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F�nansal Anal�zde Kullanılan Oranlar ve F�rma Değer 

İl�şk�s�: BİST’de İşlem Gören Ç�mento F�rmaları 

Üzer�ne B�r Anal�z 
 

Umut Tolga GÜMÜŞ* 

Zekay� ŞAKAR** 

Gürkan AKKIN*** 

Mustafa ŞAHİN**** 

 

Öz 
Bu araştırmanın amacı, oran anal�z� �le �şletmeler�n f�rma değer� arasında �l�şk�y� 
�ncelemekt�r. Bu oranları kullanarak; �şletmen�n mal� yapısı, varlıkların etk�nl�ğ�, 
l�k�d�te durumu ve kârlılık oranının f�rma değer� üzer�ndek� etk�s� araştırılmıştır.  Bu 
çalışmada, BİST’de �şlem gören ve sermayes� en büyük 5 ç�mento ş�rket�n�n 2011-
2015 yılları arasındak� f�rma değer� ver�ler� kullanılmıştır. Çalışmamızda f�rmanın 
toplam p�yasa değer� bağımlı değ�şken olup, l�k�d�te, faal�yet, mal� yapı ve karlılık 
oranları �se bağımsız değ�şkenler olarak ele alınmıştır. Bağımlı ve bağımsız 
değ�şkenler arasındak� �l�şk� panel ver� anal�z yöntem� kullanılarak �ncelenm�şt�r. 
Anahtar kel�meler: F�rma değer�, f�nansal oranlar, panel ver� anal�z�.  
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The Rat�os Used �n F�nanc�al Analys�s and F�rm Value 

Relat�ons : An Analys�s on Cement Company In BIST 

Index 
 

Abstract 
The purpose of th�s study �s to exam�ne the relat�onsh�p between f�rm value and 
f�nanc�al rat�o analys�s. By us�ng these rat�os, f�rm’s f�nanc�al structure, the 
effect�veness of the assets, l�qu�d�ty state and prof�tab�l�ty rat�o’s effects on  f�rm value 
were searched. In th�s study, f�rm value data between 2011-2015 of the 5 cement 
compan�es, wh�ch �s traded on BIST and have the largest cap�tal, were used. In our 
study, total market value of the company was the dependent var�able wh�le l�qu�d�ty, 
operat�onal, f�nanc�al structure and prof�tab�l�ty rat�os were cons�dered as �ndependent 
var�ables. The relat�onsh�p between var�ables was exam�ned by us�ng the panel data 
analys�s method. 
Keywords: F�rm value, f�nanc�al rat�os, panel data analys�s. 
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G�r�ş 
Tüm f�rmanın asıl hedef� sonsuza kadar devamlılık ve sürekl� 

büyümed�r, başka b�r �fadeyle f�rmaların amacı f�rmanın bugünkü değer�n�n 

sah�pler, yönet�c�ler, ortaklar açısından en üst sev�yeye çıkarılması olarak 

tanımlanab�l�r. F�rma sah�pler�, menkul kıymet yatırımcıları, yönet�c�ler, 

banka ve f�nansman kurumları, �şletmeler�n mal� yapısıyla alakadar olan 

taraflardır. Bahs� geçen bu taraflar, anal�z amaçları doğrultusunda b�r yandan 

f�rmaların f�nansal yapı, karlılık, l�k�d�te ve faal�yet oranlarını �ncelemekte, 

d�ğer yandan, y�ne farklı amaçlarla da olsa f�rma değer�yle �lg�lenmekted�rler. 

F�rmaların çeş�tl� faal�yetlerde alacağı kararların f�rma değer�n� arttırma veya 

azaltma bakımından f�rma değer� üzer�ndek� etk�s� kaçınılmaz b�r durumdur. 

Alınan bu kararlar; varlıkların etk�n kullanılması, f�rmanın l�k�d�te durumu, 

sermaye yapısı, kârlılık hedefler�, �ler�de yapılması düşünülen projeler, 

teknoloj�n�n tak�p ed�lmes� ve uyum sağlanması g�b� konularla �lg�l�d�r.(B�rg�l� 

ve Düzer, 2010) F�nansal oranlar ve f�rma değer� farklı kes�mler�n f�rmaları 

anal�z ederken d�kkate aldıkları konuların başında gelmekted�r. F�rma 

değer�yle �lg�len�lmes�n�n öneml� sebepler�nden b�r�, f�rmalarda kârlılık 

durumunu en üst sev�yeye çıkarma arzusunun sorunlu taraflarını �çermeyen 

performans gösterges� olmasındandır. F�rma değer� ve f�nansal oranların 

bulunmasıyla �lg�l� olarak alınan kararların sonuçlarına �l�şk�n bazı göstergeler 

mevcuttur. Alınan bu kararların net�ces�ne �l�şk�n en öneml� ver�, f�rma değer� 

kapsamında görülen zamana dayalı değ�şmelerd�r. Bunun yanında yukarıda 

bahsett�ğ�m�z f�nansman kararlarına �l�şk�n ver�lere f�nansal anal�z 

yöntemler�n� yardımıyla ulaşmak mümkündür. Bu f�nansal anal�zler�n 

yapılmasında bazı tekn�k çalışmalar kullanılmaktadır. Bu anal�zler�n en 

öneml�ler�nden b�r� de oran anal�z� yöntem�d�r. Bu anal�z net�ces�nde ulaşılan 

sonuçlara göre alınan kararlar f�rma değer� üzer�nde etk�l� olacaktır. Buna 

bağlı olarak da, f�rma değer�n�n oran anal�z�nde kullanılan oranlar �le 

aralarındak� �l�şk� mutlaka �ncelenmel�d�r. 

2014 yılında dünyada ç�mento üret�m� yaklaşık 4,2 m�lyar ton 

düzey�nded�r. Ç�mento üret�m�nde Ç�n �lk sırada yer almaktadır. D�ğer 

ülkeler, H�nd�stan, Avrupa B�rl�ğ� ve ABD’d�r. Dünyada ç�mento üret�m� daha 

çok �ç pazara yönel�k gerçekleşt�r�lmekte olup, yüksek nakl�ye bedel� 

neden�yle üret�len malın n�speten düşük b�r m�ktarı �hracata konu olmaktadır. 

2014 yılında sektörün küresel �hracatı 12,5 m�lyar dolar sev�yes�nde 
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gerçekleşm�şt�r. 2013 yılına kadar Türk�ye dünya ç�mento �hracatında �lk 

sırada yer almıştır. İzleyen yıllarda �se, dış talep koşullarındak� bozulmanın 

yanı sıra İran’ın çevre ülkelere �hracatını artırması Türk ç�mento sektörünün 

pazar payının düşmes�ne yol açmıştır. Son 6 yıldır ger�leme eğ�l�m�nde olan 

Türk�ye’n�n ç�mento �hracatı 2015 yılında 551 m�lyon dolar düzey�nde 

gerçekleşm�şt�r. 2015 yılında Türk�ye’de ç�mento satışları n�speten yatay b�r 

sey�r �zlem�şt�r. Bu gel�şmede, yurt �ç�nde artan bel�rs�zl�klere paralel �nşaat 

faal�yetler�n�n �vme kaybetmes� ve sektörün �hracatındak� ger�leme etk�l� 

olmuştur. Türk�ye’de ç�mento taleb�nde özel konut �nşaatları �lk sırada yer 

almaktadır. Gündemde olan mega projelerle b�rl�kte altyapı �nşa faal�yetler� 

kaynaklı talep son yıllarda yüksel�ş kaydetmekted�r. Kentsel dönüşüm projes� 

kapsamında 2023 yılına kadar 6,5 m�lyon konutun �nşa ed�lmes� 

planlanmaktadır. Üçüncü Havaalanı, nükleer santraller ve Çanakkale Köprüsü 

g�b� büyük projeler de önümüzdek� dönemde ç�mento taleb�n�n canlı b�r sey�r 

�zlemes�nde etk�l� olacaktır. Türk�ye hazır beton üret�m�nde Avrupa’da b�r�nc� 

sıradadır. Türk�ye’de hazır beton üret�m�, ç�mento üret�m� yapan büyük 

f�rmaların yanı sıra bu f�rmalardan ç�mento satın alarak �malat yapan f�rmalar 

tarafından da gerçekleşt�r�lmekted�r. Az m�ktarda başlangıç sermayes�ne 

�ht�yaç duyulan bu sektörde pazar yoğunlaşması oldukça düşük sev�yeded�r. 

Hazır beton sektörü halen gel�şme potans�yel� taşımaktadır. Gel�şm�ş 

ülkelerde uzun b�r geçm�şe sah�p beton yollar ülkem�zde ger� planda kalmıştır. 

Petrol bazlı asfalta kıyasla pek çok açıdan avantaja sah�p olan beton yolların 

kullanımının yaygınlaşmasının sektörünün büyümes�ne katkı sağlayacağı 

düşünülmekted�r. Bu açıdan bakıldığında çalışmamız, yatırımcılar �ç�n 

ç�mento sektöründe faal�yette bulunan �şletmeler�n gelecek değerlend�rmes� 

yapab�lmes� açısından önem kazanmaktadır.  

