıların, pol�s h�kâyeler�n�n, tab�at ve hayvan h�kâyeler�n�n” kızlar �ç�n 

�se okul ve ev hayatıyla �lg�l� yazıların, per� masallarının, başka 

memleketlere a�t h�kâyeler�n, erkek ve kadın hayatına a�t yazıların ve esrarlı 

yazıların �lg� çek�c� bulunduğunu bel�rtm�şt�r. Bununla b�rl�kte Dem�ray'a 

göre özell�kle 12 yaş c�varında olan erkek çocuklar �ç�n b�yograf�ler, tar�h� 

h�kâyeler, nüktel� h�kâyeler, �catlarla, keş�flerle �lg�l� yazılar, m�toloj�, esrarlı 

h�kâyeler, pol�s h�kâyeler� caz�pken; kızlar �ç�n okul ve ev hayatı, erkek 

çocuklarla �lg�l� sergüzeşt h�kâyeler�, yet�şk�nlere mahsus h�kâyeler, �catlar 

ve b�yograf�ler, ş��r, esrarlı h�kâyeler daha caz�pt�r (1971, s.48). Bu nedenle 

son çocukluk dönem�nde olan b�reylere bu eserler�n sunulması okuma 

�lg�ler�n�n devamlılığı �ç�n şarttır.  

· İlk Gençl�k Dönem� (12-15 Yaş Grubu) 

Ortalama 12-13 yaşından sonra g�r�len ergenl�k dönem�yle beraber 

b�rey artık çocukluktan çıkıp ergenl�ğe doğru yol almaktadır. Bu sürede 

ergenl�k ve ergenl�ğ�n get�rd�ğ� yükümlülükler k�ş�de b�rtakım sorunlara 

neden olsa b�le b�lme-anlama-öğrenme merakının bu dönemde hayl� fazla 

olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır.  

  “Genç �nsan �lk ergenl�ğe g�rd�ğ�nde (12-15 yaşlar) aşk eğ�l�m� 

merkez� b�r konum alıp öğrenme ve oyun �k�nc�l role düşer. Bu durum, 

er�nl�ğ�n �lk yıllarında akadem�k �lg�n azalmasını açıklamamıza yardımcı 

olur” (Elk�nd, 2011,  27). Batı l�teratüründe Adolescence (gençl�k) olarak 

adlandırılan bu dönemdek� b�reyler �ç�n en öneml� sorun, onların kend�ler�n� 

tanımaları ve “k�m olduklarını” keşfetmeler�d�r. İlk gençl�kte b�rçok b�rey 

�ç�n “Ben k�m�m?” sorusu önem taşır. Olumlu benl�k algısının oluşturulması 

�le b�rl�kte bu soruya ver�lecek olumlu cevaplar, b�rey�n bu dönem� başarıyla 

tamamlamasını sağlar. 

“Okuma faal�yetler�n�n daha b�l�nçl� ve fazla olduğu dönemd�r. 

B�reysel hayat, macera, gez�, tar�h ve b�l�mlere mey�ll�d�r” (Çavuşoğlu, 
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2006, s.32). “G�zl�l�kten hoşlanırlar, g�zl�l�k �çeren roman, f�lm ve öyküler� 

severler. Okudukları k�taplarda kend�ler�n� görürler, beğen�lme �stekler� çok 

fazladır. İlg� ve �ht�yaçları dağınıktır. Yalnız kalma �stekler� vardır, duygusal 

yönden bağımsız olma �steğ� hâk�md�r, bazen çocuksu bazen yet�şk�n rol 

üstlen�rler” (Yalçın; Aytaş, 2008, s.41). Bu yaş dönem� b�reyler�nde kız ve 

erkekler�n okudukları eserler bu nedenle c�ns�yete göre farklılık göstereb�l�r. 

Zeng�n; Zeng�n (2007, s.103-104) “14 yaş c�varındak� erkekler�n 

daha çok halka h�taben �lm� derg�ler veya k�taplara, �cat h�kâyeler�ne, uzun 

h�kâyelere, b�yograf�lere, tar�h ve gez� yazılarına; kızların �se büyüklere 

mahsus yazılar, ş��rler �le tems�llere” yöneld�kler�n� bel�rtm�şt�r. Bu dönem 

�lköğret�m �k�nc� kademeye denk gelmekted�r. Bu kademede var olan Türkçe 

eğ�t�m-öğret�m müfredatında b�rçok türün, çocuklara okuma aracılığı �le 

kazandırılması amaçlanmıştır. B�r başka dey�şle bu dönem�n sonuna kadar 

b�rey, b�rçok türü tanımış olur. 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın model�, evren ve örneklem, ver�ler�n 

toplanması ve ver�ler�n anal�z� g�b� bölümler ele alınmıştır. Araştırmanın 

n�cel kısmında anketten yararlanılmış olup ver�ler�n anal�z� �ç�n SPSS 

programı kullanılmıştır. Yapılan frekans anal�z� net�ces�nde elde ed�len 

sonuçlar bulgular kısmında göster�lmekted�r. 

Araştırmanın Örneklem Grubu 

Çalışmada heterojen (ayrışık) örneklem grubu bel�rlenm�ş ve amaçlı 

örneklem yöntemler�nden yararlanılarak araştırmaya kaynaklık eden 

örneklem grubu bel�rlenm�şt�r. Burada temel amaç araştırma sonucunda elde 

ed�lecek bulguların genelleneb�l�r olmasıdır. Bu nedenle Türk�ye'n�n yed� 

coğraf� bölges�nden tesadüfî yöntemle seç�len toplam 16 okulda öğren�m 

gören 2045 öğrenc� araştırmanın örneklem kısmını oluşturmaktadır.  

Ver�ler�n Toplanması 

Balcı ver� toplanmasına �l�şk�n olarak “Ver�ler, bell� konulardak� 

gerçekler�n sembol�k �fadeler�d�r. Ver�ler �şlenmem�ş kanıtlardır; ekonom�k 

b�r değere henüz dönüşmem�ş ve �nsan davranışı üzer�nde etk�s� olmayan 

dayanaklardır. Araştırmada ver�ler araştırma amacını gerçekleşt�rmek �ç�n 

gerekl� olan kanıtlardır” (Balcı, 2011: 149) d�yerek ver�ler�n araştırmalardak� 

önem�n� ortaya koymaktadır. 
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Bu çalışmada öğrenc�lere a�t k�ş�sel b�lg�ler�n yanı sıra (yaş, c�ns�yet 

vd.) okuma eğ�l�mler�n� de bel�rleyecek olan b�r Anket Formu hazırlanmıştır. 

Anket ham hâl�yle dört alan uzmanının görüşüne sunulmuş, b�rb�r�nden 

bağımsız olarak değerlend�rmede bulunan alan uzmanlarından gelen dönütler 

net�ces�nde ankete son hâl� ver�lm�şt�r.  

Ver�ler�n Anal�z� 

Araştırmanın bu kısmında hazırlanan anket �le b�rl�kte elde ed�len 

sonuçlar SPSS 20.0 programı �le frekans anal�z� yapılarak 

değerlend�r�lm�şt�r. Frekans anal�z� �le yed� coğraf� bölgeden rastgele alınan 

okullarda öğren�m gören toplam 2045 öğrenc�n�n genel okuma prof�ller� 

çıkarılarak okuma eğ�l�mler� tesp�t ed�lm�şt�r.  

 

 

 

BULGULAR VE YORUM 

Tablo 1. Çalışma grubuna dâh�l ed�len öğrenc�ler�n c�ns�yete göre 

dağılımı 

 

 

Örneklem Sayısı 

 

Kız Öğrenci 

 

Erkek Öğrenci 

1078 967 

 

Çalışma grubunun 1. örneklem�n� oluşturan 2045 öğrenc�n�n 967's� 

erkek,1078'� �se kızdır. C�ns�yet dağılımının b�rb�r�ne yakın oranda 

olmasıyla b�rl�kte b�r d�ğer denk/yakın dağılım, yaş grupları eksen�nde 

aranmıştır.  

Örneklem� oluşturan 2045 öğrenc�n�n %36,4 ağırlıklı ortalama �le 13 

yaş grubuna dâh�l olduğu görülmekted�r. Katılımcıların %31,8' � 14; 

%24,4'ü 12; %4,8'� 15; %2,2's� 11 yaşında olup 16 yaşında olanların oranı 

�se %0,4'tür. Çalışmada, ortalama 12 -15 yaş grubu hedeflend�ğ�nden bu 

örnekleme daha uygun olacağından 6-, 7-, ve 8. sınıf öğrenc�ler� d�kkate 

alınmıştır. Ancak amaçlanan sınırın altında ve üstünde öğrenc�lerle 

karşılaşılması örneklem çeş�tl�l�ğ� bakımından öneml�d�r. Dolayısıyla 

öğrenc�ler�n 11-16 yaş aralığında oldukları görülmüştür.  
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 Tablo 2. Çalışma Grubuna Dâh�l Olan Öğrenc�ler�n Sınıf Sev�yeler�ne 

Göre Dağılımı 

Sınıf Sev�yes� n % 

6 652 31,8 

7 812 39,7 

8 582 28,4 

Toplam 2045 100,0 

 

Tablo 2'den anlaşılacağı g�b� araştırmaya katılan toplam 2045 

öğrenc�n�n %31,8'�n� 6. sınıf öğrenc�s�; %39,7's�n� 7. sınıf öğrenc�s� ve 

28,4'ünü de 8. sınıf öğrenc�s� oluşturmaktadır. Aynı zamanda ağırlıklı yaş 

grubunun 13, ağırlıklı sınıf sev�yes�n�n �se 7 olduğu görülmekte ve �k� 

ver�n�n b�rb�r�yle tutarlılığı gözlemlenmekted�r. 

 

Tablo 3. Öğrenc�ler�n Ayda Okudukları Ortalama K�tap Sayısı  

Ayda Okunan 

Ortalama K�tap 

Sayısı 

n % 

H�ç okumam 94 4,6 

1-2 804 39,3 

3-4 662 32,4 

4'ten fazla 485 23,7 

Toplam 2045 100,0 

Öğrenc�ler�n ayda okudukları ortalama k�tap sayısı (Bk. Tablo 3) 

�ncelend�ğ�nde h�ç okumayanların oranı %4,6; 1-2 tane k�tap okuyanların 

oranı 39,3; 3-4 k�tap okuyanların oranı 32,4; 4'ten fazla k�tap okuyanların 

oranı �se %23,7 olarak tesp�t ed�lm�şt�r. Görüldüğü h�ç k�tap okumayan ya da 

ayda 1-2 tane k�tap okuyanların oranı çok fazladır. Okunan 1-2 k�tabın 

ver�len ödev sonucu okunab�ld�ğ� de �ht�mal dâh�l�nded�r. 
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Tablo 4. Öğrenc�ler�n Üç Ayda Okudukları Ortalama K�tap Sayısı 

Son üç ayda okunan ortalama k�tap 

sayısı 
n % 

H�ç okumadım 117 5,7 

2-5 957 46,8 

6-8 551 26,9 

8'den fazla 420 20,5 

Toplam 2045 100,0 

 

Son üç ayda okunan ortalama k�tap sayıları �ncelend�ğ�nde (Bk. 

Tablo 4), h�ç okumadım şekl�nde bel�rtenler�n oranı %5,7; 2-5 arası k�tap 

okuyanların oranı %46,8; 6-8 k�tap okuyanların oranı %26,9; 8'den fazla 

okuyanların oranı �se %20,5't�r. Bu oran okuma alışkanlığının henüz 

yerleşmed�ğ�n� göstermes� bakımından öneml�d�r. Tablo 4'ten hareketle, 

k�tap okuma oranının çok düşük olduğu görülmekted�r. 

 

Tablo 5. Öğrenc�ler�n Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları 

Kütüphaneye G�tme 

Alışkanlığı 
n % 

H�ç G�tmem 549 26,8 

Nad�ren G�der�m 778 38,0 

Ayda 1-2 361 17,7 

Ayda 3 ya da 3' ten fazla 357 17,5 

Toplam 2045 100,0 

 

Katılımcıların kütüphaneye g�tme sıklıkları �ncelend�ğ�nde (Bk. 

Tablo5) h�ç g�tmed�m d�yenler�n oranı %26,8; nad�ren g�denler�n oranı %38; 

ayda 1-2 defa g�denler�n oranı %17,7; ayda 3 ya da 3'ten fazla g�denler�n 

oranı %17,5't�r. Öğrenc�ler�n d�ğer olarak �fade ett�kler� seçenek �se akraba 

yoluyla ed�nme, öğretmenden alma ya da evde olan k�taplardan okuma 

şekl�nde bel�rt�lm�şt�r. Bu durumda öğrenc�ler�n büyük b�r bölümünde 

kütüphaneye g�tme alışkanlığının olmadığını söylemek mümkündür. 

Kütüphane alışkanlığının zayıf olmasında bulunulan yerde kütüphanen�n 
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olmayışı ya da mevcut �l halk kütüphanes� �le çocuk kütüphaneler�n�n 

uzaklığı vb. g�b� sebepler�n de etk�l� olduğu unutulmamalıdır. 

 

Tablo 6. Öğrenc�ler�n K�tapları Tem�n Etme Durumları 

K�tap Tem�n� n % 

K�tapçıdan 998 49,6% 

Okul Kütüphanes� 844 41,9% 

İlçe/Halk Kütüphanes� 107 5,3% 

Arkadaş 569 28,3% 

D�ğer 274 13,6% 

 

Tablo 6 �ncelend�ğ�nde okunan k�tapların k�tapçıdan tem�n ed�lme 

oranı %49,6; okul kütüphanes�nden ed�nme oranı �se %41,9'dur. 

Arkadaşlardan ed�nme oranı %28,3; �lçe ve halk kütüphaneler�nden elde 

ed�lme oranı  %5,3„tür. Tablo 5'tek� ver�ler, bu ver�y� doğrular n�tel�kted�r 

(Bk. Tablo 5).  Bu sonuçlar, öğrenc�ler�n kütüphane kullanma oranları �le de 

uygunluk göstermekted�r. Tablo 6'da görüldüğü g�b� öğrenc�ler�n okul 

kütüphanes�n� kullanma oranları yüksek �ken �l/�lçe/halk kütüphanes�n� 

kullanma oranları çok düşüktür. Aynı şek�lde öğrenc�ler�n k�tapları en az 

�lçe/halk kütüphanes�nden ed�nd�kler�, buna karşın k�tapçıdan satın alma 

yoluyla ed�nmen�n en fazla olduğu görülmekted�r. Bu oranı okul kütüphanes� 

ve arkadaştan ed�nme aracılığı �le okuma tak�p etmekted�r. Arkadaşlardan 

k�tap alma oranının fazla oluşu k�tap okumada arkadaş etk�s�n� 

göstereb�leceğ� g�b� öğrenc�ler�n k�tap okuma eğ�l�m�nde ve sev�len türlerde 

arkadaş etk�s�n�n öneml� olduğunu da göstermes� bakımından d�kkate 

değerd�r. 

K�tapların tem�n ed�lme şekl�ne bakıldığında, okul kütüphanes�nden 

tem�n ed�len k�tapları, öğretmen kaynaklı kabul etmek bu aşamada 

mümkündür. B�r öncek� tabloyla karşılaştırmalı değerlend�r�ld�ğ�nde, tavs�ye 

kaynağı büyük oranda öğretmen olmasa b�le tem�n kaynağı %41,9 g�b� 

büyük b�r oranla okul kütüphanes�n� ve özell�kle Türkçe öğretmen�n� �şaret 

etmekted�r. Öğrenc�ler�n k�tapları tem�n şekl�ne bakıldığında okul 

kütüphanes�n�n oranının büyük olduğu görülmekted�r. Ancak �l/�lçe halk 

kütüphanes�n�n kullanım oranı daha azdır. Bu durum öğrenc�ler�n 
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kütüphaneye uzak olmaları �le açıklanab�leceğ� g�b� okul kütüphanes�n�n 

öğrenc�ler�n �ht�yaçlarını karşılamasıyla ya da kütüphaney� �ht�yaç olarak 

görmemeyle de açıklanab�l�r. Kütüphane kullanımının özend�r�lmes� 

çocukların aynı anda onlarca türle tanışmalarında ve doğrudan k�taplara 

ulaşmalarında etk�l� olmakla b�rl�kte okuma alışkanlığının sağlanmasında da 

etk�l� b�r unsurdur.  

 

Tablo 7. Öğrenc�ler�n Okudukları K�tapları Seçmeler�nde C�ns�yete 

Göre Farklılıklar  

C�ns�yete Göre K�tap Seç�m� 
C�ns�yet 

Toplam 
Erkek Kız 

Arkadaş Tavs�yes� 
n 161 243 404 

% 12,8% 15,4% 
 

Tesadüfî Karşılaşma 
n 97 46 143 

% 7,7% 2,9% 
 

Öğretmen Tavs�yes� 
n 232 307 539 

% 18,4% 19,5% 
 

B�reysel Terc�h 
n 729 913 1642 

% 57,8% 57,9% 
 

D�ğer 
n 42 68 110 

% 3,3% 4,3% 
 

 

Tablo 7'dek� ver�lerden hareketle öğrenc�ler tarafından okunan 

k�tapların, öğrenc�ler�n kend� zevk�ne göre seç�lme oranı %80,7 �le �lk 

sıradadır. Öğretmen tavs�yes� �le k�tap seçme oranı %26,5; arkadaş tavs�yes� 

�le seçme oranı %19,9 �ken rastgele seç�lme oranı %7 ve d�ğer şek�llerde 

seç�lme oranı %5,4'tür.   

Erkek öğrenc�ler�n okudukları k�tapları nasıl seçt�ğ� �ncelend�ğ�nde, 

%12,8'�n�n arkadaş tavs�yes� �le %7,7's�n�n tesadüfî karşılaşma, %18,4'ünün 

öğretmen tavs�yes� �le %57,8'�n�n �se b�reysel terc�hler�ne göre okudukları 

k�tapları seçt�kler� anlaşılmaktadır. Kız öğrenc�ler�n �se %15,4'ünün arkadaş 

tavs�yes�, %2,9'unun tesadüfî karşılaşma, %19,5'�n�n öğretmen tavs�yes� �le 

%57,9'unun b�reysel terc�hler�ne göre ve %4,3'ünün �se d�ğer şek�llerde 

KSBD, İlkbahar 2016, y. 8, s.165-190

181



 

k�tap seçt�ğ� görülmüştür. D�ğer kaynaklar �se akraba, tanıdık ve �nternette 

yer alan yorumları kapsamaktadır. Terc�h ölçütler� karşılaştırmalı olarak 

�ncelend�ğ�nde kız ve erkek öğrenc�ler�n k�tap seç�m�nde öğretmen 

tavs�yes�n�n ön planda olmadığı, genell�kle tesadüfî karşılaşma ve b�reysel 

terc�hler� �le k�tap tem�n ett�kler�, dolayısıyla b�r yönlend�r�c�den 

bahsetmen�n genelleneb�l�r olmadığı görülmekted�r. Kız öğrenc�ler�n k�tap 

seç�m�nde kend� terc�hler�nden sonra arkadaş tavs�yes� �le öğretmen 

tavs�yes�n�n etk�l� olduğu görülürken erkek öğrenc�ler�n k�tap seç�m�nde 

kend� terc�hler�nden sonra rastgele seç�mler�n daha çok olduğu 

görülmekted�r. 

K�tap terc�h�n�n yanı sıra öneml� olan b�r d�ğer değ�şken konu yahut 

tema değ�şken�d�r. Bu durumu tesp�t edeb�lmek amacıyla öğrenc�lere 

Öğrenc� Anket Formu kapsamında terc�h ett�kler�/okumaktan hoşlandıkları 

konular sorulmuş, elde ed�len ver�ler Tablo 8'de göster�lm�şt�r.  

 

Tablo 8. Öğrenc�ler�n Terc�h Ett�kler�/ Okumaktan Hoşlandıkları 

Konuların C�ns�yete Göre Dağılımı 

C�ns�yete Göre Konu Seç�m� 
C�ns�yet 

Toplam 
Erkek Kız 

Aşk/Sevg� 
n 400 521 921 

% 18,7% 21,8% 
 

Kahramanlık 
n 512 309 821 

% 23,9% 12,9% 
 

Doğa/Çevre 
n 223 303 526 

% 10,4% 12,7% 
 

Hayvanlar 
n 284 255 539 

% 13,3% 10,7% 
 

Dostluk/Arkadaşlık 
n 426 733 1159 

% 19,9% 30,7% 
 

Tar�h 
n 223 194 417 

% 10,4% 8,1% 
 

D�ğer 
n 70 74 144 

% 3,3% 3,1% 
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Tablo 8 �ncelend�ğ�nde erkekler�n %18,7's� aşk/sevg�, %23,9'u 

kahramanlık, %10,4'ü doğa/çevre; %13,3'ü hayvanlar, %19,9'u 

dostluk/arkadaşlık, %10,4'ü tar�h, %3,3'ü �se d�ğer konularda yazılmış 

eserler� terc�h ett�ğ�; kızların %21,8'� aşk/sevg�; %12,9'u kahramanlık, 

%12,7's� doğa/çevre, %10,7's� hayvanlar, %30,7's� dostluk/arkadaşlık, 

%8,1'� tar�h, %3,1'� �se d�ğer konularda yazılmış eserler� terc�h ett�ğ� 

görülmekted�r. Ver�lerden hareketle erkekler�n kızlara göre kahramanlık, 

hayvanlar ve tar�h konulu eserler�, buna karşın kız öğrenc�ler�n aşk/sevg�, 

doğa/çevre, dostluk/arkadaşlık konulu eserler� daha çok terc�h ett�kler� 

görülmüştür. Bu durumda elbette k� yaş dönem� özell�kler�n�n ve c�ns�yet 

gruplaşmalarının etk�s� vardır. Yaş dönem� özel�kler� �le okuma eğ�l�mler�n� 

ortaya koyan çalışmalar da bu bulguları destekler n�tel�kted�r (Çoruh, 1943; 

Yalçın; Aytaş, 2008, Açık, 2000).  
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Tablo 9. Öğrenc�ler�n Okumaktan Hoşlandıkları Türler�n C�ns�yete 

Göre Dağılımı 

Okumaktan Hoşlanılan Türler 

C�ns�yet 
Toplam 

Erkek Kız 

Ş��r 
n 496 610 1106 

% 16,7% 17,2% 
 

B�yograf� 
n 112 144 256 

% 3,8% 4,1% 
 

Roman 
n 473 773 1246 

% 15,9% 21,8% 
 

Masal 
n 518 544 1062 

% 17,4% 15,3% 
 

Destan 
n 326 208 534 

% 10,9% 5,9% 
 

H�kâye 
n 603 715 1318 

% 20,2% 20,2% 
 

Fabl 
n 276 322 598 

% 9,3% 9,1% 
 

Deneme 
n 73 117 190 

% 2,5% 3,3% 
 

D�ğer 
n 101 111 212 

% 3,4% 3,1% 
 

 

Tablo 9 �ncelend�ğ�nde tür terc�h�nde c�ns�yete göre anlamlı farklılık 

oluşturduğu görülmekted�r. Örneğ�n ş��r ve roman türünden kızların 

erkeklere göre daha çok hoşlandıkları, buna karşın erkekler�n destan 

türünden kızlara göre daha çok hoşlandıkları anlaşılmaktadır. Bununla 

b�rl�kte her �k� c�ns�yet�n de masal ve b�yograf� türler�n� terc�hte yakın 

oranlara sah�p olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. D�ğer başlığı altında �se öğrenc�ler; 

röportaj, ç�zg� roman türler�ne yer verm�şlerd�r. Tablo 9'a göre, erkekler�n 

okumayı sevd�ğ� türler %16,7 �le ş��r, %3,8 �le b�yograf�, 15,9 �le roman, 

%17,4 �le masal, %10,9 �le destan, %20,2 �le h�kâye, %9,3 �le fabl, %2,5 �le 

deneme ve  %3,4 �le d�ğer türlerden oluşmaktadır. Kızların %17,2's� ş��r, 

%4,1 b�yograf�, %21,8'� roman, %15,3'ü masal, %5,9'u destan, %20,2 s� 
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h�kâye, %9,1'� fabl, %3,3' ü deneme, %3,1'� �se d�ğer türler� sevmekted�r. 

En çok sev�len k�tap türü �ncelend�ğ�nde h�kâye %65 �le b�r�nc� sırada olup 

bunu %62 �le roman tak�p etmekted�r. Ş��r okumayı sevenler�n oranı %55, 

masal sev�lme oranı �se %52,8'd�r. Bu sonuçlara etk� eden öneml� b�r unsur, 

c�ns�yet değ�şken�d�r. Öğrenc�ler�n c�ns�yetler�ne göre okuma eğ�l�mler�n�n 

farklılaştığı, bu farklılaşmanın �se konu ve tür seç�m�ne yansıdığı 

görülmekted�r.  

 

Tablo 10. Öğrenc�ler�n Okumaktan Hoşlanmadıkları Türler�n C�ns�yete 

Göre Değerlend�r�lmes� 

Okumaktan Hoşlanılmayan 

Türler�n C�ns�yete Göre 

Dağılımı 

C�ns�yet 

Toplam 
Erkek Kız 

Ş��r 
n 302 274 576 

% 11,2% 9,7% 
 

B�yograf� 
n 407 474 881 

% 15,1% 16,8% 
 

Roman 
n 292 257 549 

% 10,8% 9,1% 
 

Masal 
n 305 305 610 

% 11,3% 10,8% 
 

Destan 
n 305 419 724 

% 11,3% 14,9% 
 

H�kâye 
n 268 216 484 

% 9,9% 7,7% 
 

Fabl 
n 347 345 692 

% 12,8% 12,2% 
 

Deneme 
n 408 464 872 

% 15,1% 16,5% 
 

D�ğer 
n 70 63 133 

% 2,6% 2,2% 
 

 

Tablo 10 �ncelend�ğ�nde erkekler�n %11,2's�n�n ş��rden, %15,1'�n�n 

b�yograf�den, %10,8'�n�n romandan, %11,3'ünün masaldan, %11,3'ünün 
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destandan, %9,9'unun h�kâyeden, %12,8'�n�n fabldan, %15,1'�n�n 

denemeden, %2,6'sının �se d�ğer türlerden hoşlanmadıkları görülmekted�r. 

Buna karşın kızların %9,7's�n�n ş��rden, %16,8'�n�n b�yograf�den, %9,1'�n�n 

romandan, %10,8'�n�n masaldan, %14,9'unun de standan, %7,7's�n�n 

h�kâyeden, %12,2's�n�n fabldan, 16,5'�n�n denemeden ve %2,2's�n�n d�ğer 

türlerden hoşlanmadıkları tesp�t ed�lm�şt�r.  

Bu sonuçlarda, öğrenc�ler�n kend�ler�ne h�tap edecek eserlerle 

karşılaşmamış olmaları etk�l� olab�ld�ğ� g�b� bel�rt�len türler�n kız ve erkek 

öğrenc�ler�n genel okuma eğ�l�mler�ne uygun olmaması da etk�l� olab�l�r. 

Sonuç ve Öner�ler 

Araştırma net�ces�nde öğrenc�ler�n k�tap okuma oranlarının düşük 

olduğu ve bu oranın gel�şm�ş ülkelerle kıyaslandığında okuma alanında çok 

ger�de kalındığı görülmekted�r. Bu durum, k�tap okumanın �lköğret�m 

öğrenc�ler� arasında henüz alışkanlığa dönüştürülemed�ğ�n� de 

göstermekted�r. Öğrenc�ler�n kütüphane kullanma alışkanlıkları 

�ncelend�ğ�nde �se k�tap okuma g�b� kütüphaneler� kullanmanın da zayıf 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum, eldek� mevcut k�taplarla yet�nme, 

�ht�yaç duymama, kütüphaneler�n uzaklığı ya da h�ç bulunmayışı vb. g�b� 

nedenlerden kaynaklansa da k�tap okuma ve kütüphane kullanmanın b�rb�r�n� 

etk�led�ğ� b�l�nmekted�r. Öğrenc�ler�n okudukları k�tapları tem�n etme 

durumlarındak� “kütüphane kullanma oranı” da bu sonucu destekler 

n�tel�kted�r. Öğrenc�ler�n genel �l/�lçe halk kütüphanes�n� kullanma oranları 

düşük olsa da okul kütüphanes�nden k�tap alma oranının yüksek olduğu 

tesp�t ed�lm�şt�r. Bu sonuç, okullardak� kütüphane �ht�yacının önem�n� 

göstermes� bakımından d�kkate değerd�r. Bu nedenle okullarda okul 

kütüphaneler�n�n yanı sıra sınıf k�taplıklarının da bulunması k�tap okumaya 

olumlu katkı sağlayacaktır. 

K�tap okumanın alışkanlığa dönüşmes�nde Türkçe öğretmenler�ne 

öneml� görevler düşmekted�r. Özell�kle 12-15 yaş aralığı, b�reyler�n model 

alarak öğrenmeler�n�n hat safhada olduğu dönemlerdend�r. Bu yaşlardak� 

b�reyler�n b�rb�rler� üzer�ndek� etk�s� de göz ardı ed�lemez. Okuma 

alışkanlığı kazandırılmasında arkadaş etken�n�n öneml� olduğu gerçeğ�nden 

hareketle, Türkçe öğretmenler�n�n öğrenc�ler� b�rb�rler�ne k�tap tavs�ye 

etmeler� yönünde yönlend�rmes� gerekmekted�r. Araştırma bulgularından 
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hareketle öğrenc�ler�n b�reysel terc�hler� �le b�rl�kte arkadaş tavs�yes�n�n 

k�tap okumada ve seç�m�nde etk�l� oluşu bu görüşü desteklemekted�r. 

Öğrenc�ler�n okuma eğ�l�mler� �ncelend�ğ�nde �se en çok okunan ya 

da okumaktan hoşlanılan türler�n daha çok roman, h�kâye, masal ve ş��r 

olduğu görülmekted�r. Deneme ve b�yograf� en az terc�h ed�len türler olarak 

d�kkat çekmekted�r. Öğrenc�ler bell� türlere yoğunlaşırken, bazılarını h�ç 

okumamaktadır. Bu durum b�reyler�n duygu düşünce dünyalarının tek yönlü 

olarak gel�şmes�ne neden olab�l�r. Buna önlem olarak özell�kle Türkçe 

dersler�nde öğrenc�ler�n gel�ş�mler�ne destek olacak, duygu ve düşünce 

dünyalarını zeng�nleşt�recek d�ğer edebî türlere de ağırlık ver�lmel�d�r. 

Öğrenc�ler�n okuma alışkanlıklarının gel�şt�r�lmes�nde eğ�l�m 

unsurunun etk�l� olduğu gözden uzak tutulmamalı, bu yönde etk�nl�klere de 

yer ver�lmel�d�r. Bu noktada başta M�llî Eğ�t�m Bakanlığı olmak üzere 

akadem�syenlere, araştırmacılara, yayınevler�ne, yazarlara, öğretmenlere ve 

a�lelere sorumluluk düşmekted�r. M�llî Eğ�t�m Bakanlığı tarafından 

öğrenc�ler�n yaş ve gel�ş�m özell�kler� �le okuma eğ�l�mler�ne uygun olarak 

hazırlanacak okuma l�stes� ya da tavs�ye ed�lecek eserler, gençler�n en çok 

karşılaştıkları sorunlara değ�nmel�, onların problem çözme becer�ler�n� 

gel�şt�recek eserler olmalıdır.  

Gerek a�lelerce gerekse öğretmenlerce çocuklara tavs�ye ed�len 

k�tapların �se her zaman çocuğa göre olduğundan ve b�l�nçl� b�r tutumla 

tavs�ye ed�ld�ğ�nden söz etmek mümkün değ�ld�r. Bu nedenle çocuklar �ç�n 

uygun görülen eserler akadem�syenler ve pedagoglar tarafından �ncelenmel�, 

değerlend�r�lmel� ve �stend�ğ� takd�rde eserlerle �lg�l� değerlend�rme ve 

eleşt�r� yazıları yayımlanmalıdır. İlaveten, a�le ve öğretmenler tarafından not 

ve sınav kaygısı �le okutturulan k�taplar, öğrenc�lerde okuma alışkanlığı 

oluşturamadığı g�b� okumaya karşı da �steks�zl�k oluşturmaktadır.  

Çocukların gel�ş�m özell�kler�n� ve eğ�l�mler�n� b�lmek sadece 

öğretmenler�n değ�l a�leler�n ve yazarların da sorumluluğundadır. Çocuk 

yazarları k�taplarda konu, mesaj, görsell�k, üslup, anlatım, kel�me dağarcığı 

vb. g�b� b�rçok özell�ğe d�kkat etmel�, b�l�msel çalışmalarla ortaya konan 

kıstasları k�tap yazarken d�kkate almalıdır. Yayınevler� k�tapların 

basımından yayımına kadar b�r�nc� dereceden sorumludur. K�tap, yazarın 

el�nden çıktıktan sonra sorumluluk büyük ölçüde yayınevler�ne a�tt�r. Bu 

nedenle bel�rl� ölçütlere uyulması zorunludur. Yayınevler�n�n �nternet 
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s�teler�nde çocuk k�tapları yaş dönemler�ne göre sınıflandırılarak yer 

almalıdır. Ülkem�zde sadece çocuklar �ç�n k�tap basan yayınev� sayısı da çok 

azdır. Daha kal�tel� eserler�n basılması ve başarılı çalışmaların yapılması 

amacıyla yalnızca çocuk k�tabı basan yayınev� sayısı artırılmalı ve bunlar 

M�llî Eğ�t�m Bakanlığı, Kültür Bakanlığı g�b� kurumlar tarafından 

desteklenmel�d�r.  

Ülkem�z�n genel okuma prof�l�n�n gel�şm�ş ülkeler �le 

kıyaslandığında oldukça düşük olduğunu ortaya koyan çalışmalar mevcuttur. 

Bunun en öneml� göstergeler�nden b�r tanes� de PISA'dır. Bu nedenle erken 

yaşlardan �t�baren okuma prof�l�n� yükseltmek, okuma alışkanlığını toplum 

olarak kültür meseles� hâl�ne get�r�p yaygınlaştırmak �ç�n eğ�l�m konusu 

üzer�nde durulmalıdır. Yazılacak ve okutturulacak eserlerde gönüllülük 

esasında bel�rley�c� olan eğ�l�m�n önem� göz ardı ed�lmemel�d�r. 
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Öz 

Bu çalışmanın amacı, Türk�ye'de yen�lenen �lköğret�m ve ortaöğret�m 

matemat�k ders� öğret�m programlarında kadın matemat�kç�lere yer ver�lme 

durumunu bel�rlemekt�r. Çalışmada, doküman �nceleme yöntem� kullanılmıştır. 

Doküman olarak �lköğret�m (6-8. sınıflar) ve ortaöğret�m (9-12. sınıflar) matemat�k 

ders� öğret�m programları kullanılmıştır. Matemat�k ders� öğret�m programları 

araştırmacılar tarafından gel�şt�r�len “Öğret�m Programı Ver� Toplama Formu” 

kullanılarak �ncelenm�şt�r. Bu form yardımıyla elde ed�len ver�ler, sınıf düzeyler�, 

öğrenme alanları, alt öğrenme alanları, kazanımlar, matemat�kç�ler, matemat�kç�lere 

öğret�m programlarında yer ver�len bölümler ve frekanslar çerçeves�nde �çer�k 

kodlamasına tab� tutulmuş ve tablolar oluşturulmuştur. Çalışma sonunda, öğret�m 

programlarında kadın matemat�kç�ler�n yaşam öyküler�ne ve matemat�ğe katkılarına 

vurgu yapılmadığı bel�rlenm�şt�r. Öğrenc�ler�n matemat�ğ�n erkek ve kadın 

matemat�kç�ler�n katkılarıyla gel�şen b�r b�l�m olduğunu görmeler� açısından, 

matemat�k ders� öğret�m programlarında kadın matemat�kç�ler�n yaşam öyküler�n�n, 

matemat�ğe katkılarının ve fotoğraflarının / res�mler�n�n bulunması faydalı olab�l�r. 

Bu durum, kız öğrenc�ler�n matemat�ğe eğ�l�mler�n� artırab�l�r. Bu nedenle, 

matemat�k ders� öğret�m programları kadın matemat�kç�lerle �lg�l� etk�nl�klerle 

desteklenmel� ve güçlend�r�lmel�d�r.  

Anahtar Kel�meler: Matemat�k eğ�t�m�, matemat�k tar�h�, matemat�k ders� 

öğret�m programları, kadın matemat�kç�ler. 
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An Exam�nat�on of Mathemat�cs Curr�cula �n Terms of 

Women Mathemat�c�ans Concept 
 

 

Abstract 

The a�m of th�s study �s to �nvest�gate the elementary and secondary school 

mathemat�cs curr�cula renewed �n Turkey �n terms of women mathemat�c�ans 

concept. Document analys�s method was used �n the study. Elementary (6th to 8th 

grades) and secondary (9th to 12th grades) school mathemat�cs curr�cula were 

exam�ned as the documents. Mathemat�cs curr�cula were analyzed by “Curr�culum 

Data Collect�on Form” wh�ch was developed by the researchers. Data obta�ned w�th 

the help of the form were coded accord�ng to the contents related to grade levels, 

learn�ng doma�ns, sub-learn�ng doma�ns, atta�nments, mathemat�c�ans, parts of 

curr�cula where mathemat�c�ans are g�ven place, and frequenc�es and tables were 

formed. As a result of the study, �t �s determ�ned that l�fe stor�es of women 

mathemat�c�ans and the�r contr�but�ons to mathemat�cs are not emphas�zed �n 

curr�cula. In order to make students understand that mathemat�cs �s a sc�ence 

develop�ng w�th the contr�but�ons of male and female mathemat�c�ans, �t may be 

useful to ment�on l�fe stor�es of women mathemat�c�ans, the�r contr�but�ons to 

mathemat�cs and the�r photos / p�ctures �n mathemat�cs curr�cula. Th�s may help to 

�ncrease the att�tudes of g�rl students towards mathemat�cs. Therefore, mathemat�cs 

curr�cula must be supported and re�nforced w�th the act�v�t�es about women 

mathemat�c�ans. 

Keywords: Mathemat�cs educat�on, h�story of mathemat�cs, mathemat�cs 

curr�cula, women mathemat�c�ans.  

 

Cemalett�n YILDIZ-Resul GÖL-M�hr�ban HACISALİHOĞLU KARADENİZ
Matemat�k Ders� Öğret�m Programlarında Kadın Matemat�kç�lere Yer Ver�lme Durumunun 
İncelenmes�

192



G�r�ş 
“B�l�m, �nsanların katkılarıyla gel�şen b�r etk�nl�k olduğundan, bu 

etk�nl�kte erkek ve kadınların öneml� katkıları vardır. Ancak, erkekler 

b�l�mde daha baskındır ve erkekler�n b�l�me katkıları daha fazla 

vurgulanmaktadır” (Laç�n-Ş�mşek, 2011a, s. 277). B�l�m�n gel�şme sürec�nde 

kadınlar hep �k�nc� planda kalmış (Clary ve Wandersee, 2006) ve 

yaşamlarının her evres�nde büyük mücadeleler verm�şlerd�r (Kumcu, 2004; 

Tang, Chen ve Zhang, 2010). Bu mücadelen�n en çarpıcı b�r b�ç�mde 

gözlend�ğ� alanlardan b�r� matemat�kt�r (Kumcu, 2004). Matemat�k 

öğren�m�nde c�ns�yete bağlı farklılıkların olup olmadığı konusunda 

alanyazında farklı b�lg�ler yer almaktadır. Bazı araştırmacılar, matemat�k 

öğren�m�nde erkekler�n daha üstün olduklarını savunmaktadır (Brandell, 

Leder ve Nystrom, 2007; Maeeoby ve Carol, 1974; Ross, Scott ve Bruce, 

2012). K�m� araştırmacılar da kızlar ve erkekler�n kend�ler�ne has 

üstünlükler�n�n olduklarına �nanmaktadır (Benbow, 1992; Benbow ve 

Stanley, 1980; Hyde, Fennema ve Lamonj, 1990). Örneğ�n Benbow ve 

Stanley (1980) kızların sayısal görevlerde, erkekler�n �se matemat�ksel 

muhakeme gerekt�ren görevlerde daha başarılı olduklarını bel�rtmekted�r. 