 

F�rma Değer� 
Her �şletmen�n muhakkak kend�ne a�t b�r değer� vardır, ancak bu değer� 

bel�rleyecek herkes tarafından genel olarak kabul ed�len b�r formül ne yazık 

k� yoktur, dolayısıyla objekt�f olarak yapılması gereken değerleme çoğu 

zaman sübjekt�f faktörler yardımıyla yapılmaktadır. Hal�yle değerleme 

yapmak karmaşık b�r süreç hal�ne gelmekted�r. (Dem�rel�, 2007) 
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F�rmanın Defter Değer� 

İşletmeler�n tek düzen hesap planına göre tanz�m ed�lm�ş değer�ne 

f�rmanın defter değer� adı ver�l�r. Dolayısıyla f�rmanın defter değer� b�lanço 

değer�ne eş�tt�r.(Özaltın, 2006) B�lançoda yer alan kalemler aslında “genel 

kabul görmüş muhasebe �lkeler� ”ne göre düzenlenmekted�r. B�r �şletmede 

meydana gelen tüm hareketlenme b�lançolara �şlenmekte ve bu sebeple de 

akt�f ve pas�ftek� yer alan kalemlerde sürekl� değ�ş�kl�kler meydana 

gelmekted�r. Dolayısıyla b�lançolar �şletmeler�n sadece o andak� durumunu 

b�zlere gösteren tablolar olup o ş�rket�n mal� yapısını b�zlere gösteren bel�rl� 

b�r zamanda çek�lm�ş fotoğrafına benzemekted�r. B�lançolarda temel eş�tl�k 

prens�b� şu şek�lded�r:  

Varlıklar (Akt�fler) = Borçlar + Öz Sermaye 

B�lançolar �k� kısımdan oluşmaktadır. B�r�nc�s�; Akt�fler kısmıdır k�, 

burada ş�rket�n sah�p olmuş olduğu tüm varlıkların hareketl�l�k tutarları 

kayded�l�r. İk�nc�s� pas�f kısmıdır k�; burada ş�rket�n sağlamış olduğu 

kaynaklar kayded�l�r. 

F�rmanın P�yasa Değer� 

B�r f�rmanın p�yasa değer� den�l�nce akla �lk gelen o f�rmanın h�sse 

sened� değer�d�r. H�sse senetler� �ç�n en objekt�f değer, eğer varsa, borsa 

değer�d�r. Herhang� b�r �şletmeye a�t varlık borsaya dâh�l olmuş �se, onun 

borsadak� alıcılar ve satıcılar tarafından oluşan ve borsada �şlem gören f�yatı 

o varlığın borsa değer� olarak �fade ed�l�r. Borsada �şlem görmed�ğ� halde 

pazarda oluşan f�yatına borsa değer� den�lmey�p, pazar değer� olarak 

�s�mlend�r�l�r. D�ğer b�r �fadeyle p�yasa değer� borsa değer� yer�ne 

kullanılırken, borsa değer� her zaman p�yasa değer� �le anlamdaş olarak 

kullanılmamaktadır.(Aktaş, 2012) 

 

F�nansal Anal�z Oranları 
F�nansal anal�z, anal�z yöntem ve tekn�kler�n� kullanarak ulaşılan 

net�celer� muhasebe raporlarına uygulayıp, �şletmen�n f�nansal durumu ve 

faal�yet sonuçlarını yorumlama sürec�d�r. Bu süreçte kullanılan anal�z 

oranlarını kısaca şu şek�lde �zah edeb�l�r�z. 

L�k�d�te Oranları 

İşletmeye a�t olan çalışma sermayes�n�n yeterl�l�k durumunu ve kısa 

sürel� borçlarını ödeyeb�lme ver�ml�l�ğ�n� saptayab�lmek �ç�n kullanılan b�r tür 
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oran anal�z�d�r. L�k�d�te oranı �çer�s�nde dört farklı oran bulunmaktadır. 

Bunlar; Car� Oran, As�t-Test Oranı, Nak�t Oranı ve Stok Bağımlılık 

Oranıdır.(Köse, 2005) 

 
Tablo:1 L�k�d�te Oranları 

Oran Adı Formülü Açıklaması 

Car� Oran Dönen Varlıklar / Kısa Vadel� 

Yabancı Kaynaklar  

Tüm dönen varlıkların kısa vadel� 

borçları karşılama gücünü 

göster�r. 

As�t – 

Test 

Oranı 

(Dönen Varlıklar - Stoklar) / 

Kısa Vadel� Yabancı Kaynaklar  

Kısa vadel� borcu karşılama 

gücünü göster�r. 

Nak�t 

Oranı 

(Hazır Değerler + Menkul 

Kıymetler) / Kısa Vadel� 

Yabancı Kaynaklar  

Nak�t g�r�ş� olmaksızın kısa vadel� 

borçların ödeneb�lme durumunu 

göster�r. 

 

Faal�yet Oranları 

Faal�yet oranlarında, �şletmeye a�t olan satışlar �le varlık grupları 

arasındak� �l�şk�n�n boyutu �ncelenmekted�r. Bu oran ver�ml�l�k anal�z� olarak 

ta b�l�nmekted�r.(Oran Anal�z�, 2016.) 

 

Tablo:2 Faal�yet Oranları 

Oran Adı Formülü Açıklaması 

Stok Dev�r Hızı  Satılan T�car� Malların 

Mal�yet�/Ortalama T�car� 

Mal Stoku 

Stokların b�r yıl �ç�nde kaç kez 

paraya dönüştürüldüğünü �fade 

eder 

Stok Dev�r 

Süres�  

360/ Stok Dev�r Süres�  

Alacak Dev�r 

Hızı  

Net Satışlar/Akt�f Ortalama 

T�car� Alacaklar 

İşletmen�n alacaklarını ne 

kadar süre �ç�nde tahs�l ett�ğ�n� 

göster�r  

Alacakların Ort. 

Tahs�l Süres�  

360/ Alacak Dev�r Hızı  

Akt�f Dev�r Hızı  Net Satışlar/Akt�f Toplamı İşletmen�n 1 l�ralık varlığı 

tarafından sağlanan satışları 

ölçen orandır.  
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Mal� Yapı Oranları 

Mal� oranlar, �şletmen�n f�nansmanı aşamasında yararlanılan yabancı 

kaynakların dereces�n� ölçmeye yarar. Mal� oranlar �le �şletme borçlarının 

mal� yapı �çer�s�ndek� yer� ve bu mal� yapının doğurduğu sonuçlar araştırılır. 

Bu amaçla yabancı kaynakların öz kaynaklar karşısındak� durumu �le madd� 

duran varlıkların f�nansmanında kullanımları ve borçlanma g�derler�n�n 

dönem kârıyla karşılanışı ele alınır.(Tekbaş, 2015) 

  

Tablo:3 Mal� yapı Oranları 

Oran Adı Formülü Açıklaması 

Kaldıraç Oranı Toplam Yabancı 

Kaynak/Pas�f 

Toplamı 

Varlıkların yüzde kaçının yabancı 

kaynakla f�nanse ed�ld�ğ�n� 

göster�r 

Kısa Vadel� 

Yabancı Kaynak 

Oranı 

Kısa Vadel� Yabancı 

Kaynaklar / Pas�f 

Toplam 

İkt�sad� varlıkların ne kadarlık 

bölümünün kısa vadel� yabancı 

kaynaklarla karşılandığını göster�r. 

Uzun Vadel� 

Yabancı Kaynak 

Oranı 

Uzun Vadel� Yabancı 

Kaynaklar / Pas�f 

Toplam 

İkt�sad� varlıkların ne kadarlık 

bölümünün uzun vadel� yabancı 

kaynaklarla karşılandığını göster�r 

Öz Kaynaklar Oranı  Öz Kaynaklar / Pas�f 

Toplam 

Varlıkların yüzde kaçının ortaklar 

veya �şletme sah�b� tarafından 

f�nanse ed�ld�ğ�n� göster�r 

Yabancı 

Kaynakların Öz 

Kaynaklara Oranı  

Toplam Yabancı 

Kaynaklar / Öz 

kaynaklar 

Yabancı kaynaklar �le öz 

kaynaklar arasındak� �l�şk�y� 

göster�r 

 

Karlılık Oranları 

Kârlılık oranları, yatırımcıların, ortakların veya �şletmeye ortak olmayı 

düşünen d�ğer k�ş� veya k�ş�ler�n özell�kle tak�be aldıkları b�r orandır. Kârlılık 

oranı değerlend�rmes�nde, �şletmeler�n bütçeler�ndek� karlılık hedefler�, 

ekonom�n�n genel seyr� ve aynı sektör grubuna a�t d�ğer �şletmeler�n karlılık 

durumları göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun yanında varsa enflasyonu da 

göz ardı etmemek gerekl�d�r. Aslında enflasyon durumu, f�rmaların 

kârlılıklarını reel olarak artırmalarına �mkân tanıdığı g�b�, değerleme yöntem� 
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kısıtlılığından kaynaklanan normal değer�n üzer�n� gösteren hesaplamalara da 

sebep olab�lmekted�r. (Çabuk, 2013) 

 
Tablo:4 Karlılık Oranları 

Oran Adı Açıklaması 

Brüt Satış Karı / Net 

Satışlar 

Net satışların yüzde kaçının brüt satış karı olduğunu 

göster�r  

Faal�yet Karı / Net 

Satışlar 

B�r �şletmen�n esas faal�yet�nden ne ölçüde karlı olduğunu 

göster�r  

Dönem Karı / Net 

Satışlar 

Her yüz l�ralık satış �ç�nde verg�den öncek� kar tutarını 

göster�r  

Dönem Karı / Akt�f 

Toplamı 

Varlıkların �şletmede ver�ml� kullanılma ölçüsünü 

göster�r.  

Dönem Karı / Öz 

Kaynaklar 

İşletme sah�b� ve ortakların f�nansa etm�ş olduğu b�r 

b�r�m�ne düşen kar payını göster�r  

 

L�teratür 

F�rma değer� kavramının öneml� sayıldığı andan �t�baren o �şletmeye 

yatırım yapmak �steyen yatırımcılar, f�rma �le �l�şk� �ç�nde olan f�nans 

kurumları ve �lg�l� d�ğer tüm kurum ve kuruluşlar f�rmanın değer�n� öğrenmek 

ve bu konuda b�lg� sah�b� olmak �ç�n b�r arayış �çer�s�ne g�rerler. Bu nedenle 

f�rma değer�n�n bel�rlenmes�ne yönel�k b�rçok farklı yöntem gel�şt�r�lm�şt�r. 

Dolayısıyla f�rmaların alacağı kararların önem� büyüktür. Düzer, f�rmaların 

alacağı kararları; f�rmanın l�k�d�te durumu, sermaye yapısı, varlıkların etk�n 

kullanılması, kârlılık hedefler�, �ler�ye dönük projeler, teknoloj�k gel�şmeler�n 

tak�p ed�lmes� ve ona uyum sağlanması g�b� konularda olab�leceğ�n� �fade 

etm�şt�r. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda f�nansal oranlar �le f�rma değer� 

arasındak� �l�şk� pek çok kere ele alınmış ve bu çalışmalarda daha çok f�rma 

değer� �le sermaye yapısını açıklayan b�rtakım oranlar arasındak� bağıntı 

�ncelenm�şt�r. F�rma değer� �le �l�şk�lend�r�len çok sayıda değ�şken� kullanarak 

gerçekleşt�r�len çalışmalarla �lg�l� özet l�teratür b�lg�s� aşağıda sunulmuştur. 

Düzer ve B�rg�l� (2010) tarafından yapılan çalışmada, f�nansal oranlar 

�le f�rma değer� arasında �l�şk�; f�rmanın l�k�d�te durumu, mal� yapı, varlıkların 

etk�n kullanımı, kârlılık durumu ve borsa performans oranları kullanılarak 
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gerçekleşt�r�lm�şt�r. Çalışma sonucunda f�nansal oranların f�rma değer�n� 

etk�led�ğ� sonucuna ulaşılmıştır. F�rma değer� �le as�t-test oranı, toplam 

borç/toplam akt�f, kısa vadel� borçlar/toplam borç oranı, stok dev�r hızı, öz 

sermaye dev�r hızı ve faal�yet kârı/net satışlar oranları arasında anlamlı negat�f 

�l�şk� bulunmuştur. Alacak dev�r hızı, Akt�f dev�r hızı, brüt satış kârı/net 

satışlar, net kâr/net satışlar, net kâr/net akt�f oranları �le f�rma p�yasa değer� 

arasındak� �l�şk� �se anlamsız çıkmıştır. 

Fazzar� ve Petersen (1993) tarafından yapılan çalışmada ABD’de 

1975 ve 1982 arası yılları kapsayan, çalışma sermayes�n�n �şley�ş�n� �nceleyen 

b�r araştırma yapılmıştır. Araştırma bulguları �şletme sermayes�n�n resesyon 

yıllarındak� durumunun, stab�l olmadığını ve duran varlık yatırımlarına oranla 

üç kat değ�şken olduğunu ortaya koymuştur. Y�ne bu araştırmada �şletme 

sermayes�ndek� en büyük düşüşün alacaklar kalem�nde yaşandığı tesp�t 

ed�lm�şt�r.  

Gem�c�’n�n (2010) yapmış olduğu çalışmasında ş�rket değerleme 

yöntemler� arasında kullanım sıklığı �le öne çıkan F�yat Kazanç oranı ve 

P�yasa Değer� / Defter Değer� oranını yer almıştır. Bu çalışmanın sonucunda 

F/K oranının f�rma değer�n� etk�lemed�ğ� fakat PD/DD oranının �se p�yasa 

değer�n� hatırı sayılır derecede etk�led�ğ� sonucuna ulaşmıştır.  

Meder Çakır ve Küçükkaplan’ın (2012) yapmış oldukları 

çalışmalarında bağımsız değ�şken olarak; l�k�d�te oranları, alacak dev�r hızı ve 

stok dev�r hızı kullanılırken, akt�f dev�r hızı ve kaldıraç oranı kontrol 

değ�şken�, akt�f kârlılığı, öz sermaye kârlılığı ve p�yasa değer�/defter değer� 

oranları da bağımlı değ�şken olarak kullanılmışlardır. Bağımlı değ�şken �le 

bağımsız değ�şken arasındak� �l�şk�y� panel ver� anal�z� yaparak 

�ncelem�şlerd�r. Sonuç olarak ta, �şletme sermayes� unsurlarından car� oran ve 

kaldıraç oranının akt�f kârlılığıyla negat�f �l�şk�l� olduğunu, as�t test oranı, stok 

dev�r hızı ve akt�f dev�r hızının �se kârlılığa poz�t�f ve anlamlı etk�s�n�n 

olduğunu saptamışlardır. 

Büyükşalvarcı (2010) yapmış olduğu araştırmasında l�k�d�te oranları, 

varlık kullanım oranları, mal� yapı oranları, karlılık oranları ve borsanın 

performans oranlarını bağımsız değ�şken olarak �ncelem�şt�r. Bağımlı 

değ�şken olarak da h�sse sened� ver�ler�n� kullanmıştır. Borsa performans 

grubu oranlarında 2001 ve 2008 ekonom�k kr�z dönemler�nde PD/DD oranı 
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ve h�sse sened� arasında anlamlı ve poz�t�f yönde b�r �l�şk� olduğunu tesp�t 

etm�şt�r. 

Büyükşalvarcı ve Uyar (2012) çalışmalarında 2004 yılı �ç�n İstanbul 

Mevk� Kıymetler Borsa’sında (İMKB’de) faal�yet gösteren 91 �malat ş�rket�n� 

�ncelem�şt�r. UFRS’ye göre hazırlanmış mal� tablolardan elde ed�len f�nansal 

oranlar �le h�sse sened� get�r�ler� arasındak� �l�şk�y� �ncelem�şt�r. İstat�st�kî 

açıdan f�nanssal oranlar �le h�sse sened� get�r�ler� arasında anlamlı b�r �l�şk�n�n 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca anal�z sonuçları farklı muhasebe 

düzenlemeler�ne göre hazırlanan mal� tablolardan elde ed�len f�nansal 

oranların ş�rketler�n h�sse sened� get�r�ler�n� ve p�yasa değerler�n� açıklamada 

farklılık gösterd�ğ�n� ortaya koymuştur.  

Özaltın (2006) yapmış olduğu bu çalışmasında 2000, 2001, 2002, 2003 

yıllarında İMKB-100 endeks� �çer�s�ne g�ren ne dah�l olan f�rmaların sermaye 

yapılarına a�t ver�ler� kullanarak, f�rmaların değerler� �le sermaye yapıları 

arasında b�r �l�şk�y� araştırmıştır. Araştırmasında yöntem olarak korelasyon 

anal�z�n� kullanmıştır. Çalışmanın bağımlı değ�şken� p�yasa değer�, bağımsız 

değ�şkenler� �se kısa vadel� borçlar/pas�f toplamı uzun vadel� borçlar/pas�f 

toplamı ve öz kaynaklar/pas�f toplamıdır. Araştırmanın bulgusu, f�rmaların 

sermaye yapıları �le p�yasa değer� arasında anlamlı b�r korelasyon oluşmadığı 

yönünded�r. 