C�ns�yete bağlı farklılıkların çeş�tl� nedenler� bulunmaktadır. Bazı 

araştırmacılar matemat�kte c�ns�yet �le �lg�l� farklılıkların f�z�ksel ve z�h�nsel 

faktörlere bağlanab�leceğ�n� �ler� sürmekted�r (Geary, Sauzts ve L�u, 2000; 

K�mball, 1989). K�m� araştırmacılar da sosyal ve kültürel faktörler�n, 

c�ns�yete bağlı farklılıkların neden� olduğunu �dd�a etmekted�r (Fan ve L�, 

2008; Tang vd., 2010).  

Yüzyıllar boyunca bütün toplumlarda “matemat�k kadına göre 

değ�ld�r” önyargısı egemen olmuş, matemat�k erkek �ş� olarak görülmüştür 

(Kumcu, 2004, 2005; L�, 2001; Tang vd., 2010). Bu nedenle, kadının 

matemat�k alanında eğ�t�m� gerekl� görülmem�ş, kadınlar ancak matemat�k 

dışında b�r �şte çalışab�lm�şt�r (Kumcu, 2004). “Bazı kadın matemat�kç�ler 

�se erkek matemat�kç�lerden daha başarılı olab�lm�ş ve büyük b�r özver� 

gösterm�şlerd�r. Üstel�k hem matemat�k yapmış, hem de çocuk 

büyütmüşlerd�r” (Kumcu, 2005, s. 55). Görüldüğü g�b�, kadınlar matemat�k 

yapma bağlamında b�rçok engel� aşma mücadeles� verm�şlerd�r. 

Öğret�m programları, kızların matemat�k başarısını, matemat�ğe 

değer vermes�n� ve matemat�ğe karşı özgüvenler�n� etk�leyen öneml� 
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faktörlerden b�r�d�r (P�atek-J�menez, 2008). Bu nedenle, öğrenc�lere kar�yer 

seç�m� ve matemat�ğ�n anlaşılması noktasında sağlıklı b�r anlayış 

kazandırmak �ç�n, eğ�t�m sürec�nde ve bu sürec�n en öneml� materyaller�nden 

b�r� olan öğret�m programlarında her �k� c�ns�yetten de matemat�kç�ler�n 

örnek ver�lmes� hususuna d�kkat ed�lmes� gerekmekted�r. Böylece, kızlar 

hem matemat�kte var olmuş kadınları fark edeb�l�rler hem de rol model 

olarak ben�mseyeb�lecekler� k�ş�lerle karşılaşab�l�rler. Üstel�k bu durum 

onların kend�ler�ne güvenmeler�ne ve matemat�ğe �lg� duymalarına yardımcı 

olab�l�r. Dolayısıyla, öğrenc�lere özell�kle de kızlara kadın rol model 

örnekler� ver�lmes� öneml� görülmekted�r (Laç�n-Ş�mşek, 2011a; Ross vd., 

2012). Öğret�m programlarının öğrenc�ler�n matemat�k başarısını ve 

matemat�k �le �lg�l� düşünceler�n� etk�leyen faktörlerden b�r� olduğu göz 

önüne alınırsa (P�atek-J�menez, 2008), öğret�m programlarında “ney�n”, 

“nasıl” anlatıldığı büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, öğret�m 

programlarında matemat�ğe katkı yapmış kadın matemat�kç�lere yer ver�l�p 

ver�lmed�ğ�n� bel�rlemen�n gerekl� olduğu düşünülmekted�r.  

Alanyazında b�l�m �nsanlarının öğret�m programlarında ve ders 

k�taplarında yer alma durumunu �nceleyen çeş�tl� çalışmalar yer almaktadır. 

Laç�n-Ş�mşek (2011a) tarafından yürütülen b�r araştırmada Türk�ye'de 2004 

yılı fen ve teknoloj� programına uygun olarak hazırlanmış ders k�taplarında 

kadın b�lg�nlere yer ver�l�p ver�lmed�ğ� bel�rlenm�şt�r. Çalışma sonucunda, 

fen ve teknoloj� programında b�l�me katkı yapmış erkek ve kadınların 

bulunması amaçlanmasına rağmen, ders k�taplarının bunu yeter�nce 

yansıtmadığı ve ders k�taplarında yer alan 78 farklı b�lg�nden sadece �k�s�n�n 

kadın olduğu bulunmuştur.  

Laç�n-Ş�mşek (2011b) tarafından yapılan başka b�r araştırmada fen 

ve teknoloj� ders� öğret�m programlarında ve k�taplarında b�l�m tar�h� �le 

�lg�l� konular �çer�s�nde Türk-İslam b�lg�nler�ne yer ver�lme durumu 

değerlend�r�lm�şt�r. Çalışma sonunda, program kazanımlarında farklı 

kültürler�n ve uygarlıkların katkılarına vurgu yapıldığı ancak, k�taplarda 

Türk-Şslam b�lg�nler�ne yeter�nce vurgu yapılmadığı ve bu b�lg�nler�n b�l�me 

katkılarına yeter�nce değ�n�lmed�ğ� açığa çıkmıştır.  

Somuncu, Dem�r, Yener, Aydın ve Bahar (2012) tarafından yapılan 

çalışmada ortaöğret�m fen ve matemat�k alanlarında yapılandırılmış olan 

öğret�m programlarında Türk-İslam b�lg�nler�ne yer ver�lme durumları 
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değerlend�r�lm�şt�r. Araştırmanın sonunda, fen ve matemat�k ders� öğret�m 

programlarında Türk-İslam b�lg�nler�ne yeter�nce değ�n�lmed�ğ�, b�l�me olan 

katkılarına vurgu yapılmadığı ve bazı öğret�m programlarında konu �le �lg�l� 

kazanımların olmadığı ortaya çıkmıştır. 

Çavuş ve Öztuna Kaplan (2013) tarafından yürütülen b�r d�ğer 

araştırmada f�z�k ders� öğret�m programlarında b�l�m tar�h� �le �lg�l� 

kazanımlara ve M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı (MEB) �le özel sektör tarafından 

yayınlanan f�z�k 9-12. sınıf ders k�taplarında b�l�m �nsanlarına yer ver�lme 

durumu �ncelenm�şt�r. Çalışmanın sonunda, program kazanımlarında b�l�m 

�nsanlarına yönel�k çeş�tl� vurgular yapıldığı, ancak bu vurgulamanın fazla 

olmadığı ve b�l�m tar�h�ne �l�şk�n kazanımların �ncelenen ders k�taplarına 

aynı oranda yansımadığı tesp�t ed�lm�şt�r. 

Kaymakçı ve Er (2013) tarafından yürütülen başka b�r araştırmada 

sosyal b�lg�ler ders� öğret�m programında (4-7. sınıflar) ve k�taplarında 

b�yograf�n�n kullanım durumu ortaya çıkarılmıştır. Çalışma sonucunda, 

�lköğret�m sosyal b�lg�ler ders� öğret�m programında ve k�taplarında genel 

anlamda b�yograf�n�n kullanıldığı bel�rlenm�şt�r. 

Karaçam, Aydın ve D�g�ll� (2014) yaptıkları araştırmada ortaokul 5-

8. sınıf fen ve teknoloj� ders� k�taplarında sunulan b�l�m �nsanı �majlarını 

�ncelem�şt�r. Çalışma sonucunda, k�taplarda sunulan b�l�m �nsanı f�gürler�n�n 

sayıca orantısız olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. Ayrıca, k�taplarda yer alan b�l�m 

�nsanlarının çoğunun Avrupa kökenl�, erkek, orta çağ ve Esk� Yunan'dak� 

kalıplaşmış b�l�m �nsanı f�gürler� olup hayat öyküsü ver�len b�l�m �nsanı 

sayısının çok az olduğu bulunmuştur.  

Yıldız, Hacısal�hoğlu Karaden�z ve Göl (2015) tarafından yapılan b�r 

d�ğer araştırmada Türk�ye'de 2005 yılında yen�lenen matemat�k ders� 

öğret�m programına göre hazırlanmış �lköğret�m (6-8. sınıflar) ve 

ortaöğret�m (9-12. sınıflar) matemat�k ders� k�taplarında matemat�kç�ler�n 

yaşam öyküler�n�n kullanım durumu ortaya çıkarılmıştır. Çalışma 

sonucunda, �lköğret�m ve ortaöğret�m matemat�k ders� k�taplarında genel 

anlamda matemat�kç�ler�n yaşam öyküler�n�n kullanıldığı ancak bazı 

matemat�kç�ler�n �s�mler� ders k�taplarında geçt�ğ� halde yaşam öyküler�ne 

ve matemat�ğe katkılarına değ�n�lmed�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r. 

Alanyazında fen ve teknoloj� (Karaçam vd., 2014; Laç�n-Ş�mşek, 

2011a, 2011b), f�z�k (Çavuş ve Öztuna Kaplan, 2013), sosyal b�lg�ler 
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(Kaymakçı ve Er, 2013) ve matemat�k (Somuncu vd., 2012; Yıldız vd., 

2015) dersler�ne yönel�k olarak b�l�m �nsanlarının öğret�m programlarında 

veya ders k�taplarında yer alma durumunu �nceleyen çeş�tl� araştırmalar yer 

aldığı görülmekted�r. Yapılan araştırmalarda �lköğret�m ve ortaöğret�m 

matemat�k ders� öğret�m programlarında kadın matemat�kç�lere yer verme 

durumunu doğrudan �nceleyen b�r çalışmaya rastlanmamıştır. Bu durum, 

matemat�k ders� öğret�m programlarında kadın matemat�kç�lere yer verme 

durumunu ortaya koyacak güncel b�r çalışmaya olan �ht�yacı ortaya 

çıkarmaktadır. Dolayısıyla, mevcut durumu b�l�msel olarak ortaya koyacağı, 

alanda bulunan eks�kl�ğ� g�dereceğ� ve �ler�de yapılacak çalışmalara 

kılavuzluk edeceğ� düşünülerek bu araştırma gerçekleşt�r�lm�şt�r. Buna bağlı 

olarak, araştırmanın problem durumu “İlköğret�m (6-8. sınıflar) ve 

ortaöğret�m (9-12. sınıflar) matemat�k ders� öğret�m programlarında kadın 

matemat�kç�lere yer ver�lme durumu ned�r?” şekl�nde bel�rlenm�şt�r. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, �lköğret�m (6-8. sınıflar) ve ortaöğret�m (9-

12. sınıflar) matemat�k ders� öğret�m programlarında kadın matemat�kç�lere 

yer ver�lme durumunu ortaya çıkarmaktır. Araştırmada aşağıdak� sorulara 

cevap aranmıştır:  

1.İlköğret�m 6-8. sınıf matemat�k ders� öğret�m programında kadın 

matemat�kç�lere yer ver�lme durumu ned�r?  

2.Ortaöğret�m 9-12. sınıf matemat�k ders� öğret�m programında 

kadın matemat�kç�lere yer ver�lme durumu ned�r? 

 

Yöntem 
Araştırmada, doküman �nceleme yöntem� kullanılmıştır. Doküman 

�nceleme yöntem�nde, yapılacak çalışma �le �lg�l� mevcut kayıt ve belgeler� 

toplayıp bel�rl� norm ve s�steme göre kodlayıp �nceleme �şlem� yapılır 

(Çepn�, 2014). Doküman �nceleme yöntem�, araştırmanın amacına 

uygunluğu ve yazılı materyal kapsamında değerlend�r�len öğret�m 

programlarını �ncelemeye olanak sağlaması neden�yle kullanılmıştır.  

Ver� Kaynakları ve Ver�ler�n Toplanması 

Araştırmada ver� kaynağı olarak matemat�k ders� öğret�m 

programlarından yararlanılmıştır. Öğret�m programı çerçeves�nde MEB 

tarafından 2005 yılından sonra uygulamaya konan �lköğret�m (6-8. sınıflar) 
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ve ortaöğret�m (9-12. sınıflar) matemat�k ders� öğret�m programları 

kullanılmıştır. Türk�ye'de 2005 yılında yapılandırmacı yaklaşıma göre 

hazırlanan ve 2009 yılında rev�ze ed�len matemat�k ders� öğret�m 

programlarıyla b�rl�kte b�l�m �nsanlarına öğret�m programlarında daha fazla 

yer ver�lmeye başlanmıştır (Yıldız, 2013). 2013 yılında güncellenen ortaokul 

(MEB, 2013a) ve ortaöğret�m (MEB, 2013b) matemat�k ders� öğret�m 

programlarında da b�l�m �nsanlarının matemat�k öğret�m�nde kullanımının 

önem� d�le get�r�lm�şt�r. Ancak 2013'te güncellenen matemat�k ders� öğret�m 

programlarındak� öğrenme alanlarının ve kazanım sayılarının 

azaltılmasından dolayı (Dan�şman ve Karadağ, 2015), daha gen�ş kapsamlı 

b�r çalışma �ç�n aşağıda künyeler� ver�len öğret�m programları terc�h 

ed�lm�şt�r. Araştırmada kullanılan öğret�m programlarının künyeler� aşağıda 

ver�lm�şt�r:  

· M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı [MEB]. (2009). İlköğret�m matemat�k ders� 
6-8. sınıflar öğret�m programı ve kılavuzu. Ankara: Tal�m ve Terb�ye Kurulu 

Başkanlığı. 

· M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı [MEB]. (2011). Ortaöğret�m matemat�k ders� 

öğret�m programı. Ankara: Tal�m ve Terb�ye Kurulu Başkanlığı.  

Öğret�m programlarının �ncelenmes�nde araştırmacılar tarafından 

gel�şt�r�len “Öğret�m Programı Ver� Toplama Formu” kullanılmıştır. Ver� 

toplama formu gel�şt�r�l�rken öncel�kle alanyazın taranarak öğret�m 

programlarında matemat�kç�ler�n �ncelenmes� �ç�n kullanılab�lecek b�r ver� 

toplama aracı olup olmadığı bel�rlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra, 

araştırmanın amacı ve araştırma soruları kapsamında matemat�kç�ler�n hang� 

kr�terlerle �nceleneb�leceğ� tartışılmış, bu doğrultuda üç matemat�k eğ�t�mc�s� 

�le �k� Türkçe eğ�t�mc�s�n�n düşünceler�ne başvurulmuştur. Bu bağlamda 

ver�ler�n sınıf düzey�, öğrenme alanı, alt öğrenme alanı, kazanım, 

matemat�kç�, matemat�kç�lere yer ver�len bölüm ve frekans başlıkları altında 

toplanmasına karar ver�lm�şt�r. Ver� toplama formunda yer alan öğrenme 

alanı ve alt öğrenme alanı başlıkları öğret�m programlarında 

matemat�kç�ler�n kullanıldığı öğrenme alanı ve alt öğrenme alanını; kazanım 

başlığı �lg�l� kazanımı; matemat�kç�ler başlığı öğret�m programlarının 

kazanımlar, etk�nl�k örnekler� / �puçları veya açıklamalar kısımlarında �sm� 
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geçen matemat�kç�(ler�); bölümler başlığı matemat�kç�ler�n öğret�m 

programlarında geçt�ğ� yerler� (kazanımlar, etk�nl�k örnekler� / �puçları veya 

açıklamalar), frekans başlığı �se �lg�l� kazanıma bağlı olarak 

matemat�kç�ler�n öğret�m programlarının kazanımlar, etk�nl�k örnekler� / 

�puçları veya açıklamalar bölümler�nde kaç defa kullanıldığını 

göstermekted�r. 

Ver�ler�n Anal�z� 

Ver�ler, �çer�k anal�z� yapılarak çözümlenm�şt�r. Yazılı kaynakların 

özell�kler�n� ürett�kler� mesajlarla �l�şk�lend�reb�lme ve b�lg�lend�rme 

tekn�kler�n� anal�z etme fırsatı sağlama (Arıkan, 2004) g�b� sebeplerden 

ötürü bu çalışmada �çer�k anal�z� kullanılmıştır. Dolayısıyla ver�ler, sınıf 

düzey�, öğrenme alanı, alt öğrenme alanı, kazanım, matemat�kç�, 

matemat�kç�ler�n öğret�m programlarında geçt�ğ� bölüm ve frekans başlıkları 

altında g�zl� �çer�k kodlamasına tab� tutulmuş ve tablolaştırılmıştır. Ver�ler, 

üç araştırmacı tarafından bağımsız b�r şek�lde kodlanmıştır. Kodlama 

güven�rl�ğ�, [Görüş B�rl�ğ� / (Görüş B�rl�ğ� + Görüş Ayrılığı)] (M�les ve 

Huberman, 1994) formülüyle hesaplanmıştır. Yapılan hesaplama sonucunda 

üç ayrı �ncelemen�n uyuşum yüzdes� %92,4 olarak bel�rlenm�şt�r. 

Uyuşmanın sağlanamadığı kodlamalar üzer�nde üç araştırmacı yen�den 

tartışmış ve sonunda uyuşma sağlanmıştır. Ver� anal�z�n�n nasıl yapıldığının 

daha �y� anlaşılması �ç�n Şek�l 1 ve Tablo 1 ver�lm�şt�r: 
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Şek�l 1: Altıncı sınıf matemat�k ders� öğret�m programının açıklamalar bölümünde 

Escher'e yer ver�lme durumu  (MEB, 2009, s. 171) 

 
 

Tablo 1: Örnek ver� �ç�n anal�z çerçeves� 

Öğrenme 

Alanları 

Alt 

Öğrenme 

Alanları 

Kazanımlar Matematikçiler  Bölümler  f  

Geometri 
Örüntü ve 

süslemeler 

2.Öteleme ile süsleme 

yapar. 

Maurits Cornelis 

Escher  
Açıklamalar  1  

Bulgular 
İncelemeler sonucunda ulaşılan bulgular, �lköğret�m ve ortaöğret�m 

matemat�k ders� öğret�m programlarına �l�şk�n bulgular b�ç�m�nde �k� başlık 

altında sunulmuştur.  

 

İlköğret�m Matemat�k Ders� Öğret�m Programından Elde Ed�len 

Bulgular 

Altıncı sınıf matemat�k ders� öğret�m programında matemat�kç�ler�n 

kullanımı Tablo 2'de özetlenm�şt�r:  
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Tablo 2: Matemat�kç�ler�n 6. sınıf matemat�k ders� öğret�m programında 

kullanımı 

Öğrenme 

Alanları

 Alt Öğrenme 

Alanları

 
Kazanımlar

 

Matematikçiler

 

Bölümler f

Ölçme
Uzunlukları 

ölçme 

2.Atatürk’ün önderliğinde ölçme 

birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini 

nedenleriyle açıklar. 

Mustafa Kemal 

Atatürk  

Kazanımlar 5

Açıklamalar 1

Sayılar

Kümeler 
1.Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklı 

temsil biçimleri ile gösterir.  John Venn
 

Açıklamalar 2

Doğal sayılar
 

6.Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak 

katlarını belirler ve problemlere uygular.

 

Etkinlik 

Örnekleri
1

Geometr

i

Örüntü ve 

süslemeler

 

2.Öteleme ile süsleme yapar.

 

Maurits Cornelis 

Escher

 

Açıklamalar 1

 

Tablo 2 �ncelend�ğ�nde, 6. sınıf matemat�k ders� öğret�m 

programında üç matemat�kç�ye yer ver�ld�ğ� görülmekted�r. Ancak bu 

matemat�kç�ler arasında kadın matemat�kç�ler�n olmadığı anlaşılmaktadır. 

Altıncı sınıf matemat�k ders� öğret�m programının açıklamalar bölümünde 

Mustafa Kemal Atatürk aşağıdak� g�b� yer almaktadır: 

 

 
Şek�l 2: Altıncı sınıf matemat�k ders� öğret�m programının açıklamalar bölümünde 

Atatürk'e  yer ver�lme durumu (MEB, 2009, s. 122) 

 

Yed�nc� sınıf matemat�k ders� öğret�m programında matemat�kç�ler�n 

kullanımı Tablo 3'te özetlenm�şt�r:  

Tablo 3: Matemat�kç�ler�n 7. sınıf matemat�k ders� öğret�m programında 

kullanımı 

Öğrenme 

Alanları
 Alt Öğrenme Alanları

 
Kazanımlar

 
Matematikçiler

 
Bölümler f

Ölçme 
Çemberin ve çember 

parçasının uzunluğu 

2.Çemberin ve çember parçasının 

uzunluğu ile ilgili problemleri 

çözer ve kurar. 

Archimedes  Açıklamalar 2

Cebir Denklemler
 

4.İki boyutlu Kartezyen koordinat 

sistemini açıklar ve kullanır.
 

Rene 
 

Descartes
 

Açıklamalar 1
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Tablo 3 �ncelend�ğ�nde, 7. sınıf matemat�k ders� öğret�m 

programında �k� matemat�kç�ye yer ver�ld�ğ� anlaşılmaktadır. Fakat bu 

matemat�kç�ler arasında kadın matemat�kç�ler�n yer almadığı görülmekted�r. 

Yed�nc� sınıf matemat�k ders� öğret�m programının açıklamalar bölümünde 

Arch�medes aşağıdak� g�b� yer almaktadır: 

 
Şek�l 3: Yed�nc�  sınıf matemat�k ders� öğret�m programının açıklamalar bölümünde 

Arch�medes'e yer ver�lme durumu  (MEB, 2009, s. 260) 

 

Sek�z�nc� sınıf matemat�k ders� öğret�m programında 

matemat�kç�ler�n kullanımı Tablo 4'te özetlenm�şt�r:  
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Tablo 4: Matemat�kç�ler�n 8. sınıf matemat�k ders� öğret�m programında 

kullanımı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Öğrenme 

Alanları

 
Alt Öğrenme 

Alanları

 
Kazanımlar

 

Matematikçiler

 

Bölümler

 

f

Geometri
 

Üçgenler
 

1.Atatürk’ün matematik alanında 

yaptığı çalışmaların önemini açıklar.

 Mustafa Kemal 

Atatürk

 

Kazanımlar 

 

5

Etkinlik 

Örnekleri

 
2

Açıklamalar
 

1

8.Pythagoras bağıntısını oluşturur.  Pythagoras  

Kazanımlar
 

2

Etkinlik 

Örnekleri  1

Açıklamalar  1

Geometrik 

cisimler
 

6.Çok yüzlüleri sınıflandırır.  Leonhard  Euler  Açıklamalar  1

Cebir

 

Örüntüler ve 

ilişkiler

 

1.Özel sayı örüntülerinde sayılar 

arasındaki ilişkileri açıklar.

 

Leonardo
   Fibonacci 

 

Etkinlik 

Örnekleri
 

3

Açıklamalar

 
3

Blaise

 

Pascal

 

Etkinlik 

Örnekleri

 

2

Ölçme

 

Üçgenlerde 

ölçme

2.Pythagoras bağıntısını problemlerde 

uygular.
Pythagoras

 

Kazanımlar

 

4

Açıklamalar 1

Tablo 4 �ncelend�ğ�nde, 8. sınıf matemat�k ders� öğret�m 

programında beş matemat�kç�ye yer ver�ld�ğ� anlaşılmaktadır. Ancak bu 

matemat�kç�ler arasında kadın matemat�kç�lere yer ver�lmed�ğ� 

görülmekted�r. Sek�z�nc� sınıf matemat�k ders� öğret�m programının 

kazanımlar ve etk�nl�k örnekler� bölümler�nden b�r�nde Mustafa Kemal 

Atatürk aşağıdak� g�b� yer almaktadır: 

 
Şek�l 4: Sek�z�nc� sınıf matemat�k ders� öğret�m programının kazanımlar ve etk�nl�k 

örnekler� bölümler�nden b�r�nde Atatürk'e yer ver�lme durumu  (MEB, 2009, s. 305) 

 

Ortaöğret�m Matemat�k Ders� Öğret�m Programından Elde Ed�len 

Bulgular 

Dokuzuncu sınıf matemat�k ders� öğret�m programında 

matemat�kç�ler�n kullanımı Tablo 5'te özetlenm�şt�r:  
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Tablo 5: Matemat�kç�ler�n 9. sınıf matemat�k ders� öğret�m programında 

kullanımı 

Öğrenme 

Alanları

Alt Öğrenme 

Alanları 
Kazanımlar Matematikçiler  Bölümler f

Mantık
Bileşik 

önermeler

 1.Bileşik önermeyi açıklar ve, veya bağlaçları 

ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini 

ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu 

kullanarak gösterir.

 

Augustus

  

De 

Morgan

 
Kazanımlar 2

Açıklamalar 1

Bertrand Russell

 

Açıklamalar 1

George Boole

 

Açıklamalar 1

Kümeler

 

Kümelerde 

temel 

kavramlar
 

1.Küme kavramını açıklar; liste, Venn şeması 

ve ortak özellik yöntemleri ile gösterir.
 John Venn

 Kazanımlar 2

Etkinlik 

İpuçları
 1

George Cantor  Açıklamalar 1

Kümelerde 

işlemler
 

2.Evrensel kümeyi ve bir kümenin 

tümleyenini açıklar, tümleme işleminin 

özelliklerini ve De Morgan kurallarını 

gösterir.
 

Augustus   De 

Morgan  
Kazanımlar 2

John Venn
 

Etkinlik 

İpuçları
 

1

Cebir

Doğal sayılar

 

3.Asal sayı kavramını ve sayıların aralarında 

asal olmasını örneklerle açıklar; bir doğal 

sayıyı, asal çarpanlarına ayırır ve pozitif 

bölenlerinin sayısını belirler.

 

Eratosthenes

 

Etkinlik 

İpuçları

 

1

Modüler 

aritmetik

 

1.Modül kavramını örneklerle açıklar, kalan 

sınıf (denklik sınıfı) kavramını ve tam 

sayılarla bölme işlemine göre kalan 

sınıflarının kümesini (Z/m kümesini) belirtir.

 

Mustafa Kemal 

Atatürk

 

Etkinlik 

İpuçları

 

1

 

Tablo 5 �ncelend�ğ�nde, 9. sınıf matemat�k ders� öğret�m 

programında yed� matemat�kç�ye yer ver�ld�ğ� görülmekted�r. Bu 

matemat�kç�lerden h�çb�r�n�n kadın matemat�kç� olmadığı anlaşılmaktadır. 

Bununla b�rl�kte, “kümelerde �şlemler” alt öğrenme alanına a�t kazanımda 

Augustus  De Morgan'ın �sm� geçmes�ne rağmen, �lg�l� kazanıma a�t etk�nl�k 

ve açıklamalar kısımlarında bu matemat�kç� �le �lg�l� b�lg�lere yer ver�lmed�ğ� 

bel�rlenm�şt�r. Dokuzuncu sınıf matemat�k ders� öğret�m programının 

kazanımlar bölümünün b�r�nde Augustus  De Morgan aşağıdak� g�b� yer 

almaktadır: 

 

 
Şek�l 5: Dokuzuncu sınıf matemat�k ders� öğret�m programının kazanımlar 

bölümünde Augustus De Morgan'a yer ver�lme durumu  (MEB, 2011, s. 71) 
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On b�r�nc� sınıf matemat�k ders� öğret�m programında 

matemat�kç�ler�n kullanımı Tablo 7'de özetlenm�şt�r:  

 

Onuncu sınıf matemat�k ders� öğret�m programında matemat�kç�ler�n 

kullanımı Tablo 6'da özetlenm�şt�r:  

 
Tablo 6: Matemat�kç�ler�n 10. sınıf matemat�k ders� öğret�m programında 

kullanımı 

Öğrenme 

Alanları

 Alt Öğrenme 

Alanları

 
Kazanımlar

 

Matematikçiler

 

Bölümler f

Cebir 

İkinci 

dereceden 

denklemler 

1.İkinci dereceden bir bilinmeyenli 

denklemlerin köklerini ve çözüm 

kümesini belirler. 
Harezmi

 
Etkinlik 

ipuçları
 4

Açıklamalar 1

Polinomlar 

1.Gerçek katsayılı ve tek değişkenli 

polinom kavramını örneklerle açıklar, 

polinomun derecesini, baş katsayısını, 

sabit terimini belirtir.
 

Ömer Hayyam  Açıklamalar 1

Rene Descartes
 

Açıklamalar 1

Trigonometri

 

Yönlü açılar

 

1.Yönlü açı ve yönlü yay kavramını 

açıklar.

 

Hipparchus

 

Açıklamalar 1

 

Tablo 6 �ncelend�ğ�nde, 10. sınıf matemat�k ders� öğret�m 

programında dört matemat�kç�ye yer ver�ld�ğ� görülmekted�r. Ancak, bu 

programda da kadın matemat�kç�lere değ�n�lmed�ğ� bel�rlenm�şt�r. Onuncu 

sınıf matemat�k ders� öğret�m programının açıklamalar bölümünde Harezm� 

aşağıdak� g�b� yer almaktadır: 

 

 
Şek�l 6: Onuncu sınıf matemat�k ders� öğret�m programının açıklamalar bölümünde 

Harezm�'ye yer ver�lme durumu  (MEB, 2011, s. 143) 
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Tablo 7: Matemat�kç�ler�n 11. sınıf matemat�k ders� öğret�m programında  k ullanımı 

 
   

Öğrenme 

Alanları

Alt Öğrenme 

Alanları
Kazanımlar Matematikçiler Bölümler f

Lineer 

Cebir

Determinantlar

 

2.Sarrus yöntemini kullanarak 3x3 

türündeki matrislerin determinantını 

hesaplar.

 

Pierre 

Frederic

 

Sarrus

 

Kazanımlar 2

Doğrusal 

denklem 

sistemleri

 2.Doğrusal denklem sisteminin 

çözümünü Cramer kuralını kullanarak 

bulur.

 
Gabriel Cramer

 
Kazanımlar 2

Etkinlik 

ipuçları
1

Açıklamalar 1

Cebir

Diziler

 1.Dizi, sonlu dizi ve sabit diziyi açıklar, 

dizilerin

 
eşitliğini ifade eder ve verilen 

bir dizinin grafiğini çizer.
 

Leonardo 

Fibonacci

 Etkinlik 

ipuçları
4

Açıklamalar 3

Ömer Hayyam
 Etkinlik 

ipuçları
1

Doğrusal 

denklem 

sistemleri

 

2.Doğrusal denklem sistemini 

matrislerle gösterir ve matris gösterimi 

A.X B
 

olan doğrusal denklem 

sisteminin çözümünü (A\B) 

genişletilmiş matrisi üzerinde temel 

satır işlemleri uygulayarak bulur.

 

Carl Friedrich 

Gauss 
 

Açıklamalar 3

Etkinlik 

ipuçları
2

Camille Jordan

 

Açıklamalar 2

Etkinlik 

ipuçları
1

Karmaşık sayılar

 

1.Gerçek sayılar kümesini genişletme 

gereğini örneklerle açıklar.

 

Carl Friedrich 

Gauss

 

Açıklamalar 1

7.Karmaşık sayılarda çarpma ve bölme 

işlemlerini yapar, çarpma işleminin 

özelliklerini gösterir.

 

Benoit 

Mandelbrot

 

Etkinlik 

ipuçları
3

Gaston Julia

 

Açıklamalar 1

Karmaşık 

sayıların 

kutupsal biçimi

 

4.De Moivre kuralını ifade eder ve 

kutupsal koordinatlarda verilen bir 

karmaşık sayının kuvvetlerini belirler.

 

Abraham de 

Moivre

 

Kazanımlar 2

Üstel fonksiyon 

ve logaritma 

fonksiyonu

 

1.Üstel fonksiyonu oluşturur, tanım ve 

görüntü kümesini açıklar.

 

John Napier

 

Açıklamalar 1

Aritmetik ve 

geometrik diziler

2.Geometrik diziyi açıklar, özelliklerini 

gösterir ve geometrik dizinin ilk n

teriminin toplamını bulur.

Waclaw 

Sierpinski

Etkinlik 

ipuçları
3

Olasılık ve 

İstatistik

 

Kombinasyon 

1.n elemanlı bir kümenin r’li 

kombinasyonlarını belirleyerek           n, 

r N ve n r olmak üzere, n elemanlı 

bir kümenin r’li kombinasyonlarının 

sayısının C(n,r)= olduğunu 

ve kombinasyonun özelliklerini 

gösterir.

 

Blaise Pascal  Açıklamalar 1

Binom açılımı

 

1.Binom açılımını yapar.

 

Ömer Hayyam

 

Açıklamalar 1

Olasılık

 

1.Deney, çıktı, örneklem uzay, 

örneklem nokta, olay, kesin olay, 

imkânsız olay, ayrık olaylar 

kavramlarını açıklar.

 

Christian 

Huygens

 

Açıklamalar 1

3.Eş olasılı (olumlu) örneklem uzayı 

açıklar ve bu uzayda verilen bir A

 

olayı 

için P(A)=
S(A)

S(E)
olduğunu belirtir.

Blaise Pascal

 

Etkinlik 

ipuçları
1
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Tablo 7 �ncelend�ğ�nde, 11. sınıf matemat�k ders� öğret�m 

programında d�ğer programlara kıyasla daha çok matemat�kç�ye yer ver�ld�ğ� 

görülmekted�r. Bu programda 13 matemat�kç�ye değ�n�lm�şt�r. Ancak, bu 

öğret�m programında da kadın matemat�kç�lere yer ver�lmed�ğ� tesp�t 

ed�lm�şt�r. Ayrıca, bazı kazanımlarda P�erre Freder�c Sarrus ve Abraham De 

Mo�vre'n�n �s�mler� geçmes�ne rağmen, 11. sınıf matemat�k ders� öğret�m 

programında bu matemat�kç�ler �le �lg�l� b�lg�ler�n olmadığı görülmekted�r. 

On b�r�nc� sınıf matemat�k ders� öğret�m programının etk�nl�k �puçları 

bölümünde Leonardo F�bonacc� aşağıdak� g�b� yer almaktadır:  
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Tartışma ve Sonuç  
İlköğret�m ve ortaöğret�m matemat�k ders� öğret�m programlarında 

kadın matemat�kç�lere yer ver�lme durumunu ortaya koymak amacıyla 

hazırlanan bu araştırmada bulgulara dayalı olarak yapılan tartışma 

sonucunda aşağıdak� sonuçlara ulaşılmıştır: 

Bulgular genel olarak değerlend�r�ld�ğ�nde, �lköğret�m ve 

ortaöğret�m matemat�k ders� öğret�m programlarında matemat�kç�lere yer 

ver�ld�ğ� ancak kadın matemat�kç�lere rastlanmadığı görülmüştür. Bu bulgu, 

Yıldız ve d�ğerler�n�n (2015) matemat�k ders� k�taplarında yer alan 

matemat�kç�ler� bel�rlemek �ç�n yaptıkları araştırmanın bulgularıyla 

örtüşmekted�r. Ayrıca, Laç�n-Ş�mşek (2011a) tarafından fen ve teknoloj� 

ders� k�taplarında yer alan kadın b�lg�nler� tesp�t etmek �ç�n yapılan 

çalışmada ders k�taplarında yer alan 78 b�l�m �nsanından sadece �k�s�n�n 

kadın olduğu bel�rlenm�şt�r. Bu durum, b�l�m�n erkek �ş� olarak 

görülmes�nden (Bowl�ng ve Mart�n, 1985; Brandell vd., 2007; Kumcu, 2004, 

2005; Laç�n-Ş�mşek, 2011a; L�, 2001; Maeeoby ve Carol, 1974; Tang vd., 

2010), tar�hte kadınların matemat�k çalışırken erkeklerden daha fazla 

d�rençle karşılaşmış olmalarından (Tang vd., 2010) veya kadınların 

erkeklerden daha zayıf olarak düşünülmes�nden (Damar�n, 1995) 

kaynaklanmış olab�l�r. Dolayısıyla, kadınlar �ler� matemat�k �le �lg�l� çalışma 

fırsatlarını kaybetm�ş, bu durum sonrasında matemat�kte c�ns�yet farklılığını 
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oluşturmuştur (L�ng, 2006). Bu sebeple, öğret�m programlarına kadın 

matemat�kç�ler�n matemat�ğe katkıları �le �lg�l� b�lg�ler�n eklenmes� ve 

öğret�m programlarında kadınların matemat�k çalışırken karşılaştıkları 

zorlukların anlatılması faydalı olab�l�r.  

Matemat�ğ�n tar�hsel gel�ş�m�ne baktığımızda, matemat�ğe katkı 

yapmış b�rçok kadın matemat�kç�y� görmek mümkündür. İlk kadın 

matemat�kç� olarak kabul ed�len Hypat�a ve ülkem�z�n �lk kadın matemat�k 

profesörü olan Selma Soysal bu örneklerden sadece �k�s�d�r. Ayrıca, 

karmaşık sayılara katkıları olan Hülya Şenkon, geometr�ye öneml� katkılar 

yapan Meryem M�rzahan�, fonks�yonlar konusuna katkılar yapan Suzan 

Kahramaner, matr�sler konusunda çalışmalar yapan Olga Taussky Todd, 

mantık konusunda çalışmaları olan Carol Ruth Karp, ceb�r konusuna katkılar 

yapan M�na Sp�egel Rees, �ntegral �le �lg�l� çalışmaları olan Mar�a Gaetana 

Agnes� ve �stat�st�kle uğraşan Gertrude Mary Cox matemat�k dersler�nde 

ver�leb�lecek örnekler�n sadece b�rkaçıdır. Görüldüğü g�b�, matemat�ğe 

öneml� katkıları olmuş ve öğret�m programlarına dâh�l ed�leb�lecek b�rçok 

kadın matemat�kç� vardır. Buna rağmen, Türk�ye'de �lköğret�m ve 

ortaöğret�m matemat�k ders� öğret�m programlarında kadın 

matemat�kç�lerden bahsed�lmemekted�r. Bu durum, kızların kend�ler�n� 

matemat�k dünyasında daha az kabul ed�lm�ş üyeler olarak h�ssetmeler�ne 

yol açab�l�r (Good, Rattan ve Dweck, 2012) ve b�l�m�n erkek �ş� olduğu 

şekl�ndek� düşüncey� güçlend�reb�l�r (Laç�n-Ş�mşek, 2011a). 

Öğrenme alanı bağlamında, matemat�kç�ler�n matemat�ğe katkılarına 

vurgu yapan kazanımların �lköğret�m matemat�k ders� öğret�m programında 

“geometr�”, ortaöğret�m matemat�k ders� öğret�m programında �se “ceb�r” 

öğrenme alanında daha çok kullanıldığı görülmüştür. Bu sonuç, Yıldız ve 

d�ğerler�n�n (2015) matemat�k ders� k�tapları �le �lg�l� yaptıkları çalışmanın 

sonuçları �le paralell�k göstermekted�r. Ayrıca, �lköğret�m matemat�k ders� 

öğret�m programında alt öğrenme alanı kapsamında “üçgenler” öğrenme 

alanında, ortaöğret�m matemat�k ders� öğret�m programında �se “doğrusal 

denklem s�stemler�, karmaşık sayılar, olasılık, bel�rl� �ntegral ve türev�n 

uygulamaları“ öğrenme alanlarında matemat�kç�ler�n matemat�ğe katkıları 

�le �lg�l� kazanımların daha fazla kullanıldığı bel�rlenm�şt�r. Bu durum, 

öğrenme ve alt öğrenme alanlarının �çer�ğ�nden kaynaklanmış olab�l�r.  

KSBD, İlkbahar 2016, y. 8, s.191-214

209



İlköğret�m matemat�k ders� öğret�m programında matemat�kç�lere 

%25,6'lık oranla 6. sınıfta (f=10), %7,7'l�k oranla 7. sınıfta (f=3) ve 

%66,7'l�k oranla 8. sınıfta (f=26) yer ver�ld�ğ� ve 9 farklı matemat�kç�n�n 

�s�mler�ne toplamda 39 kez değ�n�ld�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r. Ortaöğret�m 

matemat�k ders� öğret�m programında �se matemat�kç�lere %17,7'l�k oranla 

9. sınıfta (f=14), %10,1'l�k oranla 10. sınıfta (f=8), %46,8'l�k oranla 11. 

sınıfta (f=37) ve %25,4'lük oranla 12. sınıfta (f=20) yer ver�ld�ğ� ve 29 farklı 

matemat�kç�n�n �s�mler�ne toplamda 79 kez değ�n�ld�ğ� bel�rlenm�şt�r. 