Pekkaya (2006) çalışmasında İMKB 30 endeks�ne dâh�l olan 19 ş�rket�n 

dağıttığı ve dağıtmadığı kar m�ktarının ş�rket değer�n� ne ölçüde etk�led�ğ�n� 

�ncelem�şt�r. Türk�ye’dek� kar payı dağıtımının yıllık olmasından dolayı çok 

az ver�yle çalışmıştır. Bu araştırmada regresyon anal�z� yapılmış olup ancak 5 

ş�rket�n �stat�ksel anal�zler� anlamlı çıkmıştır. Dolayısıyla bu durum kar payı 

üzer�ndek� b�lmecey� destekler n�tel�kted�r.  

Akbulut ve Coşkun (2015) çalışmalarında BİST’te �şlem gören İmalat 

sektöründek� 32 �şletmen�n 2010-2012 dönem�n� kapsayan üç yıllık f�nansal 

performansları �le pazar değer�/defter değer� oranları karşılaştırılmıştır. 

İşletmeler�n f�nansal performansları �le borsa performansları arasında 

�stat�st�ksel olarak anlamlı �l�şk�n�n olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu 

araştırmada kullanılan metot tops�s yöntem� ve korelasyon anal�z�d�r.  

Ferr� ve Jones (1979) yapmış oldukları çalışmalarında, f�rmaların 

f�nansal olarak yapıları, sektörel bazda bulundukları sınıf ve büyüklükler�, 
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gel�rler�n artış ve azalışları ve faal�yet kaldıracı arasındak� �l�şk�y� 

�ncelem�şlerd�r. 

Bousmah ve Onor� (2016) yapmış oldukları çalışmalarında 1980-2010 

arasında 88 ülkey� kapsayan, toplam tüket�m düzey�nde mal� açıklık etk�s�n� 

�nceleyerek panel ver� anal�z� yapmışlar. Bu çalışmada f�nansal serbestleşme 

ve refah etk�s� hakkında homojen ve tutarlı olmayan sonuçlara ulaşılmıştır.  

Altan ve Arkan (2011) yapmış oldukları çalışmalarında f�rma değer� 

maks�m�zasyonunun f�rmalar �ç�n temel amaç hal�ne geld�ğ�n� �fade 

etm�şlerd�r. Kısa vadel� borç, uzun vadel� borç ve f�rmalar tarafından 

kullanılan sermayen�n f�rma değer� üzer�ndek� etk�s�n� �ncelem�şlerd�r. 

Çalışmada İMKB de �şlem gören 127 f�rmanın ver�s� kullanılmıştır. Yapılan 

anal�z sonucunda f�rmanın mal� yapısının f�rma değer�n� etk�led�ğ� sonucuna 

ulaşmışlardır.  

Hasan ve Hab�b (2010) yılında yapmış oldukları çalışmada 

Bangladeş’te faal�yette bulunan �laç f�rmaları üzer�ne oran anal�z� ve 

performans anal�z� yapmışlardır. Ülkede faal�yet gösteren 2 �laç f�rması 

üzer�ne yapılan çalışmada, f�rma değer�n�n ve karlılığın etk�s� anal�z 

ed�lm�şt�r.  

Metodoloj� 
Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın genel olarak amacı; f�nansal anal�zde kullanılan oranlar 

�le f�rma değer� arasında �l�şk� olup olmadığını bel�rlemekt�r. Bu hususta da en 

�y� yöntem f�nansal anal�z yöntem� olan l�k�d�te oranı, mal� anal�z yöntemler�, 

varlıkların etk�n kullanımı ve karlılık durumunun f�rma değer� üzer�ndek� 

menf� ve müspet etk�ler� �ncelemekted�r.  

Araştırmanın Ver� Set� 

Bu araştırma, 2011-2015 yılları arasını kapsayıp BİST100 de �şlem 

gören ve sermaye yönünden en büyük beş ç�mento ş�rket�n� kapsamaktadır. 

Bu f�rmalara a�t f�nansal b�lg�ler KAP (Kamu Aydınlatma Platformu) dan elde 

ed�lm�şt�r. Çalışma kapsamına sadece ç�mento ş�rketler� alınarak araştırmanın 

homojen olması hedeflenm�şt�r. Aşağıdak� tabloda araştırmada kullanılan 

f�rma �s�mler� ve kod adı ver�lm�şt�r. 
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Tablo:5 Araştırmada Kullanılan F�rma ve Kod Adları 

Sıra No F�rma Adı BİST100 Endeks� Kod 

Adı 

1 Adana Ç�mento ADNAC 

2 Bolu Ç�mento BOLUC 

3 Ç�msa Ç�mento CIMSA 

4 Nuh Ç�mento NUHCM 

5 Üye Ç�mento UNYEC 

 

Bu beş f�rmanın sene sonu mal� tablolarına ulaşılmış ve Excel 

yardımıyla ver�ler hesaplanmış ve düzenl� b�r tablo hal�ne get�r�lm�şt�r. 

Çalışma söz konusu beş f�rmayı kapsamaktadır. Her b�r f�nansal oran �ç�n 

Excel yardımıyla çalışmada kullanılacak olan f�nansal oranlar hesaplanmıştır.  

Araştırmada f�rmanın Toplam P�yasa Değer� (borsa f�yatı*sermaye) 

bağımlı değ�şken olarak alınmıştır. Bağımsız değ�şken olarak ta oran 

anal�z�nde kullanılan oranlara yer ver�lm�şt�r. Bu anal�zde kullanılan oranlar 

ve yapılan kısaltmalar şu şek�lded�r. 
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Tablo:6 Anal�zde Kullanılan Oranlar ve Yapılan Kısaltmalar  

Sıra 

No 

 Oran Adı Yapılan 

Kısaltmalar 

1 L�k�d�te Oranı Car� Oran CARO 

2 L�k�d�te Oranı LIKO 

3 Nak�t Oranı NAKO 

4 Mal� Yapı Oranları  Kaldıraç Oranı KALO 

5 Kısa Vadel� Yabancı 

Kaynaklar / Pas�f Toplam 

 

KVYK_PT 

 

6 Uzun Vadel� Yabancı 

Kaynaklar / Pas�f Toplam 

 

UVYK_PT 

 

7 Öz Kaynaklar / Pas�f Toplam 

 

OZKA_PT 

 

8 Toplam Yabancı Kaynaklar / 

Öz Kaynaklar 

TYK_OZK 

 

9 Faal�yet (Ver�ml�l�k) 

Oranları 

Stok Dev�r Hızı SDH 

10 Stok Dev�r Süres� SDS 

11 Alacak Dev�r Hızı ADH 

12 Alacakların Ort. Tahs�l Süres� AOTS 

13 Akt�f Dev�r Hızı AKDH 

14 Karlılık Oranları Bürüt Satış Karı / Net Satışlar BRTSK_NS 

15 Faal�yet Karı / Net Satışlar FAK_NS 

16 Dönem Karı / Net Satışlar DK_NS 

17 Dönem Karı / Akt�f Toplamı DK_AT  

18 Dönem Karı / Öz Kaynaklar DK_OZK 

 

Gerçek manada anal�ze başlanmadan, önce yukarıdak� tablo da ver�len 

değ�şkenler arasındak� �l�şk�n�n yapısı bel�rlenm�şt�r. 

 

Yöntem 
Yıllar �t�bar�yle değ�şkenler arasındak� değ�ş�m�n ş�rket�n toplam p�yasa 

değer�n� nasıl etk�led�ğ� �ncelenmekted�r. Kullanılan ver�ler�n hem zaman 

ser�s� hem de yatay kes�t �çermes� sebeb�yle kullanılacak anal�z metodunun 

panel ver� olmasını gerekt�rm�şt�r. Panel ver� anal�z� �le yatay kes�t ver�ler� b�r 
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bütün olarak değerlend�r�lmekte regresyon denklem� tahm�n 

ed�lmekted�r.(Karaca, 2011) 

Anal�zde dengel� panel ver� (Balanced Panel Data) kullanılmış olup 

tahm�n ed�lecek regresyon modeller� şu şek�lded�r: 

Model 1: L�k�d�te Oranlarının F�rma Değer� Üzer�ndek� Etk�s� 

SRMY� = β0 + β1 CARO + β2 LIKO + β3 NAKO + €�  

Model 2: Mal� Yapı Oranlarının F�rma Değer� Üzer�ndek� Etk�s� 

SRMY� = β0 + β1 KALO + β2 KVYK_PT + β3 UVYK_PT + β4 OZKA_PT 

+ β5 TYK_OZK + €�  

Model 3: Faal�yet oranlarının F�rma Değer� Üzer�ndek� Etk�s� 

SRMY� = β0 + β1 SDH + β2 SDS + β3 ADH + β4 AOTS + β5 AKDH +€�  

Model 4: Karlılık Oranlarının F�rma Değer� Üzer�ndek� Etk�s� 

SRMY� = β0 + β1 BRTSK_NS + β2 FAK_NS + β3 DK_NS + β4 DK_AT + 

β5 DK_OZK +€�  

Model 5: Tüm Oranların F�rma Değer� Üzer�ndek� Etk�s�  

SRMY� = β0 + β1 CARO + β2 LIKO + β3 NAKO + β4 KALO + β5 

KVYK_PT + β6 UVYK_PT + β7 OZKA_PT + β8 TYK_OZK + β9 SDH + 

β10 SDS + β11 ADH + β12 AOTS + β13 AKDH + β14 BRTSK_NS + β15 

FAK_NS + β16 DK_NS + β17 DK_AT + β18 DK_OZK + €�  

Araştırmanın H�potezler� 

Bu araştırma da test ed�lecek h�potezler sırasıyla aşağıda ver�lm�şt�r: 

H1: F�rmanın l�k�d�te oranlarının f�rma değer� üzer�nde etk�s� vardır.  

H2: F�rmanın mal� yapı oranlarının f�rma değer� üzer�nde etk�s� vardır.  

H3: F�rmanın Faal�yet (Ver�ml�l�k) Oranlarının f�rma değer� üzer�nde 

etk�s� vardır. 

H4: F�rmanın Karlılık Oranlarının f�rma değer� üzer�nde etk�s� vardır.  

Panel Ver� Anal�z� 

Ekonom�k araştırmalar yapılırken b�rçok ver� türü �le karşılaşılmakta ve 

bu ver�ler kend�ler�ne has yöntemlerle �ncelenmekted�r. Son zamanlarda 

yaygın olarak kullanılan anal�z yöntemlerden b�r� de Panel Ver� Anal�z�d�r. 

Zaman boyutuna a�t yatay kes�t ver�ler�n�n kullanılarak elde ed�len ekonom�k 

�l�şk�ler�n yorumlanması yöntem�ne panel ver� anal�z� den�lmekted�r.(Greene, 

2003). Panel ver� anal�z set�nde hem zaman hem de yatay kes�t olmak üzere 

�k� boyut mevcuttur. Panel ver� anal�z�n�n, sadece zaman ser�ler� ve yatay kes�t 

ver�ler� �le karşılaştırıldığında b�r takım üstünlükler� olduğu görülmekted�r. 

Umut Tolga GÜMÜŞ-Zekay� ŞAKAR-Gürkan AKKIN-Mustafa ŞAHİN
F�nansal Anal�zde Kullanılan Oranlar ve F�rma Değer İl�şk�s�: BİST'de İşlem Gören Ç�mento 
F�rmaları Üzer�ne B�r Anal�z

14



 
 

Elde ed�lecek parametre tahm�nler� gözlem sayısının daha fazla olması 

sebeb�yle daha güven�l�r olacaktır. Oysa sadece zaman ser�s� veya kes�t ver� 

kullanılmış olsa aralarındak� �l�şk�y� �nceleme aşaması pek tatm�nkâr 

olmayacaktır. Ayrıca panel ver�ler daha karmaşık b�r test sürec�n� mümkün 

kılmaktadır. Panel ver� anal�z�n�n d�ğer b�r faydası da, yatay kes�t ver�ler� 

gözlemleme aşamasında sadece b�r�mler arasındak� �l�şk� �ncelen�rken, panel 

ver� anal�z�nde hem b�r�mler arası �l�şk� hem de o b�r�m �çer�s�nde meydana 

gelen zamansal boyut �nceleneb�lmekted�r. (Baltag�, 2008). Bu �nceleme 

aşamasında b�rb�r�nden farklı varsayımlarla oluşan modeller “tesadüf� ve sab�t 

etk�l�” olmak üzere �k�ye ayrılmaktadır. 

Katsayıların b�r�mlere veya b�r�mler �le zamana göre değ�şt�ğ�n�n 

varsayıldığı modellere “Sab�t Etk�l� Modeller” denmekted�r. (Pazarlıoğlu ve 

Gürler, 2007). Bu modelde yatay kes�t b�r�mler� arasındak� farklar sab�t 

ter�mdek� farklılıklarla açıklanmakta ayrıca, panel ver� model� kukla değ�şken 

yardımıyla tahm�n ed�lmekted�r. Bu sebepten dolayı sab�t etk�ler model�ne, 

“kukla değ�şken model�” d�ye �s�m ver�lmekted�r.(Çalışkan, 2009) 

Sab�t etk�l� modellerde serbestl�k etk�s� ver� kaybını oluşturan b�r sorun 

olarak görülmekte, bu sorunu g�dermek �ç�n de b�r�mlere ve zamana göre 

meydana gelen değ�ş�kl�kler hata ter�m�n�n b�r b�leşen� olarak görülmekted�r. 

Bu da “tesadüf� etk�ler” model�n�n ta kend�s�d�r. (Pazarlıoğlu ve Gürler, 2007) 

Özell�kle panel ver� anal�zler�nde sağlıklı sonuçlar elde etmek �ç�n 

kullanılan ver�ler�n durağan olması gerekmekted�r. Aks� takd�rde 

araştırmacıyı sahte regresyon sebeb�yle yanlış sonuçlara götürmes� 

muhtemeld�r. Bunun �ç�n kullanılacak ver�ler�n durağan olup olmadığının 

sınanması gerekmekted�r. Günümüzde genell�kle durağanlık sınaması �ç�n 

b�r�m kök testler� kullanılmaktadır.  

Çalışmamızda Prob.( F-stat�st�c) değer�, Prob. = 0.030936 < 0.050 

olduğu �ç�n H0 h�potez� redded�lm�şt�r. Yan� Rassal etk� yoktur. Bu durumda 

H1 h�potez� kabul ed�l�p model sab�t etk�l� olarak tahm�n ed�lm�şt�r. 

Çalışmada, f�nansal oranlar �le f�rma değer� �l�şk�s�n� bel�rlemek 

amacıyla oluşturulan panel ver� model� aşağıdak� g�b�d�r. 

 

SRMY� = β0 + β1x1�t + β2x2�t  +….. + β18x18�t + €�t 

 Yukarıdak� denklemde  “SRMY�” bağımlı değ�şken�m�z olan f�rma 

değer�n� “�” h�sseler� “t” �se zamanı göstermekted�r. “x1” den “x18” e kadar 
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olan s�mgeler �se model�m�z�n bağımsız değ�şkenler� olan f�nansal oranları 

(l�k�d�te, faal�yet, mal� yapı ve karlılık oranları) göstermekted�r. 

 Sab�t etk�l� modele göre oluşturulan anal�z sonuçları şöyled�r. 

  
Tablo:7 Ver� Anal�z Sonuçları  

Bağımlı Değ�şken: F�rma Değer�     

Gözlem Sayısı: 5     

Yatay kes�t Ver� Sayısı: 5      

Toplam Dengel� Panel Ver� Sayısı: 25    

Değ�şkenler Katsayılar Standart 

Hatalar 

t-�stat�st�k Prob.(olasılık) 

Değer� 

C (Sab�t Ter�m) 6.39E+09 1.78E+09 3.592.555 0.0115 

CARO 8217296. 2040909. 4.026.292 0.0069 

LIKO -3961260. 2601731. -1.522.548 0.1787 

NAKO -6128101. 1993945. -3.073.355 0.0218 

KALO 4584381. 343338.8 1.335.235 0.0000 

KVYK_PT 60448412 13123102 4.606.260 0.0037 

UVYK_PT -30300827 6217816. -4.873.227 0.0028 

OZKA_PT -20280789 11639791 -1.742.367 0.1321 

TYK_OZK 18735915 7662576. 2.445.120 0.0501 

SDH 483732.2 770534.6 0.627788 0.5533 

SDS -39762.88 46112.43 -0.862303 0.4216 

ADH -13158943 1741270. -7.557.095 0.0003 

AOTS -418973.0 62756.27 -6.676.193 0.0005 

AKDH 23283441 6826941. 3.410.523 0.0143 

BRTSK_NS 30669243 14421438 2.126.643 0.0776 

FAK_NS -8470468. 13849374 -0.611614 0.5632 

DK_NS 75407857 16129064 4.675.278 0.0034 

DK_AT 2341226. 49180602 0.047605 0.9636 

DK_OZK -94289035 45802350 -2.058.607 0.0852 
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Aka�ke B�lg� Kr�ter�’d�r. Bu kr�terde değer�n düşük olması arzulanan b�r 

durumdur. Anal�z net�ces�nde ulaştığımız Aka�ke B�lg� Kr�ter� net�ces� 

3.962.030 olup, yüksek olması sebe�yle model�m�z�n zayıf yönünü 

göstermekted�r.  

Regresyon model�n�n yeterl�l�ğ� görüldükten sonra yapılan anal�z 

sonucunda ulaşılan ver�ler�n yorumlanması gerekmekted�r. Yorumlama 

�şlem�nde oto korelasyon büyük b�r önem arz etmekted�r. “Otokorelasyon 

çoklu regresyon anal�z�nde hata ter�m�n�n değerler� arasındak� �l�şk� 

bulunması hal�d�r”. (V�k�ped�a, 2016). Anal�z�n doğru net�ce vermes� �ç�n 

rassal hatalar arasındak� kovaryansın sıfıra eş�t olması gerekmekted�r. 