Dolayısıyla, �lköğret�m programında matemat�kç�lere en çok 8. sınıfta, 

ortaöğret�m programında �se matemat�kç�lere daha çok 11. sınıfta yer 

ver�ld�ğ� anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, 8. ve 11. sınıf matemat�k ders� 

öğret�m programları dışında d�ğer öğret�m programlarında genel anlamda 

matemat�kç�ler�n kullanımı konusunda sınırlı b�r yapının olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Alanyazında ders k�taplarında veya öğret�m programlarında 

b�l�m �nsanlarına yeter�nce yer ver�lmed�ğ�n� bel�rten b�rçok çalışmaya 

rastlamak mümkündür (Çavuş ve Öztuna Kaplan, 2013; Karaçam vd., 2014; 

Laç�n-Ş�mşek, 2011a, 2011b, Somuncu vd., 2012). Ayrıca, Yıldız ve 

d�ğerler� (2015) tarafından �lköğret�m ve ortaöğret�m matemat�k ders� 

k�taplarındak� matemat�kç�ler� tesp�t etmek �ç�n yapılan çalışmanın sonuçları, 

bu durumu kısmen destekler n�tel�kted�r. Bu çalışmada, matemat�kç�ler�n 

�s�mler�n�n en çok geçt�ğ� ders k�taplarının 7. ve 11. sınıf matemat�k ders� 

k�tapları olduğu ortaya çıkmıştır. Bununla b�rl�kte, matemat�kç�ler�n 

kullanım gerekl�l�ğ�ne �şaret eden bazı kazanımların 9. ve 11. sınıf 

matemat�k ders� öğret�m programlarına tam olarak yansımadığı görülmüştür. 

Daha açık b�r �fadeyle, öğret�m programlarında matemat�kç�lerle (Augustus  

De Morgan, P�erre Freder�c Sarrus ve Abraham De Mo�vre) 

�l�şk�lend�r�lmes� öner�len bazı kazanımların, 9. ve 11. sınıf öğret�m 

programlarında yer alan kümeler, ceb�r ve l�neer ceb�r öğrenme alanlarının 

�lg�l� kazanımlarında olduğu g�b�, öğret�m programlarının etk�nl�k ve 

açıklamalar kısımlarında kend�ler�ne yer bulamadığı tesp�t ed�lm�şt�r. 

Öğret�m programlarında yer alan kazanımların, öğret�m programlarının 

etk�nl�k ve açıklamalar kısımlarının yazılmasındak� başlıca faktörlerden b�r� 

olduğu göz önüne alınırsa, matemat�kç�ler bağlamında öğret�m programları 

�le etk�nl�k ve açıklamalar kısımları arasındak� uyumsuzluğun g�der�lmes� 

gerekmekted�r. 
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İlköğret�m matemat�k ders� öğret�m programında �sm� en çok geçen 

b�l�m �nsanının Mustafa Kemal Atatürk, ortaöğret�m programında �sm� en 

fazla geçen matemat�kç�n�n �se Bernhard R�emann olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bu durumun �lköğret�m ve ortaöğret�m matemat�k ders� öğret�m 

programlarındak� kazanımların �çer�ğ�nden kaynaklandığı �ler� sürüleb�l�r. 

Ayrıca, matemat�kç�ler�n �s�mler�n�n �lköğret�m programında en çok 

kazanımlar bölümünde geçt�ğ�, ortaöğret�m programında açıklamalar ve 

etk�nl�k �puçları bölümler�nde daha çok yer aldığı bel�rlenm�şt�r. Bu durum, 

ortaöğret�m matemat�k ders� öğret�m programında matemat�kç�ler�n 

�s�mler�n�n kazanımlardan z�yade açıklamalar ve etk�nl�k �puçları 

bölümler�nde geçt�ğ�n� göstermekted�r. 

Sonuç olarak, �lköğret�m ve ortaöğret�m matemat�k ders� öğret�m 

programlarında yalnızca erkek matemat�kç�lere yer ver�lm�ş ve kadın 

matemat�kç�ler göz ardı ed�lm�şt�r. Oysak� kadın matemat�kç�ler�n 

matemat�ğ�n gel�şmes�ne olan katkılarının da ön plana çıkarılması gerekt�ğ� 

hususu (Kumcu, 2004) d�kkate alınarak, öğret�m programlarında yer 

ver�lecek kadın matemat�kç�lere daha fazla özen göster�lmes� gerekmekted�r. 

Öner�ler 

Araştırma sonuçları ışığında aşağıdak� öner�ler sunulmuştur:  

1.İlköğret�m ve ortaöğret�m matemat�k ders� öğret�m programlarında 

kadın matemat�kç�ler�n olmadığı tesp�t ed�lm�şt�r. Bu sebeple, öğretmenler�n 

dersler�nde kadın matemat�kç�ler ve matemat�ğe katkıları �le �lg�l� ek 

etk�nl�kler hazırlamaları öner�lmekted�r.  

2.Her ne kadar �lköğret�m ve ortaöğret�m matemat�k ders� öğret�m 

programlarında matemat�kç�lere yer ver�lm�ş olsa da, �çer�s�nde kadın ve 

erkek matemat�kç�lerle �lg�l� örnek met�n ve etk�nl�kler�n bulunduğu 

yardımcı k�taplar hazırlanab�l�r.  

3.Öğret�m programları yazarları �ç�n yen� yazılacak olan öğret�m 

programlarında sayı ve �çer�k bakımından daha fazla kadın matemat�kç�ye ve 

bu matemat�kç�ler arasında kültürümüzden olan kadın matemat�kç�lere yer 

vermeler� öner�lmekted�r. 

4.İlköğret�m ve ortaöğret�m matemat�k ders� öğret�m programlarında 

�s�mler� geçen matemat�kç�ler tekrar gözden geç�r�lerek sınıf düzey�, 

öğrenme alanı, alt öğrenme alanı, kazanım, matemat�kç�, matemat�kç�lere 
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yer ver�len bölüm ve frekans çerçeves�nde dengel� b�r dağılım yapılmaya 

çalışılab�l�r.  

5.İlköğret�m ve ortaöğret�m matemat�k ders� öğret�m programlarına 

doğrudan kadın matemat�kç�ler�n matemat�ğe katkıları �le �lg�l� kazanımlar 

konulab�l�r. 

6.Augustus  De Morgan, P�erre Freder�c Sarrus ve Abraham De 

Mo�vre'n�n �s�mler�n�n geçt�ğ� kazanımlar �ç�n 9. ve 11. sınıf matemat�k 

ders� öğret�m programlarının kümeler, ceb�r ve l�neer ceb�r öğrenme 

alanlarının etk�nl�k ve açıklamalar kısımlarına bu matemat�kç�ler �le �lg�l� 

b�lg�ler konulab�l�r. 

7.Bu çalışmanın bulguları, yen�lenen �lköğret�m ve ortaöğret�m 

matemat�k ders� öğret�m programlarının kazanım, etk�nl�k örnekler� / �puçları 

ve açıklamalar kısımlarda yer alan matemat�kç�lerle sınırlıdır. Benzer 

çalışmalar, 2013 yılında güncellenen ortaokul ve ortaöğret�m matemat�k 

öğret�m programları ve bu programlara göre hazırlanan matemat�k ders� 

k�tapları �ç�n yapılab�l�r. 

Özetle, matemat�k ders� öğret�m programlarında kadın 

matemat�kç�ler� �çeren �fadeler yer alırsa, matemat�ğ�n hem erkek hem de 

kadınların katkılarıyla gel�şen b�r b�l�m olduğu görülecek; bu da kız 

öğrenc�ler�n matemat�ğe eğ�l�mler�n� artıracaktır. Buna göre, öğret�m 

programlarında karmaşık sayılar, geometr�, fonks�yonlar, matr�sler, mantık, 

ceb�r, �ntegral ve �stat�st�k �le �lg�l� konularda kadın matemat�kç�ler�n 

matemat�ğe katkıları anlatılab�l�r. Öğrenc�ler�n matemat�kte başarılı olmuş 

kadınlar hakkında b�lg�lend�r�lmeler�, özell�kle kızların kend�ler�ne rol model 

bulmaları �ç�n b�r fırsat olab�l�r. Bu nedenle, öğretmenler bu konuda daha 

duyarlı olab�l�rler ve öğret�m uygulamalarını kadın matemat�kç�ler�n 

matemat�ğe katkılarını anlatarak zeng�nleşt�reb�l�rler. Bu durumun 

gerçekleşmes� �ç�n öğretmenler kadın matemat�kç�ler�n yaşam öyküler� ve 

matemat�ğe katkıları hakkında h�zmet �ç� eğ�t�m faal�yetler�yle 

b�lg�lend�r�leb�l�rler. 
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Ant�kçağ Gem�ler�ndek� Gem�baş F�gürler� 
 

Mustafa Gürbüz BEYDİZ* 

 
Öz 

Den�zc�l�ğ�n geçm�ş çağlardan günümüze öneml� b�r kültür oluşturduğu 

açıkça �fade ed�leb�l�r. Ant�k çağlarda dere veya neh�r g�b� sularda başlayan kısa su 

yolculukları zamanla gem� teknoloj�s�n�n �lerlemes�yle den�z yolculuklarına 

dönüşmüştür.Den�z t�caret�n�n önem kazanmaya başladığı dönemlerde �se den�zc�l�k 

konusunda �ler� olan toplumlar her zaman zeng�nl�k �ç�nde 

olmuşlardır.Mezopotamya, Mısır, Fen�ke ve ant�k Yunan uygarlıklarının özell�kle 

Anadolu, Ege, Kenan�, Kıbrıs ve Mısır kentler� arasında sürdükler� den�z t�caret� bu 

toplumları dönem�n zeng�n meden�yetler� olmalarını sağlamıştır. 

Romalıların MareNostrum olarak adlandırdıkları Akden�z günümüzde 

sayıca fazla ant�k batığın g�zlend�ğ� b�r den�z olarak görüleb�l�r. Akden�z havzası 

başta olmak üzere b�rçok den�z ve neh�rde faal�yet gösteren toplumlara a�t gem�lerde 

de kültürler�n�n değerler�ne ve s�mgesel gücüne �nandıkları çeş�tl� gem�baş f�gürler� 

kullanılmıştır.Gem�lerde at, deve, aslan, kuş, boğa veya koç g�b� hayvanlara a�t 

gem�baş f�gürler� bulunmaktadır.Bu da kullanıldığı dönem, kültür ve �nançlara göre 

çeş�tl�l�k göstereb�l�r. 

Anahtar Kel�meler: Den�z, MareNostrum, Gem�, Gem�baş f�gürler� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*Yrd. Doç. Dr., Çankırı Karatek�n Ün�vers�tes� Güzel Sanatlar Fakültes� Temel Sanat 
B�l�mler� Bölümü,beyd�zg@gma�l.com 

215



 

F�gureheads In Archa�c Age Sh�ps  
 

Abstract 

It can be stated expl�c�tly that mar�t�me const�tutes a s�gn�f�cant culture 

from anc�ent t�mes to present. Short water travels, wh�ch started �n streams and r�ver 

dur�ng archa�c ages, have turn �nto sea travel �n the course of t�me through the 

advancements �n sh�p technology. Dur�ng the per�ods that mar�t�me trade ga�ned 

�mportance, the soc�et�es that are advanced �n mar�t�me prospered. The mar�t�me 

trade espec�ally among c�t�es of Anatol�a, Aegean, Canaan, Cyprus and Egypt �n 

Mesopotam�a, Egypt, Phoen�c�a and anc�ent Greek c�v�l�zat�ons ensured these 

soc�et�es to become the r�ch c�v�l�zat�ons of that per�od. 

Med�terranean wh�ch �s called Mare Nostrum by Romans �s a sea that has 

the numerous sunken ant�ques today. Var�ous f�gureheads, wh�ch were bel�eved to 

have cultural value and symbol�c power, have been used �n the sh�ps of d�fferent 

soc�et�es that were act�ve �n many seas and r�vers part�cularly �n Med�terranean 

bas�n. Among these sh�p f�gureheads, an�mal f�gureheads such as horse, camel, l�on, 

b�rd, bull and ram can be seen. Th�s may vary accord�ng to the per�od, culture and 

bel�efs. 

Keywords: Sea, Mare Nostrum, Sh�p, F�gureheads 
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 Mezopotamya sanatında �se, özell�kle D�cle ve Fırat neh�rler�nde 

kullanılan gem� t�pler�nde de gem�baş f�gürler�ne rastlanmıştır. Tasv�rlerden 

anlaşıldığı üzere bu dönemde kullanılan gem� baş f�gürler�n�n de atbaşı olma 

�ht�mal� yüksekt�r.Ele geçen yazılı tabletler ışığında atın Mezopotamya'da 

b�nek hayvanı olarak kullanılması M.Ö. 2000 yıllarına kadar 

dayandırılmıştır. (Kramer, (1998), s.111)  

 
Res�m 3: Dur-Şarru-k�n Sarayı �nşaatı �ç�n kereste nakl� (Sev�n, (2010), 

s.123) 

 
Res�m 4: Fen�ke l�man kentler� S�don ve Tyre'den haraç alımı (Sev�n, 

(2010), s.67)  

 Kral Sargon'a a�t Khorsabad Sarayında bulunan duvar res�mler�nde 

de D�cle nehr� üzer�nde yüzen at başı şekl�nde gem�baş f�gürü olan kayık 

tasv�rler� görülmekted�r. 
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Res�m 5:Khorsabad Sarayı at başı şekl�nde gem�baş f�gürü olan kayık 

(M.Ö.700). (Torr, (1895), Tablo 2, Res�m 9) 

 Akad dönem�ne a�t Eŝnunna (TellAsmar) kent�nde bulunan b�r 

s�l�nd�r mühür üzer�nde d�l�n� çıkarmış b�r yılan b�ç�m�nde gem�baş f�gürü 

göze çarpmaktadır. Yılan Mezopotamya m�toloj�s�nde yaradılış efsanes�ne 

dayandırılmaktadır. Sümerlerde yaradılış destanı EnumaEl�ş'e göre Apus 

(tatlı su) T�amat'la (tuzlu su) b �rleşerek Lakmu ve Lakamu'yu meydana 

get�rm�şt�r. Lakmu ve Lakamu b�r ç�ft yılandır. Bu ç�ft�n b�rleşmes�nden de 

Anşar (gök) ve K�şar (toprak) meydana çıkmıştır. Tanrılar ve �nsanlar �se 

daha sonra gök �le yer�n b�rleşmes�nden doğmuşlardır. (Bayladı, (1996), 

s.112) 

 
Res�m 6: Akad Dönem� s�l�nd�r mühür üzer�nde yılan başlı gem�baş f�gürü 

tasv�r� (Black and Green, (2004), s.45) 

Mısır'da �se aslan başı şekl�nde gem�baş f�gürler�n�n kullandığını 

y�ne tasv�rlerden anlamaktayız. İlk örneğ�n�n, M.Ö. 1180 tar�h�ndek� 

Peles�um den�z savaşını anlatan Mısır Krallar Vad�s�'ndek� Med�netHabu 

tapınağında (G�lbert, (2008), s.36-37)bulunan Peles�um den�z savaşını 

anlatan (M.Ö. 1180) b�r kaya tasv�r�nde görüldüğü söylenmekted�r. (Hansen, 

Hansen, (1990), s.17) Aslanın ağzına �nsan başı yerleşt�r�lm�şt�r. Gücün, 
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kudret�n t�msal� olması açısından aslan veya kaplan gem�baş f�gürler�n�n 

kullanılması düşman donanmalarına korku vermek amacıyla terc�h 

ed�lm�şt�r. Mısır m�toloj�s�nde de aslanla �lg�l� m�tler mevcuttur.1 

 
Res�m 7:III. Ramses Dönem� aslanbaşlı savaş gem�s� (Yaklaşık M.Ö. 1200) 

(Holmes, (2010), s.25) 

 
Res�m 8: Mısırlı den�zc�ler�n düşman gem�s�ne çıkartma sahnes� 

(Waschsmann, (1995), s.33) 

                                                 
1 Esk� Mısır'da “Felaket M�t�” olarak adlandırılan m�toloj�de Hathor, yen�lmez güçler� olan ve 
�nsanları çölde tak�p eden b�r tanrıça olarak görülür. Bu m�tte katl�amla gurur duyan, kana 
susamış b�r halded�r. M�t�n �lerleyen bölümler�nde Hathor'un “Kudret S ah�b�” acımasız 
tanrıça Sakhmet'e dönüşmes�nden bahsed�lm�şt�r. Bu m�t b�ze, kana susamış ve öfkeyle 
kend�nden geçm�ş b�r halde �nsanoğluna vahş�ce saldıran d�ş� aslan tasv�r� sunmuştur. (Bkz. 
Hart, (2012), s.75). Sur�ye ve F�l�st�n halklarının, d�ş� aslan tanrıça Sakhmet tarafından 
yaratıldığına �nanılmıştır. (Bkz. Bkz. Hart, (2012), s.93) 
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Res�m 10: Geç Arka�k Dönem savaş ve t�caret gem�ler�ne a�t baş 

bodoslama örnekler�(Nowak, (2006), s.86) 
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 Yukarda �se Geç Arka�k döneme a�t savaş gem�ler�nde (A-B) ve 

t�car� gem�lerde (C-D) kullanılan gem� baş süslemeler�ne bakıldığında savaş 

gem�ler�n�n baş bodosloma bölümler�n�n s�vr� olacak şek�lde yapıldığı 

d�kkat� çekmekted�r. Bu s�vr� baş bodoslamaların düşman gem�ler�n�n 

bordolarına zarar vermek �ç�n yapıldıkları düşünüleb�l�r. Aynı zamanda 

savaş esnasında düşman gem�s�ne çıkartma yapmak veya kıyıya yanaşma 

sırasında gem�n�n halatlarını bağlamak amacıyla personel tarafından 

kullanıldığını aşağıdak� seram�k parçasından da anlamaktayız.   Bu ön 

bölümünde çeş�tl� hayvan başları da kullanmıştır. Y�ne süsleme detayı olarak 

göz mot�f�n� de görmek mümkündür.  

 
 Res�m 11: Seram�k parçası üzer�ndek� ant�k Yunan kadırgası tasv�r� 

(M.Ö. 550) (Holmes, (2010), s.34) 

 Ant�k çağda bu tarz gem�baş f�gürler� �le d�ğer süsleme mot�fler�n�n 

yapılmalarının neden� olarak o dönem �nanılan bazı tanrı ve tanrıça �le den�z 

ruhlarını yatıştırmak amacını taşıdığı bel�rt�lm�şt�r. (Steere, (2005), s.1) 

 

 Tasv�rler yanında da tr�reme t�p� gem�lere a�t mermerden yapılmış 

göz b�ç�ml� bazı dekorasyon parçaları ele geçm�şt�r. M.Ö. 500'e 

tar�hlend�r�len Pe�ra�eus Arkeoloj� Müzes�'nde serg�lenen bu örnek, 

tasv�rlerde görülen göz mot�fler�n�n gem�lere veya kayıklara ç�z�lerek 

boyanmadığı aynı zamanda başka malzemelerden yapılarak sonradan monte 

ed�ld�ğ�n� �spatlamaktadır. 

Mustafa Gürbüz BEYDİZ
Antikçağ Gemilerindeki Gemibaş Figürleri

222



 

 
Res�m 12: Pe�ra�eus Arkeoloj� Müzes�'nde serg�lenen mermerden yapılmış 

göz b�ç�ml� tr�rem parçası (F�elds, (2007), s.46) 

 Tunç Çağı Ege kültürü �ç�nde bulunan Theran'da ele geçm�ş olan b�r 

freskte aslan f�gürünün nerdeyse bütünün gem�baş f�gürü olarak kullanıldığı 

görülmekted�r.  Aslanın güçlü ve koruyucu sembol�k anlamına paralel 

gem�lerde de gem�baş f�gürü olarak varlığı Yunan kültüründe de 

b�l�nmekted�r. 

 
Res�m 13: Theran fresk� aslan b�ç�ml� gem�baş f�gürü (Shaw, (1982), s.57) 

 Y�ne Tunç Çağına a�t Yunan seram�kler�nde kuş b�ç�ml� gem�baş 

f�gürler� de ç�z�lm�şt�r. Tragana'da ele geçm�ş b�r pyx�s�n korunagelm�ş 

bölümünde kayığın önünde b�r kuş f�gürü yer almaktadır. Muhtemelen su 

kuşu olması yüksek �ht�mal olan bu tarz gem�baş f�gürler� daha sonrak� 

dönemlerde özell�kle kültürümüzde Osmanlı'da XIX. yüzyıl saltanat 

kayıklarında rastlanılmaktadır.Su kuşlarının olduğu kadar aynı zamanda 

yırtıcı kuşlarında bulunduğu örnekler daha sonrak� dönemlerde farklı 

kültürlerde de karşılaşılmaktadır. 
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Res�m 14: Kuş b�ç�ml� gem�baş f�gürü (Vavouranak�s (1992), s.212) 

 Anadolu'da Orta Tunç dönem� Asur T�caret Kolon�ler� Çağı olarak 

adlandırılan dönem�nde Kültepe'de ele geç�r�len ve bugün Anadolu 

Meden�yetler� Müzes�'nde serg�lenen kayık şekl�ndek� r�tüel kaplarda da 

gem�baş f�gürler�ne rastlanılmıştır. Bu f�gürler arasında koçbaşı şekl�nde 

tasv�r ed�lm�ş gem�baş f�gürler� göze çarpmaktadır. 

Asur T�caret Kolon�ler�n�n Anadolu z�yaretler�n�n b�r bölümünün 

neh�rler vasıtasıyla yapılıyor olması sadece eşekler yardımıyla malların 

taşınmadığı belk� de bulunan kapların su kültüyle alakalı b�rer obje olma 

�ht�mal�n� de akla get�rmekted�r. 

 
Res�m 15: Kültepe'de ele geç�r�lm�ş ola n koç b�ç�ml� gem�baş f�gürü olan 

kayık (Küçükbezc�, (2011), s.95) 
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Res�m 16: Koç başı şekl�nde gem�baş f�gürlü Kültepe'de bulunmuş d�ğer 

kayık örnekler� 

 Asur T�caret Kolon�ler�n�n hemen ardından Kızılırmak havzası 

�ç�nde hüküm süren ve büyük b�r �mparatorluk hal�ne gelen H�t�tler�n de 

den�zle �şt�gal oldukları b�l�nmekted�r. H�t�t yerleş�m� olan Aḫḫyawa ant�k 

kent�n�n den�z kıyısında olduğu bel�rt�lm�şt�r. (Ünal, (2002), s.115).  Den�z 

t�caret yollarını ve kıyılarda ele geç�rmeye çalıştığı l�man kentlerle büyük b�r 

güç olma hedef�nde olan H�t�tler�n den�zc�l�k konusundak� becer�ler� tam 

anlamıyla henüz �spatlanmış değ�ld�r. Bugüne kadar yapılan araştırmalar 

net�ces�nde henüz H�t�tlere a�t gem�baş f�gürlü kayık tasv�rler� 

bulunamamıştır. 

 M�lattan sonrak� dönemlerde de gem�baş f�gürü süslemec�l�ğ� devam 

etm�şt�r. İtalya'da Palestr�na'da bulunan ve bugün Vat�kan Müzes�'nde 

serg�lenen M.S. 1. Yüzyılın �k�nc� yarısına tar�hlend�r�len Roma Dönem�ne 
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ayrı b�r önem taşımaktadır.

a�t b�r rölyeftek� savaş gem�s�n�n önünde t�msaha benzer b�r f�gür 

yapılmıştır. Gem�baş f�gürler� �ç�nde fark yaratan bu tasv�rdek� t�msahın 

s�mgesel ve sembol�k �fades� olarak büyük olasılıkla düşmanlara korku 

salmak amacı taşıdığı söyleneb�l�r. 

 
Res�m 17: Vat�kan Müzes�'nde serg�lenen t�msah b�ç�ml� gem�baş f�gürlü 

Roma savaş gem�s� rölyef� (Erdkamp,(2007), s.204) 

 

Sonuç 

Araştırma yöntem�nde ant�kçağ da kullanılan gem� t�pler�nden yola 

çıkılarak gem� baş f�gürler�n�n t�poloj�s� ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Farklı kültürlerde ve dönemlerde görülen ve özell�kle gem� teknoloj�s�n�n 

�lerlemes�ne paralel olarak gel�şen gem�baş f�gürler� gem� süsleme sanatları 

�ç�nde ayrı b�r noktada değerlend�r�lmel�d�r. Çünkü �ncelend�ğ�nde m�mar� 

süsleme geleneğ�nde uygulanan heykel sanatının aynı zamanda gem�ler �ç�n 

de söz konusu olduğu söyleneb�l�r. 

İlk çağlarda kaya res�mler�nden de anlaşılacağı üzere gey�k b�ç�ml� 

gem�baş f�gürler�n�n terc�h ed�ld�ğ�,�nançlar doğrultusunda sembol�k anlam 

taşıyan hayvanlara a�t süslemeler�n gem�lere baş f�gürü olarak yapıldığı, 

ancak Yunan savaş gem�ler� olan tr�remlerde�se göz mot�f�n�n daha çok 

kullanıldığı görülmüştür. Bu da �nançlar doğrultusunda gel�şen kültürel 

çeş�tl�l�ğ�n zeng�nl�ğ� olarak yorumlanab�l�r. 

Asur T�caret Kolon�ler� Çağı'na tar�hlend�r�len ve Kültepe'de 

bulunan kayık b�ç�ml� r�tüel kaplarda da gem�baş f�gürler�n�n bulunması 

benzer uygulamaların tar�hsel geçm�ş� ve Anadolu'da bulunması açısından 
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 S�mgesel anlamıyla korkutucu, koruyucu hayvanlara a�t baş 

f�gürler�n�n kullanılması bunların b�rer süsleme öğes� olarak gem�lere 

yerleşt�r�lmed�kler�n� göstermekted�r. Den�z yollarında daha fazla egemenl�k 

elde etmek ve bu gaye neden�yle düşman gem�ler�ne ps�koloj�k olarak güçlü 

olma mesajı vermekamacıyla yapılan gem�baş f�gürler� dönem�n ahşap 

oymacılığı, heykel sanatındak� estet�k kayığının oranı hakkında b�lg� sah�b� 

olmamızı sağlamaktadır.  
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Güç Yönet�m� ve Türk Kamu Yönet�m�nde Güç 

Yönet�m� Uygulamalarının Yer� 
 

                                                                          Yasem�n MAMUR IŞIKÇI*   

Erol IŞIKÇI** 

 
Öz 

Bu makalede yönet�mde güç uygulamaları konusuna katkıda bulunmak 

amacıyla, güç olgusunun n�tel�ğ�, d�ğer yönetsel kavramlarla �l�şk�s�, gücün 

yönet�mdek� önem� ve gücün yönetsel uygulamalarda nasıl yer bulacağı ve ülkem�z 

açısından yönet�mde güç uygulamalarının durumu �ncelenm�şt�r. Güç kavramı 

tanımlandıktan sonra gücün kaynakları, kullanılma şek�ller�, gücün yönet�m 

uygulamalarındak� yer� ve yönet�m uygulamalarına nasıl yansıdığı üzer�nde 

durulduktan sonra ülkem�zde yapılan güç yönet�m� çalışmaları üzer�ne 

değerlend�rmelerde bulunulmuştur. 

Yönet�mde örgüt �ç�ndek� sorunların �şb�rl�ğ� �ç�nde akılcı ve hukuk� 

yollarla çözülmes� açısından gücün nasıl uygulandığı ve kaynağını nereden aldığı 

konusu büyük önem taşır. Güç olgusunun doğru anlaşılması, yönet�m�n 

meşrut�yet�n�n sağlanması açısından adaletl� ve eş�tl�kç� b�r ortam oluşturulmasını 

sağlar. Yönet�c�n�n �ç�nde bulunduğu örgüt �ç�nde güç �l�şk�ler�n� dengeleyeb�lmes� 

�ç�n hang� güç kaynağından ne şek�lde yararlanacağını ve örgüt �ç�ndek� güç 

d�nam�kler�n� örgüt amaçları doğrultusunda yönlend�reb�lmes� �ç�n nasıl kontrol 

edeceğ�n� çok �y� tahl�l etmes� ve bu anlamda doğru kararlar alması gerek�r. 

Yönet�c�ye düşen görev, gücü etk�l� b�r şekl�de örgüt amaçları doğrultusunda 

kullanmaktır.  

Ülkem�zde Sosyal B�l�mler alanında yapılan çalışmalarda güç yönet�m� 

uygulamalarına �l�şk�n araştırmalara son derece nad�r olarak rastlandığını ve 

l�teratürde az yer tuttuğunu söylemek mümkündür. Bu yöndek� çalışmaların 

ülkem�zde kamu ve özel sektörde faal�yet gösteren yönet�c�ler�n yönet�m anlayışının 

gel�şmes�nde olumlu yansımaları olacaktır. 

Anahtar Kel�meler: Güç, Güç kaynakları, Güç yönet�m�. 
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Power Management and Importance of Power 

Management Pract�ces �n Turk�sh Publ�c 

Adm�n�strat�on 

 
Abstract 

Th�s art�cle, a�m�ng to contr�bute to the f�eld of power management, 

descr�bes the nature of the concept of power, �ts relat�onsh�p w�th other 

adm�n�strat�ve concepts, the �mportance of power �n adm�n�strat�on, and how power 

�s to man�fest �tself �n adm�n�strat�ve pract�ces, and prov�des an evaluat�on of the 

current use of power �n Turk�sh adm�n�strat�ve pract�ces. Follow�ng a def�n�t�on of 

the concept of power, �ts sources and uses, and �ts place and how the use of power �s 

reflected �n adm�n�strat�ve pract�ces, an evaluat�on of prev�ous research on the 

subject of power management �n Turkey �s prov�ded. 

In management, the �ssue of how power �s used and what grounds �t comes 

from �s essent�al �f the problems are to be solved cooperat�vely, rat�onally, and 

legally. A correct understand�ng of the concept of power makes �t poss�ble to 

prov�de a fa�r and equal�tar�an env�ronment, and thus leg�t�m�zes the management. 

Therefore, managers do not only need to carefully analyze what sources of power 

they can benef�t from and how they can make use of them, but they also need to 

know how to control �ntra-organ�zat�onal power dynam�cs so as to d�rect them 

accord�ng to organ�zat�onal object�ves, and adopt a su�table course of act�on. The 

manager's task �s to use power eff�c�ently �n l�ne w�th organ�zat�onal object�ves.  

It can be sa�d that the amount of research �nto the concept of power 

management �n the Turk�sh Soc�al Sc�ences l�terature �s l�ttle, and thus �t �s bel�eved 

that th�s art�cle, as well as further research �nto th�s concept w�ll contr�bute 

enormously to the development of managers work�ng �n publ�c and pr�vate sector �n 

our country.  

Keywords: Power, Sources of power, Power management. 
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G�r�ş 

Organ�zasyonlarda hang� güç kaynaklarının ne zaman, nasıl, hang� 

ölçüde ve hang� amaçlarla kullanılacağı büyük önem taşır. Çünkü gücün bu 

boyutları �hmal ed�l�rse ya da yönet�mde güç olgusunun önem� görmezden 

gel�n�rse organ�zasyon da örgütlenme yapısı organ�zasyonun asıl 

amaçlarından uzaklaştırılır ve b�reysel amaçlar organ�zasyonda öncel�k 

kazanır. Böyle b�r ortamda keyf� tutum ve davranışların kısa zamanda 

bel�receğ� ve bu durumun da organ�zasyon açısından öneml� olumsuz 

sonuçlar doğuracağı da açıktır. Bu nedenle organ�zasyon �ç�ndek� sorunların 

hukuksal ve akılcı yollar doğrultusunda çözülmes� ve organ�zasyon �ç�nde 

adaletl� ve eş�tl�kç� b�r ortam oluşturulması güç kullanımı uygulamaları �le 

yakından �lg�l�d�r. Bu nedenle güç olgusunun n�tel�ğ�, çeş�tler� ve güç 

kaynaklarının �y� anlaşılması yönet�m uygulamalarının etk�nl�ğ�n� öneml� 

derecede etk�leyecekt�r. Sözü ed�len bu gerekl�l�k doğrultusunda bu 

makalede güç kavramının n�tel�ğ�, d�ğer yönetsel etk�leme kavramları �le 

olan �l�şk�s�, güç kavramının kaynakları üzer�nde durulduktan sonra, yönetsel 

uygulamalarda gücün nasıl uygulanması gerekt�ğ� ve ülkem�z açısından 

yönet�mde güç uygulamalarının durumu �rdelenecekt�r. 

Güç Kavramı 

Güç, başkasını kontrol etme potans�yel�d�r. Ya da b�r başkasının 

tutum ve davranışlarını �sten�len b�ç�mde etk�leme kapas�tes�d�r (Greenberg 

ve Baron, 1993, s.401). Bu bakımdan güç, �sten�len etk�ler�n oluşturulma 

yeteneğ� (Mucuk, 1989, s.35) olarak anlaşılması gereken güç; davranışları ve 

olayların akışını değ�şt�reb�lme, d�renmeler�n üstes�nden geleb�lme, �nsanları 

normalde yapmayacakları hareketler� yapmaya �kna etme yeteneğ� olarak da 

tanımlanab�l�r (Preffer,1992, s.30). 

Güç Kavramının Tanımı  

Kavramsal açıdan �ncelend�ğ�nde güç, d�ğer k�ş�ler� etk�leme 

yeteneğ� (Lunenburg, 2012,s.2), “sosyal b�r �l�şk� �ç�ndek� b�r k�ş�n�n, 

d�renmelere rağmen kend� �rades�n� yürütme olasılığı” (Weber, 2005, s.105) 

olarak tanımlamıştır.  G�ddens (2000, s.360) �se gücü; “değ�ş�m 

oluşturab�lme kapas�tes�” olarak �fade etm�şt�r.  Kısaca, gücü başkalarını 

etk�leyeb�lme (Ş�mşek, Akgemc� ve Çel�k, 2007) sanatı şekl�nde tanımlamak 

mümkündür.  
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Güç Kavramının Temel Özell�kler� 

Kısaca “Başkalarını etk�leyeb�lme yeteneğ�” olarak �fade ed�leb�len 

gücün özünü d�ğerler�n�n davranışları üzer�nde kontrol sah�b� olab�lme 

yeteneğ� oluşturmaktadır (Schermerhorn, Hunt ve Osborn, 2000). 

Gücün bu özell�ğ� “güç alanı” kavramı �le yakın �l�şk�l�d�r. Güç alanı 

güç sah�b� olan ve gücünü uygulamak �steyen k�ş�n�n etk�leyeb�ld�ğ� d�ğer 

k�ş�ler�n büyüklüğünü �fade eder. Gücün d�ğer b�r özell�ğ� de kes�n ve 

değ�şt�r�lemez olmamasıdır. “Güç �l�şk�ler� zamana ve b�reylere göre 

değ�ş�kl�k göstereb�l�r” (Özkalp ve Kırel, 2001).  Güç sah�b� k�ş� ulaşmak 

�sted�ğ� b�rey� her zaman aynı ölçüde etk�s� altına alamayab�l�r ya da k�ş�sel 

özell�k farkı neden�yle b�r k�ş� üzer�nde gösterm�ş olduğu etk�y� başka b�r 

k�ş� üzer�nde gösteremeyeb�l�r. Güç b�r başkasını etk�leme yeteneğ� olduğu 

�ç�n, gücün dereces� çoğunlukla kontrol ed�len şahıs açısından bel�rlen�r. Bu 

durum güç olgusunun sosyal �l�şk�ler �çer�s�nde varlık kazanması özell�ğ� �le 

de yakından �lg�l�d�r. Dolayısı �le güç olgusunun n�tel�ğ� b�reylerarasındak� 

etk�leş�m düzeyler� ve �l�şk� şek�ller�ne göre b�ç�mlenmekted�r. 

Gücün bu özell�ğ�ne �l�şk�n b�r saptama da Robb�ns (1998) 

tarafından yapılmıştır. Robb�ns(1998)'e göre, gücün en öneml� özell�ğ� b�r 

bağımlılık �l�şk�s� �çermes�d�r. B şahsının A şahsına bağımlılığının daha 

büyük olması, bu �l�şk�de A'nın B üzer�ndek� gücünün daha büyük olması 

sonucunu doğurur. 

Güney (2007, s.34)'e göre her yerde ve her zaman geçerl� tek b�r güç 

yoktur. B�r k�ş�n�n güç alanının gen�şlemes�, b�r başkasının güç alanının 

daralmasına neden olduğundan, tüm b�reyler �ç�n geçerl� olan standart b�r 

güç b�ç�m�nden söz ed�lemez. 

Güç Kavramının D�ğer Kavramları �le İl�şk�s�: Yetk�, Kuvvet, Otor�te, 

Etk� ve Etk�leme 

Genell�kle “güç, kuvvet, otor�te ve etk�leme” kavramları sank� 

b�rb�rler�n�n eş anlamı g�b� b�rb�rler�n�n yer�ne kullanılırlar. Güç kavramını 

yukarıda kısaca “başkalarını etk�leyeb�lme yeteneğ�” olarak tanımlamıştık. 

Etk�leme �se, “k�ş�n�n gücünü kullanırken kullandığı süreçt�r.” (Koçel, 2005, 

s.566). Bu yönüyle etk�leme, b�r k�ş�n�n davranışları �le başka b�r k�ş�n�n 

davranışlarını değ�şt�rd�ğ� sürec�n adıdır. Bu durumda etk�y� doğrudan veya 

dolaylı olarak d�ğer b�r k�ş� ya da grubun hareket�nde veya davranışında b�r 

değ�ş�kl�ğe sebep olan f�k�rler  ve örnekler şekl�nde tanımlayarak, etk�lemey� 
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“A'nın B'n�n hareket� üzer�nde etk�l� olab�lme sürec�” olarak �fade edeb�l�r�z 

(Hammer ve Organ, 1978). 

Görüldüğü g�b� güç ve gücün uygulanması sonucu etk� ortaya çıkar. 

Yan� güç, etk�n�n oluşmasını sağlayan kaynaktır. Ancak etk� ve etk�leme 

kavramları arasında da fark vardır. Etk� b�r sonucu �fade ederken etk�leme 

kavramı sonucu yaratan yeteneğe sah�p olma anlamına gel�r. 

Bu kavramlar b�rb�r� �le çok yakından �l�şk�l�d�r ve b�rb�r�n� destekler 

n�tel�kted�r. Başkalarını etk�lemek k�ş�n�n gücünü artırdığı g�b�, k�ş�n�n gücü 

arttıkça da başkalarını daha kolaylıkla etk�leyeb�lecekt�r (Koçel, 2005, 

s.566).  

Güç kavramının �l�şk�l� olduğu hatta çoğu zaman eş anlamlısı olarak 

kullanılan ter�mlerden b�r� de “otor�te” kavramıdır. Otor�te kavramı da güç 

kavramı �le çok yakın �l�şk�l�d�r ancak �k�s� farklı anlamlara sah�pt�r. Şöyle k� 

otor�te ancak b�r güç kullanım şekl�d�r. Daha genel b�r �fadeyle otor�te gücün 

kurumlaştırılmış şekl�d�r. Güç, otor�tey� de �çeren gen�ş b�r kavramdır. 

Otor�te güç kaynaklarından sadece b�r tanes�d�r (McFarland,1979, s.356). 

Otor�te, karar verme ve d�ğerler�n� harekete geç�rme ya da örgütsel amaçları 

başarmak �ç�n bel�rl� görevler� yaptırma hakkıdır. İk� kavramın farkı ortaya 

konulacak olursa, gücün k�ş�den, otor�ten�n �se makamdan kaynaklandığı 

söyleneb�l�r (Can ve Çel�kten, 2000, s.485). Z�ra b�r yönet�c�n�n otor�tes�n�n 

varlığı, güç varlığını garant� etmez. Böyle b�r durum �se organ�zasyonda 

�stenmeyen �st�krarsız b�r durum yaratır.  

Güç �le otor�te arasında en büyük fark şudur, “güçte yönet�c�n�n �stek 

ve tal�matına r�ayet ed�lmekted�r. Yan� A'nın verd�ğ� tal�mat doğrultusunda 

B davranış göstermekted�r. Oysa kuvvette B, A'nın tal�matına uymamakta 

fakat A'nın f��len uyguladığı önlemler (kuvvet) doğrultus unda uymak 

zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla kuvvet� de gücün b�r çeş�t �fade şekl� 

olarak görmek mümkündür” (Koçel, 2005, s.567). Ayrıca örgütlerde 

doldurulamayan otor�te boşlukları örgütlerde yer alan k�ş�ler tarafından 

başka türlü güçler kullanılarak doldurulurlar.  

Güç �le yetk� kavramı arasında da fark vardır. Güç, b�r şey� 

yapab�lme yeteneğ�d�r. B�r olayı uygulamaya koyma, kabul ett�reb�lme veya 

ödüllend�reb�lme yeteneğ�d�r. Ancak, bunların f��len uygulaması değ�ld�r. Bu 

tanımlama, güç �le yetk�y� açık b�r şek�lde b�rb�r�nden ayırmaktadır. Yetk�, 

b�r hak veya doğruluk veya adalet�n yasal, ahlak� veya moral kavramıdır. Bu 
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nedenle yetk� yasal b�r güç olarak da kabul ed�leb�l�r (Özkalp ve Kırel, 2001, 

s.627). 

Güç Kaynakları 

Güç bel�rl� kaynakların kullanılması yoluyla elde ed�lmekted�r. Güç 

kaynakları da, k�ş�n�n başkalarını etk�leyeb�lmek �ç�n hang� kaynaklardan 

yararlandığını açıklar (Koçel, 2005, s.567). Güç kaynakları “gücünüzü 

üzer�nde kurduğunuz değerler ve prens�pler” (Karaman, 1999, s.44) olarak 

�fade ed�ld�ğ� g�b� “güç sah�b�ne gücünü veren şey�n ne olduğu, b�rey�n k�ş� 

ya da grubun d�ğer üyeler� üzer�ndek� etk�l�l�ğ�n� sağlayanın ne olduğu” 

(Öztürk, 1994,s.197) şekl�nde de �fade ed�lmekted�r. Bu durumda güç 

kaynaklarının, gücün nasıl ve nereden geld�ğ� sorularına cevap teşk�l ett�ğ�; 

bu gücü doğuran sosyal, s�yasal, ekonom�k, ps�koloj�k ve durumsal 

etk�nl�kler�n, güç oluşumunda önem� roller üstlend�ğ� kabul ed�lmekted�r 

(Bayrak, 2001, s.23). Raven ve French (1959)'e göre beş tür güç kaynağı 

bulunmaktadır. Bunlar; yasal-meşru, ödüllend�rme, zorlayıcı, uzmanlık ve 

benzeş�m (kar�zma) gücüdür. 

K�ş�sel Güç Kaynakları 

Yasal Güç: Bu organ�zasyondak� b�r rol veya poz�syon sonucu 

doğan güç türüdür. Bell� b�r rol kalıbına g�ren k�ş�ye bu güç otomat�k olarak 

aktarılır. Örgütsel h�yerarş�de, yönet�c�ler�n poz�syonları neden�yle astların 

davranışlarını etk�leme gücüne yasal güç den�r (Özkalp ve Kırel, 2001, 

s.627). Yasal güç, seç�mle veya atamayla bel�rl� b�r mevk� veya konuma 

get�r�len b�r k�mseye ver�len b�ç�msel yetk�y� �fade eder (Ş�mşek, 2001, 

s.270). Yasal güç, l�der�n k�ş�l�ğ�nden bağımsız olarak, örgüttek� h�yerarş�k 

poz�syonundan kaynaklanmaktadır (Mossholder ve Kemery, 1998, s.538).  

Bu bakımdan; aslında yasal güç otor�tey� �fade eder. Dolayısıyla 

organ�zasyondak� bel�rl� kademeler�n bel�rl� otor�tes� olduğu kabul 

ed�l�yorsa, o kademelerde bulunan yönet�c�ler�n astlardan bel�rl� �steklerden 

bulunma hakkı kabul ed�l�yor demekt�r.  Yasal gücün geçerl� olab�lmes� �ç�n, 

yönet�c�ler�n örgütsel sorumluluklarının geçerl� olduğu alanda bu gücü 

kullanmaları gerek�r. B�r örnek vermek gerek�rse; b�r �şletmeye yen� g�ren 

b�r çalışanın, am�r�n�n kend�s�nden bazı �şler� yapmayı �stemes�ne hakkı 

olduğunu kabul etmes� yasal güçtür (Koçel, 2005, s.568-569). “Ancak yasal 

güç, ödüllend�rme ve zorlama gücü �le desteklenmed�ğ� takd�rde, etk� alanı 

daralır. Örneğ�n, b�r yönet�c�n�n örgüt h�yerarş�s�nde çok üst b�r konumu 
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olmasına rağmen, astlarını madd� olarak ödüllend�rme gücü kend�s�ne 

ver�lmem�şse, ayrıca astları bu yönet�c�n�n övgü ve takd�r g�b� manev� 

ödüller�ne, azarlama, eleşt�rme g�b� cezalandırmalarına önem verm�yorlarsa, 

bu k�ş�n�n sadece örgütün kend�s�ne verm�ş olduğu poz�syon otor�tes�n� 

kullanarak astlarını etk�lemes� pek mümkün olmayacaktır.” (Erdoğan,1997, 

s.23-24). 

Yasal güç, ya da poz�syon gücü bu yer� �şgal eden k�ş�ye bazı gayr� 

madd� kaynakların kontrolü şansını ver�r. Örneğ�n, b�lg�, kaynaklara ulaşma, 

teşk�latlanma hakkı g�b�. Fakat, bu güç kaynakları genell�kle saklı, �lk anda 

h�ssed�lmeyen, b�r n�tel�k göster�rler. Bu nedenle poz�syon gücü aslında 

yasal olarak tanınan haklardan daha fazla anlam �fade etmekted�r. 

Uzmanlık Gücü: Uzmanlık gücü, yönet�c�n�n sah�p olduğu b�lg�, 

becer� ya da uzmanlık b�lg�s�yle astları üzer�nde etk� kurab�lmes� durumunu 

�fade eder. 

“Önder veya yönet�c� konumundak� k�ş�ler�n b�lg�, deney�m ve 

uzmanlıklarıyla �lg�l� olan bu kaynak, �ş başarımında en etk�l� araçların 

başında yer alır. Kar�zmat�k güç kaynağında olduğu g�b�, bu güç kaynağında 

da astların algısı büyük önem taşır.”  (Ş�mşek,2001 s.270) 

Çalışanlar, kend�ler�ne yönetenler�n sah�p olduklarına �nandıkları 

uzmanlık n�spet�nde, am�rler�ne karşı olan davranışlarında daha saygılı ve 

görev� kabullenmede �taat etmeye daha yatkın olab�lmekted�rler. Çalışanlar, 

yönet�c�n�n uzmanlık gücüne �nandığında, ona karşı olan tutum ve 

davranışları daha olumlu olmaktadır (Buluç, 1998) 

Uzmanlık gücü, b�reysel olarak kazanılır ve poz�syon gücünden 

farklı olarak organ�zasyonla �l�şk�l� olmak zorunda değ�ld�r. uzmanlık gücü, 

bel�rl� alanda uzmanlık sah�b� olanların bu b�lg�ler�n� d�ğerler�n�n 

davranışlarını etk�lemek amacıyla kullanmalarını �fade ett�ğ� �ç�n, herkes�n 

sah�p olduğu yeterl�k ve yetk�nl�k sınırları �ç�nde bu güce sah�p olduğunu 

söyleyeb�l�r�z (Bayrak, 2001, s.27).  

K�ş�sel (Kar�zmat�k) Güç: Bu güç kaynağı önder veya yönet�c�n�n 

sah�p olduğu b�lg� ve tecrübe �le �lg�l�d�r. Burada da astların (�zley�c�ler�n) 

algısı öneml�d�r. Eğer b�r yönet�c� b�lg�l� veya tecrübel� olarak algılanıyorsa, 

o yönet�c� astlarını kolaylıkla etk�leyeb�lecekt�r (Koçel, 2005, s.569). 

Kar�zmat�k güce sah�p olan k�ş� beğen�len, saygı duyulan ve gıpta ed�len, 

model alınan k�ş�d�r (Hoy ve M�skel, 2010). Bu anlatımda kar�zma, “b�rey�n 
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başkalarının davranışlarına tepk� vermes�n�n yer�ne, başkalarının b�reye tepk� 

vermes�n� sağlama yeteneğ�d�r” (Karaman, 1999). 

Bu güç sayes�nde organ�zasyonlarda yönet�c�ler�n astlarını 

etk�lemes� ve b�r hedefe doğru yönlend�rmes� kolay olacaktır. K�ş�sel güç, 

d�ğer güçlerle karşılaştırıldığında farklı özell�kler taşımaktadır. İlk olarak 

tıpkı uzmanlık gücü g�b�, k�ş�sel güç de b�l�msel organ�zasyonlardan 

bağımsızdır. Poz�syon gücü organ�zasyonlardak� kaynaklardan beslen�rken 

uzmanlık gücü ve kar�zmat�k güç, k�ş�l�k özell�kler�nden oluşmaktadır. bu 

nedenle bu gücü kullanan yönet�c�ler�n astları üzer�nde özdeşleşme, 

hayranlık duyma ve kend�ler�n� onunla tanımlama g�b� özell�kler 

oluşturmasının yanı sıra yen� amaçlar, umutlar yaratmak ve bunlara 

ulaşmada başarı da sağlayab�lmekted�r (Karaman,1999, s.59). 

Ödüllend�rme Gücü: K�ş�n�n, karşısındak� k�ş� veya gruba çeş�tl� 

ödüller sunab�lme veya bu ödüllerden mahrum bırakab�lme gücüdür 

(Erdoğan, 1997, s.23). L�der, emr�nde çalışanlara olumlu durumlar sağlama 

(�şten erken ayrılmalarına �z�n vermek g�b�) olumsuzlukları g�derme (mesela, 

�ş koşullarını gel�şt�rme) gücüne sah�pse, çalışanlar üzer�nde ödüllend�rme 

gücü taşımaktadır (Thompson, 2002).  D�ğerler�n�n değerl� olarak gördüğü 

ödüller� dağıtan b�r k�ş�, onlar üzer�nde güç sah�b�d�r (Robb�ns, 1994). 

Yönet�c� veya önder konumundak� k�ş�n�n grup üyeler�n� ödüllend�rmes�; 

ücretler�nde artış sağlama, onları terf� ett�rme, onlara daha çok yetk� ve 

sorumluluk verme, �şler�n� daha çek�c� hale get�rme, takd�r etme ve 

başarılarını övme, teşekkür yazısı g�b� yöntemler kullanmasıdır. 

Ödüllend�rme gücü �se olumlu şeyler�n elde ed�lmes� ya da olumsuz şeyler�n 

uzaklaştırılması b�ç�m�nde, ödüllend�r�c� sonuçları dağıtma yeteneğ�ne 

dayanır (French ve Raven 1959'dan aktaran Akyüz ve Kaya,2015, s.75).  Bu 

güç, değerl� örgütsel ödül ve kaynakları kontrol etme yeteneğ� üzer�ne 

kurulmuştur. İnsanlar kend�ler�ne fayda sağlayacak sonuçlara ulaşacaklarsa, 

d�ğer b�reyler�n �stekler�ne veya em�rlere uyarlar (Özkalp ve Kırel, 2003, 

s.250). 

Zorlayıcı Güç: Bu güç, baskı gücü olarak da �fade ed�leb�l�r. 

Yönet�c�n�n sah�p olduğu gücü, korkutma ve yıldırma aracı olarak 

kullanmasıdır. Grup üyeler�n� bel�rl� b�r yönde davranışa yöneltmek �ç�n 

başvurulan madd� ve manev� zorlamaları �fade eder. Yönet�c�ler�n 
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cezalandırma yoluyla kontrolüdür. (French ve Taven 1959'dan aktaran 

Akyüz ve Kara, 2015, s.75). 

Ceza, çalışanların azarlanması, düşük sev�yede �şler, maaş kes�nt�s�, 

alt sınıfa �nd�rme, �lerlemen�n durdurulması veya �şe son verme şekl�nde 

gerçekleşeb�lmekted�r (Hellr�egel, Jackson ve Slocum, 2002). K�ş�, ver�len 

em�rlere karşı gelmes� sonucunda meydana gelecek olumsuzluklardan 

korkması neden�yle gücü kabul eder. Maaş kes�nt�s�, �htar alma, �şten 

çıkarılma tehd�d� g�b� cezalar, astların yönet�c�n�n her �sted�ğ�n� yapmasını 

sağlar. Çok katı veya tutarsız kullanıldığında �stenmeyen sonuçlar 

doğurab�l�r (Fernch ve Taven 1959'dan aktaran Akyüz ve Kara, 2015, s.75)  

Yapısal Güç Kaynakları 

Buraya kadar b�rey�n b�reyler üzer�nde kullanab�leceğ� güç 

kaynakları ele alınmıştır. Bunun dışında, �şletmedek� departmanların 

konumları neden�yle güç kazanmaları mümkündür. Bu tür güce yapısal güç 

den�r. Örneklend�rmek gerek�rse, bunlar; örgütlerdek� b�lg� g�r�şler�n� kontrol 

eden b�r�mler, b�r b�r�m�n g�rd�s�n� üreten b�r�mler, örgüt �ç�nde para, �nsan, 

araç-gereç g�b� kr�t�k kaynakları kontrol etme yetk�s�ne sah�p olan b�r�mler, 

ürün, h�zmet ya da sektöre bağlı olarak, bazı lokomot�f görev� gören yan� 

önem �t�barıyla öne çıkan b�r�mler, d�ğer b�r�mler �ç�n önem taşıyan 

faal�yetler� gerçekleşt�ren b�r�mler olab�l�r (Erdoğan,1997, s.24-25). 

Organ�zasyonlarda Güç Tepk�ler� 

K�ş�lerarası veya gruplar arası olarak �k� farklı şek�lde ele alınıp 

�ncelenmes� daha anlamlı olacaktır.  

K�ş�lerarası Güç Tepk�ler� 

French ve Raven'�n yaptığı güç sınıflandırmasına dayanarak yönet�c� 

ve çalışanlar arasında yaşanan güç �l�şk�s� üzer�nde duran H. Kellman, 

davranışı etk�lemede kullanılan bu güçlere karşılık üç farklı tepk�ye �şaret 

etmekted�r. Bunlar “uyma, özdeşleşme ve ben�msemed�r” (Bayrak, 2001, 

s.32) 

Organ�zasyonlarda yönet�c�ler ödül ve cezalandırma gücünü 

kullanarak astlarını kontrol altında tuttukları ve onları “uyma” davranışında 

bulunmaya sevk ett�kler� görülmekted�r. Başka b�r dey�şle çalışanlar ya 

ödüllend�r�lmek ya da cezalandırılmamak �ç�n “uyma” davranışı 

serg�leyeceklerd�r (Bayrak,2001,s.32) 
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D�ğer taraftan Bayrak (2001,s.32)'a göre güç yönet�c� ve astlar 

arasındak� güç d�nam�ğ�n�n k�ş�ler üzer�nde bel�ren b�r d�ğer güç tepk�s� olan 

“özdeşleşme” davranışı �le kar�zmat�k güç b�rb�rler�yle çok yakın �l�şk�l�d�r 

ve bu �k� olgu b�r d�ğer�n� besler. Kar�zmat�k etk� yaratan k�ş�sel çek�c�l�k 

özell�kler� b�r d�ğer� üzer�nde özenme etk�s� yaratarak özdeşleşmeye neden 

olur.  

K�ş�ler�n güç �l�şk�ler�nde gösterd�kler� d�ğer b�r tutum da 

“ben�mseme” davranışıdır. İnsanların ben�mseme davranışı göstermeler�nde 

�k� neden vardır. B�r�nc�s�, bel�rl� �ht�yaçların karşılanması, problemler�n 

çözülmes�d�r. İk�nc� neden �se, bu tutum ve davranışların d�ğerler�n�n tutum 

ve davranışları �le benzerl�k göstermes�d�r. Poz�syon gücü ve uzmanlık 

gücünün, ben�msemey� teşv�k ett�ğ� söyleneb�l�r.  Çünkü her �k� güç de, 

k�ş�n�n sah�p olduğu otor�te uzmanlığına yan� k�ş�sel güven�rl�ğ�ne 

dayanmaktadır. 

Gruplarda Güç Tepk�ler� 

Örgüt yaşamında sürekl� olarak b�reyler ve gruplar arasında güç 

kazanma ve bunu koruma mücadeles� yaşanmaktadır. Zayıf olan tarafın 

gücünü arttırmaya çalışması veya güçlü olan tarafın gücünü koruma ve bunu 

daha da arttırmak �stemes�, gruplar arasındak� �l�şk�ler üzer�nde olumsuz etk� 

yaratarak potans�yel b�r çatışmanın çıkmasına uygun ortamı hazırlar. 

Özell�kle güç denges�zl�kler� ve eş�ts�zl�kler�n yaşandığı �sletmelerde bu 

mücadele daha bel�rg�n b�r hal almaktadır (Utguoğlu, 2002).  

Güç sah�b� olmayan ve güç sah�b� olmaya çalışan k�ş�ler, bu 

amaçlarını başarmak �ç�n öncel�kle güçler�n� b�reysel olarak artırma yollarını 

arayacaklardır. Ancak burada başarısız oldukları takt�rde �k�nc� terc�h, b�r 

koal�syon kurarak gücü artırma yönünde olacaktır. Çünkü sayı arttıkça güç 

de artacaktır (Bayrak,2001,s.33). 

“Yönet�c�ler de güçler�n� arttırmak �ç�n, çeş�tl� yollara 

başvurab�lmekted�rler. Her yönet�c�, kend� gücünü kullanab�leceğ� kend� 

oyun alanlarını oluşturmaktadır” (Koçel, 2005, s.568).  Eğer yönet�c� kend�n� 

güçsüz h�ssederse düşmanlık, sabote etme, çek�şme, b�lg� saklama g�b� 

yollara başvurab�lmekted�r. Yaşanacak güç elde etme çabaları, örgüttek� 

gruplar arasında güç kazanılması amacıyla taraflar arasında b�rçok öneml� 

b�lg�y� kend�ler�ne saklamalarına ve bunun sonucunda �se kıt kaynaklardan 

d�ğer grupların mahrum bırakılmasına neden olab�lecekt�r. Güç denges�n�n 
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bozulması sonucunda �se örgütsel düzeyde grupların �ş ver�ml�l�kler�n� 

düşürücü b�r etk� yaratması söz konusu olab�l�r. 

Güç Yönet�m� 

Güç, her zaman ve her yerde aynı kanunlara dayanır. Çoğunluk 

tarafından ben�msenmeyen f�k�r ve �deallere dayanan b�r �kt�dar, asla uzun 

ömürlü olamaz. (Berle, 1980, s.1). Bu durumda gücün herkes �ç�n �y� olan 

ortak amaçlar doğrultusunda kullanılması bu gücü kullanan k�ş�n�n kabul 

görmes�n� olumlu yönde etk�leyecekt�r. Ayrıca gücü bu yönde kullanan 

�kt�darın, meşrut�yet�n� de arttığı �ç�n ömrü de artacaktır. Güç, �nsanlardan 

oluşan örgütlerdek� herhang� b�r boşluğu sürekl� olarak dolduracağından 

gücün kullanılmaması hal� kaos yaratır. Güç her zaman kaosa terc�h ed�l�r ve 

böylel�kle anarş�y� önler.  

Gücün Yönet�mdek� Yer� 

D�ğer yandan gücün boyutları �hmal ed�l�rse ya da yönet�mde güç 

olgusunun önem� görmezden gel�n�rse örgütlenme yapısı organ�zasyonun 

asıl amaçlarından uzaklaştırılır ve b�reysel amaçlar organ�zasyonda öncel�k 

kazanır. Böyle b�r ortamda keyf� tutum ve davranışların kısa zamanda 

bel�receğ� ve bu durumun da organ�zasyon açısından öneml� olumsuz 

sonuçlar doğuracağı da açıktır. Bu nedenle organ�zasyon �ç�ndek� sorunların 

hukuksal ve akılcı yollar doğrultusunda çözülmes� ve organ�zasyon �ç�nde 

adaletl� ve eş�tl�kç� b�r ortam oluşturulması güç kullanımı uygulamaları �le 

yakından �lg�l�d�r. 

Güç d�nam�ğ�, yönet�m mekan�zmasının öneml� b�r parçasıdır. 

Yönet�c�n�n sorumluluklarını etk�n b�r şek�lde yer�ne get�reb�lmes�, 

organ�zasyonda b�r kısmı emr�nde çalışan, d�ğer� komuta z�nc�r�n�n dışında 

kalan b�rçok k�ş�n�n çalışması ve �şb�rl�ğ�ne bağlıdır. Başka b�r dey�şle güç, 

b�r yönet�c�n�n �ş�n�n öneml� b�r boyutudur. Bu hakkı başarılı b�r şek�lde 

kullanırsa gücünü gel�şt�rmeye başlamış olur. Ancak başarısız b�r şek�lde 

kullanırsa gücünü kaybetmeye başlar. Bu açıdan organ�zasyon �ç�nde gücün 

nasıl yönet�lmes� gerekt�ğ� büyük önem taşır (Bayrak, 2001, s.32). Gücün �y� 

yönet�lmes� hem yönet�c�n�n saygınlığını ve etk�nl�ğ�n�, hem de organ�zasyon 

�ç�nde �şb�rl�ğ�n� artıracaktır. İy� b�r güç yönet�m�n�n sağlanması �ç�n de güç 

yönet�m�n temel �lkeler�n�n, güç stratej�ler� ve takt�kler� �le etk�leme 

yöntemler�n�n �y� anlaşılması gerek�r. 
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 Pfeffer (1995, s.385) güç yönet�m�nde b�r takım �lkelerden söz eder: 

Bunlardan b�r�nc�s�, hemen her örgütün farklı çıkarlar barındırdığını b�lmek 

demekt�r. Dolayısıyla, bu bağlamda öncel�kle örgüt �ç� güç mücadeleler� �y� 

anal�z ed�lmel� organ�zasyonda ağırlığını koymuş çıkar grupları ve b�r�mler 

su yüzüne çıkarılmalıdır. İk�nc�s�, bu farklı b�rey ve b�r�mler�n b�z�m �ç�n 

önem taşıyan konularda ne g�b� görüşlere sah�p olduğunu öğrenmek gerek�r. 

Üçüncüsü �şler� yapab�lmek �ç�n daha da öneml�s� s�ze karşı çıkanlarla 

mücadele edeb�lmek �ç�n onların sah�p olduğundan daha fazla güce sah�p 

olmak gerekt�ğ� gerçeğ�nden yola çıkarak gücü artırmak �ç�n güç 

kaynaklarını �y� anal�z etmek ve güç kullanma ve artırma konularında 

stratej�ler ve etk�leme yöntemler� gel�şt�rmek gerek�r. Ayrıca hang� 

durumlarda hang� stratej� ve takt�klerle etk�leme yöntem�n�n uygulanacağı 

konusu da öneml�d�r. Bu sorun da güç uygulamalarında “durumsallık 

yaklaşımının” da göz önüne alınması gereğ�n� de doğurmaktadır. 

Güç Yönet�m�nde Durumsallık Yaklaşımı 

B�rçok konu g�b� güç de durumsallık yaklaşımı �ç�nde 

�ncelenmekted�r. Güç örgüt �ç�nde b�rçok faktöre bağlı olarak ortaya 

çıkmaktadır. B�r k�ş�n�n �nsanları bazı durumlarda etk�l�yor bazı durumlarda 

etk�leyem�yor olması, gücün ortama ve �l�şk�lere bağlı olduğunu 

göstermekted�r. Güç kullanırken, k�ş�lerarasındak� �l�şk�n�n n�tel�ğ�ne d�kkat 

etmek gerek�r. Eğer üst sev�yede b�r�s�yse, �kna ed�c� olmaya çalışılacaktır. 

Eğer hedef k�ş� astsa, ödüllend�rme ya da ceza güç kaynağı olarak 

kullanılab�l�r. Her güç kaynağının kullanmanın artı ve eks� yönler� vardır. 

Uzmanlık gücünün ve kar�zmanın kullanılması daha olumlu sonuçlara sebep 

olmaktadır (Chung ve Megg�nson, 1981, s.348). 

Örgüt �ç�nde güç �l�şk�ler�n� etk�leyen k�m� durumsal faktörler vardır 

(Özkalp ve Kırel, 2003, s.635). Bunlardan b�r�s� örgüt kültürüdür. Bürokrat�k 

yapının hak�m olduğu örgütlerde, güce dayalı kararlar ve pol�t�k faal�yetler 

çalışanlarca yaşam b�ç�m� olarak kabul ed�lmekted�r. Asker� organ�zasyonlar 

buna en güzel örnekt�r. Y�ne örgüt sürekl� b�r değ�ş�m �ç�ndeyse ya da 

ekonom�k kr�z �ç�nde faal�yet göster�yorsa, daha fazla güce �ht�yaç duyar ve 

kend�ler�ne uygun programları uygulamak �ç�n daha fazla güç kullanırlar. Bu 

bakımdan “örgütsel bel�rs�zl�k” de örgüt �ç�nde güç �l�şk�ler�n� etk�leyen 

durumsal faktörlerden b�r� olarak kabul ed�lmel�d�r. Öte yandan uzmanlık 
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gerekt�ren veya rut�n �şlerde çalışanlar güçten çok etk�lenmezler. İş roller� ne 

kadar bel�rs�z �se �nsanlar güç �l�şk�ler�nden o kadar etk�lenecekt�r. 

Güç Yönet�m�nde Etk�leme Yöntemler� 

Zorlama Yöntem�; f�z�k� ve kaynak güçten kaynaklanab�len b�r 

etk�leme yöntem�d�r. F�z�ksel etk�leme gücünden çok uygulanması tehd�d� 

geçerl�d�r. Organ�zasyon ve k�ş� etk�leş�m�n�n ve organ�zasyona g�r�ş�n, �k� 

tarafın �steğ� �le gerçekleşmed�ğ� durumlarda çok uzun sürel� kullanılab�l�r 

n�tel�kte değ�ld�r. 

Pazarlık Yöntem�; karşılıklı değ�şme sonucu davranışları 

düzenlemey� amaçlayan b�r etk�leme yöntem�d�r. Kaynak ve poz�syon gücü 

bu yöntemde çok kullanılır. En bas�t örnek, ağlayan çocuğa ağlamaması �ç�n 

şeker ver�lmes� uygulamasıdır. Pazarlık yöntem�nde, değ�ş�len madd� ve 

manev� çıkarların k�ş�ler tarafından arzulanması ve davranış değ�ş�kl�ğ�n�n 

gerekt�rd�ğ� efor ve çabaya değmes� gerek�r (Kanter, 1979, s.56). 

Aslında bu değ�ş�m ve etk�leme sürec� kapalı b�r b�ç�mde ve 

genell�kle farkına varmadan meydana gel�r. Her türlü etk�leme faal�yet�nde 

taraflar �ç�n bazı mal�yet-fayda unsurları vardır. Bu mal�yet-fayda b�r�ne 

yapılan yardım karşılığı d�ğer�n�n duyduğu saygı b�ç�m�nde de olab�l�r (Yukl 

ve Taber, 1983, s.37). 

Razı Etme Yöntem�; mantık, haklı gerekçe ve gerçek göstergeler 

kullanılarak uygulanan b�r etk�leme yöntem�d�r. İlk anda çek�c�l�ğ� ve 

etk�nl�ğ� neden�yle herkes tarafından kullanılmaya çalışılır. Ancak d�ğer 

yöntemler�n get�rd�ğ� kolaylıklar neden�yle b�r kenara bırakılır. Razı etme 

yöntem�nde, bu tekn�ğ� kullanan k�ş�n�n gerekçeler�n�n geçerl�l�ğ� ve sah�p 

olduğu güç çeş�d� çok öneml�d�r. B�lg� gücü ve k�ş�sel güç, bu yöntem�n 

uygulanması �ç�n �lk şarttır.  

D�ğer taraftan Özalp ve Kırel (2003, s.638) güç kaynaklarını 

eylemlere dönüştüreb�lmek �ç�n yed� takt�kten söz eder: 

a. Sebep: F�k�rler�n rasyonel b�r sunumunu yapmak �ç�n ver�ler� 

kullanmak. 

b. İy� n�yet: Arkadaşça, mütevaz� ve �y� n�yetl� b�r tavırla, b�r takım 

�steklerde bulunmak. 

c. Koal�syon: Örgüt �ç�ndek� d�ğer �nsanlarında desteğ�n� alarak, 

talepler�n gerçekleşeb�lmes�ne çalışmak. 
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d. Pazarlık: Faydaların değ�ş-tokuşunu sağlamak �ç�n müzakere 

yöntem�n� kullanmak. 

e. Kararlılık: Yapılması gereken �şler �ç�n, baskıcı b�r tutum �zlemek. 

f. Yüksek otor�te: Örgüt �ç�nde üst düzey k�ş�ler�n desteğ�n� alarak, 

taleplerde bulunmak. 

g. Cezalar: Örgütsel cezalar ve ödüller kullanmak. 

N. Mart�n ve J. S�mms'e (aktaran Koçel, 2005, s.573) göre pek çok 

yönet�c� aşağıdak� güç takt�kler�n� kullanmaktadır: 

a. Öner�ler� d�nlemek ve d�kkatl� b�r şek�lde değerlend�rmek. 

b. Organ�zasyonun üst ve alt kademeler�nde organ�zasyonlar 

oluşturmak. 

c. Manevra yeteneğ�n� korumak, dolayısıyla herhang� b�r konuya 

kend�n� tam olarak yöneltmemek. 

d. Haberleşmey� kontrol etmek. 

e. Tav�zc� davranmak. 

f. Olumsuz zamanlama yapmak, beğenmed�ğ� f�k�r ve öner�ler�, 

redded�lmeler� en muhtemel zamanlarda tartışmaya sunmak. 

g. Da�ma b�r am�r olarak davranmak. 

Bu ve bunun g�b� güç artırma ve koruma yollarına �l�şk�n Robert M�les 

(aktaran Koçel, 2005, s.574) de şu örnekler� vermekted�r: 

a. Bürokrat�k engeller yaratmak. 

b. Kend� faal�yetler�n� organ�zasyon �ç�n kaçınılmaz kılmak. 

c. İstekl� ve hırslı astları arasında rekabet yaratmak. 

d. Bel�rl� b�r b�lg�ye, k�ş�ye veya aletlere ulaşımı sınırlamak. 

e. Kaynakları kontrol etmek. 

f. Muhtemel muhalefet� etk�s�zleşt�rmek ve bunun �ç�n örgüt �ç�nde 

değ�ş�kl�kler yapmak. 

g. Yıpratılması güç b�r k�ş�l�k oluşturmak. 

Türk�ye’de Güç Yönet�m� Uygulamalar� 

Ülkem�zde Sosyal B�l�mler alanında yapılan çalışmalarda güç yönet�m� 

uygulamalarına �l�şk�n araştırmalara son derece nad�r olarak rastlanmaktadır. 

Bu durum “güç” olgusunun �hmal ed�ld�ğ�n�n ya da yönet�m üzer�ndek� 

etk�ler�n�n tam olarak farkına varılamadığının b�r gösterges� olarak kabul 

ed�leb�l�r. Ancak güç olgusu doğru kullanıldığında b�reyler�n �ş tatm�nler�n�n 

ve örgüte bağlılıklarının yükselmes�ne neden olacağı ayrıca daha ver�ml� 
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sonuçlar elde ed�lmes�ne katkı sağlayacağı aş�kârdır. N�tek�m yabancı 

ülkelerde yapılan örgütsel güç ve adalet algılarının �ncelend�ğ� çalışmalarda 

(Clegg vd., 2006; Cohen-Charash ve Spector, 2001) güç yönet�m� 

uygulamalarının örgütsel bağlılık ve �ş tatm�n� üzer�ndek� etk�ler� otaya 

konularak güç yönet�m�n�n önem�ne d�kkat çek�lmeye çalışılmıştır.  

Bu kapsamda ülkem�zde yapılan gen�ş ölçekl� bazı çalışmaları 

�rdeleyecek olursak; Özcan, Karataş, Çağlar ve Polat tarafından 2012 yılında 

yed� farklı ün�vers�ten�n eğ�t�m fakültes� yönet�c�ler�n�n güç kullanma 

b�ç�mler� hakkında yapılan araştırmanın sonuçlarına göre, eğ�t�m fakültes� 

yönet�c�ler�n�n genell�kle yasal gücü, zorlayıcı gücü ve ödül güçler�n� 

kullandıkları ve görülmekted�r. (Özcan ve d�ğer, 2014,  s.558). Y�ne 

Altınkurt, Yılmaz, Erol ve Salalı tarafından 2012 yılında l�se 

öğretmenler�n�n, okul yönet�c�ler�n�n terc�h ett�kler� güç kaynakları ve 

örgütsel s�n�zm arasındak� �l�şk�y� tesp�t etmek amacı �le yaptıkları çalışmada 

en yüksek s�n�zm h�ssed�len alt boyut, çalışanların kararların alınmasına 

katılımı alt boyutu olarak bulunmuştur. “Buna göre okul yönet�c�ler�n�n 

zorlayıcı güç kullanımı arttıkça, öğretmenler�n çalıştığı kurumdan (duyuşsal, 

davranışsal) uzaklaşma, performansı düşüren etkenler ve okula karşı 

olumsuz tutum alt boyutlarındak� s�n�k davranışları da artmaktadır” 

(Altınkurt ve d�ğer, 2014, s.34-35). Y�ne Akyüz ve Kaya tarafından 2014 

yılında çeş�tl� kamu kuruluşlarında görev yapan çalışanların bakış açısıyla, 

l�der�n güç kaynaklarının çalışanın �ş tatm�n� üzer�ndek� etk�s�n�n anal�z 

ed�ld�ğ� çalışmada, �ş tatm�n� üzer�nde en etk�l� l�der gücünün ödüllend�r�c� 

güç olduğu görülmüştür. Yapılan anal�zler sonucunda, l�der�n ödüllend�rme 

gücünün ve yasal gücünün �ş tatm�n� üzer�nde olumlu etk�s� olduğu ve l�der�n 

zorlayıcı gücünün �ş tatm�n� üzer�nde olumsuz etk�s� olduğu görülmüştür 

(Akyüz ve Kaya, 2015, s.71).  

Güç mesafes�n�n (Hofstede, 1980) yüksek olduğu b�r kültür olan Türk 

Kültüründe (Danışman ve Özgen, 2008) am�r ve ast arasındak� �l�şk�ler artış 

gösterd�ğ� durumlarda da astın am�r �le �lg�l� algıladığı gücün h�ssed�lmeye 

devam etmekte olduğu görülmekted�r. Ülkem�zde yönet�c�ler�n, özell�kle de 

Kamu yönet�m� yönet�c�ler�n�n genell�kle çalışanlarına “am�r” olduklarını 

her ortamda hatırlatmaktan ve bulundukları poz�syondan gelen güçler�n� 

em�rler vermek, ver�len em�rler�n yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ�n� denetlemek 

şekl�nde astları üzer�nde kullanmaktan çek�nmed�kler� söyleneb�l�r. 
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Yönet�c�ler�n yasal güçler�n� kullanmaları devamlı olarak �se astların gönüllü 

olmasa b�le asgar� düzeyde emre �taatler�n� sağlamaktadır. Oysa zorlayıcı 

etk�leme yöntem�n�n kullanılması, başka b�r �fadeyle devamlı cezalandırma 

korkusunun b�r araç olarak kullanılması astların �taats�zl�ğ�ne, görevden 

kaçınmalarına neden olacaktır (Den�z ve Çolak, 2008, s.332). Oysak� 

yönet�c�ler�n sah�p oldukları statüden elde ett�kler� güçler�n�n yanında 

uzmanlık ve kar�zmalarını da b�rer güç kaynağı olarak kullanmaları astların 

görev ve em�rler� kabullenmeler�n� sağlamaktadır. N�tek�m örgüt �ç�ndek� 

güç dağılımının ve örgüt b�reyler�n�n güç algılamalarının �ş tatm�n�n� 

etk�led�ğ� (Abdel Hal�m, 1979; Gantz ve Murray, 1980); örgüt l�der�n 

uyguladığı gücün bağlılık üzer�ndek� en öneml� etken olduğu ve algılanan 

gücün bağlılık üzer�nde etk�l� olduğu yapılan araştırmalarla ortaya 

konulmuştur (Bar-Ha�m,2007). Aynı zamanda ödüllend�rme gücünün �ş 

tatm�n� üzer�nde olumlu etk�ler� ve zorlayıcı gücün �ş tatm�n�n� düşürmes� 

g�b� gücün uygulamalarının farklı etk�lere neden olması da mümkündür 

(Jahang�r, 2003). 

 Yönet�c�ler�n uzmanlık b�lg�s� gözet�lmeden uzmanlık ve kar�zma 

gücünden yaralanma durumu söz konusu olamayacağından onlar �ç�n 

mecburen yasal gücü kullanmaktan başka b�r çare kalmamaktadır. Eğer 

yönet�c�ler etraflarında oluşan sorunlara �lg�s�z kalırlarsa ya da bu sorunları 

çözüme ulaştırmada yeters�z kalırlarsa astları üzer�nde de etk�l� olamayacak 

ve astlarının kurum amaçları doğrultusunda faal�yet göstermes�n� 

sağlayamayacaklardır. Örneğ�n Meydan tarafından 2010 yılında kamu 

çalışanları üzer�nde yapılan gen�ş ölçekl� araştırmada örgütsel güç ve adalet 

algılamalarının örgüt kültürünün �ş tatm�n� ve bağlılığı etk�lemes�nde aracılık 

etk�s�ne sah�p oldukları tesp�t ed�lerek, örgütsel güç algılarının adalet 

algılaması üzer�nde etk�l� olduğu (Mossholder, 1998), aynı zamanda gücün 

oluşturulmasında adalet�n etk�l� olduğu (Wod�lla ve Forray, 2008) 

bel�rt�lmekted�r. Çalışmada elde ed�len sonuçlara göre “b�reyler�n örgütsel 

güç ve adalet algılamaları değerlend�r�ld�ğ�nde örgütsel adalet algısı örgütsel 

güç algısından doğrudan etk�lenmekted�r. B�reyler am�rler�n�n uzman ve 

b�lg�l� olduklarına �nandıklarında, am�rler�n�n etk�s� olduğuna �nandıkları 

süreçler� ad�l olarak algılamaktadırlar. Örgüt �ç�nde davranışlarının am�rler� 

tarafından ödüllend�r�leceğ�ne �nanan b�reyler�n, am�rler�n�n örgüt �ç� ödül, 

görev, sorumluluklar g�b� �ş �le �lg�l� dağıtımları ad�l olarak algıladıkları 
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görülmekted�r. B�reyler�n k�ş�lerarası adalet �le �lg�l� algıları, am�rler�n�n 

ödüllend�rme gücüne sah�p oldukları algısı ve uzmanlık gücüne sah�p 

oldukları algısı �le artmakta �ken, meşru güç algısının artması �le 

azalmaktadır. Ayrıca am�rler�n kullanılan süreçler �le �lg�l� açıklamalar 

yapmaları uzmanlık gücü ve adalet arasındak� �l�şk�y� 

kuvvetlend�rmekted�r.”  

“Çalışanların, k�ş�lere yasalar tarafından ya da daha üst konumdak� 

k�ş�ler tarafından ver�len ve d�ğer k�ş�lere ne yapmaları veya yapmamaları 

konusunda em�r verme hakkını �çeren ve üstü durumunda olduğu k�ş�lere 

�sted�kler�n� yaptırab�lme �mkânı veren bel�rl� b�r makama sah�p olmayı 

güçlülük gösterges� olarak algıladıkları söyleneb�l�r.” (Bağcı ve Mohan 

Bursalı, 2011, s.18). Bu kabul ed�legelen genel durumun ötes�nde yönet�c� 

seç�mler�nde sadece statüden kaynaklanan yasal gücün dışında yönet�c�n�n 

sah�p olduğu uzmanlık b�lg�s� de d�kkate alınmalı, bunun çevres� ve astları 

üzer�nde yaratacağı beğen� de yönet�c�n�n zaten sah�p olduğu poz�syon 

gücünü pek�şt�receğ� ve kurum �ç�ndek� �nsan �l�şk�ler�nden kurumun asıl 

amaçlarının yer�ne get�r�lmes�ne kadar b�rçok sorun daha kısa sürede ve daha 

etk�l� b�r şek�lde g�der�leb�leceğ� gözardı ed�lmemel�d�r. “B�reyler�n, 

am�rler�n�n uzmanlık gücü b�lg� gücüne sah�p olduğuna �nanmaları, am�rler� 

�le aralarındak� etk�leş�m�n, süreçlerle �lg�l� doğru ve gerekçelend�r�lm�ş b�lg� 

�çerd�ğ� algısını da artırmaktadır. Ayrıca am�rler�nde kar�zmat�k güç 

algılayan b�reyler�n, am�rler� �le olumlu etk�leş�m �ç�nde olması bekleneb�l�r. 