Dolayısıyla modelde otokorelasyon bulunmamalıdır.  

Bu sebeple anal�z sonuçlarında otokorelasyon varlığını test eden 

Durb�n-Watson �stat�st�ğ� üzer�nde de durmak gerekmekted�r. Yapılan anal�z 

sonucunda Durb�n-Watson �stat�st�ğ� 2.216.728 çıkmıştır. Durb�n-watson 

�stat�st�ğ�nde d �stat�st�ğ�  

 

Formülüyle hesaplanmaktadır. Durb�n-watson �stat�st�ğ� “0≤d≤4” 0 �le 4 

arasında b�r değer almalıdır. Anal�zde otokorelasyon bulunmuyorsa d’ n�n orta 

aralıkta olması �sten�r. (Sav�n & Wh�te, 1977). Bu durumda; modelde Durb�n-

Watson �stat�st�ğ�n�n 2 dolaylarında olması sebeb�yle otokorelasyonun 

olmadığı kanısına varmak mümkündür. 

Oranlar ve f�rma değer� �l�şk�s�: 
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Tablo:8 Anal�zde Kullanılan Oranlar, F�rma Değer� �le Aralarındak� İl�şk� ve İl�şk�n�n 

Yönü 

Oran Adı F�rma Değer� �le 

İl�şk�s� 

İl�şk�n�n 

Yönü 

Car� Oran Anlamlı  Poz�t�f  

L�k�d�te Oranı Anlamsız - 

Nak�t Oranı Anlamlı  Negat�f 

Kaldıraç Oranı Anlamlı  Poz�t�f  

Kısa Vadel� Yabancı Kayn aklar / Pas�f 

Toplam 

 

Anlamlı  Poz�t�f  

Uzun Vadel� Yabancı Kaynaklar / Pas�f 

Toplam 

 

Anlamlı  Negat�f  

Öz Kaynaklar / Pas�f Toplam 

 

Anlamsız  - 

Toplam Yabancı Kaynaklar / Öz 

Kaynaklar 

Anlamlı  Poz�t�f  

Stok Dev�r Hızı Anlamsız  - 

Stok Dev�r Süres� Anlamsız  - 

Alacak Dev�r Hızı Anlamlı  Negat�f  

Alacakların Ort. Tahs�l Süres� Anlamlı  Negat�f  

Akt�f Dev�r Hızı Anlamlı  Poz�t�f  

Bürüt Satış Karı / Net Satışlar Anlamlı  Poz�t�f  

Faal�yet Karı / Net Satışlar Anlamsız  - 

Dönem Karı / Net Satışlar Anlamlı  Poz�t�f  

Dönem Karı / Akt�f Toplamı Anlamsız  - 

Dönem Karı / Öz Kaynaklar Anlamlı  Negat�f  

 

F�nansal oranlardan L�k�d�te Oranı, Öz Kaynaklar / Pas�f Toplam, Stok 

Dev�r Hızı, Stok Dev�r Süres�, Faal�yet Karı / Net Satışlar ve Dönem Karı / 

Akt�f Toplamı �le f�rma değer� arasında b�r �l�şk�ye rastlanmamıştır.  

Bu durumda mal�, l�k�d�te, faal�yet ve karlılık oranları arasında her ne 

kadar anlamsız oran bulunsa da anlamlı oranların çoğunlukta bulunması 

sebeb�yle h�potezler�n tamamı kabul ed�l�r. 
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Sonuç 
Bu araştırmada, panel ver� anal�z yöntem�yle f�nansal anal�z 

yöntem�nde kullanılan oranlar ve f�rma değer� arasında k� �l�şk� test ed�lm�şt�r. 

Dolayısıyla da beş f�rmanın l�k�d�te durumunun, mal� yapısının, ver�ml�l�k 

(Faal�yet) oranlarının ve karlılık durumunun bağımlı değ�şken olan f�rma 

değer� üzer�nde etk�s� olup olmadığı �ncelenm�şt�r.  

Araştırmada elde ed�len genel bulgulara göre; l�k�d�te oranları %66 

oranında, mal� yapı oranları %80 oranında, faal�yet (ver�ml�l�k) oranları %60 

oranında, karlılık oranları %60 oranında f�rma değer� �le aralarında anlamlı b�r 

�l�şk� olduğu gözlemlenm�şt�r. Bu �l�şk�ler�n b�r kısmı poz�t�f yönlü �ken d�ğer 

b�r kısmı negat�f yönlüdür. Dolayısıyla mal� yapı ve l�k�d�te oranlarının f�rma 

değer� üzer�ne etk�s�n�n faal�yet ve karlılık oranlarına göre daha fazla olduğu 

sonucuna varılab�l�r. 

Yapılan anal�z sonucunda R – squared (R2)  değer� 0,993683 çıkmıştır. 

Bu da b�ze bağımlı değ�şkende meydana gelen değ�ş�mler�n, yaklaşık olarak 

%10 luk kısmının bağımsız değ�şkenlerdek� değ�ş�mden kaynaklandığını 

göstermekted�r.  0,993683 R – squared değer�n�n 1’e yakın olması sebeb�yle, 

regresyon model�n�n açıklama gücünün yeterl� olduğunu söyleyeb�l�r�z.  

Anal�z sonuçlarına göre; %5 anlamlılık düzey�nde, anal�ze dah�l ed�len 

18 f�nansal orandan 12 tanes� �le f�rma değer� arasında anlamlı b�r �l�şk�ye 

rastlanmıştır. Bu �l�şk�den 5 tanes� negat�f, 7 tanes� �se poz�t�ft�r. Bağımsız 

değ�şkenler�n 6 tanes�nde �se olumlu-olumsuz olarak herhang� b�r �l�şk�ye 

rastlanmamıştır. Bağımsız değ�şkenlerden poz�t�f yönde anlamlı olan f�nansal 

oranlar; Car� Oran, Kaldıraç Oranı, Kısa Vadel� Yabancı Kaynaklar / Pas�f 

Toplam, Toplam Yabancı Kaynaklar / Öz Kaynaklar, Akt�f Dev�r Hızı, Bürüt 

Satış Karı / Net Satışlar, Dönem Karı / Net Satışlar olup, bu oranlarda 

meydana gelen her b�r�m artıştan f�rma değer� olumlu yönde etk�lenecek ve 

f�rma değer�nde artış olacaktır. Nak�t Oranı, Uzun Vadel� Yabancı Kaynaklar 

/ Pas�f Toplam, Alacak Dev�r Hızı, Alacakların Ort. Tahs�l Süres� ve Dönem 

Karı / Öz Kaynaklar oranı �le f�rma değer� arasında negat�f yönlü anlamlı b�r 

�l�şk�n�n olduğu görülmekted�r. Bu oranlarda meydana gelecek her b�r�ml�k 

artış f�rma değer� üzer�nde azalmaya sebep olacaktır.  

Y�ne araştırma sonucuna göre L�k�d�te Oranı, Öz Kaynaklar / Pas�f 

Toplam, Stok Dev�r Hızı, Stok Dev�r Süres�, Faal�yet Karı / Net Satışlar ve 

Dönem Karı / Akt�f Toplamı �le f�rma değer� arasında �stat�st�k� açıdan anlamlı 
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b�r �l�şk� olmadığı tesp�t ed�lm�ş olup, bu oranların f�rma değer� üzer�ne etk�s� 

tesp�t ed�lemem�şt�r. 
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Oflu Hocaların Yet�şt�kler� Medreseler, Talebe ve 
Medrese Sayılarına İl�şk�n Bazı R�vayetler�n Anal�z�         

 
 

Mustafa TUNÇER* 

 
Öz 

Yaklaşık son üç as ırlık dönemde adından sıkça ve s�tay�şle bahsed�len ve bu çalışmaya 
konu olan ‘Oflu Hoca’lardan kasıt, günümüzde Trabzon’un Of �lçes�nden olan 
hocalar, Of’un hemen her köyünde b�r veya bazı köyler�nde b�rkaç tane bulunan 
medreseler�nde eğ�t�m�n� almış d�n âl�mler�d�r.  Onların yet�şt�ğ� medreseler de n�cel�k 
ve n�tel�k yönünden en az onlar kadar şöhrete sah�p olmuştur. Ancak medreseler�n 
sayısına �l�şk�n başta 1869 tar�hl� Trabzon V�layet Salnames� olmak üzere daha 
sonrak� d�ğer bazı kaynaklarda yer alan abartılı rakamlar d�kkat çekmekted�r. Bu 
çalışma ‘Oflu Hoca’ d�ye tanımlanan k�ş�ler�n ayırt ed�c� vasıflarını, yet�şt�ğ� ortamı 
ve ünü Anadolu’nun her tarafına yayılan bu �l�m vad�s�ndek� medreseler�n sayısal 
tesp�t�n� yapmaktadır. 
Anahtar Kel�meler: ‘Oflu Hoca’, Medrese, Müderr�s. Medrese Sayıları. 