Çünkü bu b�reyler aynı zamanda am�rler�n� örnek almaktadır.” (Meydan, 

2010, s.202). 

  B�r başka açıdan “Başkalarını etk�leyeb�lme yeteneğ�” olarak 

tanımlanan gücün kaynağını k�ş�ler, organ�zasyon �ç�ndek� poz�syondan, 

sah�p olunan k�ş�sel özell�klerden, uzmanlık özell�kler�nden, ya da b�lg�den 

alır. Yönet�c�ler güçler�n� kullanırken k�m� etk�leme yöntemler�n� ve güç 

takt�kler�n� kullanırlar. Örgütlerde oluşan bu güç d�nam�ğ� yönetmek �steyen 

yönet�c�n�n de bu d�nam�ğ�n taraflarını ortaya çıkarması ve onları örgüt 

amaçları doğrultusunda yönlend�rmes� �ç�n de hang� durumda ne tür b�r 

etk�leme yöntem� ve güç takt�ğ� kullanacağını b�lmes� gerek�r. Bu kapsamda, 

Bağcı ve Bursalı tarafından 2010 yılında kamu ve özel sektörde çalışanlar 

üzer�nde yapılan çalışmada elde ed�len bulgular  değerlend�r�ld�ğ�nde; 

çalışanların duygusal ve normat�f bağlılıklarının etk�ley�c� k�ş�l�k ve 
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uzmanlık gücü algılamalarından olumlu etk�lend�ğ� görülmekted�r. 

“İnsanların, daha fazla b�lg�, anlayış ya da deney�me sah�p k�ş�ler�n d�rekt�f 

ve öner�ler�n� d�nleme ve kabul etme eğ�l�m�nde oldukları da d�kkate 

alındığında, k�ş�n�n sah�p olduğu etk�ley�c� k�ş�l�k ve uzmanlık gücü 

kaynaklarının d�ğer k�ş�ler üzer�ndek� etk�leme potans�yel�n� artırdığı 

söyleneb�l�r. Çalışanların örgütler�ne olan bağlılıkları hang� boyutta olursa 

olsun, daha çok etk�ley�c� k�ş�l�k ve uzmanlık gücünden etk�lend�kler� 

görülmekted�r. Dolayısıyla gerek yönet�c�ler�n gerekse d�ğer çalışanların 

sah�p oldukları k�ş�l�k özell�kler�, b�lg� ve uzmanlıkları, örgüt �ç�nde gel�şen 

�l�şk�lere katılımları ve zorlamadan z�yade �kna etme yollarına başvurmaları, 

çalışanların kend�ler�n� örgütler�ne bağlı h�ssetmeler�nde etk�l� olmaktadır.”  

(Bağcı ve Mohan Bursalı, 2011, s.18-19) 

Sonuç 

Yönet�mde örgüt �ç�ndek� sorunların �şb�rl�ğ� �ç�nde akılcı ve hukuk� 

yollarla çözülmes� açısından gücün nasıl uygulandığı ve kaynağını nereden 

aldığı konusu büyük önem taşır. Güç olgusunun doğru anlaşılması, 

yönet�m�n meşrut�yet�n�n sağlanması açısından adaletl� ve eş�tl�kç� b�r ortam 

oluşturulmasını sağlar.  

Yönet�c�ler, gücün kaynağını örgüt �ç�ndek� poz�syondan, sah�p 

olunan k�ş�sel özell�klerden, uzmanlık özell�kler�nden veya b�lg�den alab�l�r. 

Benzer şek�lde örgütler ve b�r�mler de güçler�n�n kaynaklarını sah�p olunan 

b�lg�, kaynaklar, stratej�k faal�yetler� kontrol etme gücü ve örgüt �ç�nde 

öneml� b�r yer� �şgal etme durumundan alırlar.  “Yönet�c�ler bu görevler�n� 

başka başarı sağlayıcı faktörler� de �hmal etmeyerek otor�tey� de �ç�ne alan 

b�r şek�lde güç kullanarak yer�ne get�rmeye çalışırlar. İşte yönet�c�ler�n 

organ�zasyonlarda çatışmayı çözme ve çalışanları örgütsel amaçları 

gerçekleşt�rmeye yöneltmeler�nde kullanacakları güç kaynakları bu amaçları 

gerçekleşt�rmede bel�rley�c� rol oynayacaktır” (Den�z ve Çolak, 2008, s.329). 

 “Örgütsel güç, çatışmayı çözme mekan�zmasıdır. Bu mekan�zmayı 

harekete geç�recek olan da yönet�c�d�r. Yönet�c� bunu genelde b�r l�derl�k 

özell�ğ� olarak sayılan başkalarını etk�leyeb�lme becer�s�yle yan� güç 

araçlarını kullanmak suret�yle gerçekleşt�recekt�r” (Den�z ve Çolak, 2008, 

s.329). Bu açıdan yönet�c�n�n �ç�nde bulunduğu örgüt �ç�nde güç �l�şk�ler�n� 

dengeleyeb�lmes� �ç�n hang� güç kaynağından ne şek�lde yararlanacağını ve 

örgüt �ç�ndek� güç d�nam�kler�n� örgüt amaçları doğrultusunda 
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d�nam�kler�n�n ve taraflarının 

-

hukuksal �şlev gören yönet�m anlayışı yer�n� herkes�n kend� gücünü 

ekt�r. Bu nedenle yönet�c�n�n görev�, son derece d�nam�k, çok 

doğrultusunda başarılı b�r şekl�de kullanmak olmalıdır. Bunu 

nu 

mekan�zmasından dışlamak şekl�nde değ�l, tam ters�ne onlara fırsatlar 

Sonuç olarak güç, hem �y� hem de kötü amaçlara h�zmet edeb�l�r. Bu 

doğrultusunda kullanmaktır. Yönet�c� gücü kend� hedefler� doğrultusunda 

kullanmada başarısız olursa örgütsel gücün 

er 

yönet�m� uygulamalarına �l�şk�n araştırmalara son derece nad�r olarak 

özel sektörde faal�yet gösteren 

yönlend�reb�lmes� �ç�n nasıl kontrol edeceğ�n� çok �y� tahl�l etmes� ve bu 

anlamda doğru kararlar alması gerek�r.  

Yönet�mde örgüt �ç�nde var olan güç 

görmezl�kten gel�nerek güç olgusunun �hmal ed�lmes� durumunda, akılcı

arttırarak b�reysel çıkarlarını gerçekleşt�rmeye çalıştığı karmaşık b�r ortama 

terk edec

boyutlu ve örtülü olan bu gücü etk�l� b�r şek�lde ve örgüt amaçları 

gerçekleşt�reb�lmek �ç�n yönet�c�ler�n davranışları, kend� konumu

güçlend�rmek amacı �le çalışanlarına güçlük çıkarmak, onları ezmek ve karar 

sunarak onların da sah�p olduğu güç d�nam�kler�n� organ�zasyon hedefler� 

doğrultusunda kullanmak doğrultusunda olmalıdır. 

nedenle, yönet�c�ye düşen görev, gücü etk�l� b�r şekl�de örgüt amaçları 

kullanmaya kalkarsa ya da gücü 

azalmasına neden olur ve bu durum aynı zamanda kend� yönet�c�l�k gücünü 

de olumsuz etk�ler. Güç olgusunun yönet�mde taşıdığı yadsınamaz önem� 

neden�yle yönet�m alanında yapılan araştırmalarda bu konuya daha çok y

ver�lmel�d�r.  

Ülkem�zde Sosyal B�l�mler alanında yapılan çalışmalarda güç 

rastlandığını ve l�teratürde az yer tuttuğunu söylemek mümkündür. Bu 

yöndek� çalışmaların ülkem�zde kamu ve 

yönet�c�ler�n yönet�m anlayışının gel�şmes�nde olumlu yansımaları olacaktır. 
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Osmanlı-Azerbaycan Sosyo-Kültürel İl�şk�ler�nde 

Karaden�z Bölges�'ndek� Bazı Aş�retler ve Öneml� 

Şahısların Rolü (15. Yüzyıl ve 16. Yüzyılın II. Yarısında) 
 

B�lal DEDEYEV* 

Öz 

T�mur'un (1370 -1405) Azerbaycan ve Anadolu'yu �st�lâsından sonra 

Osmanlı Devlet� fetret dönem�ne, Azerbaycan �se T�murlular yönet�m�ne g�rm�ş ve 

bu �k� Türk bölges� arasındak� �l�şk�lerde de yen� b�r dönem başlamıştır.  Türk �nsanı 

farklı coğrafyalarda yaşamasına rağmen bu dönemde tar�katlar aracılığıyla da �l�şk� 

kurab�lm�şt�r. 15. yüzyılın �k�nc� yarısında gerek Safevî propağandasının Anadolu'da 

artması ve gerekse de Osmanlı Devlet�'nde yaşanan yen�den yapılanmalar neden�yle 

ortaya çıkan toplu göçler Osmanlı-Azerbaycan sosyo-kültürel �l�şk�ler�n oluşmasında 

b�r basamak rolunu oynamıştır. Bu dönemde Karaden�z Bölges�'nden de 

Azerbaycan'a çok sayıda Türkmen  aş�ret� göç etm�şt�r. 16. yüzyıl başlarında Safev� 

Devlet�'n�n kurulmasıyla karşılıklı göç olayları yaşanmış; Şah İsma�l'e bağlı 

Anadolulu Kızılbaş Türkmenler� Safev� Devlet�'ne, Sünn� Azer� Türkler� de Osmanlı 

topraklarına sığınmak zorunda kalmışlardır. Osmanlı-Azerbaycan sosyo-kültürel 

�l�şk�ler�nde b�r başka mesele de Azerbaycanlı �l�m adamlarının planlı b�r şek�lde 

Osmanlı ülkes�ne celped�lmes�d�r. Bunu çok sayıda �l�m ve sanat erbabının 

Osmanlı'dan Azerbaycan'a eğ�t�m amacıyla g�tmeler� ve Azerbaycan'da gerekl� 

eğ�t�m� alıp görev yapmak �ç�n tekrar Osmanlı Devlet�'ne gelmeler� tamamlamıştır.  

Bu ves�leyle 15. yüzyıl ve 16. yüzyılın II. yarısında çok sayıda mutasavvıf, şa�r, 

tab�p, matemat�kç�, hattat, m�mar, �l�m ve f�k�r adamının Karaden�z Bölges� 

bağlamında Osmanlı-Azerbaycan sosyo-kültürel �l�şk�ler�nde öneml� derecede rol 

oynadığı ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kel�meler: Azerbaycan, Osmanlı Devlet�, sosyo-kültürel �l�şk�ler, 

Karaden�z Bölges�, Tebr�z. 
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The Role of some Tr�bes and Important Persons of the 

Black Sea Reg�on �n Soc�o-Cultural Relat�onsh�ps 

between the Ottoman and Azerba�jan (dur�ng the 

f�fteenth century and �n second half of the s�xteenth 

century)  
 

Abstract 

After T�mur's (1370-1405) �nvas�on of Azerba�jan and Anatol�a the 

Ottoman fell �nto �nterregnum per�od and Azerba�jan was under the control of 

T�murs. After th�s a new per�od �n relat�ons between these two Turk�c reg�ons 

started. Although Turk�c people were l�v�ng �n d�fferent geograph�c reg�ons they 

were able to bu�ld relat�ons by the help of rel�g�ous sects. In the second half of the 

f�fteenth century, the mass m�grat�onsdue to e�ther the �ncreas �n gpropagande of 

Safav�ds �n Anatol�a or reconstructur�ng �n the Ottoman Emp�re played a s�gn�f�cant 

role �n form�ng the soc�o-cultural relat�ons between the Ottoman and Azerba�jan. In 

th�s per�od, many Turkmen tr�bes from the Black Sea reg�on also moved to 

Azerba�jan. In the beg�nn�ng of the s�xteenth century the mutual m�grat�on events 

took place w�th the establ�shment of Safav�d Emp�re. At the result, the Anatol�an 

K�zylbash Turkmens that subjected to Shah Ismay�l stayed �n Safav�ds and the Sunn� 

Azer� Turks had to take shelter �n the Ottoman. The other �ssue that played an 

�mportant role �n soc�o-cultural relat�onsh�ps between the Ottoman and Azerba�jan �s 

the attract�on of Azerba�jan�s cholarsto the Ottoman Emp�re. Th�s process was 

completed w�th movement of many scholars and art men to Azerba�jan for gett�ng an 

educat�on and later return�ng back to the Ottoman for serv�ng the Emp�re. In th�s 

regard, �t was revealed that many suf�s, poets, doctors, mathemat�c�ans, penmen, 

arch�tects, scholars, and ph�losophers of the Black Sea reg�on played an �mportant 

role �n soc�o-cultural relat�ons between the Ottoman and Azerba�jan �n the f�fteenth 

century and second half of the s�xteenth century.  

Keywords: Azerba�jan, the Ottoman Emp�re, soc�o-cultural 

relat�ons, Black Sea reg�on, Tebr�z. 
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G�r�ş 

Osmanlı-Azerbaycan Sosyo-Pol�t�k ve Kültürel İl�şk�ler�nde Karaden�z 

Bölges�'n�n Yer� 

T�mur'un (1370 -1405) Azerbaycan ve Anadolu'yu �st�lâsından sonra 

Osmanlı Devlet� fetret dönem�ne, Azerbaycan �se T�murlular yönet�m�ne 

g�rm�şt�r. Bu durum 15. yüzyılın �k�nc� çeğreğ�nde Osmanlı'nın esk� gücüne 

kavuşması ve Azerbaycan'da Karakoyunluların T�murlu  hak�m�yet�nden 

kurtulmasıyla farklı b�r şek�l almıştır. 15. yüzyılın �k�nc� yarısında �se, 

Fat�h'�n (1451 -1481) İstanbul'u feth� �le Osmanlı Devlet� Avrupa ve 

Anadolu'da gen�şleyerek C�han Devlet� olmuş, Karakoyunlular da İran ve 

Irak topraklarını Azerbaycan'a katarak büyük b�r devle t durumuna gelm�şt�r. 

İlk başlarda T�murlu tehl�kes� neden� �le �y� �l�şk�ler kuran Osmanlılar'la 

Karakoyunlu devletler�, �k� ülke arasında bulunan Akkoyunlu Beyl�ğ� 

d�ren�ş�ne karşı bu  �y� �l�şk�ler�n� daha sonra da devam ett�rm�şlerd�r.  

İstanbul'un feth�nden sonra boğazların ve Karaden�z kıyılarının Osmanlı 

kontrolünde olması, Avrupa'dan geleb�lecek desteğ�n engellenmes� sonucu, 

Osmanlı'ya karşı as� olan Trabzon Rum Despotluğu, Candaroğlu ve 

Karaman Beyl�kler� �le Gürc�stan Krallığı'nın da d�renecek güc ü 

kalmamıştır. Hal böyle �ken, 1457'de Rum Despotu, D�yarbakır'dak� 

Akkoyunlu sarayına b�r heyet göndererek durumunu anlatmış; Uzun Hasan 

(1453-1478) da Kral Yuannes'�n d�llere destan güzell�ktek� Kızı Kater�na �le 

Kapadokya v�lâyet� karşılığında anlaşmaya hazır olduğunu b�ld�rm�şt�. Kral 

Yuannes tarafından kabul görülen bu öner�, Trabzon Despotluğu �le 

Akkoyunlu arasında �tt�fak antlaşmasıyla sonuçlanmıştır (T�hran�, 2001, s. 

231; Solak-Zade, 1989, s. 302; Hınz, 1993, s. 28-29; Woods, 1993, 165; 

Kırzıoğlu, 1998, 25). 

 S�yas� çıkarların çatıştığı 1460'lı yıllarda Osmanlı Devlet� aleyh�ne 

başta Roma Papası olmak üzere b�rçok Avrupa ülkes� �tt�fak arayışları �ç�ne 

g�rd�. Yapılan plânlamaya göre doğuda da müttef�kler elde ed�lerek 

Osmanlı'ya karşı Haçlı seferle r� düzenlenecekt�. Bu yüzden Ludov�k �sm�nde 

b�r rah�p müzakereler yapmak �ç�n Trabzon ve Gürc�stan'a gönder�lm�şt�. 

Rah�p, Gürc�stan dönüşünde Akkoyunlu sarayına uğrayarak b�r antlaşma da 

Uzun Hasan'la yapmıştı (Hınz, 1992, s. 30). Rah�p Ludov�k, Candaroğ lu ve 

Karamanlılar'ı da �tt�faka çekmey� başarmış; bu ülkeler� tems�len her 

b�r�nden alınan elç�ler, 1460'ın Aralık ayında Roma'da Batı ülkeler�n�n 
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sözcüler�yle b�r araya gelm�ş ve bu b�rleşme başarısızlıkla sonuçlanmıştı 

(Mahmudov, 1996, s. 105-106; Erşah�n, 2002, s. 92-93).  

Uzun Hasan'ın Trabzon'a bu kadar önem vermes�n�n b�r neden� de 

ekonom�k sorunlar �d�. Bu dönem �ç�n Akkoyunluların den�zlere açılab�lecek 

tek yolu Trabzon l�manı �d�. Avrupa �le özell�kle �pek t�caret�n�n 

gel�şt�r�lmes� �ç�n Trabzon Kales�'n�n düşmemes� gerek�rd� (Ferzal�beyl�, 

1999, s. 66; Bayram, 1999, s. 137-140; Paydaş, 2004, s. 219). Aks� takd�rde 

Akkyunlular �ç�n den�z t�caret� ya tamam�yle ortadan kalkacak ya da ağır 

gümrük verg�s� yüzünden büyük ölçüde zarar görmüş olacaktı (Ez�ml�, 2007, 

s. 117). Ancak, Osmanlı Devlet� Trabzon'u 1461. yıl Ek�m ayının 26'da 

kend� topraklarına b�rleşt�reb�ld� (İnan, 1999, s. 141-151; İlhan, 1999, s. 153-

157).  

Osmanlı Devlet�, Azerbaycan'da alt yapısı oluşturulan tasavvuf 

hareketler�n�n de yayıldığı saha olmuştur. Azerbaycan orj�nl� Safevîye, 

Halvetîye ve Hurufîl�k esas �t�bar�le 15. yüzyıldan Osmanlı Devlet�'nde 

yayılmaya başlamıştır. Bundan başka Orta Asya'da gel�şen Nakşîl�k de 

Azerbaycan mutasavvıflarının gayretler�yle Anadolu'ya get�r�lm�şt�r . 

Bunların �ç�nde Safevîl�k, Osmanlı Devlet�'nde hem Sünnî, hem de Ş�î 

ç�zg�de faal�yet gösterm�ş, bu tar�katın Sünnî kolunun devamı n�tel�ğ�nde 

olan Bayramîl�k, Fat�h dönem�nde Osmanlı yönet�m�ne en yakın tar�kat 

olmuştur. 15. yüzyılın sonları ve 16. yüzyılın başlarında �se Erdeb�l Safevî 

teşk�lâtının güçlenmes� sonucunda Osmanlı topraklarında Ş�î mey�ll� gruplar 

Şah İsma�l'e destekler�n� artırmışlar, bu durum Safevî Devlet�'n�n 

kurulmasıyla sonuçlanmıştır (Dedeyev, 2008, s. 205-223).  

 Bu bağlamda Karaden�z Bölges�'nde 15. yüzyılın ortalarında devlet 

kurmak �steğen Safev� Şeyh� Cüneyt'�n Anadolu'dak� faal�yet�nden sonra b�r 

takım gel�şmeler yaşanmıştır. Halep'te başarılı olamayan Şeyh Cüneyt, 

büyük zorluklarla Can�k Beyl�ğ�'ne ulaşab�ld�. Can�k Bey� Mehmed  Bey 

tarafından �y� karşılanan Safev� Şeyh�, Trabzon Rum Despotluğu'nu ortadan 

kaldırarak devlet�n� burada kurmayı plânladı. C�hat çağrısı yaparak yanına 

b�rkaç b�n mür�t topladı. Trabzon üzer�ne yürüyüp, kaley� kuşattı. 1456'da 

Trabzon düşmek üzere �ken, Osmanlı Devlet�'n�n müdahales�yle Şeyh 

Cüneyt ger� çek�lmek zorunda kaldı. Bu olay, Şeyh Cüneyt'�n Akkoyunlu  

Uzun Hasan'la tanışmasına ves�le olduğu g�b�, Osmanlı Devlet�'n�n de 

Safev� Tar�katı'nı daha yakından tanımasına ve yönet�m�n Safev� şeyhler�ne 
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karşı tavrının esk�ye nazaran değ�şmes�ne neden olmuştur. Şeyh Cüneyt'�n 

Anadolu'dak� faal�yetler�nden sonra, 1456'da Uzun Hasan'la sohbet�nde 20 

b�n asker toplayab�lecek güçte olduğunu Âşıkpaşa-zâde zeyl�nde 

z�kred�lmekted�r (Aşıkpaşa-Zade, 1332, s. 266-267). 1459'da Erdeb�l'e 

dönen Şeyh Ceneyt'�n yanında Anadolu'dan topladığı mür�tler�n sayısı 12 

b�n kadar olduğu b�l�nmekted�r (Yazıcı, 1988, s. 53-54). Bunların �ç�nde çok 

sayda Karaden�z �nsanının olduğu da mühtemeld�r. Bundan sonra Karaden�z 

bölges�n�n Azerbaycan �ç�n önem� daha da artmıştır. Çünkü, Safevî Tar�katı 

mensupları, propaganda faal�yetler�n� genelde tüccar kılığında yapma 

yönüne g�tm�şlerd�r ve bu bölge onlar �ç�n güvenl� b�r durumda olmuştur. 

N�tek�m, II. Bayez�d (1481–1512) dönem�nde Trabzon, Amasya, Antalya, 

Karaman, Kastamonu ve S�vas v�lâyetler�nden Şah İsma�l'�n yanına 

g�denler�n sayı çok olduğundan Safev�lere karşı 1501 tar�hl� yasaklanma 

hükümler�n�n b�rçoğunun buralara gönder�ld�ğ� (II Bayez�d Dönem� Ahkam 

Defter�, 1994, s. 8, 92); Şah İsma�l tarafından görevlend�r�len Nur Al� Hal�fe 

�syanında (1512) daha Karah�sar'da �ken S�vas, Amasya, Tokat ve 

Çorum'dan 4 b�n hanel�k , yaklaşık 20 b�n Safevî mür�d�n�n kend�s�ne 

katıldığı (Arslan, 2001, s. 319); Çaldıran Savaşı'na g�d�l�rken Osmanlı'nın 

40 b�n asker�n� güvenl�k �ç�n S�vas'ta bıraktığı (Fer�dun Bey, 1274, s. 357-

358) ve böylece bu bölgedek� Safevî tarfdarlarının etk�s�z hale get�r�lmeye 

çalışıldığı b�l�nmekted�r. Bunların devamı �se, Sultan Sel�m'�n (1512-1520) 

Mısır Sefer� (1516/17) sırasında Tokat ve Yozgat (Bozok) çevres�ndek� Kızılbaş 

Türkmenler arasında Osmanlı Devlet�'ne karşı başlatılan Şeyh Celal �syanı 

olarak yaşanmıştır. Bu dönem Safev�ler�n D�yarbakır uğrunda Osmanlı 

ordusuyla savaşları devam etmekte �d�. Sultan Sel�m Memluk Sefer�'nde �ken 

Şah İsma�l'�n ordu toplayarak D�yarbakır yakınlarına kadar geld�ğ�ne 

bakılırsa Şeyh Celal �syanının Safev�lerle �l�şk�l� b�r ayaklanma olduğu açıkca 

anlaşılmaktadır. Buna karşılık Osmanlı Devlet� D�yarbakır-Sur�ye arasındak� 

B�recük adlı yere ordu yerleşt�rmekle Safev�ler�n olaya müdahele etmes�n�n 

karşısını alab�l�m�şt�r (Musalı, 2011, s. 269).   Bu zamanlar Tokat bölges�nde 

Turhal halkından Bozoklu Şeyh Celâl etrafına topladığı yaklaşık 20 b�n k�ş� 

�le sınıra kadar gelm�ş Şah İsmâ�l'e güvenerek Osmanlı güçler�yle 

mücadeleye g�r�şm�ş, başarılı olamayacağını anlayınca Azerbaycan'a g�tmek 

üzere harekete geçt�ğ�nde Erz�ncan yakınlarında yakalanarak öldürülmüştür 

(1518). İsyanın hemen arkasından aynı amaçlar etrafında Şeyh Celal'�n 
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mür�d� Şeyh Vel� tarafından organ�ze ed�len d�ğer b�r ayaklanma baş 

kaldırmış, çok geçmeden bu ayaklanma da bastırılmıştır (Uzunçarşılı, 1998, 

s. 297; İlgürel, 1993, s. 252; Üzüm, 2002. s. 550; Aktan vd., 2002, s. 13). 

İsyanlar sonrası toplam �k� ayaklanmada �şt�rak eden sayları 20 b�nden fazla 

olan grubun arasında Karaden�z �nsanının da bulunduğu k�tle ortada kalmış 

ve onların çoğu canlarını kurtarmak �ç�n sınırı aşarak Safev� topraklarına 

kaçmıştır. Şeyh Celal ve Şeyh Vel� �syanlarından sonra Azerbaycan'a 

gerçekleşen göçün kes�n sayını söylemek çok zor olsa da, bu sayının b�nlere 

bal�ğ olduğu düşünüleb�l�r. Artık, devlet pol�t�kası hal�ne get�r�len Safev�l�k, 

Osmanlı Devlet�'ndek� etk�ler�n� Celal� �syanları �le devam ett�rm�ş ve  16. 

yüzyıl boyunca sürmüştür.  

 Osmanlı-Azerbayacan sosyo-kültürel �l�şk�ler�nde Ş�� Safev�l�kle 

paralel olarak Sünn� tar�kat olan  Azerbaycan orj�nl� Halvetîl�k tasavvufî 

kurumunun da bu dönem �ç�n etk�l� rol oynadığı b�l�nmekted�r. Bu kurum, II. 

Bayez�d dönem�nden başlayarak yayılmakta olan Safev�l�ğe karşı devletce 

desteklenen tar�kat durumuna get�r�lm�şt�r. Osmanlı şehzadeler�ne kadar 

ulaşan Safevîl�ğe, II. Bayez�d'�n son dönemler�nde ve özell�kle Sultan Sel�m 

zamanında Halvetîye Tar�katı'yla karşı koyma yönüne g�d�lm�ş; b�rçok 

Halvetî Tekkes� bunun �ç�n açılmıştır. Safevî Tar�katı'nın Osmanlı Devlet�'nde 

etk�ler�n� engellemek maksadıyla, özell�kle Sultan Süleyman devr�nde (1520-

1566) Seyy�d Yahya-şı Ş�rvanî'n�n eserler� 1533 yılında �st�nsah yoluyla 

çoğaltılarak Osmanlı toplumuna okutulmaya çalışılmıştır (Dedeyev, 2009a, s. 

91-106). Karaden�z Bölges�'nde �se, Halvet�l�ğ'�n etk�l� yer� Amasya bölges� 

olmuştur (Budak, 2015, s. 107-194).  

15. yüzyıldan başlayarak yaşanan bunca s�yasî ve kültürel 

münasebetler �k� ülke halkı arasında b�rtakım sosyal problemlere ve aynı 

zamanda yakınlaşmalara da neden olmuştur. Bu dönemde Safevî Tar�katı'na 

müntes�p olup, Azerbaycan'a yer�n� yurdunu terk et�p g�den Osmanlı tebaası 

Türkmenler'�n sayısı on b�nlere ulaşmıştır. Aynı şek�lde Safevîl�ğ e karşı olan 

b�rçok Azerbaycanlı Sünnî Türk, Safevî Devlet� kurulduktan sonra yapılan 

baskılara dayanamayıp Osmanlı Devlet�'ne sığınmıştır.  

Azerbaycan’a Göç Eden Karaden�zl� Türkmen Aş�retler ve Onların 

Faal�yetler� 

Osmanlı Devlet�'nde, yen� yapılanmalar z amanla halk arasında bazı 

bölünmeler şekl�nde sosyal sorunlar ortaya çıkarab�lm�şt�r. Öyle k�, 15. 
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yüzyılda, genelde �lm�ye ve kalem�ye sınıfının yet�şt�ğ� Osmanlı medreseler�, 

fıkıh ağırlıklı b�r eğ�t�m s�stem�n� ben�msem�şt�. Medreseler, �l�m adamı 

yanında devlet adamlarını da yet�şt�ren eğ�t�m kurumları olmuştur. 

Dolayısıyla Osmanlı yönet�m�n�n yanında yer alan medresel�ler, Müslüman 

halkın homojen kes�m�n� teşk�l etm�şlerd�r. Bunlar, İslâmî yönet�me sah�p 

Osmanlı Devlet�'nde halk ve yönet�m arasında �le t�ş�m rolünü oynamıştır. 

Ayrıca, Osmanlı Devlet�'nde eyaletler�n yönet�m� Enderun'dan yet�şm�ş 

bürokratların el�ne geçmeye başlamıştır. Durum böyle �ken, medrese 

kültürünün dışında kalan halk �se bazı tasavvufî gruplara meyletme yönüne 

g�tm�şt�r. Devlet bu grupların b�r çoğunu kontrol altında tutab�lse de, bazıları 

�se, özell�kle klâs�k Osmanlı eğ�t�m�nden uzak kalan Türkmen aş�retler�, 

Sünnî �nanca aykırı Anadolu'da esk�den ber� marj�nal olarak mevcut, 

ehl�beyt sevg�s�n� esas alan zümrelere sempat� duymaya başlamış 

(Küçükdağ, 2002, s. 440-444), sonuç olarak devlet�ne baş kaldıran hetorojen 

gruplar hal�ne dönüşmüşlerd�r. Ancak, ortaya çıkan bu sorunlara rağmen, 

Osmanlı Devlet�'nde meydana gelen yapısal değ�ş�kl�kler s�steml� olarak 

devlete bağlılığı aşılamış, toplumun büyük kes�m�nde hanedana ve devlete 

sadakat� öne çıkarmıştır. Devlet�n bu resmî doktr�n�ne ayak uyduramayan 

bazı gruplar, rahat hareket edemey�nce, daha serbest olab�lecekler� b�r 

ortama sah�p olan  grublara yönelmek zorunda kalmışlardır. Artık, 15. 

yüzyılın son çeğreğ�nde etk�s�n� gösteren bu sıkıntının ceremes�n� �se 

Türkmenler çekm�ş, komşu Türk devletler�ne yakınlık göstermeye başlamış 

ve b�r Safevî Tar�katı müntes�b� olarak Osmanlı'dan Azerbaycan'a göç 

etmeye başlamışlardır (Dedeyev, 2008, s. 213-214). Bunlardan b�r kaçı 

Karaden�zl� Türkmen aş�retler� olmuştur. Aşağıda Azerbaycan'a göç etm�ş bu 

Karaden�zl� Türkmen aş�retler� kısaca böyle �nceleneb�l�r. 

 Rumlu: Rumlu Türkmen aş�ret�, daha çok S�vas bölges� �le Tokat-

Amasya'ya bağlı köylerde ya şamakta �d�ler. Rumlular'ın Safevî Tar�katı'yla 

olan �l�şk�ler�, Şeyh Hoca Al� zamanına kadar g�tmekted�r. T�mur'un 

Anadolu'dan götürdüğü es�rler�n muhtemelen büyük b�r kısmını Rumlular 

teşk�l ed�yordu. Erdeb�l'dek� Rum Mahalles�, bu boya n�spetle adını al dığı 

söyleneb�l�r. Rumluların Safevî Devlet�'n�n kurulmasında da çok emekler� 

geçm�şt�r. Nur Al� Hal�fe, Pîrî Bey ve Pîr Sultan g�b� Şah İsma�l'�n 

güvend�ğ� devlet adamları bu boya mensup k�ş�ler �d�. Sonralar bu aş�retten 

olan büyük em�r C�hanşah'ın oğlu Hasan Al�'nın vek�l� olmuş Hacı Hüsey�n, 
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yüzyılın �k�nc� yarısında d�ğer bölgelere yayılan Ustaclular'ın Safevîler'le 

�r. Safevîler'�n Korcubaşlık görev�n� de Çaldıran'da maktul düşen, 

daha sonraları Kuzeydoğu Anadolu'da S�vas, Tokat ve Amasya'dan başka 

Ş�rvan em�rülümerası olmuş Marus Han, Hal�fetül-hülefa Hüsey�n Kulu 

Hülefa, Hoy hak�m� Del� Budak ve Kurban Sultan  da Safev� Devlet�'nde 

mensep sah�b� olmuşlardır (Anon�m, 1993, s. 4; Münş�, 2010, s. 267).  

Ustaclu: S�vas-Amasya-Tokat bölges�nde yaşayan Ustaclunun bazı 

oymakları Kırşeh�r'e kadar uzanan Ulu Yörük adlı büyük b�r aş�ret �d�. 15. 

bağlantısı, Şeyh Cüneyd ve Şeyh Haydar dönem�ne tesadüf etmekted�r. 

Ruzb�han (1987), Şeyh Haydar'ın mür�tler�nden bahsederken Ustacluların da 

adını z�kretmekted�r (s. 93). Şah İsma�l, Erz�ncan'da �ken (1500) yanına çok 

sayıda Ustaclu'nun katıldığı b�l�nmekted�r. Bu boya mensup Ustaclu oğlu 

Mehmed Bey, Safevîler�n D�yarbakır vâl�s� olup, Çaldıran Savaşı'nda sol 

kanada komuta etm�ş ve bu savaşta ölmüştür.  

D�ğer b�r Ustaclu aş�ret�ne mensup Safevî devlet adamı da Çayan Sultan 

lâkabı �le anılan Mehmed Bey �s�ml� b�r�s� olup, em�rülümeralığa kadar 

yükselm�şt

Ustaclu Sarı P�re yürütmüştür.  

Ustaclular, Safevî Devlet�'n�n kuruluşunda öneml� rol oynadıkları 

kadar, Şah İsma�l'e olan sadakatlarıyla da tanınmışlardır. Çaldıran 

Savaşı'nda atını vererek Şah İsma�l'�n savaş meydanından kaçmasını 

sağlayan Hızır Ağa, bu boya mensup �d�. 

Şah Tahmasb dönem�nde devlette görev almış Ustaclu mensubu 

em�rler �se, şunlardır: Menteşe Sultan, Bedr Han, Şah Kulu Sultan, onun 

kardeş� Şah Al� Sultan, Sadrudd�n Han, Muhammed Han Asay�şoğlu, 

Ahmed Sultan Suf�oğlu, Hasan Bey Yüzbaşı'nın oğlu Hüsey�n Bey,  T�mur 

Han'ın oğlu Murad Han Süfrec�, Allah Kulu Sultan Kerampa, Şah Kulu 

Sultan Yekan ve sayıları çok olan bu şahısların evlatları (Anon�m, 1993, s. 

15-16; Münş�, 2010, s. 265-266; Sümer, 1992a, s. 43-52).  

Çepn�: Çepn�ler, Oğuz Han'ın oğlu Gün Han'ın s oyundan gelen 24 

Oğuz boyundan b�r� olup, Anadolu'ya �lk gelen Türk oymaklarındandır. 

Başlangıçta yurtları Samsun bölges�ndek� Yukarı ve Aşağı Can�k olsa da, 

gen�ş b�r topluluk hal�nde Trabzon, Bayburt, Gümüşhane, G�resun ve Can�k 

bölges�nde yaşamışlardır. Çepn�lerden b�r grubu Trabzon-Rum 

Despotluğu'na karşı 1348'de yapılan sefere Tur Al� Bey'le b�rl�kte katılmıştır. 

Y�ne Çepn� aş�ret�n�n re�s� II. Abd� Bey,  1467'de Uzun Hasan'a Osmanlılara 
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karşı katılarak 1473 Otlukbel� savaşında bulunmuştur. Akkoyunlularda 

şahzadeler mücadeles�nde Sultan Hal�l'e karşı Şahzade Yakup'u 

destekleyenlerden b�r� de Abd� Bey olmuştur (Erdem, 1991, 251). 

Çepn�leden b�r cemaat�n deSafev�ler�n yanında yer aldığı b�l�nmekted�r. 

Muhtemelen Şeyh Cüneyd, Trabzon saldırısı sırasında Can�k c�varındak� 

Türkmenler'den bazı grupları yanına çekm�şt�r. Bu ves�le �le Safev�ler'�n 

h�zmet�nde Çepn� Türkmenler� de yer almıştır. Safev�lere h�zmet etm�ş 

Çepn� mensubu olanlardan, Şah Tahmasb dönem� Kızılbaş em�rlerden 

Süleyman Bey Çepn� ve Muhammed Bey Calaloğlu örnek göster�leb�l�r 

(Anon�m, 1993, 8; Sümer, 1992b, 7-36; Bab�nger ve Köprülü, 1994, 23). 

Candaroğulları: Karaden�z bölges�nde kurdukları Candaroğulları 

Beyl�ğ�'n�n cemaat� olan b�r grup Osmanlıların bu bölgeler� �lhak etmes�nden 

sonra (1459-61) Akkoyunlulara katıldı. Candaroğullarından S�nop'un son 

bey� olan Kızıl Ahmed'�n de saltanat mücadeles�nde Şahzade Yakup'un 

yanında yer aldığı b�l�nmekted�r (Erdem, 1991, 254). 

Karaden�z Bağlamlı Osmanlı-Azerbaycan Sosyo-Kültürel 

İl�şk�ler�nde Müh�m Rol Oynayan Bazı Ünlü Şahıslar 

İlhanlılar devr�nde (1256–1357) Moğol �darec�ler tarafından 

yüzlerce sanat ve �l�m adamı art arda Başkent olan Merağa, Tebr�z ve 

Sultan�ye'ye çevre ülkelerden  get�r�lm�ş; bu durum Azerbaycan kültür 

hayatını der�nden etk�lem�şt�r. Böylece Azerbaycan sahası 14–15. 

yüzyıllarda adeta bölgen�n �l�m ve kültür merkez� hal�ne gelm�şt�r (Karl, 

1979-1980,  s. 59-79; Onullah�, 1981, s. 45-51, 188-192; P�r�yev, 2003, s. 

236-254; Kasımov, 2008, s. 147-236). Bu durum Osmanlı Devlet�'nde �lg� 

uyandırmış, eğ�t�m almak amacıyla çok sayıda �nsan Azerbaycan bölges�ne 

g�tm�şt�r. Buna karşılık, Azerbaycanlı �l�m adamlarının çalışmak �ç�n 

Osmanlı ülkes�ne geld�kler�  b�l�nmekted�r. Özell�kle, T�mur �st�lasıyla bu 

kültürel traf�k hız kazanmış; İstanbul'un feth�nden sonra daha da artmıştır. 

Bu dönemde Acem ülkes� olarak b�l�nen Azerbaycan ve İran'dan gelen 

âl�mlere Osmanlı Devlet�'nde büyük rağbet göster�lm�şt�r. 15. yüzyılın II. 

yarısından �t�baren �se, Fat�h'�n başlattığı eğ�t�m alanındak� yen�den 

yapılanmadan sonra Azerbaycanlı �l�m adamlarının planlı b�r şek�lde bu 

ülkeye get�r�ld�kler� anlaşılmaktadır. Bunu çok sayıda �l�m ve sanat erbabının 

Osmanlı'dan Azerbaycan'a eğ�t�m amacıyla g�tmeler� ve Azerbaycan'da 

gerekl� eğ�t�m� alıp görev yapmak �ç�n tekrar Osmanlı Devlet�'ne gelmeler� 
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mutasavvıflar arasında kaynaşma olmuştur. Bu durum h�ç şüphes�z �k� Türk 

Halvetîler'�n Anadolu'yla �lk temasları 14. 

rvan'ı ele geç�rmes�yle 

Tevekkül, tahs�l �ç�n Herat'a g�tm�ş, orada meşhur Halvetî şeyhler�nden Ahî 

mmed'�n sohbet� esnasında şeyhe �nt�sab etm�şt�r. İcazet ve 

yanında kalmış ve T�mur'un Ş�rvan'ı almasından sonra muhtemelen 

Amasî'd�r. Amasya'da doğup, burada tahs�l gören ve ulemanın 

seçk�nler�nden b�r� olan Pîr İlyas, T�mur tarafından zorla Azerbaycan'a 

adısı tây�n ed�lm�şt�r. T�mur'un 1404'te Azerbaycan'dan 

Sadredd�n'le tanışarak ona b�'at etm�şt�r. Ancak, kend�s� de b�lge k�ş� 

şt�r. B�r 

bölgeler�n her b�r�nde kısa b�r müddet olsa da kaldığı söyleneb�l�r 

tamamlamıştır. Böylece, �k� Türk bölges�ndek� �l�m ve f�k�r adamları �le 

bölges�n�n gelecektek� sosyo kültürel hayatını da öneml� derecede etk�lem�ş, 

aynı zamanda Karaden�z Bölges� de bu kaynaşma �ç�nde yer�n� almıştır.  

Şeyh Pîr Tevekkül: 

yüzyılın son çeyreğ� ve özell�kle T�mur'un 1387'de Ş�

başlamıştır. Kaynaklarda rastlanan Anadolu kökenl� �lk Halvetî Şeyh�, S�nop 

Asıllı Şeyh Pîr Tevekkül'dür. Ölüm tar�h�  837 (1433/34) olan Şeyh Pîr 

Emre Muha

h�lâfet�n� aldıktan sonra b�r müddet Ş�rvan'a gelen Ahî Emre Halvetî'n�n 

1390'dan sonra şeyh� �le b�rl�kte Anadolu'ya dönmüştür (Hul v�, 1993, s. 

363-364). 

Pîr İlyas el-Amasî: Y�ne tar�katı yayan b�r başka Halvetî Şeyh� �se 

Pîr İlyas el-

götürülmüş, Ş�rvan k

ayrılmasından sonra Ş�rvan kadılığından �st�fa eden Pîr İlyas, Şeyh 

olduğundan feyz�n� alamayınca, Amasya'ya dönmeye karar verm�

müddet sonra tek başına mücadele yapamayacağını anlayıp, tekrar Ş�rvan'a 

g�tm�ş ve Şeyh�nden seyrü sülûkünü tamamlayarak, hal�fes� sıfatıyla 

Amasya'ya gönder�lm�şt�r (Hulv�, 1993, s. 363).  

 Muhammed b�n Mahmud Ş�rvanî: Tam adı Muhammed b�n 

Mahmud D�lşad Ş�rvanî aslen Ş�rvanlı olup 15. yüzyılın �lk yarısında 

Anadolu'nun çeş�tl� bölgeler�nde yaşamıştır.  Menteşeoğlu İlyas Bey'e (1403-

1421), Germ�yanoğlu Yakup Bey'e (1402-1429), Osmanlı sultanı Çeleb� 

Mehmet'e (1413-1421), T�mutaş Paşaoğlu Umur Bey'e (ö.1461), Sultan II. 

Murat'a ve onun kazasker� Vel�yüdd�n'e eser sunduğu d�kkata alınırsa, bu 

(Muhammed b�n Mahmud Ş�rvan�, 2012, s. 13).  Osman Şevkî'n�n 

b�ld�rd�ğ�ne göre Ş�rvan� Amasya Darüşş�fası'nda yet�şm�ş, II. Murad 

zamanında saray hek�ml�ğ� yapmıştır (Şevk�, 1991, s. 190). Bazı Osmanlı 

kaynakları ve bazı çağdaş tar�hç�ler Ş�rvanlı olub Muhammed ve Mahmud 
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�sm�n� taşıyan tab�pler� karıştırmaktadırlar (Bursalı Mehmed Tah�r, C. III, s. 

139-140; K. Şer�fl�, 1999, s. 56-67; Nes�rov, 2011, s. 248). Hatta meşhur 

Osmanlı al�m�, Fat�h'�n özel doktorlarından b�r� olmuş Şükrullah Ş�rvan�'n�n 

Mahmud Ş�rvan�'n�n oğlu olduğu da bel�rt�lmekted�r (Nes�rov, 2011, 249-

250). Oysa k�, Mecdî (1989) ve Mehmed Süreyya (1996) Şükrullah 

Ş�rvan�'den bah�s ederken onun babasının adını İbrah�m Hek�m olarak 

göstermekted�rler. Özell�kle, Mecd�, Şükrullah Muhammed Ş�rvan�'ye a�d 

890 (1485/86) tar�hl� vakf�yede vakfeden k�ş� olarak ...eş-Şeyh Mehmed b. 

İbrah�m et-Tab�p eş-Ş�rvanî yazılı olduğunu bel�rtmekted�r (s. 125; s. 1607). 

Kaynaklardak� bu değ�ş�k b�lg�ler� en doğru şek�lde tahl�l eden �se, 

Muhammed b�n Mahmud Ş�rvan'�n�n Tuhfe-� Murad� (Cevhername) eser� �le 

�lg�l� kapsamlı çalışma yapmış Mustafa Argunşah'tır. Onun Tuhfe-� Murad� 
dışında İlyas�yye (Arapçadan tercüme), Sultan�yye, Yemek k�tabı, Mürş�d 

adlı Türkçe, İlyas�yye, Yakub�yye, Ravzatu'l-'ıtr, el-Faslu'l-'aş�r f� mar�fet�'l-
evzan ve'l-mekay�l, R�saletün m�ne't-tıb f� beyan� me'btela b�h� m�ne'l-kulunc 
ve M�ftahu'n-necat l�-ma yenfet�hu b�-h� ebvabü'l-b�rr� ve's-saadat �sm�n� 

taşıyan Arapça da eserler� tesp�t ed�lm�şt�r (Muhammed b�n Mahmud 

Ş�rvan�, 2012, s. 11-30). Bunların �ç�nde sağlık, beslenme, spor ve �laçlar 

g�b� konulardan bahseden Yakub�yye eser�n�, b�r müddet S�nop'ta yanında 

bulunduğu  Germ�yan Bey� Em�r Yakub b�n Süleyman'a sunmuştur. Tıb 

dışında, tar�h, fıkıh, tefs�r ve müterc�ml�k üzer�ne de eserler�n�n bulunduğu 

söylenen Muhammed b�n Mahmud Ş�rvanî'n�n, 1439 tar�h�nden sonra vefat 

ett�ğ� tahm�n ed�lmekted�r (Muhammed b�n Mahmud Ş�rvan�, 2012, s. 13; 

Nes�rov, 2011, s. 247-248).  

         Pîr Fethullah: Aslen Kastamonulu'dur. Eğ�t�m almak �ç�n Azerbaycan'a 

g�tm�ş ve b�r müddet Tebr�z'de kalmıştır. Daha sonra Tebr�z'd en Horasan'a 

geçerek b�r müddet Molla Câmî'n�n (1414 -1492) yanında eğ�t�m�n� devam 

ett�rm�şt�r. Uzun Hasan, Azerbaycan'a hak�m olduktan sonra 1469'da Pîr 

Fethullah'ı Azerbaycan'a davet ederek onu Erz�ncan Medreses� müderr�s l�ğ�ne 

tây�n etm�şt�r. Pîr Fethullah, Erz�ncan'da �ken Pîr Mehmed -� Erz�ncanî'n�n 

h�zmet�ne g�rerek Halvetî şeyhler�n�n seçk�nler�nden olmuştur. Şeyh�'n�n 

ölümünden sonra tar�katın �rşat postuna oturmuştur. Ömrünün sonuna kadar 

Erz�ncan'da yaşadığı b�l�nmekted�r (Hulv�, 1993, s. 419 ). 

Pîr Fethullah'ın ölüm tar�h� hakkında Hulvî'n�n (1993) bel�rtt�ğ� 861 

(1456) yılı (s. 421), doğru olmamalıdır. Çünkü bu tar�h, hem Uzun Hasan'ın 
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Azerbaycan'ı hak�m�yet� altına aldığı dönemle, hem de Pîr Mehmed 

Erz�ncanî'n�n 1474 tar�hl� ölümüyle uyuşmam aktadır. Öyle �se Pîr 

Fethullah'ın ölümünün 1474'den sonra olduğu söyleneb�l�r.  

Hab�b-� Karamanî: Neseb� baba tarafından Hz. Ömer'e dayanan 

Hab�b-� Karamanî, N�ğde yakınlarındak� Ortaköy kasabasında dünyaya 

gelm�şt�r. II. Murat dönem�nde (1421-1451) Azerbaycan'a g�derek Seyy�d 

Yahya'nın (ö. 1466) ma�yet�ne g�rm�şt�r. On �k� yıl onun yanında kaldıktan 

sonra hal�fes� olarak Anadolu'ya dönmüştür. B�r müddet Ankara'da 

bulunarak Bayramîye Tar�katı �ler� gelenler�yle yakınlık peyda etm�şt�r. 

D�ğer Halvetî şeyhler�nden farklı olarak b�rçok başka tar�kat mensubuyla 

sohbet etme fırsatı bulan Hab�b-� Karamanî, Câmî'n�n yazdığına bakılırsa, 

Nakşbendîye şeyhler�nden İbrah�m-� Ş�rvanî �le Em�r Buhârî'ye de yakınlık 

gösterm�şt�r.  

Hab�b-� Karamanî, Fat�h ve II. Bayez�d dönemler�nde Karaman, 

Aydın ve Anadolu'nun d�ğer v�lâyetler�nde bulunarak Halvetîl�ğ� Osmanlı 

Devlet�'nde yaymakla meşgul olmuştur. Tesp�tlere bakılırsa, K�tâbü'n -
Nesay�h adlı eser� olduğu, ancak günümüzde nüshasına raslanılmadığı 

b�l�nmekted�r (Şah�n, 1996, s. 371). Çok sayıda mür�t ve hal�fe yet�şt�rd�ğ� 

kaynaklarda ver�len b�lg�den anlaşılmaktadır. II. Bayez�d'�n oğlu Karaman 

Val�s� Şeh�nşah'ın n�şancısı Hasan Bey, onun mür�tler�nden �d�.  

Ömrünün sonunu Halvetîler'�n o sırada yoğun olduğu Amasya'da 

geç�ren Hab�b-� Karamanî, 902 (1496/97)'de vefat etm�şt�r. Mezarı 

Amasya'da Mehmed Paşa İmaret� avlusundadır (Lam��, 1270, s. 704 -706; 

Gel�bolulu, 1997, s. 782; Hoca Sadedd�n, 1979, s. 204-205; Hulv�, 1993, s. 

409-410).  

Şa�r Leâlî: Şa�r Leâlî, aslen Tokatlı'dır . Güzel yazıya ve ş��re �lg�s� 

büyük olmuştur. Bu sahada yeteneğ�n� gel�şt�rmek �ç�n o zaman Acem 

v�lâyetler� olarak b�l�nen Azerbaycan'a, oradan da Herat'a g�tm�şt�r. Molla 

Câmî ve d�ğer Nakşbendî şeyhler�n�n yanında yet�şm�şt�r. Anadolu'ya 

gel�rken Fat�h'e Molla Câmî'den mektup get�rerek görüşme fırsatı bulmuştur 

(Gel�bolulu, 1997, s. 806). Bu ves�leyle kend�s�n� Acem b�lg�n� olarak 

takd�m ederek Fat�h'�n takd�r�n� kazanmıştır. Böylece Fat�h tarafından 

İstanbul'da Yed�kule c�varındak� daha sonra Kılıç Bab a Tekkes� adıyla 

meşhur olan k�l�se, tekke hal�ne get�r�lerek kend�s�ne ver�lm�şt�r. Kısa b�r 

zaman �ç�nde sultandan �hsan ve �lt�fat gördüğü �ç�n zeng�n olmuş; b�r 
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müddet sonra Aceml�ğ�'n�n sahte olduğu ortaya çıkınca el�nden tekkes� 

alınarak dışlanmıştır (Kastamonlu Lat�f�, 1314, s. 289-290; Seh� Bey, 1998, 

s. 141). Leâlî başına gelenler� b�r ş��r�nde şöyle anlatmaktadır:  

Olmak �stersen �t�bara mahal   Acem’�n her b�r� k�  R  um’a gelür   
Ya Arab’dan yahud Acem’den gel   Ya vezaret ya sancak ûma gelür.

(Kastamonlu Lat�f�, 1314, s. 290; Gel�bolulu, 1997, s. 807)  

Gözden düşünce fak�rleşen Leâlî, İstanbul'da yoksulluk �ç�nde vefat 

etm�şt�r. Mezarı Şeyh İlahî Tekkes�'nded�r  (Seh� Bey, 1998, s 141). Asıl adı, 

doğum ve ölüm tar�h� hakkında kaynaklarda b�lg� bulunmamaktadır. Leâlî 

lâkabının sözlük mânâsı �nc� olup, değerl� ve kıymetl� taş anlamından 

hareketle bu mahlası almış, şa�rler�n �nc�s� g�b� kullanılmıştır. Müstak�m-

zâde, b�r tercümeden faydalanarak bu adın Azerbaycan'da Lale �sm�ndek� 

köye n�spetle alındığını bel�rtmekted�r (Müstak�m-Zade, 2000, s. 376b). 

Hüsey�n Kerbelayî'n�n eser�nde de ş�md�k� Güney Azerbaycan'ında Lale 

�sm�nde b�r köyden bahsed�lm�şt�r (Kerbelay� Tebr�z�, 1349, s. 67). Leâlî, 

kend�s�n� Azerbaycan'ın Lale köyünden b�r Azerî Türkü g�b� gösterm�ş, bu 

yolla Osmanlı �lm�ye erkânı arasında yer almaya çalışmıştır. 

Kabûlî: Fat�h dönem� Osmanlı şa�rler�nden olan Kabûlî, aslen 

Aceml� olup, nerede doğduğu b�l�nmemekted�r. Sadece kend� d�vanı ve y�ne 

Türk�ye de İran asıllı şa�rlerden b�r� g�b� tanınan, aslında Azer� Türk şa�r� 

olan Hamîdî'n�n (H�kmet, 2013, s.231 -242; Musayeva, 2007, s. 24-26) b�r 

ş��r�ndek� kısıtlı b�lg�ler dışında temel kaynaklarda ş�md�l�k hakkında b�lg� 

bulunamayan Kabûlî, tesp�tlere göre 841 (1437/38) doğumludur. 1461'den 

sonra yaklaşık 10 sene Ş�rvanşahlar Devlet�'�nde yaşamıştır. Çağdaşı ve 

dostu Ham�d� g�b� (Ham�d� de b�r müddet Ş�rvanşahlar Devlet�'nde yaşamış, 

Kabul�'den önce 146'de Kastamonu'ya gelerek, İsfenduyaroğlu İsma�l Bey'�n 

yanında b�r kaç ay kaldıktan sonra Bursa'ya getm�şt�r (Ünver, 1997, s. 461)) 

b�l�nmeyen nedenlerle oradan ayrılıp, Osmanlı Devlet� sınırları �ç�ndek� 

Amasya'ya g�tm�şt�r. Ertaylan, bu tar�h� 1472 olarak bel�rtm�şt�r. Amasya'da 

b�r müddet yaşayan Kabûlî, şehzade II. Bayez�d'�n �lt�fatını kazandıktan 

sonra İstanbul'a yerleşm�şt�r. Muhtemelen yakın dostu olarak b�l�nen 

Ham�d�'n�n yardımıyla Osmanlı sarayında göreve alınmıştır. Fat�h'e 
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sunduğu Küll�yât-ı D�vân-� Kabûlî adlı eser�n� 1475'te  b�t�rm�şt�r. Bu 

d�vanındak� ş��rler�n çoğu Farsça olup, b�r m�ktarı da Türkçe'd�r.  

Kabul�'n�n, kısa zaman �ç�nde saraydan dışlandığı b�l�nmekted�r. B�r 

ş��r�nde vez�rlerden ş�kâyet ett�ğ� �ç�n, kovulduğu ortaya çıkmaktadır. 

Ham�d�'n�n hayatından b�l�nd�ğ� ne göre, 1476/77. yıllar onlar �ç�n sıkıntılı 

dönem olmuştur. Buradan yola çıkarak, Kabul�'n�n saraydan kovulduğu tar�h 

de bu aralar olduğu söyleneb�l�r.  

Kabûlî'n�n ölüm tar�h�, çağdaşı olan Hamîdî'n�n ş��r�nde 1478 olarak 

bel�rt�lm�şt�r. Ömrünün sonu yoksulluk ve zaruret �ç�nde geçt�ğ� tahm�n 

ed�len Kabûlî, yer� kes�n olarak b�l�nmemekle b�rl�kte İstanbul'a 

defnolunmuştur (Ertaylan, 1948, s. 3-20; Pala, 1982, s. 66; Kayaalp, 2001, s. 

43). 

Mehmed Çeleb� Cemalî / Çeleb� Hal�fe: Çeleb� Hal�fe d�ye tanınan 

Şeyh Mehmed Çeleb� Cemalî, ünlü âl�m Celaledd�n-� Aksarayî soyundan olup, 

Konya'nın Aksaray kasabasında doğmuştur (Lam��, 1270, s. 706; Hulv�, 

1993, s. 427). Doğum tar�h� kes�n olarak b�l�nmemekted�r. Çeleb� Hal�fe, 

uzun arayışlar sonucu kend�ne uygun mürş�t bulamayınca bu dönem Bakü'de 

oturan Seyy�d Yahya �le görüşmek �ç�n oraya g�tmey� kararlaştırmıştır. Bakü 

yolculuğu esnasında yolu üzer�nde bulunan Erz�ncan'dan geçerken Pîr 

Mehmed-� Erz�ncanî'y� z�yaret etm�ş; daha sonra yoluna devam etm�şt�r. 

Câmî'n�n bel�rtt�ğ�ne göre yolculuğun �k�nc� gününde Seyy�d Yahya'nın 

vefat ett�ğ�n� öğren�nce Erz�ncan'a ger� dönmüştür (Lam��, 1270, s. 707). 

Hulvî �se, Çeleb� Hal�fe'n�n Bakü'ye vardıktan sonra şeyh�n ölüm haber�n� 

aldığını ve hatta cenaze namazını b�le kıldıktan sonra ger� geld�ğ�n� eser�nde 

z�kretm�şt�r (Hulv�, 1993, s. 430).  

Erz�ncan'da b�r müddet kalan Çeleb� Hal�fe, Pîr Mehmed'den h�lafet 

�cazet�n� aldıktan sonra �lk önce Tokat'a, daha sonra da 1463'te Amasya'ya 

gelm�şt�r. Şeyh�'n�n 1474'te ölümü üzer�ne Halvetîye Şeyhl�ğ� görev�ne 

başlamıştır. 

Çeleb� Hal�fe, Amasya'da �ken şehr�n vâl�s� Şehzâde II. Bayez�d'le 

arasında şeyh-mür�t �l�şk�ler� kurulmuş ve şehzâden�n sevg�s�n� kazanarak 

Hace-� Sultanî Zâv�yes� kend�s�ne ver�lm�şt�r. Fat�h'�n ölümünden sonra, II. 

Bayez�d'�n saltanatı el�ne geç�rmes�nde büyük emeğ� geçen Çeleb� Hal�fe, II. 

Bayez�d dönem�nde Halvetîl�ğ�n İstanbul'da yayılmasını sağlayan �lk Halvetî 

Şeyh� olmuştur. Onun İstanbul'a gel�p II. Bayez�d üzer�nde Osmanlı 
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sarayında etk�l� olması sonucu Helvet�l�k, Bayremîye'n�n yer�n� almıştır. Bu 

gel�şmeler sonucunda Sultan Sel�m ve Kanunî Süleyman zamanında Halvetî 

bürokratları Osmanlı yönet�mde en üst düzeyde yer almışlardır.  

Çeleb� Hal�fe, 903 (1497/98) tar�h�nde hacca g�derken vefat etm�şt�r 

(Küçükdağ, 1994, s. 28-33). 

           Hâş�mî: Azerbaycan'a yerleşm�ş seyy�dlerdend�r. Osmanlı Devlet�'ne 

g�tt�ğ� dönem değ�ş�k şek�llerde bel�rt�lse de, kes�n b�r tar�h ver�lmemekted�r. 

Anlaşılan II. Bayez�d zamanında a�les�yle b�rl�kte Osmanlı Devlet�'ne göç 

etm�şlerd�r. Babasının adı Hasan olup, Sultan Sel�m Trabzon'da vâl� �ken 

musah�pler�nden b�r� olmuş, sonralar kend�s�ne kadılık görev� de ver�lm�şt�r. 

Çaldıran Savaşı'nda �şt�rak ederek öldürülmüştür. Hâş�mî'n�n oğullarından 

Em�r� ve Muhtar� lakaplarında yazan �k�s�n�n şa�r olduğu b�l�nmekted�r.  

16. yüzyıl Azerbaycan şa�rler� tarzında yazan Hâş�mî, ş��rler�n� 

özell�kle Azer� Türkçes�'nde kaleme almıştır. Musayeva'nın tesp�tler�ne göre 

Hâş�mî'n�n bazı ş��r örnekler� elyazma olarak arş�vlerde bulunmaktadır. 

Temel kaynaklarda ver�len örneklerle, arş�vlerdek� ş��rler arasında küçük 

farklılıkların olduğu görülmekted�r (Gel�bolulu, 1997, s. 1047-1048; 

Kom�syon, 1979, s. 37; Kom�syon. 1981, s. 140; Gökmen, 1997, s. 148; 

Musayeva, 2007, s. 29). 

Hâş�mî'n�n ölüm tar�h� 1511 olarak tesp�t ed�lm�şse de (Musayeva, 

2007, s. 29), hakkında ver�len genel b�lg�lerden Sultan Sel�m'�n hak�m�yet� 

devr�nde daha hayatta olduğuna bakılırsa bu tar�h�n doğru olmadığı 

söyleneb�l�r.  

Mevlânâ Abdülhal�m b. Al�: Mevlânâ Abdülhal�m b. Al�, 

Kastamonlu'dur.  Acem'e muhtemelen II. Bayez�d dönem�nde tahs�l �ç�n 

g�tm�ş; daha sonra tasavvufa meyletm�şt�r. Ancak kaynaklarda hang� tar�kata 

bağlı olduğu hakkında b�lg� ver�lmem�şt�r. O sırada Halvetîye Tar�katı, 

Osmanlı Devlet�'nd e popüler olduğu göz önüne alınırsa, onun da Halvetî 

olduğu söyleneb�l�r. Mevlânâ Abdulhal�m, b�r müddet sonra Osmanlı 

Devlet�'ne dönmüştür. Sultan Sel�m'e �mamlık yaptığı �ç�n “Hâce-� Sultan” 
unvanıyla yevmî �k� yüz akçel�k göreve atanmıştır. Mısır sefer�nde Sultan 

Sel�m'le b�rl�kte Şam'a g�tm�ş ve orada vefat etm�şt�r (Gel�bolulu, 1997, s. 

1216). 

Mevlânâ Bahşî Hal�fe: Mevlânâ Bahşî Hal�fe, aslen Amasyalı'dır. 

Acem'de eğ�t�m aldıktan sonra Osmanlı Devlet�'ne dönmüştür. Sultan Sel�m 
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dönem� mutasavvıflarından olup, had�s �lm�ne ve vaaz etme sanatına vakıf 

b�r zat �d� (Gel�bolulu, 1997, s. 1224). Doğum ve ölüm tar�hler� 

bel�rlenemem�şt�r. 

          Fethullah-ı Ş�rvanî: Fethullah-ı Ş�rvanî'n� aslen Azerbaycan'ın 

Ş�rvan bölges�ne bağlı Şabran'dan olup, 1417'de Ş emahî şehr�nde doğmuştur 

(Akpınar, 1995, s. 463; Esk�nar, 1999, s. 65). Kaynaklarda, şer�at ve mantık 

�lm�n� Seyy�d Şer�f-� Cûrcanî'den tal�m ett�ğ� bel�rt�lm�şse de yaşadıkları 

tar�hler bakımından bunun mümkün olmadığı söyleneb�l�r. Bursalı Tah�r'e  

(2000) göre matemat�ğ� Al� Kuşçu'dan  (s. 392), d�ğer kaynaklara göre �se 

Kadı-Zâde-� Rumî'den öğrenm�şt�r  (Taşköpr�-Zade, 1985, s. 107; Mecd�, 

1989, s. 125; Gel�bolulu, 1997, s. 398; Hoca Sadedd�n, 1975, s. 95; Sam�, 

1996, s. 3340). 1435 yılında g�tt�ğ� Semerkand'da b�r süre kal arak, orada fen 

b�l�mler�nde eğ�t�m almıştır. Genelde Matemat�kç� olarak b�l�nse de, onun 

astronom�, coğrafya, mus�k�, felsefe, mantık ve tefs�re da�r eserler�n�n 

bulunduğu b�l�nmekted�r (Esk�nar, 1999, s. 66-69; Nes�rov, 2011. s. 245-

246). 

Tar�h� kes�n b�l�nmemekle Candaroğlu İsma�l Bey (1443-1463) 

zamanında Kastamonu'ya yerleşm�şt�r. B�r sure �lmî ve eğ�t�m faal�yetler�n� 

burada devam ett�ren Ş�rvan�, İstanbul'un feth� arefes�nde Bursa'da yaşamış, 

hatta Azerbaycan mus�k�ç�ler�n�n eserler� hakkında yazmış olduğu Mecelle 
f�'l-mus�ka adlı eser�n� de Fat�h'e takd�m edeb�lm�şt�r. Fakat, onu h�maye 

eden vez�r� azam Candarlı Hal�l Paşa'nın �damından sonra tekrar 

Kastamonu'ya dönmek zorunda kalmıştır. 1465 yılında g�tt�ğ� Hacc 

z�yaret�ne kadar Kastamonu'da kalan Ş�rvan�, Hacc z�yaret�nden sonra 

(1467), b�r müddet Mekke'de yaşamış ve vatanı Ş�rvana dönüşünde (1475) 

Kah�re ve İstanbul'da da bulunmuştur (Uzunçarşılı, 1977, s. 80; Esk�nar, 

1999, s. 68-69; İnalcık, 2015, s. 55-56).       

Fethullah-ı Ş�rvanî'n�n vefatı Osmanlı kaynaklarında 1453 olarak 

bel�rt�lm�şt�r (Mecd�, 1989, s. 125; Hoca Sadedd�n, 1975, s. 95; Mehmet Tah�r, 

2000, s. 392). Fakat, bazı tar�hî gel�şmeler onun gerçek ölüm tar�h�n�n 1486 

olduğunu göstermekted�r (Akpıanar, 1995, s. 464; Esk�nar, 1999, s. 69; İnalcık, 

2015, s. 56). 

 Muhammed Handan: El�m�zdek� kaynaklarda hakkında çok az 

b�lg� bulunan Muhammed Handan, �lk yazı dersler�n� b�r süre T�mur 

Devlet�'n�n (1370 -1507) hükümdarlarından b�r� olan Hüsey�n Baykara'nın 
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(1470-1506) yanında da çalışmış Meşhedl� Sultan Al�'den (ö. 1520) almıştır 

(Gel�bolulu, 1926, s. 36). Osmanlı Devlet�'ne gelerek Amasya'da �kamet 

etm�ş ve orada yazının sırlarını Hamdullah Efend�'den (ö. 1520) öğrenm�şt�r. 

Nestal�k yazısı o kadar güzelm�ş k�, üstadınınk�nden farked�lmezm�ş 

(Suyolcuzade, 1942, s. 46). Aslen Buharalı olan tanınmış Osmanlı hattatı 

Şeyh Hamdullah Efend� �se, II. Bayez�d'�n tahta çıkışından sonra 

Amasya'dan İstanbul'a davet ed�lerek orada h�zmet�n� devam ett�rm�şt� 

(Ser�n, 1997, s. 449-450). Buradan anlaşılan o k�, Muhammed Handan 15. 

yüzyılın 80'l� yıllarında, Amasya'ya, sonra da üstadı �le b�rl�kte İstanbul'a 

taşınmıştır.   

            Kemaledd�n-� Tebr�zî: 15. yüzyıl Azerbaycan tab�pler�nden olan 

Kemaledd�n Ahmed, Tebr�z doğumludur. Muhtemelen 15. yüzyılın �k�nc� 

yarısı başlarında Anadolu'ya gelerek Kastamonu'da Candaroğlu İsma�l 

Bey'�n h�zmet�ne g�r�p, onun hassa tab�b� olmuştur (Mecd�, 1989, s. 423 -

424; Gel�bolulu, 1997, s. 1240; Süreyya, 1996, s. 881). Kastamonu'nun 

Osmanlı Devlet� sınırları �ç�ne alınmasıyla v�lâyet hal�ne gelen bu beyl�k 

esk� gücünü kaybed�nce, Kemaledd�n Tab�p, oradan İstanbul'a göçmüştür. 

İstanbul'da Mehmed Paşa Çarşısı'nda kend�ne dükkân açarak tab�pl�k �ş�n� 

burada devam ett�rm�şt�r. Fat�h'�n hassa tab� pl�k tekl�f�n�, Ben hürr �ken kul 
olmazın ve Müslümanlara h�zmet-� mesubatdan feragat �demez�n 

(Gel�bolulu, 1997, s. 1240) d�yerek kabul etmed�ğ� b�l�nmekted�r. Mecdî 

(1989), böyle b�r gel�şmen�n II. Bayez�d dönem�nde de olduğunu 

kaydetm�şt�r (s. 424).  

Kemaledd�n Tebr�zî'n�n Tekm�let el'Kât�bî adlı tel�f eser� 

(Musayeva, 1986, s. 196-197) ve İbn en-Nef�s (1210-1288)'�n Mucez adlı 

eser�n�n Türkçe tercümes� bulunmaktadır. Kemaledd�n-� Tebr�zî, 913 

(1507/08) tar�h�nde vefat etm�şt�r (Şevk�, 1991, s. 177). Meşhur Osmanlı 

tab�pler�nden Ahî Ahmed Çeleb� onun oğludur (Süreyya, 1996, s. 881; 

Gökmen, 1997, s. 148). 

 S�nanedd�n Yusuf-ı Acemî: Kaynaklarda adı değ�ş�k şek�llerde 

geçen S�nanedd�n Yusuf-ı Acemî (Taşköpr�-Zade, 1985, s. 304; Mecd�, 1989, 

s. 319), S�nan-ı Acemî (Hoca Sadedd�n, 1979, C. V, s. 231), S�nanedd�n Yusuf 

Efend� (Süreyya, 1996, s. 1514), Mevlânâ Yusuf (Gel�bolulu, 1997, s. 988) ve 

S�nan Çeleb� Berda'î -Zâde Acemî (B�tl�s�, 1976, s. 161) d�ye de 

b�l�nmekted�r. Doğum yer� Gence v�lâyet�n�n Berda nah�yes� olup, �lk 
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başlamıştır. Daha sonra İzn�k Medreses� ve Amasya'da II. Bayez�d'�n 

Türkmenler�'nden olan Rumlu Nur Al� Hal�fe'y� Anadolu'ya göndererek 

tahs�l�n� orada almıştır. Kât�b Çeleb� (1941), kend�s�n� S�nanedd�n Yusuf-ı 

Tebr�zî-y� Gencevî şekl�nde bel�rtt�ğ�ne bakılırsa, b�r müddet Tebr�z'de 

yaşamıştır (s. 1893). Muhtemelen II. Bayez�d dönem�nde Osmanlı 

Devlet�'ne gelerek Bursa'da Mevlânâ Hüsrev Merdeses�'nde müderr�sl�ğe 

yaptırdığı medreseye tây�n ed�lm�şt�r. Tefs�r ve belâğat alanında sözü geçen 

âl�mlerden b�r� olduğu �ç�n Amasya müftülüğüne kadar yükseleb�lm�şt�r. 

S�nanedd�n Yusuf'un Şerh-� Mevakıf ve Şerh-� Tecr�d adlı eserlere 

haş�yes� vardır k� bu, Hat�b-Zâde Havaş�s�'ne redd�ye n�tel�ğ�nded�r. 

Bunların dışında hey'et �lm�ne a�t b�r r�sâles� �le âdâb konusunda r�sales� 

mecuttur (Taşköpr�-Zade, 1985, s. 304-305; Mecd�, 1989, s. 319; B�tl�s�, 

1976, s. 161; Hoca Sadedd�n, 1979, s. 231; Gel�bolulu, 1997, s. 988; Kat�b 

Çeleb�, 1941, s. 1893; Süreyya, 1996, s. 1514; Nes�rov, 2011, s. 140). 

Mehmed Süreyya (1996), S�nanedd�n Yusuf'un Amasya müftüsü 

�ken, 1516 yılında vefat ett�ğ�n� yazmakdadır (s. 1514). Mehmed Süreyya �le 

hemen hemen aynı dönemde yaşamış Abd�-Zade �se, bu tar�h� 1507 olarak 

bel�rtmekted�r. Hem de, Osmanlı-Safev� �l�şk�ler�n�n kesk�nleşt�ğ� b�r 

dönemde, Şehzade Sel�m ve Şehzade Ahmed arasında g�den taht mücadeles� 

ve Şah İsma�l'�n hal�fes� olan Nur Al� �syanının başkaldırdığı olaylardan 

bah�s ederken, 1507'de Acem S�nan Efend�'n�n  b�r gece vefat ett�ğ�n� ve 

yer�ne Tokat'ta Hatun�ye müderr�s�, aynı zamanda Nak�bul-Eşraflığ'ın 

kaymakamı olan Koca Em�r lakaplı İbrah�m Efend� tay�n ed�ld�ğ�n� 

kaydetmekted�r (s. 252-255). Abd�-Zade'n�n ölüm neden� olarak anlattığı 

olaylar gerçeğe yakın olsa da, ancak bel�rt�ğ� 1507 tar�h� doğru değ�ld�r. 

Çünkü, Osmanlı tahtına Sultan Sel�m'�n geçmes� sırasında yaşanab�lecek 

saltanat mücadeles�nden yararlanmak �steyen Şah İsma�l 1512'de S�vas 

Kızılbaşlığın yaygın olduğu bölgelerden asker toplamasını emrett�. Bu 

esnada Sultan Sel�m'le Şehzade Ahmed mücadeles� dev am etmekte �d�. 

Şehzade Ahmed'�n Amasya'da bulunan Safev� olmuş oğlu Murad da 

yanındak� b�r grup Kızılbaşla, Tokat c�varındak� Kaz Çayırı adı �le b�l�nen 

yerde Nur Al� Hal�fe'yle b�rleşt�. Nur Al� Hal�fe �se, �k� Osmanlı asger� 

kuvves�n� mağlup ett�kten sonra görev�n� başarıyla tamamlayarak, önce 

Erz�ncan'a, oradan da Şah İsma�l'�n yanına g�tm�şt�r. (Dedeyev, 2014, s. 6). 

Demek k�, Abd�-Zaden�n anlattığı bu olaylar en �y� �ht�mal 1511-1512. 
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yıllarda yaşanmıştır.  Bu halde S�nanedd�n Yusuf'un vefatı 1511'den sonra 

kabul ed�leb�l�r. 

Seyy�d İbrah�m-� Acemî: Seyy�d İbrah�m'�n ataları Acem'e 

yerleşm�ş seyy�dlerden olup, Em�r Efend� adıyla tanınmışlardır. Bu a�le, II. 

Bayez�d'�n şehzâdel�k dönem�nde Amasya'nın Yen�ce adlı köyüne gel�p 

yerleşm�şlerd�r. Babasının, II. Bayez�d'e av eğlenceler�n� bırakması 

konusunda nas�hatlarda bulunduğu ve onu bu alışkanlığından vazgeç�rd�ğ� 

kaynaklar yazmaktadır. 

Seyy�d İbrah�m, �lk eğ�t�m�n� babasından aldıktan sonra, Bursa'ya 

gelerek Şeyh S�nan'ın öğrenc�s� olmuştur. Şeyh S�nan, e mekl�ye ayrıldıktan 

sonra b�le Seyy�d İbrah�m'le �lg�lenmey� bırakmayarak, ona bazı konularda 

yardımcı olmuştur. 

Seyy�d İbrah�m'�n öneml� özell�kler�nden b�r�, h�çb�r şeyhe bağlı 

olmadan eğ�t�m�n� sürdürmüş olmasıdır. Şeyh S�nan'dan sonra Molla Hasan -

ı Samsunî yanında yet�şm�ş; ancak ondan �cazetname almayı kabul etmey�p, 

eğ�t�m�n� Hoca-Zâde �le devam ett�rm�şt�r. B�r müddet Karamanî Mehmed 

Paşa'nın oğluna, daha sonra II. Bayez�d'�n oğlu şehzâde Korkut'a hocalık; 

sırasıyla Merz�fon, Karah�sar ve İstanbul'da  Mustafa Paşa medreseler�nde 

müderr�sl�k yapmıştır. En son seksen akçe yevm�ye �le Amasya müderr�sl�ğ� 

ve müftülüğü görev�ne tây�n ed�lm�şt�r. II. Bayez�d'�n son dönemler�nde 

yevm� yüz akça maaşla emekl�ye ayrılmıştır. Sultan Sel�m tarafından Eyyüb 

Türbes� yakınlarından ev satın alınarak kend�s�ne ver�lm�şt�r. Ömrünün 

sonuna kadar burada yaşayan Seyy�d İbrah�m, bu ev� Eyyup müderr�sler�ne 

vakfetm�şt�r. 

Seyy�d İbrah�m'�n, Kanunî Sultan Süleyman dönem�nde, 935 

(1528/29)'da öldüğü, yaşının doksanı aştığı ve ha yatı boyunca h�ç 

evlenmed�ğ� b�l�nmekted�r (Hoca Sadedd�n, 1979, C. V, s. 231-235; 

Gel�bolulu, 1997, s. 988-989). 

Zeynelab�d�n: Ud çalmakta meşhur olan 15. yüzyıl Azerbaycanlı 

mus�k� üstadı Avvad Zeynelab�d�n, b�r müddet Akkoyunlu Sultan Yakub 

(1478-1490) ve T�murlu Hüsey�n Baykara'nın (1469-1506) yanında 

bulunduktan sonra, Anadolu'ya gelerek Amasya Val�s� Şehzade Ahmed'�n 

(1494-1512) mecl�s�ne yevm� 50 akçe maaşla kabul ed�lm�şt�r.  Kısa 

zamanda şöhret kazanan Üstad, b�r dönem Man�sa Val�s� bulunan (1491-

1502) Şehzade Korkud'un r�cası üzer�ne kısa b�r süre onun yanında kalmıştır. 
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Bundan sonra Amasya'ya gerı dönen Zeynelab�d�'n�n, çok sayıda sanatkar 

yet�şt�rmekle Osmanlı mus�k� hayatının canlanmasında öneml� rolü olmuştur 

(Uzunçarşılı, 1977, s. 82-83).  

M�mar Acem Al�: Osmanlı Devlet�'nde Acem Al�, Es�r Al� �sm�yle 

de b�l�nen Tebr�zl� M�mar Al�, bazı çalışmalarda onunla aynı dev�rde 

yaşamış olan hasse m�marlarından Al� adlı başka b�r Osmanlı m�marıyla 

karıştırılmıştır (Kom�syon). M�mar Acem Al� 1514 - Çaldıran Zafer�'nden 

sonra Tebr�z'e g�ren Sultan Sel�m tarafından çok sayıda �l�m ve sanat 

erbabıyla b�rl�kte Osmanlı Devlet�'ne götürülmüştür. Safev�ler Devlet�'nde 

ustatların nazırı olan M�mar Acem Al�,  Tebrız kaf�les�n�n �ç�nde 12 N�san 

1515 yılında Amasya'dan İstanbul'a gönder�lm�şt�r (Arslan, 2001, s. 332 ). 