 

Madrasas of Graduated of Oflu Hodjas, Number of 
Students and Analys�s of Some Rumors on Numbers of 

Madrasas 
 

Abstract: 
The term 'Oflu Hoca', wh�ch has been ment�oned frequently and pra�sely for the last 
three centur�es, refers to the rel�g�ous scholars who are tra�ned �n the madrasas of Of 
(Trabzon) wh�ch ex�st almost �n every v�llage of Of Today. The madrasas �n wh�ch 
they are tra�ned possess at least as much fame as they were �n quant�ty and qual�ty. 
However, the exaggerated f�gures of the number of madrasas, espec�ally �n “Trabzon 
V�layet Salnames� (1869)” and some references are noteworthy. The purpose of th�s 
study �s to clar�fy 'Oflu Hoca's the d�st�nct�ve qual�f�cat�ons, the env�ronment �n wh�ch 
they are tra�ned, and to determ�ne the number of madrasas whose reputat�on spread�ng 
all over Anatol�a. 
Keywords: Oflu Hoca, Madrasa, Teacher of Madrasa, Numbers of Madrasas. 
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G�r�ş 
Genel anlamda m�lletler�n gel�şm�şl�ğ� eğ�t�m düzeyler�yle doğru 

orantılıdır. Eğ�t�m sayes�nde ulaşılan b�lg� ve becer�n�n m�lletler�n yaşamında 

en ver�ml� düzeyde kullanılması, o m�lletler�n kültürel alandak� 

gel�şm�şl�ğ�n�n b�r ölçüsü olarak değerlend�r�l�r. Bu bağlamda Osmanlı 

Dönem�nden günümüze eğ�t�m alanındak� faal�yetlerde zaman zaman 

aksamalar olsa da halkın eğ�t�m faal�yetler�ne katıldığı, özell�kle son üç asırda 

bu alandak� faal�yetlere �l�şk�n arayışın, yet�şen �l�m adamları ve ortaya konan 

�lm� eserlerle daha fazla arttığı söyleneb�l�r. Bu anlamda Trabzon yöres� ve 

özell�kle Trabzon’un Of �lçes� daha çok kend�nden söz ett�rm�şt�r. 

Bu bağlamda tar�h� kaynaklar �ncelend�ğ�nde, Trabzon �l�n�n kad�m 

�lçeler�nden b�r� olan Of �lçes�ndek� medreselerde yet�şen ‘Oflu Hoca’ namıyla 

şöhret bulmuş çok sayıdak� �l�m adamları d�kkat çekmekted�r. Hudekzâde 

Numan Efend� (1860-1922), Gargar Müsl�m Efend� (1851-1938), Kagoş�m 

Efend� (?), Çalekl� Dursun Efend� (1883-1977), Mehmet Rüştü Aşıkkutlu 

(1901-1980), Hacı Hasan Efend� (1909-1982) g�b� meşhur âl�mler bunlardan 

sadece b�rkaçıdır. 

G�r�şkenl�k, �natçılık, tez canlılık, espr�tüel tavır ve davranışları 

neden�yle d�ğer �lçe halklarından farklı oldukları hemen fark ed�leb�len Of 

�lçes�, tar�h� konum �t�bar�yle Trabzon merkez sancağının doğusunda, Laz�stan 

sancağının1 sınırında, Solaklı ve Baltacı2 dereler�n�n den�ze döküldüğü 

kısımda, �k� vad�den oluşan esk� b�r yerleş�m yer�d�r. (Sam�, h. 1316, s. 1091) 

1948 yılında Of’tan ayrılarak �lçe yapılan Çaykara, gerek şer’� ve 

gerekse poz�t�f �l�m dallarında ülkeye h�zmet verm�ş �l�m adamları yet�şt�ren 

b�r �lçed�r. Nüfusunun az ve yerleş�m yer�n�n küçük olmasına rağmen 

yet�şt�rd�ğ� çok sayıda hocaları, ülke yönet�m�nde görev alan devlet adamları, 

                                                 
1 120 km uzunluğunda ve 25-30 k�lometre gen�şl�ğ�nde üç kazası (R�ze, At�na ve Hopa), altı 
nah�yes�, 364 köyü ve 138.467 nüfusu olan Kuzeydoğu Anadolu bölges�ndek� yerleş�m yer�. 
Az sayıda Rum’un dışında bu sancakta Müslümanlar ve Lazlar yaşamaktaydı. (Sam�, 1316 h. 
s. 981) 
2 Solaklı Deres�, Haldızen ve Soğanlı dağlarının güney etekler�nden doğar. Haldızen ve Ogene 
dereler�n�n S�nek Tepes�n�n doğusunda b�rleşmes�yle oluşur. Kuzeye doğru akan ve Of �lçe 
merkez�nden Karaden�z’e dökülen Solaklı Deres� Trabzon �l�n�n uzunca akarsularından b�r�d�r. 
Baltacı Deres� �se, K�razlı dağlarında 2.662 metrede doğan Mak� Suyu ve bu dağın batısındak� 
Baltacı Deres�n�n b�rleşmes�yle oluşur. Of �lçe merkez�n�n doğusundan den�ze dökülür.  
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bürokratları ve tur�st�k Uzungöl beldes� �le ses�n� yurt sathına hatta dünyaya 

duyurmuştur. 

‘Oflu Hoca’lar 18. asırdan ber� yörede devam eden medrese eğ�t�m�n� 

en üst sev�yede sürdürmüş, Cumhur�yet�n �lk yıllarında medrese eğ�t�m�n�n 

askıya alınmasıyla bell� b�r dönem �nkıtaa uğramışsa da 1950’l� yıllara kadar 

bu geleneğ� devam ett�rm�şt�r. 

Bu bölgede çok sayıda medrese olduğu, yıllardır başarılı b�r şek�lde 

h�zmet verd�kler� b�l�nmes�ne rağmen bu medreseler�n bulunduğu yören�n 

gerek nüfusu ve gerekse yüzölçümü �t�bar�yle h�ç de mütenas�p olmayan 350 

adet medreseden söz ed�lmekted�r. İlk bakışta abartılı olduğu �nt�baını veren 

bu rakamın araştırılması ve gerçeğ� yansıtıp yansıtmadığının bel�rlenmes�ne 

yönel�k yaptığımız �lk araştırmada bu b�lg� kaynağının 145 yıl önce 

hazırlanmış olan 1869 tar�hl� Trabzon V�layet Salnames� (c. I, s. 173.) olduğu 

görülmüştür. Salname üzer�nde yaptığımız daha detaylı araştırmada medrese 

sayılarından farklı olarak değ�ş�k alanlardak� b�lg� detaylarında ve özell�kle 

tablo hal�nde sunulan ver�lerde toplama hatalarının küçümsenmeyecek 

derecede olduğunu tesp�t ett�k.  

Bu makalede, Oflu Hoca’nın kavramsal tanımı yapıldıktan sonra bazı 

kaynaklarda ve sözlü kültürde �fade ed�len aşırı sayıdak� medresen�n Of’ta 

olamayacağının anal�z� yapılarak bölgedek� gerçek medrese sayıları (�s�m-yer 

bel�rterek) �kna ed�c� b�lg� ve yorumlarla ortaya konulmaya çalışılacaktır. 

 

Oflu Hoca K�ml�ğ� 
Ofluların komşu �l ve �lçe halklarından farklı hasletlere sah�p oldukları 

Trabzon �l�ne a�t salnamede şu şek�lde �fades�n� bulmaktadır: “Oflular 

kend�ler�ne mahsus b�r takım adât ve evsaf �le teşekkülât-ı uzv�yeler�yle 

komşuları olan ahal�den pek kolay tefr�k olunurlar. Bu adamların şahs�yet ve 

hüv�yetler�n� pek esk� b�r zamandan ber� muhafaza ed�p kend� âlemler�nde 

kend�ler�ne mahsus evsaf �le yaşamakta oldukları malumdur.” (Trabzon 

Salnames� 1869, c. III, s. 147.)  

Of, Osmanlı dönem�nde Trabzon sancağına bağlı n�speten büyük b�r 

�lçe �d�. Cumhur�yet dönem�nde daha önce bucak veya nah�ye statüsünde olan 

bölgelerden 1948 yılında Çaykara, 1990 yılında da Hayrat ve Dernekpazarı 

Of’tan ayrılarak �lçe statüsü kazandı. ‘Oflu Hoca’ söz konusu bu �lçeler�n 

KSBD, İlkbahar 2017, y. 9, s.25-46

27



 
 

merkez ve özell�kle köyler�nde yer alan medreseler�nde yet�şm�şt�r. Bu çevre 

daha çok, okuma-yazma oranı yüksek ve mütedeyy�n �nsanlarıyla tanınmıştır.  