Onun Osmanlı Devlet�'ndek� �lk faal�yet� de Amasya'dan başlamıştır.  Bunu 

Topkapı Muzes� Arş�v�'nde bulunan ve Acem Al� �mzasıyla Sultan Sel�m'e 

yazılan tar�hs�z b�r d�lekçede ...şehr� Amasya'da k�m sek�z çeşme �cra ett�m... 
cümles�nden anlamak mümkündür. Mühtemelen Amasya'dak� çeşme 

yapımının tar�h� Sultan Sel�m'�n Çaldıran dönüşünde Amasya'da  kışladığı ve 

yanında Tebr�z kaf�les�n�n de bulunduğu dönem olan 1514 sonları ve ya 

1515. yılın �lk çeğreğ�nde olsa gerek. D�lekçede sonradan Topkapı Sarayı'na 

da 10 su çeşmes�n�n çek�ld�ğ�; onlardan dörtünün Hamza �sm�nde ustanın ve 

ger�ye kalan altısının �se, Acem Al� tarafından yapıldığı b�ld�r�lmekted�r 

(Orgun, 1937, s. 334). Anlaşılan, bundan sonra M�mar Al�'ye 1519 yılında 

Sultan Sel�m tarafından Osmanlı Devlet�'n�n başm�marı g�b� öneml� ve aynı 

zamanda çok mesul�yetl� b�r görev ver�lm�şt�r (Kom�syon). 

 M�mar Acem Al�, klas�k Osmanlı m�marîs� �le Tebr�z üslûbunu 

b�rleşt�rerek, Osmanlı Devlet�'nde bu zamana kadar �k� cam��de çok az 

kullanılmış toplu plan m�mar� üsulunu tam olarak uygulamıştır. Bu üsulla 

İstanbul Sultan Sel�m Cam��'n� onun yaptığı b�l�nmekted�r. Bundan başka, 

üslûp ve m�marî özell�ğ� Acem Al�'ye a�t olunan, k�tâbes� bulunmayan 

eserler olarak Saray Bosna'da Gaz� Hüsrev Bey Küll�yes�, Sofya'da Kadı 
Seyfedd�n, Man�sa'da Sultan, Trabzon'da Hatun�ye, Konya'da Sultan Sel�m, 

Çorlu'da Süleyman�ye, Tek�rdağ'a bağlı Saray'da  Ayas Paşa, İstanbul 

Fat�h'te Bal� Paşa, Eyüp'te  Cezer� Kasım, Sütlüce ve S�l�vr�'de  P�r� Mehmed 
Paşa cam�ler� �le Topkapı Sarayı'nda Babü's -Selam tesp�t ed�lm�şt�r (Q�yas�, 

1975, s. 74-75; Ertuğrul, 1988, s. 322). 
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 İk� oğlu ve üç kızı olan M�mar Acem Al�'n�n Halvet� Tar�katı'na 

mensup olduğu ve İstanbul Şehrem�n�'de kend� parasıyla M�mar Acem 
Cam�� �le fak�r ve yet�m çocuklar �ç�n b�r de �lk okul yaptırdığı �k� 

vakf�yes�nden anlaşılmaktadır (Kunter, 1960. s. 438-442). Osmanlı 

Devlet�'n�n yaklaşık �y�rm� sene başm�marı olan M�mar Acem Al�, 1539 

yılının yazında vefat etm�şt�r (Ayvansaray�, 1281, s. 206; Kunter, 1960, s. 

438, 440). 

Mehmed Hâfız Acem: Osmanlı'da Hâfız Acem d�ye meşhur olan 

Mehmed b. Ahmed, doğum tar�h� bel�rt�lmemekle 15. yüzyılın �k�nc� 

yarısında Azerbaycan'ın Gence v�lâyet�ne bağlı Berda kasabasında dünyaya 

gelm�şt�r. Öğren�m�n� Tebr�z'de yapan Hâfız Acem, b�r müddet burada 

yaşamıştır. Safevî Devlet�'n�n kurulmasıyla, baskı altında kalan ülkes�n� terk 

ederek, Kukla Acem d�ye anılan kardeş� Abdulfettah'la b�rl�kte Osmanlı 

Devlet�'ne �lt�ca etm�ş ve Amasya'ya yerleşm�şt�r . Bu arada şehzâde Sultan 

Sel�m'le görüşüp sohbetlerde bulunarak onun hürmet�n� kazanmış ve 

kend�s�ne Amasya Al� Paşa Medreses� müderr�sl�ğ� ver�lm�şt�r. Ayrıca 

Mu'�d -Zâde Abdurrahman Efend� h�zmet�ne g�rerek ondan ve d�ğer bazı 

ulemadan dersler almıştır (Taşköpr�-zade, 1985, s. 449-450; Aşık Çeleb�, 

1994, s. 297-298; Mecd�, 1989, s. 449-450; Peçev�, 1980, s. 49-50; Süreyya, 

1996, s. 558). Osmanlı ulemasının takd�r�n� kazandıktan sonra, daha çok 

tanınmaya başlamıştır. Hâfız Acem'�n özell�kler�nden b�r� de s ık sık medrese 

değ�şt�rme yoluyla yükselmes� ve her medrese değ�ş�kl�ğ�nde b�rkaç eser 

takd�m etmes�d�r. 

Mu'�d -Zâde Abdurrahman Efend� aracılığı �le II. Bayez�d'le 

görüşeb�len Hâfız Acem, sırasıyla Ankara, Merz�fon, İstanbul Al� Paşa, İzn�k 

ve sonunda Ayasofya Medreses�'nde müderr�sl�k yapma �mkânı bulmuştur 

(Taşköpr�-zade, 1985, s. 449-450; Mecd�, 1989, s. 450; Akün, 1997, s. 80-

81). Müderr�sl�k görev� esnasında yazdığı eserler� �se şunlardır; Haş�ye-� 
Şerh-� Mevakıf, Heyülâ'ya da�r b�r r�sâle, Med�netü'l -İlm, Noktatü'l -İlm, 

F�hr�stü'l -Ulûm, Maarîkû'l -Keta�b, Seb'a -ı Seyyare, Tuhfetü'l -Mestûr, 
Tercüme-� T�murnâme ve b�r de Ta'l�kat 'ı olmuştur (Mecd�, 1989, s. 450; 

Kat�b Çeleb�, 1941, s. 1645, 1725, 1975; Süreyya, 1996, 558; Mehmed 

Tah�r, 2000, C. I, 275). Ayrıca kaynaklarda adı geçmeyen ve G�resun, Ordu-

R�ze kütüphaneler�nde bulunan R�salet ü'l -Kalem adlı eser� de vardır 

(Musayeva, 1986, s. 247). Hâfız Acem'�n bunların dışında başka eserler�n�n 
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olduğu da kayded�lmekted�r (Akün, 1997, s. 82-83; Musalı, 2009, s.189-

192). 

Mecdî'n�n verd�ğ� b�lg�lere göre Nakşbendî Tar�katı'na mensup olan 

Hâfız Acem, Ayasofya müderr�s� �ken günlük yetm�ş akçe ödenekle 

emekl�ye ayrılmıştır. Hâfızası güçlü olup, ölünceye kadar kaybetmed�ğ� ve 

güzel yazısı olduğu bel�rt�lmekted�r. O, Kanunî Sultan Süleyman saltanatı 

devr�nde 1550 yılında vefat etm�şt�r (Taşköpr�-Zade, 1985, s. 451; Mecd�, 

1989, s. 451; Müstek�m-Zade, 2000, vr, 179b; Kat�b Çeleb�, 1941, s. 1645; 

Süreyya, 1996, 558; Mehmed Tah�r, 2000, C. I, 275). 16. yüzyıl Osmanlı 

aydınlarından Ebülmealî (ö. 1582) (Süreyya, 1996, s. 558; Dedeyev, 2009b, 

s. 215-223; Musalı, 2009, s. 190) ve Muhammed Şah Çeleb� �s�ml� şa�r 

N�yaz� onun oğullarıdır (Aşık Çeleb�, 1994, s. 498-499; Musalı, 2009, s. 

190). 

Sonuç 

Bu dönem �ç�n Osmanlı Devlet� �le Azerbaycan sahası arasında 

yaşanan sosyo-kültürel  �l�şk�ler� c�dd� b�r şek�lde etk�leyen faktörlerden b�r� 

ve belk� de en önmel�s� Türk dünyasında var olan tar�katların değ�ş�k 

yönlerden önem arz etmes�d�r. Bu �k� coğrafya arasında faal�yet gösteren 

kültür adamlarının hemen heps�n�n o dönemde yaygın olan tar�katlardan 

b�r�ne mensup olduğu b�l�nmekted�r. Türk �nsanı farklı coğrafyalarda 

yaşamasına rağmen bu yolla kolaylıkla �l�şk� kurab�lm�şt�r. Bu durum, 

Osmanlı Devlet� �le Azerbaycan arasındak� sosyo-kültürel �l�şk�ler�n esas 

�t�bar�yle gen�ş halk tabakasına tar�katlar aracılığıyla yayılmış olduğunu 

ortaya koymaktadır. Özell�kle, Azerbaycan orj�nl� Safevîl�k ve Halvetîl�k 

g�b� tasavvufî kurumların yanısıra Orta Asya'da kur ulmasına rağmen, 

Nakş�bendîl�ğ�n de Anadolu'da yayılması sonucu zamanla sosyo -kültürel 

açıdan güçlü b�r Osmanlı-Azerbaycan bağının şek�llenmes�ne alt yapı 

oluşturulmuştur. İk� ülke arasındak� bu sosyo-kültürel �l�şk�lerde kend�ne 

özgü b�r şek�lde Karaden�z bölges� de yer�n� almıştır. 

Safev� Şeyh� Cüneyt'�n 1456'da Can�k'te Mehmet Bey tarafından �y� 

karşılanarak ve daha sonra oradan Trabzon üzer�ne sefer etmes� esnasında 

yapılan propağanda sonrası Karaden�z �nsanının b�r kısmında Safev� 

Tar�katı'na �lg� oyanmıştır. Bunun sonrasında Safev�-Osmanlı 

münasebetler�nde Tokat, Amasya, Çorum g�b� Karaden�z v�layetler�nde çok 

sayıda Safev� mey�ll� Türkmen aş�retler�n�n ortaya çıktığını görmektey�z. 15. 
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yüzyılın son çeğreğ�nden etk�s�n� gösteren bu olay sonucu Karaden�z 

Bölges�'nden Azerbaycan'a k�tlesel göçler başlamıştır. 1501'de Safev� 

Devlet�'n�n kurulmasıyla karşılıklı göç olayları artmış; Şah İsma�l'e bağlı 

Anadolulu Kızılbaş Türkmenler� Safev� Devlet�'ne g�tt�ğ� g�b�, Sünn� Azer� 

Türkler�nden daha z�yade �l�m ve sanat erbabı olanlar Osmanlı ülkes�n� ters�h 

etm�şlerd�r. Ayrıca, 15-16. yüzyıllarda serbest g�d�ş gel�şler sonucu çok 

sayıda mutasavvıf, şa�r, tab�p, matemat�kç�, �l�m ve f�k�r adamının Karaden�z 

Bölges� bağlamında Osmanlı-Azerbaycan sosyo-kültürel �l�şk�ler�nde çok 

öneml� rolü olmuştur. Azerbaycan sahasından gelen yet�şm�ş �nsan unsuru, 

Osmanlı kültür hayatını der�nden etk�lem�ş, bazı konularda adeta yen�den 

yapılandırmaya g�d�lm�şt�r.   

Sonuç olarak, bu �l�şk�ler�n kurulma odağında �k� coğrafya halkının 

aynı m�llet, d�n ve d�l� paylaşma �le genel yapı olarak ahlak� değerler�n ve 

kültürel bütünlüğün yanında, Azerbaycan'da gel�şm�ş �l�m, sanat, eğ�t�m ve 

öğret�m�n olmasına karşılık, Osmanlı Devlet�'nde �se, uzun müddet s�yas� 

�st�krarın var olması ve �y� yet�şm�ş �l�m ve kültür adamlarının planlı b�r 

şek�lde sevk ve �dare ed�lmes� g�b� am�ller�n bulunduğu söyleneb�l�r.   
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Ulus-ötes� Yurttaşlık K�ml�ğ�ne Sah�p Ahıskalı Türkler * 
 

Ras�m BAYRAKTAR** 

 
Öz 

Ahıskalı Türkler İk�nc� Dünya savaşı önces� ve sürec�nde b�reysel ve 

toplumsal (zorunlu) sürgünlerle büyük ölçüde tanışmışlardır. Fakat yaşadıkları 

ülkelerde kend� yaşam alanlarına veya kazanç �mkânlarına eş�t ölçüde sah�p 

olamamışlardır. Göç ett�kler� ulus devletler�n tanıdığı haklar çerçeves�nde kend� 

ekonom�k konumlarını(çıkarlarını) ve kültürel k�ml�kler�n� koruyab�lm�şlerd�r. 

Zamanla yurttaşlık haklarına sah�p olduklarında etn�k k�ml�kler�n� kamusal ve s�yas� 

alana taşıma fırsatı bulmuşlardır. Bu kapsamda çalışmamızda bugün 9 farklı 

ülkede(Azerbaycan, Kazak�stan, Kırgız�stan, Özbek�stan,  Ukrayna, Gürc�stan, 

Rusya Federasyonu, Türk�ye ve Amer�ka)göçmenl�k statüsü devam eden Ahıskalı 

Türkler�n bulundukları toplumlardak� yurttaşlık (ulusal ve ulus-ötes�) kazanımları 

anal�z ed�lmeye çalışılacaktır. Ahıskalı Türkler�n sah�p oldukları/kazandıkları ulus-

ötes� yurttaşlık k�ml�kler� tanımlanarak bu k�ml�k özell�kler�n�n kalıcı olmasının 

sebepler�ne açıklık get�r�lecekt�r.  

Anahtar Kel�meler: Ahıskalı Türkler, Ulus-ötes� Yurttaş, Sosyo -kültürel 

k�ml�k, Nüfus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
* Bu çalışma, 30 Kasım 2015 tar�h�nde G�resun Ün�vers�tes� Fen-Edeb�yat Fakültes� ve İslam� 
İl�mler Fakültes� tarafından düzenlenen “S�yasete Karşı Kültürün S�mges� Ahıska Türkler� 
Uluslararası Sempozyumu II”de sunulmuş olan b�ld�r�n�n makaleye çevr�lm�ş hal�d�r. 
** Yrd. Doç. Dr., GRÜ İslam� İl�mler Fakültes�, Felsefe ve D�n B�l�mler� Anab�l�m Dalı D�n 
Sosyoloj�s� B�l�m Dalı;  e-ma�l: rbayraktar@hotma�l.com 
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Transnat�onal C�t�zensh�p İdent�ty Owner The Turks 

Ahıska 
 

Abstract 

The Turks Ahıska are met largely �nd�v�dual and soc�al ex�le before and 

dur�ng World War II. But �n countr�es that they l�ved, they have fa�led to ga�n 

equally to the�r fac�l�t�es or hab�tat. W�th�n the framework of the r�gt of nat�on states 

that they m�grated, they could preserve the�r own econom�c pos�t�on and cultural 

�dent�ty. When they have c�t�zensh�p they had opportun�ty to carry on the�r ethn�c 

�dent�ty to publ�c and pol�t�cal spheres. In th�s context, �n our work, w�ll be analyzed 

that ga�n�ng c�t�zensh�p �n 9 countr�es (Azerba�jan, Kazakh�stan, K�rgh�z�stan, 

Uzbek�stan, Ukra�n, Georg�a, Russ�a, Turkey and USA) that cont�nu�ng �mm�grat�on 

status of The Turks Ahıska. It w�ll be expla�ned that reasons of be�ng permanent the 

features of �dent�ty by def�n�ng transnat�onal �dent�ty of The Turks Ahıska 

owned/ga�ned. 

Keywords: The Turks Ahıska, Transnat�onal C�t�zensh�p, Soc�o-Cultural 

Ident�ty, Populat�on. 
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G�r�ş 

Ulus-ötes� yurttaşlık konusu sosyoloj� l�teratüründe henüz yen� b�r 

konu olduğundan konuyla �lg�l� yapılan çalışmalar sınırlıdır. Konunun 

bak�rl�ğ� ve yapılan çalışmaların da henüz ülkem�z(Türk�ye) kütüphaneler�ne 

kazandırılmamış olması araştırmacıların ulus-ötes� yurttaşlıkla �lg�l� b�r�nc� 

el kaynaklara ulaştırmasını zorlaştırmaktadır. Çalışmamızda konuyla �lg�l� 

eks�kl�ğe katkıda bulunmak amacıyla bugün ulus-ötes� yurttaşlık k�ml�ğ�ne 

sah�p Ahıskalı Türkler�n farklı ülkelerdek� kazanımlarına d�kkat çek�lecekt�r. 

1944'de Türk�stan ülkeler�ne sürgüne gönder�len ve bugün dokuz farklı 

ülkede dağınık halde �kamet eden Ahıskalı Türkler�n s�yas�, �kt�sad� ve 

kültürel konumları ulus-ötes� yurttaşlık açısından sosyoloj�k �lg�y� hak 

etmekted�r. Bu bağlamda bu Türk topluluğunun eş zamanlı olarak b�rden 

fazla toplumda yaşamlarını nasıl yen�den kurguladıkları aktarılmaya 

çalışılacaktır.    

21. yüzyıla g�rerken ulus devlet�n en öneml� unsurlarından b�r� olan, 

üzer�nde kurulmuş bulunduğu toprak parçası (nat�onal terr�tory) bel�rl� 

ölçüde önem�n� kaybetmekted�r. Artan coğraf� hareketl�l�k geç�c�, zaman-

zaman yâ da yen�lenen göçler�n artışı, ucuz ve kolay yolculuklar, yen� 

teknoloj�ler�n sağlamakta oldukları sürekl� �let�ş�m b�rey�n tek b�r ülkeye, tek 

b�r ulusa a�t olduğu düşünces�n� zayıflatmaktadır. Bu topluluklara mensup 

b�reyler, k�ml�kler�n� bell� b�r coğrafyaya bağlı olmaksızın 

oluşturmaktadırlar. K�ml�kler�n� korumak �ç�n bu (Ulus-ötes�) topluluklar 

�kt�sad�, s�yas�, kültürel ve d�n� etk�nl�klerde bulunmakta, faal�yetler�yle göç 

ett�kler� ülkeler arasında köprü kurmaktadır (Abadan,2006:316).   

1980'l� yıllar göçmenler�n yerleş�k hale gelmes�yle „m�saf�r �şç�' 

veya „göçmen�n' kültürel k�ml�kler�ne önem ver�ld�ğ� b�r dönemd�r. 

Sürekl�l�k ve kalıcılaşmaya bağlı olarak göçmen�n k�ş�l�ğ� öne çıkmakta, 

özne olarak göçmen toplumsal c�ns�yet, etn�k, d�nsel köken temel�nde ele 

alınmaktadır. D�kkatler b�r yandan etn�k toplulukların oluşumu, bu 

toplulukların kültürel özell�kler� ve göçmen k�ml�ğ�n�n etk�ler� üzer�nde 

toplanmış, göçmen ağlarının nasıl ortaya çıktığı, bunların göç alan ve veren 

bazı ülkeler arasında göçü nasıl teşv�k ett�ğ� ve sürekl� kıldığı sorunlarına 

yanıt aranmıştır. Aynı zamanda ulus devlet�n sınırlarını aşan göç ağlarının 

ürett�ğ� ulus-ötes� yurttaşlıkların (ç�fte vatandaşlık veya daha fazlası) eş 

zamanlı olarak yaşamlarını b�rden fazla toplumda nasıl yen�den kurdukları 
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ve kurguladıkları anal�z ed�lmeye çalışılmıştır (Toksöz, 2006: 21-23). 

Böylece göçmen ağlarının sürekl�l�ğ� sosyal b�l�mler alanında yen� araştırma 

konusu olmuştur.  

Göç konularının ünlü uzmanlarından A. Portes ulus-ötes� yurttaşlık 

kavramını şöyle tanımlamıştır: “Sınırları aşan ve katılmacıların düzenl� ve 

anlamlı ölçüde zamanlarını alan etk�nl�kler. Bu tür faal�yetler ulusal 

hükümetler ve çokuluslu ş�rketler�n tems�lc�ler� g�b� güçlü aktörler tarafından 

yürütüleb�ld�ğ� g�b� göçmenler ve onların yakınları g�b� daha mütevazı 

şahıslar tarafından da gerçekleşt�r�leb�l�r. Bu etk�nl�kler ekonom�yle sınırlı 

olmayıp s�yas�, kültürel ve d�n� g�r�ş�mler� de 

kapsayab�l�r”(Abadan,2006:317).    

Yapılan tanım, her göçmen�n ulus-ötes� yurttaş sayılmayacağını 

göstermekted�r. Göçmen �ç�n bu ter�m�n kullanab�lmes� �ç�n b�rey�n �k� veya 

daha fazla devlet�n sınırlarını aşarak toplumsal, s�yasal, ekonom�k, kültürel 

ve d�nsel örgütler/kurumlar gel�şt�rm�ş olması gerekmekted�r. Burada en 

öneml� öğe “ulus-ötes� faal�yet�n b�rey�n hayatının en öneml� kısmını” 

oluşturmasıdır. 

Ulus-ötes� Yurttaşlık Örneğ�: Ahıskalı Türkler 

Zorunlu göçlerden kaynaklanan ve bugün b�rçok ülkede dağınık 

yaşayan aynı zamanda b�rden fazla ülken�n vatandaşı olan Ahıskalıların 

göçmenl�k statüler�n�n ürett�ğ� göç ağları, ulus-ötes� yurttaşlıklara örnek 

teşk�l etmekted�r. II. Dünya Savaşı yıllarında Stal�n'�n “tehl�kel� halklar”dan 

gördüğü Ahıskalı Türkler 1944 Kasımında Gürc�stan/Ahıska'dan 

Türk�stan'a sürgün ed�lm�şlerd�r. Sovyetler B�rl�ğ�n�n dağılımına kadar 

Sovyetler�n farklı coğrafyalarında yaşayan Ahıskalılar 1989'da 

Özbek�stan'dan sürgün ed�lm�şlerd�r. Özbek�stan'dan zorunlu tahl�ye 

olanlara başta Azerbaycan, Kazak�stan ve Kırgız�stan devletler� göçmenl�k 

hakkı tanıyarak kucak açmışlardır. Bu dönemde evs�z yurtsuz kalan halkın 

büyük b�r bölümüne de Rusya Federasyonun tarıma dayalı Krasnodar 

V�layet�n�n yerleş�m bölgeler� adres göster�lm�şt�r (Buntürk, 2007:173-222). 

Bu süreçte Ahıskalılar kend� yaşam alanlarına veya kazanç �mkânlarına eş�t 

ölçüde sah�p olamamışlardır. Göç ett�kler� ulus devletler�n tanıdığı haklar 

çerçeves�nde kend� ekonom�k konumlarını (çıkarlarını) ve kültürel 

k�ml�kler�n� koruyab�lm�şlerd�r (Bayraktar, 2013/2: 109-126).  
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Bugün sayıları 500 b�n c�varında tahm�n ed�len ve halen göçmenl�k 

statüler� devam eden Ahıskalı Türkler�n 1990 sonrası (Sovyetler�n dağılım 

sürec�n�n tamamlanmasından sonra) Türk�ye'ye göçler� de gerçekleşm�şt �r.1 

Dokuz farklı ülkede yaşamlarını sürdüren Ahıskalıların en kalabalık 

oldukları ülkeler Azerbaycan, Kazak�stan, Kırgız�stan, Özbek�stan,  Rusya 

Federasyonu ve Türk�ye'd�r (Amer�ka, Ukrayna ve Gürc�stan'da �se az 

sayıda bulunmaktadır).  

1960'lı yıllarda örgütlenme çalışmalarını başlatan Ahıskalılar 

kurdukları etn�k k�ml�kl� organ�zasyonların faal�yet alanları gen�şled�kçe bu 

organ�zasyonların adını değ�şt�rerek faal�yetler�n� devam ett�rm�şlerd�r. 

Organ�zasyonlar “M�ll� Hakları Korumak �ç�n Türk B�rl�ğ�” (1961), 

“Kurtuluş İç�n Geç�c� Organ�zasyon Kom�tes�” (1964-1988), Geç�c� 

Organ�zasyon Kurumu” (1988-1990), “Sovyetler B�rl�ğ� Ahıska Türkler�n�n 

Vatan Cem�yet�”(1991-1992),“Uluslararası Ahıska Türkler� Vatan Cem�yet�” 

(1992-) adlarını alarak günümüze kadar varlıklarını korumuşlardır (Buntürk, 

2007: 256-266). Özell�kle Sovyetler�n dağılımından sonra s�yas� k�ml�kler�n� 

daha da güçlend�rerek 1944'den bugüne sürgün ed�ld�kler� topraklara 

dönemed�kler�n� ve Ahıska'ya ger� dönüş konusunda kend�ler�ne yapılan 

adalets�zl�ğ� başta Avrupa B�rl�ğ�, Avrupa Konsey�, B�rleşm�ş M�lletler ve 

AGİT platformlarına taşımışlardır. Sorunun çözümü ulus devletler 

otor�tes�nden çıkmış uluslararası otor�teler�n yaptırımlarına kalmıştır. 

Ayrıca sorunun çözümsüzlüğü konuyla �lg�l� yazılmış edeb� eserlere 

de taşınmıştır. Edeb� eserler, tar�h� olaylara �nsan ve toplum noktasında ışık 

tutarlar. Konuyla �lg�l� Fırat Sunel'�n Salkım Söğütler�n Gölges�nde 

(Sunel,2012) adlı romanı, Ahıskalıların yanında bölgede huzur �çer�s�nde 

yaşayan d�ğer toplulukların da durumdan memnun olmadıklarını 

göstermekted�r (Türk, 2014: 163-179). Bugün sorunun çözümü veya 

çözümsüzlüğü sorunlara gebe görünse de, asıl çözümsüzlük, bölge �nsanının 

                                                 
1Bugün Ahıskalı Türkler�n dağınıklığı gerçek nüfusun ortaya çıkarmasını zorlaştırmaktadır. 
Genel nüfusla �lg�l� Ahıska Vatan Cem�yet�n�n bel�rled�ğ� tahm�n� rakamlar 339.500, 355.000 
b�n şekl�nded�r. Bu konuda vatandaşların değerlend�rmeler� �se 500 b�n c�varındadır. Bu 
nedenle b�zde çalışmamıza katılanlara “Dünyada Ahıskalıların Toplam Nüfusu Kaçtır?” 
sorusunu sorduk. Elde ed�len ver�ler�n ağırlıklı ar�tmet�k ortalaması 437,751 çıktığından 
Dünyadak� Ahıskalı Türkler�n nüfusunun 430-440 b�n c�varında olduğunu rahatlıkla 
söyleyeb�l�r�z. Ek: Tablo 1;(Bayraktar, 2013: 106) Ayrıca Dünyadak� Ahıskalı Türkler�n 
toplam nüfus sayımlarının ayrı b�r araştırma konusu olduğunu da bel�rtmekte fayda vardır.   
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talepler�nden z�yade devlet pol�t�kasında düğümlenmekted�r. Çözüm, 

Gürc�stan devlet�n�n atacağı �y� n�yet pol�t�kasına bağlıdır.  

Ulus-ötes� göçmen k�ml�kler� günümüzde sadece zorlu sürgün 

deney�mler�n�n ardından yaratılan k�ml�kler olarak değ�l, aynı zamanda 

modern ulaşım ve �let�ş�m araçlarının kend�ler�ne sunduğu �mkânlarla da 

yen�den üret�leb�len k�ml�kler olarak da karşımıza çıkmaktadır. Sözler�n, 

şarkıların, çalgıların, folklor�k oyunların, kültürel g�ys�ler�n, d�nsel 

�badetler�n ve öyküler�n görsel ve �ş�tsel yayın organları üzer�nden ulusal 

sınırların �çer�s�nde ve ötes�nde gen�ş k�tlelere yayılarak kend� 

gerçekl�kler�n� oluşturdukları b�r dönemde ulus-ötes� Ahıska k�ml�kler�n�n de 

benzer� süreçlerden geçerek Türk�stan Ülkeler�nde yen�den üret�lmekte 

olduklarını söylemek mümkündür. Son y�rm� yıldır esk� Sovyet ülkeler�n�n 

farklı yerler�nde yaşayan Ahıskalı Türkler�n etn�k ve kültürel k�ml�kler�n� 

etn�k s�yaset �le paralel yaşattıklarını söylemek mümkündür. 1944 yılında 

yaşanan sürgün deney�m�ne, kültürel r�tüeller�n ve gelenekler�n yen�den 

canlandırılmasına, etn�k bazlı cem�yet ve dernekler�n sayıca çoğalmasına ve 

anavatan �le �l�şk�ler�n gel�şt�r�lmes�ne �l�şk�n faal�yetler�n kentsel alanda 

yoğun olarak gerçekleşt�ğ� görülmekted�r (Bayraktar, 2013/2: 109-126; 

Bayraktar, 2015: 343-367). Son yıllarda modern ulaşım ve k�tle �let�ş�m 

araçlarıyla yen�den tanımlanan ulus-ötes� Ahıska k�ml�ğ�, sadece 

anavatandan uzakta yaşayan �l�şk�sel ağlar arasında b�r ortak duygu cemaat� 

olarak görülemez. Modern ulaşım ve �let�ş�m kanallarının şek�llend�rd�ğ� bu 

k�ml�k(Ahıska), aynı zamanda, ulus yurttaşlık �le ulus-ötes� yurttaşlık 

�l�şk�ler�n�n yen�den tanımlanmakta olduğu gerçeğ�n� gözler önüne 

sermekted�r. N�tek�m Ahıskalılar, �let�ş�m ve ulaşım kanallarının sınırlı 

olduğu Sovyet dönem�nde sadece bel�rl� merkezlerde faal�yet gösteren 

dernekler aracılığıyla anavatanlarıyla �lg�l� haberler alab�lm�şlerd�r. Devlet 

gözet�m�nde olmalarına rağmen kültürel ve s�yas� talepler�n� komün�st 

rej�m�n devlet organlarına duyurab�lm�şlerd�r (Yüzbey, 2008: 680-695). 

Sürüldükler� ülkelerde Rusça veya yerel d�lde eğ�t�me zorlanmalarına 

rağmen ana d�ller� Türkçey� koruyab�lm�şlerd�r. Bunun yanında çoğu a�le, 

Rusça b�lmen�n daha �y� b�r �ş ve gelecek sağlayacağı düşünces�yle 

çocuklarının eğ�t�m�nde Rus okullarını terc�h etm�şlerd�r. Aralarında 70 yaş 

üzer� bazı yaşlılar dışında Rusçayı b�lmeyen yoktur. Özell�kle orta yaş 

kuşaktan 1956 sonrasında şeh�r merkezler�ne yerleş�p meslek sah�b� olanlar 
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Rusçayı �y� konuşmaktadırlar. A�leler�n büyük çoğunluğu Türkçe ve Rusça 

konuşmanın yanında bulundukları ülken�n yerel d�l�n� b�lmekte ve sosyal 

hayatın her alanında yer�ne göre kullanmaktadırlar (Balım, 2003:242). Bu 

bağlamda Kazak�stan-Kırgız�stan-Özbek�stan ve Azerbaycan'da Ahıskalı 

a�leler�n çoğunluğunun komşularıyla çeş�tl� yerel d�ller� konuşab�ld�kler� 

gözlemlenm�şt�r. Ahıskalılar, kamu alanında Rusça ve yerel d�ller� 

konuşurken özel alanlarda (a�le ve sülale �ç�nde) �se Türkçey� kullanarak ana 

d�ller�n�n unutulmamasını sağlamaktadırlar (Bayraktar, 2013: 78).        

SSCB'n�n 1989 Nüfus sayım ver�ler�ne göre (Tablo 2) Ahıskalı 

Türkler�n %91'� (188.000) Türk d�l�n� anad�l olarak ben�msem�şlerd�r. Rus 

d�l�n� anad�l olarak kabul edenler�n oranı %2 (3.800) �ken d�ğer yerel d�ller� 

kabul edenler�n oranı �se %7 (14.700)'dür. (Tablo 3) (Buntürk, 2007:395 -

398).2 

Özetle bugün Ahıskalı Türkler esk� Sovyet ülkeler�nde Türkçe ve 

Rusçanın yanında yerel d�ller� ve yerel kültürler� (Kazak-Kırgız-Özbek-

Azerbaycan) b�len-konuşan ender topluluklardan b�r�d�r. Bu özell�kler�nden 

dolayı Ahıskalılar (b�lhassa 1990 sonrası) Türk�stan Ülkeler� �le Türk�ye 

Cumhur�yet� arasında s�yas� ve ekonom�k �l�şk�lerde koord�natörlük, 

tercümanlık, danışmanlık görevler�nde öncülük etmekteler.      

Ayrıca sürgün sürec�nde farklı coğrafyalardak� yaşam 

tecrübeler�nden hareketle bulundukları ülkeler�n tarım sektörüne büyük 

katkıda bulunmaktalar. Yerel tarım ve hayvancılığın gel�ş�m�nde bölgesel 

otor�teye sah�pler. Tarımda bahçec�l�k ve seracılığın yansıra arıcılık 

yapmaktalar. Hayvancılıkla �lg�l� kümes hayvanları başta olmak üzere 

(tavuk-h�nd�-ördek-kaz) büyük ve küçükbaş hayvanlardan sığır, koyun ve at 

beslemekteler. Süt ve süt ürünler�nden süt, yağ,  peyn�r v.s üretmekteler. 

Böylece bölgesel meyve-sebze, et ve süt ürünler� tüket�m �ht�yacını 

karşılamaktalar.  Bu durum yerel otor�teler tarafından da takd�rle 

karşılanmaktadır.  

1990 sonrası Ahıskalı Türkler�n dış dünya �le �let�ş�m kanallarını 

daha da gen�şled�ğ� görülmüştür. Bulundukları ülkelerde her yerleş�m 

b�r�m�nde var olan cem�yet ve dernekler aracılığıyla etn�k s�yasetler�n� 

güçlend�rd�kler�, yurttaşlık haklarını bölgesel yönet�mlerden s�yas� 

                                                 
2 Bkz: Tablo:2, Tablo:3. 
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otor�telere yükseltt�kler�, ekonom�k ve t�car� alanlarda büyüdükler� 

gözlemlenmekted�r. Bu durum, göçmenler�n ger�de kalan a�leler�, 

arkadaşları, hemşer�ler� �le kurduğu etn�k-kültürel-d�nsel �l�şk�ler�n� 

tanımlayan göç ağlarının ürett�ğ� ulus-ötes� yurttaşlık kavramıyla da 

örtüşmekted�r. B�rden fazla ülkede hem “orada” hem “burada” var 

olab�lmeler�n� devam ett�rerek aralarında kurdukları s�yas�, �kt�sad�, kültürel 

ve d�n� faal�yetlerle bulundukları ülkeler arasında köprü kurmaktadırlar. 

Göçler�n sürekl�l�k ve göçmenler�n yerleş�kl�k kazanmasına karşın 

yolculukların ucuzlaması ve kolaylaşması, yen� teknoloj�lere bağlı �let�ş�m 

�mkânlarının yaygınlaşması b�reyler�n adeta b�rkaç ülkede b�rden 

yaşamasına, tek b�r ülkeye, tek b�r ulusa bağlı olmaksızın yaşamasını 

kolaylaştırmıştır.  

Durumu, Türk�ye bağlamında değerlend�rmek �sted�ğ�m�zde şöyle 

b�r res�mle karşılaşırız. Günümüzde Türk�ye'ye göç eden Ahıskalıların kısa 

zamanda gel�şt�rd�kler� sosyal, kültürel, d�nsel �l�şk�ler� köklü akrabalıklarla 

pek�şmekted�r. Hayatın her alanında gel�şen �l�şk�ler yerler�n� t�car� 

ortaklıklar, yerel yönet�mler, akadem�k k�ml�kler ve s�yas� otor�telere 

bırakmaktadır. Bu da yakın gelecekte sınır ötes� temaslar yolu �le 

oluşturacakları t�car�-akadem�k-s�yas� öncülüklere dönüşecek demekt�r.  

Göç hareketler�nden doğan �l�şk�ler, gerek Türk�stan ülkeler� gerekse 

Rusya Federasyonu �le Türk�ye arasındak� �l�şk�ler� bel�rl� düzleme 

sokmaktadır. Bu �l�şk�ler�n özell�kle Ahıskalılar g�b� benzer 

gruplar(Çerkezler, Avrupalı Türkler) aracılığıyla gel�şmes� ç�fte vatandaşlık 

veya çoklu vatandaşlıkların önem�n� artırmaktadır. Türk�ye'de son yıllarda 

gerek Avrupa'ya göç eden Türkler, gerek Kafkaslardan Anadolu'ya göç 

eden Çerkezler, gerekse Türk�stan ülkeler� ve Rusya Federasyonundan göç 

eden Ahıskalıların yurttaşlık durumlarını göz önünde bulundurarak ç�fte 

vatandaşlık konusunda b�r takım kolaylaştırmalara g�tt�ğ� görülmekted�r. Bu 

durum her �k� tarafın, hem ulus-ötes� yurttaşların bulundukları ülkelerde 

güçlü olmalarını sağlamakta hem de Türk�ye'y� uluslararası s�yas� 

otor�telerde daha güçlü kılmaktadır.  

Sonuç 

Ulus-ötes� yurttaşlığın kabul görmes�, vatandaşlık statüsünün 

kolayca değ�şt�r�leb�lmes� veya ç�fte vatandaşlık kazanılması konusu 

günümüzde b�rçok ülkede henüz b�r düştür. Fakat sosyal gerçekler toplum 
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yapısını değ�şt�rmekle beraber ülkeler� de yasalar konusunda normat�f b�r 

düzenlemeye doğru zorlamaktadır. N�tek�m başlangıçta s�yas� ve ekonom�k 

sebeplerden dolayı geç�c� b�r süre �ç�n g�tt�kler� varsayılan göçmenler�n 

bulundukları ülkede kalıcılaşmaları etn�k toplulukların oluşumunu ortaya 

çıkarmıştır. Göçmenler�n etn�k kültürel özell�kler�nden vazgeç�p, �ç�nde 

bulundukları toplumlardan ayırt ed�lemez hale gelerek onunla benzeşmes�n� 

öngören uyum pol�t�kalarının çoğunlukla başarısız olması hükümetler� 

g�derek etn�k ve kültürel farklılıkların tanındığı ve tolere ed�ld�ğ� ç�fte 

vatandaşlık veya ulus-ötes� yurttaşlık pol�t�kasına yöneltm�şt�r. Göçmenlere 

farklılıklarından vazgeçmeler� beklenmeden temel bazı değerlere sah�p 

çıkmaları �stenerek toplumun her alanında eş�t haklar tanınması 

öngörülmekted�r. Eş�t hakların tanınmasını geçm�şte b�rçok şarta bağlayan 

başta Avrupa ülkeler� artık ülkede doğmuş bulunan 2. ve 3. kuşak 

göçmenler�n otomat�kman (herhang� b�r şart aranmaksızın) vatandaş 

olmasına �mkân sağlamaktadır. Bu durum da göçmenler�n ulus-ötes� 

yurttaşlık konumlarına sürekl�l�k get�rmekted�r.  

Ülkeler�n ulus-ötes� yurttaşlık pol�t�kaları göçmenler açısından 

olumlu görünse de bu durum Ahıskalılar g�b� göçmenl�k statüsü devam eden 

topluluklara yen� görevler yüklemekted�r. Şöyle k�, Ahıskalılar ulus ve ulus-

ötes� yurttaşlıklarda kend�ler�n� tems�l edeb�lmeler� �ç�n sah�p oldukları 

s�yas�, �kt�sad� ve kültürel özell�kler�n� b�r adım daha �ler�ye taşımaları 

gerekmekted�r. Bunlar; 

-uzun yıllardır sürdürdükler� vatana dönüş mücadele tecrübeler�ndek� s�yas� 

ve hukuk� b�lg� eks�kler�n� g�dermeler� gerek�r. Vatana dönüş mücadeleler�n� 

daha etk�n sürdürmek ve uluslararası platformlarda kend� davalarını 

anlatab�lmek �ç�n başta s�yasal b�lg�ler, uluslararası �l�şk�ler, ulusal/�ç hukuk 
ve uluslararası hukuk alanlarında uzman k�ş�ler yet�şt�rmeler�ne büyük önem 

vermeler� gerekmekted�r.   

-sah�p oldukları ç�ft d�ll� özell�kler�n� s�yaset ve b�l�m alanında kullanmak 

�ç�n akadem�k d�l sev�yes�ne taşıyarak gerek ulusal gerekse uluslararası 

hakeml� yayınlarda(hakeml� derg� ve sempozyumlarda) Rusça ve İng�l�zce 

makale, b�ld�r� ve kaynak eser yayınlayab�lmeler� gerek�r. 

-sah�p oldukları �k�l�-yerel kültürel zeng�nl�kler�n� kamusal alanda daha 

görünür kılmak �ç�n gerek bürokrat�k gerekse s�v�l ortaklıklarda daha etk�n 

hele gelmeler� gerek�r. 
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-farklı coğrafyalarda tarım ve hayvancılık alanındak� meslek� kazanımlarını 

b�r adım daha �ler� taşıyarak tarım mühend�sl�ğ�, gıda mühend�sl�ğ� ve 

hayvancılıkla �lg�l� baytarlık, veter�nerl�k g�b� uzmanlık sahalarında kend� 

farkındalıklarını daha görünür/etk�n kılmaları gerek�r.  

Sonuç olarak ulus-ötes� yurttaşlığın get�rm�ş olduğu şartlar 

muhataplarına s�yas�, �kt�sad� ve kültürel alanlarda yükümlülükler 

get�rmekted�r. Bu yükümlülükler�n farkında olmak ve tems�l k�ml�ğ�n�z� 

daha etk�n kılmak �ç�n sah�p olduğunuz sosyal-kültürel özell�kler�n�z� 

muhafaza etmek ve �ler�ye taşımak zorundasınız. Aks� takd�rde a�d�yet/tems�l 

k�ml�ğ�n�z� kaybetmeğe mahkûm olursunuz. 
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Ekler: 

Tablo 1: Araştırmaya katılan Ahıskalı Türklere Göre Dünyadak� 

Ahıskalı Türkler�n Nüfus Sayıları 

Ver�ler�n ağırlıklı ar�tmet�k ortalaması 437,751 

 

Dünyada Ahıskalı 

Türkler�n Nüfusu Ne 

Kadardır  

K�ş� Sayısı  %  

250.000 5 2,01 

300.000 27 10,84 

350.000 66 26,51 

400.000 51 20,48 

450.000 19 7,63 

500.000 30 12,05 

550.000 9 3,61 

600.000 22 8,84 

650.000 7 2,81 

700.000 5 2,01 

800.000 8 3,21 

TOPLAM 249 100 
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Tablo: 2. Sovyetler B�rl�ğ�n�n 1989 Nüfus Sayımı ver�ler�ne göre 

Ahıskalı Türkler�n Ülkelere Göre Dağılımı 

Ülkeler  Nüfus Sayımları 

Özbek�stan  106.300 

Kazak�stan  49.600 

Kırgız�stan  21.300 

Azerbaycan   17.700 

Rusya   9.900 

Gürc�stan   2.700  

Toplam   207.500 

 

Tablo: 3. Ahıskalı Türkler�n Anad�l Olarak Kabul Ett�kler� D�ller�n 

Yüzdeler� 

Toplam Nüfus:    207.500          % 

Anad�l Türkçe   188.000          %91 

Anad�l Rusça   3.800   %2 

Anad�l Yerel Türkçeler   14.700          %7 
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Ün�vers�te Öğrenc�ler�n�n Algılanan Stres Düzeyler�n�n 

Çeş�tl� Değ�şkenler Açısından İncelenmes� 
 

Levent BAYRAM* 

Özge Den�z YÜCELOĞLU KESKİN** 

Den�z GÜNAY DEREBAŞI*** 

 
Öz 

Bu araştırmanın amacı ün�vers�te öğrenc�ler�n�n algılanan stres düzeyler�n� 

bazı değ�şkenlerle �l�şk�ler� yönünden ele almaktır. Araştırma grubu Ondokuz Mayıs 

Ün�vers�tes�'n�n farklı fakülteler�nde eğ�t�m görmekte olan öğrenc�lerden rastgele 

örneklem yoluyla seç�lm�şt�r. Araştırmaya 68 kadın, 82 erkek olmak üzere 150 

öğrenc� katılmıştır. Katılımcılara K�ş�sel b�lg� Formu ve Algılan Stres Ölçeğ� (Cohen 

ve ark., 1983) uygulandı. Ver�ler�n�n anal�z�ne SPSS for W�ndows Release 17.00 

paket programında Mann Wh�tney U test� ve Kruskal Wall�s test� �le bakılmış, 

Spearman's Rho korelasyon anal�z� kullanılmıştır. Sonuçlara göre öğrenc�ler�n stres 

düzeyler� yüksekt�r. Algılanan stres �le yaş, c�ns�yet veya gel�r kaynağı �le arasında 

b�r �l�şk� bulunmadığını, ancak gel�r düzey� �le �l�şk�l� olduğunu gösterm�şt�r. 

Anahtar Kel�meler: Stres, algılanan stres, c�ns�yet, gel�r durumu 
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Invest�gat�on of Perce�ved Stress Levels of Unıvers�ty 

Students �n terms of Var�ous Var�ables 
 

Abstract 

The object�ve of th�s study was to analyze the perce�ved stress levels of 

un�vers�ty students �n terms of the�r assoc�at�ons w�th some var�ables. The research 

group was randomly selected from students study�ng at d�fferent facult�es of 

Ondokuz Mayıs Un�vers�ty. The sample cons�sted of 150 (68 female and 82 male) 

students.  To collect data; Personal Informat�on Form and Perce�ved Stress Scale 

(Cohen et al., 1983) were used.  Stat�st�cal analys�s of the data was conducted by 

Mann Wh�tney U test, Kruskal Wall�s test and Spearman's rho correlat�on 

analys�s �n SPSS for W�ndows Release 17.00 package program. The results showed 

that students' stress levels were h�gh.  No assoc�at�on was found between perce�ved 

stress and age, gender or �ncome source.  On the other hand, pos�t�ve correlat�on was 

found between perce�ved stress and �ncome. 

Keywords: Stress, Perce�ved Stress, Gender, Income  
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G�r�ş 

Ün�vers�te öğrenc�l�ğ� kavramının b�r toplum �ç�n önem� çok 

büyüktür. Ün�vers�te düzey�nde eğ�t�m�ne devam eden b�reyler toplumda söz 

sah�b� olmaya, saygın b�r yer ed�nmeye, o toplumun �lerley�ş�nde rol almaya 

aday olmuş k�ş�lerd�r. Kend�s�n�n ve �ç�nde bulunduğu toplumun geleceğ�n� 

b�ç�mlend�reb�lecek n�tel�klere ulaşma yolunda çaba harcarken, toplumun en 

d�nam�k, en çeş�tl� ve değ�ş�me açık sosyokültürel yapısını oluştururlar. Her 

b�r� farklı coğraf�, kültürel, ekonom�k ve a�lev� şartlarda yet�şt�ğ�, farklı 

�dealler gel�şt�rd�ğ� gerçeğ�nden hareketle, hayata bakış açıları, olaylardan ve 

çevreden etk�lenme düzeyler� de buna bağlı olarak gen�ş b�r aralıkta 

farklılıklar göstermekted�r. Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n her b�r� b�r yandan 

kend�s�n� d�ğer�nden ayıran b�reysel özell�klere sah�pken, b�r yandan da 

büyük çoğunluğunu �ç�ne alab�lecek b�r takım karakter�st�k davranış, duygu 

ve algısal benzerl�kler göster�rler. Benzer durum ve olgulardan etk�len�p, 

benzer duygusal yüklenmelere maruz kalab�l�rler. 

Ün�vers�te yılları ergenl�ğ�n son dönemler�n� kapsamakta ve buna 

bağlı olarak da öğrenc�ler bazı sorunlarla baş etmek zorunda kalmaktadırlar. 

B�rey gençl�k dönem�nde sosyal ve f�z�ksel olarak yaşadığı değ�ş�kl�klerden 

dolayı duygusal, davranışsal, c�nsel, ekonom�k, akadem�k ve toplumsal 

olarak b�rçok çatışmayı yaşarken, b�r yandan da ps�kososyal ve c�nsel 

olgunlukla b�rl�kte k�ml�k bulma çabalarına g�r�ş�r. Bu dönemdek� ün�vers�te 

gençl�ğ�n�n ruhsal sağlığı da toplum sağlığı b�leşenler� �ç�nde öneml� b�r yere 

sah�pt�r (Bayhan, 2003; Özkürkçüg�l, 1999). 

Gel�ş�mler� �le �lg�l� görevler, a�le ve akranlarla yürüttükler� �l�şk�ler, 

okul ve sınavlardan oluşan sorunlar , öneml� b�r�n�n ölümü , sağlık sorunları 

ve c�nsell�ğ� �lg�lend�ren problemler ergenler �ç�n stres ver�c� faktörlerd�r . 

(Oral, 1994; Kulaksızoğlu, 2001; Jose ve Hunts�nger, 2005). 

İnsanların çevreler� �le uyum sağlama sürec� aralıksız devam eder . 

Bu süreç b�rey�n dış çevres�ndek� f�z�ksel koşullardan ya da bulunduğu 

sosyal ortamdak� ps�koloj�k koşullardan dolayı kolaylaşab�l�r veya 

zorlaşab�l�r. Uyumun zorlaştığında b�rey bedensel ve ps�koloj�k olarak 

yorulmaya baslar . Bu duruma “stres” den�r (Cüceloğlu, 1998; Baltaş ve 

Baltaş, 2008). Ruh B�l�mler� Sözlüğünde , “b�r organ�zmanın üstes�nden 

gelmes� gereken koşullar karşısında verd�ğ� tepk� durumu” olarak 

tanımlanmaktadır (Erkuş, 1994). 

KSBD, İlkbahar 2016, y. 8, s.291-302

293



 

Stres, �nsanların f�z�ksel ve ps�koloj�k �y� oluşlarını öneml� 

düzeylerde etk�lemekted�r . Yapılan araştırmalara göre stres , bağışıklık 

s�stem�n�n zayıflaması, kalp hastalıkları, madde kullanımı, depresyon, �nt�har 

g�b� öneml� ps�koloj�k ve f�z�ksel etk�lere neden olmaktadır (Greenberg, 

1990; Lazarus ve Folkman , 1984). Hatay Mustafa Kemal Ün�vers�tes� 

öğrenc�ler� üzer�nde yapılan b�r araştırmada öğrenc�lerde yaşam boyu s�gara, 

alkol ve uyuşturucu madde kullanım düzeyler� d�kkat çek� c� oranda yüksek 

bulunmuştur (Turhan, İnandı, Özer, Akoğlu, 2011).  

Stres, her zaman b�rey �ç�n olumsuz olarak değerlend�r�lmez . Stres 

koşulları, b�reyler�n kapas�teler�n� engelleyeb�l�rken öte yandan 

kapas�teler�n� ortaya koymalarını sağlayab�l�r . Haf�f düzeydek� stres , b�rey 

�ç�n uyarıcı olab�l�r , onu harekete geç�reb�l�r , b�r güdülenme aracı olab�l�r . 

Ancak stres�n düzey� yoğunlaştıkça , f�z�ksel, ps�koloj�k ve davranışsal 

problemler görüleb�l�r (Rowshan, 2000). 

Materyal Metot 

Bu araştırmanın amacı ün�vers�te öğrenc�ler�n�n algıladığı stres 

düzeyler�n�n �ncelemekt�r. Araştırmanın örneklem� Ondokuz Mayıs 

Ün�vers�tes�nde; Fen Edeb�yat Fakültes�, Spor B�l�mler� Fakültes�, Eğ�t�m 

Fakültes� ve Mühend�sl�k Fakülteler�nde öğren�m gören 150 öğrenc�den 

oluşmaktadır. Araştırmada ver� toplama aracı olarak Algılanan Stres Düzey� 

Ölçeğ� ve araştırmacı tarafından oluşturulan K�ş�sel B�lg� Formu 

kullanılmıştır.  

Algılanan Stres ölçeğ� (ASÖ) Cohen, Kamarck ve Mermelste�n 

(1983) tarafından gel�şt�r�lm�şt�r (Cohen ve ark., 1983). Türk Toplumu'na 

uyarlama çalışması 2006 yılında Yerl�kaya ve arkadaşları tarafından 

yapılmış olup geçerl� ve güven�l�r bulunmuştur (cronbach alfa: 0.84) 

(Yerl�kaya ve İnanç, 2007). Ayrıca Esk�n vd. tarafından da (2013) algılanan 

stres ölçeğ�n�n Türkçe'ye uyarlanması, güven�rl�k ve geçerl�k anal�z� 

gerçekleşt�r�lm�şt�r. 14 maddeden oluşan ASÖ k�ş�n�n hayatındak� b�rtakım 

durumların ne derece stresl� algılandığını ölçmek �ç�n tasarlanmıştır. 

Katılımcılar her maddey� “H�çb�r zaman (0)” �lâ “Çok sık (4)” arasında 

değ�şen 5'l� L�kert t�p� ölçek üzer�nde değerlend�rmekted�r. Maddelerden 

olumlu �fade �çeren 7's� tersten puanlanmaktadır. On dört maddel�k uzun 

formunun yanı sıra ASÖ'nün 10 ve 4 maddel�k olmak üzere �k� formu daha 

bulunmaktadır (Esk�n vd., 2013). 
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Ver�ler�n�n anal�z� normal dağılım göster�p göstermed�ğ�ne 

Kolmogorov- Sm�rnov test� �le bakılmış,  �k�l� karşılaştırmalara Mann 

Wh�tney U test� �le üç veya daha yukarısındak� gruplarda �se Kruskal Wall�s 

test� �le bakılmış olup, Spearman's Rho kore lasyon anal�z� kullanılmıştır. 

Anal�zler b�lg�sayarda W�ndows for SPSS Relase 17.00 paket programı �le 

yapılmıştır. 

Bulgular 

Tablo 1. Öğrenc�ler�n Sosyo-demograf�k Özell�kler�ne İl�şk�n B�lg�ler 

Parametre Frequency Percent (%) 

Fakülte 

Spor B�l�mler� 

Fakültes� 
18 12 

Eğ�t�m Fakültes� 25 16,7 

Fen Edeb�yat 

Fakültes� 
33 22 

Mühend�sl�k 

Fakültes� 
24 16 

D�ğer 50 33,3 

Toplam 150 100 

C�ns�yet 

Erkek 82 54,7 

Kadın 68 45,3 

Toplam 150 100 

Yaş 

18-22 66 44 

23-26 84 56 

Toplam 150 100 

Gel�r 

Kaynağı 

Burs 39 26 

Maaş 27 18 

A�le 84 56 

Toplam 150 100 

 

 Tablo 1'de araştırmaya katılan öğrenc�ler okudukları fakülte 

bazında �ncelend�ğ�nde; Spor B�l�mler� Fakültes� % 12, Eğ�t�m Fakültes� 

16.7, Fen Edeb�yat Fakültes� % 22, Mühend�sl�k Fakültes� % 16, d�ğer farklı 

fakülteler  �se % 33.3'lük b�r yere sah�pt�r. Araştırmaya katılan kadın 

öğrenc�ler�n oranının % 45.3, erkek öğrenc�ler�n oranının da % 54.7 olduğu 
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görülmekted�r. Yaşları bakımından öğrenc�ler�n % 44'ü, 18-22 yaş 

grubunda; % 56'sı 23 -26 yaş grubunda yer almaktadır. Öğrenc�ler�n; % 

26'lIk kısmı burs alarak; % 18'l�k kısmı maaş �le; % 56'lık kısmının da 

a�leden gel�rler�n� karşılamakta oldukları saptanmıştır. 

 

Tablo 2. Tüm Öğrenc�ler�n Algılanan Stres Ölçeğ� Puanlarının 

Ortalaması  

Parametre N 
M�n - 

Max 
Ort SS 

Algılanan stres 

düzey� ölçeğ� 
150 26 -57 42,63 6,694 

Tablo 2'de �se tüm öğrenc�ler�n algılanan stres ölçeğ� puanlarının 

ortalaması, ölçekten alınan m�n�mum ve maks�mum puanları görülmekted�r. 

Öğrenc�ler�n puan ortalaması 42.63 olarak tesp�t ed�lm�şt�r. 

 

Tablo 3. Algılanan stres ölçeğ� puanının c�ns�yet ve yaşa göre 

karşılaştırması 

Parametreler N M�n&Max Med�an Range P 

C�ns�yet 
Erkek 82 26-57 44 31 

0,618 
Kadın 68 27-55 44 28 

Yaş 

18-22 66 27-57 100 46 

0,144 23 ve 

üzer� 
84 26-54 44,5 28 

Tablo 3'de görüldüğü g�b�, örneklem� oluşturan öğrenc�ler�n 

algılanan stres ölçeğ� puanlarının c�ns�yet değ�şken�ne göre anlamlı b�r 

farklılık göster�p göstermed�ğ�n� bel�rlemek amacıyla gerçekleşt�r�len test� 

sonucunda, grupların Medyan puanları arasındak� fark �stat�st�ksel olarak 

anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 

Algılanan stres ölçeğ� puanlarının  yaş grupları değ�şken�ne göre 

anlamlı b�r farklılık göster�p göstermed�ğ�n� bel�rlemek amacıyla 

gerçekleşt�r�len Mann Wh�tney test� sonucunda �se, Medyan puanları 

arasındak� fark �stat�st�ksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). 
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Tablo 4. Algılanan stres düzey� ölçeğ� puanlarının gel�r düzey� ve gel�r 

kaynağına göre karşılaştırılması 

Parametreler N M�n&Max Med�an Range P 

Gel�r 

Düzey� 

      (TL) 

200-400 16 29-50 40a 21 

0,013* 

400-600 40 27-51 44ab 24 

600-800 38 32-53 46b 21 

800 ve 

üzer� 
56 26-57 44ab 31 

Gel�r 

Kaynağı 

Burs 39 32-53 44 21 

0,625 Maaş 27 30-54 44.00 24 

A�le 84 26-57 43.50 31 

 

Tablo 4'de görüldüğü g�b�, örneklem� oluşturan öğrenc�ler�n 

algılanan stres ölçeğ� puanları gel�r düzeyler�ne göre �ncelend�ğ�nde, gel�r 

düzey� 200-400 TL olan öğrenc�ler �le 600-800 TL olan öğrenc�ler arasında 

�stat�ksel olarak anlamlı b�r farklılık tesp�t ed�lm�şt�r (p<0.05). Gel�r� 200-

400 TL arasında olanların Algılan Stres Ölçeğ� Puanı daha düşük 

bulunmuştur. 

Tartışma 

Çalışmamızda ün�vers�te öğrenc�ler�n�n algıladığı stres düzeyler� 

�ncelenm�şt�r.  Araştırmanın örneklem� Ondokuz Mayıs Ün�vers�tes�nde; Fen 

Edeb�yat Fakültes�, Spor B�l�mler� Fakültes�, Eğ�t�m Fakültes� ve 

Mühend�sl�k Fakülteler�nde öğren�m gören 150 öğrenc�den (82 erkek, 68 

kadın) oluşmaktadır. Ölçek toplam 0-56 puan arasında değer almakta olup 

puanın artışı algılanan stres düzey�n�n arttığını göstermekted�r.  

Çalışmamıza katılan öğrenc�ler�n c�ns�yete göre Algıladığı Stres 

Ölçeğ� puanları �ncelend�ğ�nde erkek ve kadın öğrenc�ler�n puanları arasında 

�stat�ksel olarak b�r farklılık bulunmadığı tesp�t ed�lm�şt�r. Kadın ve erkek 

öğrenc�ler�n Medyan puanları 44 olarak tesp�t ed�lm�şt�r. Algılanan Stres 

Ölçeğ�nde alınab�lecek en yüksek puan 56 olduğuna göre çalışmamızdak� 

öğrenc�ler�n Ortanca puanlarının yüksek olduğunu söyleyeb�l�r�z. 

Uyan (2012) çalışmasında 9.10.11.ve 12. Sınıflarında öğren�m 

görmekte olan öğrenc�ler algılanan stres ölçeğ� puanlarına göre anlamlı b�r 
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farklılaşma görüldüğü ve kızların stres ölçeğ�nde aldıkları puan 

ortalamalarının erkekler�nk�nden anlamlı olarak yüksek bulmuştur.  

Fırat Ün�vers�tes� Eğ�t�m Fakültes�nde öğren�m gören öğrenc�ler�n % 

42.6'sının yüksek düzeyde stres ya şadığı ve % 57.4'ünün orta düzeyde stres 

yaşadığı ayrıca stres düzey� düşük öğrenc�n�n olmadığı da görülmekted�r. 

Algılanan stres açısından kız öğrenc�ler�n ortalama puanı erkek öğrenc�ler�n 

ortalama puanından daha yüksekt�r. Bu bulgu c�ns�yet�n stresle başa çıkma 

st�ller� ve algılanan stres üzer�nde anlamlı b�r etk�ye sah�p olduğunu 

göstermekted�r (Savcı ve Aysan, 2014). Akpınar (2013) de öğretmen adayı 

ün�vers�te öğrenc�ler�n�n stres düzeyler�n� yüksek olarak bulmuştur. 

Özyıldırım (2015), çalışmasında c�ns�yete göre algılanan stres düzey�n� 

�ncelend�ğ�nde �se erkek hek�mler�n algılanan stres puanı düşük bulunmuş, 

hek�mler�n stres puanı �le �lg�l� olarak yaş gruplarına göre �l�şk� olmadığını, 

ancak yapılan anal�zde yaş arttıkça algılanan stres puanının anlamlı olarak 

azaldığını bel�rtm�şt�r. 

Çalışmamıza katılan öğrenc�ler�n yaş gruplarına göre Algıladığı 

Stres Ölçeğ� puanları �ncelend�ğ�nde 18-22 yaş �le 23 ve üzer� yaş grupları 

arasında �stat�ksel olarak b�r tesp�t ed�lmem�şt�r. Her ne kadar �stat�st�ksel 

olarak anlamlı b�r fark tesp�t ed�lmese de 18-22 yaş grubundak� öğrenc�ler�n 

Ortanca puanları, 23 yaş ve üzer� gruptan daha düşük olduğu 

gözlemlenm�şt�r. 

Farklı b�r çalışmada Algılanan stres ölçeğ� puanlarının öğrenc�ler�n 

yaş değ�şken�ne göre farklılaştığı görülmüş olup, yaşı 16 olan öğrenc� 

grubunun stres ölçeğ�nde aldığı puan �le yaşı 15 ve altındak� öğrenc� 

grubundan anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (Uyan, 2012). 

Gürel ve arkadaşları (2015) Gaz�osmanpaşa Ün�vers�tes�'ne bağlı 

N�ksar Sosyal B�l�mler Meslek Yüksekokulu'nda eğ�t�m gören öğrenc�ler�n 

c�ns�yet, yaş, okudukları program, sınıf, öğret�m türler� ayrıca; sosyal 

yaşamları �le �lg�l� özell�kler� bakımından elde ed�len sonuçlara bakıldığında 

stres algılarında anlamlı b�r fark bulunamamasının öğrenc�ler�n sosyal 

yaşamla �lg�l� özell�kler�n�n genel anlamda b�rb�r�ne yakın olmasından 

kaynaklı olab�leceğ� düşünülmekted�r.  

Çalışmamıza katılan öğrenc�ler�n Algılanan Stres Ölçeğ� Puanları 

gel�r düzeyler�ne göre �ncelend�ğ�nde, gel�r düzey� 200-400 TL olan 

öğrenc�ler �le 600-800 TL olan öğrenc�ler arasında �stat�ksel olarak anlamlı 
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b�r farklılık tesp�t ed�lm�şt�r (p<0.05). Gel�r� 200-400 TL arasında olanların 

Algılan Stres Ölçeğ� Puanı daha düşük bulunmuştur. Gel�r düzey� arttıkça 

Algılanan Stres düzey�nde de b�r artış görülmekted�r. 

Gel�r düzey� düşük öğrenc�ler harcama stratej�ler�n� kurarken 

olab�lecek en temk�nl� ve kararlı pol�t�kayı �zlerler. Onların hayatlarında 

zarur� �ht�yaçlar dışında ekstra harcamalar söz konusu değ�ld�r. Gel�rler�n� 

�dare etme konusunda daha profesyonel b�r yaklaşım serg�lerler. 

Beklenmed�k sonuçlarla karşılaşma olasılığı yüksek olmadığından stres 

düzeyler�nde de buna bağlı b�r artış söz konusu değ�ld�r. Yüksek gel�r düzey� 

demek, daha fazla harcama olanağına sah�p olmak demekt�r. Gel�r düzey�n�n 

yüksek olması �se b�reylerde sürdürülmes� madd�yata dayalı b�r yaşam 

tarzının ve alışkanlıkların oluşmasına neden olab�l�r. Bu yaşam tarzının ve 

alışkanlıkların sürdürülememes� düşünces� b�le b�reyde stres neden� olab�l�r. 

Esasen madd� olanaklarla stres bağlantısı, gelecek kaygısı yaşama ya da başa 

geleb�lecek felaketlere karşı hazırlıklı olup olmama g�b� durumları da �ç�ne 

alan çok boyutlu b�r �l�şk�d�r. K�ş�n�n madd� olanaklarının stres düzey�n� 

olumlu şek�lde etk�lemes�, harcayab�leceğ� daha çok parasının olması yer�ne, 

geleceğ�n� güvence altına alab�leceğ� ya da hayattak� olumsuzluklarla başa 

çıkab�leceğ� b�r gel�re sah�p olmasıyla gerçekleş�r. Ün�vers�te öğrenc�s�, 

�mkanlarından gelecek �ç�n yatırım amaçlı olarak tasarruf etmek yer�ne, 

günün �ht�yaçları doğrultusunda kullanmayı terc�h eden b�r konumdadır. Bu 

durumda öğrenc�l�ktek� gel�r düzey� artışı, k�ş�y� daha az stresl� b�r� 

yapmayab�l�r. 

Gündoğdu (2012), Adana'da b�r�nc� basamakta çalışan hek�mler �le 

yaptığı b�r çalışmada, gel�r� yüksek olan hek�mler�n algılanan stres puanları 

düşük olduğunu b�ld�rm�şt�r . 

Eğ�t�m, k�ş�lerarası �l�şk�ler, k�ml�k kazanma, duygusal bağımsızlık ve 

akadem�k başarı g�b� alanlardak� görevler� başarmış ün�vers�te öğrenc�ler�nde 

stres�n orta düzeyde yan� opt�mum sev�yede olması beklenmekted�r. Ancak 

a�leden uzaklaşma, ekonom�k sıkıntılar, k�ş�lerarası bozuk �l�şk�ler, 

ün�vers�te ortamına uyum sağlama konusunda yaşanan problemler, akadem�k 

başarı düşüklüğü, öğren�m görülen bölüm �le �lg�l� problemler g�b� faktörler 

ün�vers�te öğrenc�ler�n�n yüksek düzeyde stres yaşamalarına neden 

olmaktadır. Ayrıca yüksek not beklent�s�, yoğun ödevler, kısıtlı zaman, 

oturulan yer�n koşulları, net olmayan görevler, arkadaş ve a�le �l�şk�ler�, ders 
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çalışmada ver�ms�z ortam, yalnızlık g�b� konuların öğrenc�ler tarafından stres 

yaratıcı faktörler olarak algılandığı saptanmıştır (Ross ve ark., 1999). 

Sonuç 

Tüm bu bulgu ve sonuçlar ışığında, çalışmaya katılan tüm 

öğrenc�ler�n algıladıkları stres ölçeğ� puanın yüksek olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. 

Öğrenc�ler�n c�ns�yet, yaş ve gel�r kaynağı açısından algıladıkları stres 

düzeyler� b�r farklılık göstermemekted�r. Ancak gel�r düzeyler�  �le 

algıladıkları stres puanları arasında �stat�ksel olarak b�r farklılık 

görülmekted�r. Gel�r düzey� 200-400 TL olanların algılanan stres puanları,  

gel�r düzeyler� 600-800 TL olanlardan anlamlı olarak daha düşük 

bulunmuştur. Bu da öğrenc�ler�n bel�rl� b�r yaşam standardını 

koruyab�lmeler� �ç�n, gel�r düzey�n� yüksek tutab�lmen�n yol açab�leceğ� stres 

durumu şekl�nde yorumlanab�l�r. 

Öner�ler 

Stres �nsanların günlük yaşamlarından başlayıp, hayatlarının uzun 

yıllarını da �ç�ne alab�lecek b�r dönem boyunca maruz kaldıkları, etk�ler� 

ps�koloj�k ve f�zyoloj�k boyutta ortaya çıkan b�r sorundur. Bu yönüyle 

hayatlarının gelecek bölümü, büyük ölçüde öğren�m yıllarında gösterd�kler� 

akadem�k performansla şek�llenecek olan ün�vers�te öğrenc�ler�n�n b�rçok 

olumsuz etk�s� bulunan strese en az şek�lde maruz kalmaları gerekmekted�r. 

Bununla b�rl�kte ün�vers�te öğrenc�l�ğ�n�n doğasında var olan stres 

nedenler�n�n (sınav kaygısı, gelecek kaygısı, barınma sorunları, a�lev� 

sorunlar, arkadaşlarla sorunlar, beslenme yeters�zl�kler� v.b.) yol açtığı 

stresten daha az etk�lenmeler� �ç�n stresle nasıl başa çıkab�lecekler� 

konusunda gerek eğ�t�m müfredatı yönünden, gerekse de sem�ner, panel, 

konferanslar yoluyla eğ�t�m almaları sağlanab�l�r. Danışma ve rehberl�k 

b�r�mler�n�n stresle başa çıkma ya da stres kaynaklarını azaltma konularında 

öğrenc�lere etk�n destek vermes� gerekmekted�r.  
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Yayınlanmamış Yüksek L�sans Tez�. Ankara: ODTÜ Sosyal B�l�mler Enst�tüsü. 

Özkürkçüg�l, Ç.A. (1999). B�r Med�ko-Sosyal Merkeze Genel Sağlık Sorunları İle Başvuran 
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Karaden�z Sosyal B�l�mler Derg�s� Yazım Kuralları
Yazılar, PC uyumlu M�crosoft Office Word 2003 veya sonrası sürümler �le 

yazılmış olmalıdır. Kel�meler�n �mlasında Türk D�l Kurumunun en son 

çıkardığı İmla Kılavuzu esas alınmalıdır. 
I. Başlık 
14 yazı büyüklüğünde, kel�meler�n �lk harfi büyük, koyu ve ortalanmış b�ç�mde 

yazılmalı ve konu hakkında b�lg� ver�c� olmalıdır. 
II. Yazar(lar)ın Adı 
Derg�de yazar ad(lar)ı yazılırken herhang� b�r akadem�k unvan bel�rt�lmez. 

Yazar(lar)ın akadem�k unvanı, çalıştığı kurum ve yazışma adres� d�pnot 

b�ç�m�nde sayfanın altına yazılır. 
Yazarı tanıtıcı b�lg� �lk sayfanın altında ver�lecek 9 yazı büyüklüğünde 

olmalıdır (Prof. Dr. M.S. 
Eğ�t�m Fakültes�, İlköğret�m Bölümü g�b�). 
Makalen�n yazarı; adını, soyadını, görev yaptığı kurumu ve akadem�k unvanını 

tam ve açık olarak bel�rtmel� kend�s� �le doğrudan �let�ş�m kurulab�lecek telefon 

numarası, açık adres� ve elektron�k posta adres�n� vermel�d�r. 
III. Özet 
Özet İng�l�zce ve Türkçe olmak üzere her �k� d�lde “Öz” ve “Abstract” başlığı 

altında yazılmalıdır. 10 yazı büyüklüğünde, tek satır aralığında, her �k� yana 

yaslı ve 200 sözcüğü geçmeyecek şek�lde yazılmalıdır. Türkçe ve İng�l�zce 

anahtar kel�meler “Anahtar Kel�meler” ve 
“Keywords” başlığı altında 3 �le 5 kel�me arasında bulunmalıdır. Türkçe 

özetten sonra Türkçe 
“Anahtar Kel�meler”, İng�l�zce özetten sonra İng�l�zce “Keywords” kısmı yer 

almalıdır. 
IV. Bölüm Başlıkları: 
12 yazı büyüklüğünde, kel�meler�n �lk harfi büyük, koyu ve ortalanmış b�ç�mde 

yazılmalı ve numara ver�lmeden b�rb�r�n� �zleyecek şek�lde sıralanmalıdır. 
V. Alt Bölüm Başlıkları: 
11 yazı büyüklüğünde, kel�meler�n �lk harfi büyük, koyu ve ortalanmış b�ç�mde 

yazılmalıdır. 
VI. Met�n 
Ana met�n; 
a) A4 kağıt boyutuna 3 cm kenar boşlukları �le, 
b) 11 yazı büyüklüğünde T�mes New Roman yazı t�p� �le, 
c) 1,5 satır aralığı �le, 
d) Her �k� yana yaslı olacak şek�lde, 
e) 6000 sözcüğü geçmeyecek şek�lde yazılmalıdır. 
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VII. Kaynaklar: 
Kaynaklar kısmı APA (Amer�can Psycholog�cal Assoc�at�on, 2001: 5. baskı) 

kurallarına uygun olacak şek�lde yazılmalıdır. APA �lg�l� daha fazla b�lg�ye 

ulaşmak �ç�n aşağıdak� web adresler�nden yararlanılab�l�r. 

owl.engl�sh.purdue.edu/owl/resource/560/01/ 
www.engl�sh.u�uc.edu/cws/wworkshop/wr�ter_resources/c�tat�on_style

s/apa/apa.htm 
Yazı Metn�nde Kaynak Gösterme 
Cümlede yazarların �s�mler� kaynak olarak bel�rt�lm�şse yazarların soy 

�s�mler�n�n yanında parantez �ç�nde kaynağın basım tar�h� yazılır. 
Örnek: Özçağlar (2008,),......... 
Yazarlar cümle �ç�nde kaynak olarak göster�lmem�ş �se cümle b�t�m�nde 

parantez �ç�nde yazar soy �s�mler� ve tar�h b�rl�kte yer alır.  
Örnek: ...........(Özçağlar, 2006). 
Eğer b�rden fazla kaynak varsa kaynaklar “;” �şaret� �le ayrılır ve alfabet�k 

sıraya göre �lk yazarın soy �s�m baş harfine göre yazılır. 
Örnek; (Akçay, 2002; Bozkurt ve Koray, 1992; Kılıçoğlu ve Altun, 2002). 
Kaynakta �k�den fazla (5 yazara kadar) yazar varsa �lk defa referans ver�rken 

bütün yazarlar soy �s�mler� �le sıraladıktan sonra daha sonrak� referanslarda �lk 

yazarın soy �s�m� �le b�rl�kte Türkçe makalelerde “ve d�ğer.” şekl�nde kullanılır. 
Örnek: ...... (Başaran, Yılmaz, Ertegün ve Öztürk, 1985). Başaran ve d�ğer. 

(1985) gösterm�şt�r k�… 
Eğer kaynak, altı ya da daha fazla yazar �çer�yorsa her zaman �lk yazarla b�rl�kte 

Türkçe makaleler de “ve d�ğer.” şekl�nde kullanılır. 
B�r kaynaktan yararlanırken o kaynak başka b�r kaynaktan yararlanmış �se; 
Örnek: Ana kaynak "Doğan" olsun ve s�z o kaynaktan yararlanmadınız bu 

kaynağı ("Dem�r") çalışmasından yararlandınız, bu durumda aşağıdak� g�b� 

referans yazılmalı: 
Doğan (aktaran Dem�r, 2001)....... 
VIII. Alıntılar 
I. D�rekt alıntılarda her zaman yazar, tar�h ve sayfa numaraları referansta 

bel�rt�lmel�d�r. Alıntı 40 kel�meden az �se cümle ç�ft tırnak �ç�nde bel�rt�lmed�r, 
Örnek 1. “.......................”(Güneş, 2006, s. 2). 
Örnek 2. Başar (2001) öğrenmey� “...................” (s.46) olarak tanımlamaktadır. 
II. Alıntı 40 ya da daha fazla kel�mey� �çer�yor �se tırnak �ç�nde değ�l normal 

makaledek� yazıdan ayırmak �ç�n, block format'ında, her satır soldan �t�baren 

beş boşluk olacak şek�lde yazılmalıdır. 
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IX. Kaynakça 
K�tap 
P�aget, J. (1929). The Ch�ld's Concept�on of the World. London: Routledge and 

Kegan Paul. 
F�dan, N. ve Erden, M. (1994). Eğ�t�me G�r�ş. Ankara: Meteksan Anon�m 

Ş�rket�. 
Ed�törlü K�tap 
Güneş, T. (2006). Fen B�lg�s� Laboratuar Deneyler�. Anı Yayıncılık (Ed.), Fen 

B�lg�s� Öğret�m�nde Laboratuvarın Yer� ve Önem� (s. 3-4). Ankara. 
Hakeml� Derg�dek� Makale 
Sher�dan, J.M. (1968). Ch�ldren's Awareness of Phys�cal Geography. The 

Journal of Geography, 67, 82-86. 
Eraslan, A., ve Asp�nwall, L (2007). Quadrat�c Funct�ons: Students' Graph�c 

and Analyt�c Representat�ons. Mathematics Teacher, 101 (3), 233-237. 
Basılmamış L�sansüstü Tezler 
Fak�r, B. (2007). Eğitimde Yeni Yönelim. Yayınlanmamış yüksek l�sans tez�, 

Ankara Ün�vers�tes� Eğ�t�m B�l�mler� Enst�tüsü, Ankara. 
ERIC Dokümanı 
Huld, A., ve Belle, F. (2002). The Psychology of Mathematical problem solving 

(Report No. ABCDE-RR-99-2).East Lans�ng, MI: Nat�onal Center for 

Research on Teacher Learn�ng. (ERIC 
No. ED123456) 
Sempozyum /Konferans, Toplantı ve Proceed�ngs 
Barlow, D. H., Chorp�ta, B. F., ve Turovsky, J. (1996). The model�ng 

perspect�ve on world 
problems. In R. Jacques (Ed.), Atlanta Symposium on Activation: Vol. 22. 

Constructing Meaning for The Concept of Equation (pp. 333-343). L�ncoln: 

Un�vers�ty of Atlanta Press. 
Walter, J. K., ve Huston, H. N. (1995). Student understand�ng of top�cs �n l�near 

algebra. 
Proceedings of the National Academy of Physic, USA, 25, 11111-12222 
Web s�tes� 

www.abcdefg.org (24.08.2008) 
X. D�pnot 
Yazılarda d�pnot ver�lmes� gerekt�ğ�nde, açıklamalar met�n �ç�nde numara 

ver�lerek sayfa sonunda bel�rt�lmel�d�r. D�pnotlar 8 punto, Kaynakça 

kısmındak� referanslar 9 punto olmalıdır. 
XI. Şek�ller 
Şek�l yazısı şekl�n altında 10 yazı büyüklüğünde koyu olarak yazılmalıdır. Eğer 
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metn�n �ç�nde b�rden fazla şek�l yer alıyorsa numaralı olarak ver�lmel�d�r. 

Şekl�n adı bel�rt�ld�kten sonra, eğer şek�l b�r başka kaynaktan alınmış �se, alıntı 

yapılan kaynağa gönderme yapılır. 
XII. Tablolar 
Tablolar met�n �ç�nde, tablo yazısı tablonun üstünde ve numaralandırılarak 

ver�lmel�, �çer�ğ� tablo numarasının yanında başlık olarak açıklanmalıdır. Tablo 

başlıklarının sadece �lk harfler� büyük olarak düzenlenmel�d�r. Tabloların 

sağına ya da soluna herhang� b�r yazı yazılmamalıdır. Tablo başlığı 10 yazı 

büyüklüğünde olarak, tablo �çer�ğ� de 9 veya 10 yazı büyüklüğünde olmalıdır. 
Not: 
APA'nın genel özell�kler� bölümünde örnek olması amacıyla ver�lm�ş olan 

referanslardan b�r kısmının gerçek referanslarla �lg�s� yoktur. Bu referanslardan 

b�r kısmının bulunması gerçek olmadıklarından dolayı mümkün değ�ld�r.
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