Trabzon Sancağı fethed�ld�ğ�nde bu sancakta G�resun ve Kürtün 

dışındak� yerleş�m b�r�mler�nde herhang� b�r Müslüman yaşadığına da�r b�r 

kayda rastlanmamıştır. (Bostan, 1997, s. 19.) Dolayısıyla Of ve Çaykara 

yöres�nde fet�hten önce Müslümanların yaşamadığı ve fet�hten sonra �se pek 

çok Müslüman Türkün bu yöreye yerleşt�ğ� görülmüştür.3 Hasan Umur’un 

921/1515, 961/1554 ve 991/1583 yıllarına a�t tahr�r defterler�nde yaptığı 

�ncelemelerde bu yöredek� Müslüman ve Hır�st�yan nüfus sayısının kısa 

sürede Müslüman nüfusun aşırı derecede arttığı görülmekted�r. (1515 yılı: 

2352 Hır�st�yan, 50 Müslüman;  1554 yılı: 2729 Hır�st�yan, 359 Müslüman, 

1583 yılı: 3115 Hır�st�yan, 976 Müslüman.) 1461 yılından 1515 yılına kadar 

geçen süredek� Müslümanlaşmanın oransal değer� % 2, 1554 yılında % 13 ve 

1583 yılında % 32 c�varındadır. (1951, ss. 5-62.) 17. yüzyılın sonlarına 

gel�nd�ğ�nde �se �lçen�n tamamına yakını (90 hane har�ç) Müslüman olmuştu. 

(Umur, 1956, ss. 26-27.) 

 Yören�n �ht�da hareket�ne en öneml� katkıyı sağladığı r�vayet ed�len 

ve kaynaklarda Maraş’tan geld�ğ� �fade ed�len Osman Efend� ve �k� 

kardeş�d�r.4 Bu nedenle yöreye gel�p İslam’ı yayma faal�yet� �çer�s�nde 

bulunan ve artık Oflu olan bu k�ş�ler Of’un �lk âl�mler� olarak z�kred�leb�l�r.  

Maraşlı Osman Efend�’n�n yören�n İslamlaşmasında yaptığı katkıların 

yanı sıra Osmanlı devlet�n�n �skân pol�t�kaları çerçeves�nde Müslüman Türk 

âl�mler�n�n bölgeye yerleşt�r�lmes�n�n de İslamlaşma sürec�ne büyük b�r 

etk�s�n�n olduğunu (Umur, 1949, ss. 5-6; Bostan, 1997, s. 21.) �fade etmek 

gerek�r. 

Of yöres�n�n �lm� sev�yes�, Anadolu’nun d�ğer bölgeler�ne göre yüksek 

düzeyde olduğu tar�h� kaynaklarda da �fades�n� bulmaktadır. 1892 tar�hl� 

                                                 
3 16. asrın sonlarında Müslüman nüfusun büyük b�r ekser�yet�n�n dışarıdan geld�ğ� arş�v 
belgeler�n�n değerlend�r�lmes� sonucunda anlaşılmaktadır. (Bostan, 1974, s. 17.) Ger�ye kalan 
az sayıdak� müslümanın, bölgen�n yerl� halkı olduğu ve bunların �ht�da ederek Müslüman 
oldukları görülmekted�r. (Bostan,  1997,  s. 19.)  
4 Bu konuda en esk� b�lg� Şak�r Şevket’�n “Trabzon Tar�h�” adlı eser�nde yer almaktadır. “Maraş 
ulemasından Osman Efend� namında b�r zat Bayburt tar�k�yle her nasılsa oraya düşerek b�raz 
tazy�k olunmuş �se de rehber-� h�dayet-� �lah�ye �le en muteber papazları �skat-u �lzama 
(susturma) muvaffak olarak ahal�n�n ve papazların ekser�s� kabul-� d�n-� müb�n eyled�kler� 
mukayyedd�r.” (Şevket,  2013, s. 96.) 

Mustafa TUNÇER
Oflu Hocaların Yet�şt�kler� Medreseler, Talebe ve Medrese Sayılarına İl�şk�n Bazı R�vayetler�n Anal�z�         

28



 
 

Trabzon V�layet Salnames�’nde5 Of’un bu alandak� farklılığı şu şek�lde �fade 

ed�lmekted�r: “Of kazası ahal�s� ale’l-umum zek� ve fat�n olup �st�dat ve 

kab�l�yet-� fıtr�yeler� b�r derece-� far�kadır. Of kazası öteden ber� büyük büyük 

âl�mlere c�lvegâh-ı zuhur olmuş b�r yerd�r. Buranın ahal�s� öteden ber� tahs�l -

� uluma olan mey�l ve rağbetler�n� hala muhafaza etmekte ve bu sayede dâh�l� 

kazada mevcut medreselerde bührdar-ı feyz-� �l�m ve �rfan olmuş b�rçok ulema 

yet�şmekted�r.” (Trabzon Salnames�, 1892, c. XIV, s. 210.)  

Of-Çaykara/Solaklı vad�s� Osmanlının özell�kle son üç asrı �le 

Cumhur�yet�n �lk yıllarında çok sayıda �l�m adamı ve bürokrat �le adını 

dünyaya duyurmuştur. 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay (1900-1982)’dan, 

ünlü tar�hç� Prof. Osman Turan (1914-1978)’a; ve Sultan Abdülham�d’� 

eleşt�rd�ğ� �ç�n Erzurum’a sürgüne gönder�len Mandan Hoca (-k� Mehmet Ak�f 

Safahat adlı eser�nde 6 sayfa kend�s�nden s�tay�şle söz eder-)’dan (Albayrak, 

H., 1986, ss. 94-97; 2008, ss. 263-265.)  “Genelleşt�r�lm�ş İzaf�yet Teor�s�” 

adlı tez�yle b�l�m dünyasında adından söz ett�ren atom b�lg�n� Prof.Dr. Behram 

Kurşunoğlu (1922-2003)’na, Of ulemasının re�s� sıfatıyla dönem�n 

Cumhurre�s� Gaz� Mustafa kemal Paşa �le tartışması sırasında kılık-kıyafet 

�nkılabı (şapka g�yenler�n kâf�r olacağın)’a da�r eleşt�r�ler�n� çek�nmeden �fade 

eden Hacı Ferşad Efend� (1886-1929)’den (Albayrak, H., 1986, ss. 76-77; 

2008, ss. 222-229; Yavuz, 1995, c. XII. S. 413) medreseler�n kapatılıp 3 mart 

1924 tar�hl� “Tevh�d-� Tedr�sat Kanunu” �le Maar�f Vekalet�ne bağlı İmam-

Hat�p Okulları açılması üzer�ne bu kararı beğenmey�p b�r şek�lde Atatürk �le 

görüşmes� net�ces�nde �lk Kur’an Kursunu açan Re�su’l-Kurra Mehmet Rüştü 

Aşıkkutlu’ya (Albayrak, H., 2008, ss.281-289; Aşıkkutlu, 1991, c. IV, s. 6; 

Günaydın, 2008a, ss. 121-154.) kadar yet�şen pek çok öneml� �s�m hep bu 

topraklarda yet�şm�şt�r. 

‘Oflu Hoca’ veya ‘Of uleması’ d�ye namı yayılmış olan Of ve Çaykara 

yöres�ndek� âl�mler genelde Karaden�z �nsanının çalışkanlığı, cesaret�, zekâsı 

ve espr�tüel konuşma tarzı g�b� özell�klere sah�p oldukları değ�ş�k 

                                                 
5 Genell�kle geçm�ş yıllara a�t öneml� olayları özetleyen ve a�t olduğu yılın kurumları, hâl 
tercümeler�, gel�r ve g�derler�, ekonom�k yapısı, eğ�t�m-öğret�m�, nüfusu, coğrafyası vb. çeş�tl� 
konularda en son durumu kısaca b�ld�ren ve b�r�nc� elden kaynak olma özell�ğ�n� taşıyan 
sâlnâmeler, resm� olarak devlet, nezaret ve v�layet sâlnâmeler� olarak üç şek�lde çıkarılmıştır. 
Devlet salnameler� �lk kez 1847 yılında çıkmış ve �mparatorluğun yıkılışına kadar 68 adet 
yayınlanmıştır. V�layet salnameler� arasında �lk olarak 1865’te Trabzon V�layet Salnames� 
çıkarılmıştır. (İA, 1964, c. X, s. 134.) 
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platformlarda d�llend�r�lmekted�r. Son yıllarda daha önce kazandığı 

kar�yer�nden güç kaybetm�ş olsa da hem d�n� hem de sa�r �lmî branşlarda 

yet�şen şahıslarla bu der�n m�rası devam ett�rd�ğ� müşahede ed�lmekted�r. 

Bölge �nsanının �lme, eğ�t�me verd�ğ� önem�n, meseleler� çözmede takındığı 

tavrın, hayata tutunma ve zorlukları aşmada serg�led�ğ� becer�n�n temel�nde 

bu saygın d�n adamlarının aşıladığı �nsan sevg�s� ve b�l�m aşkının olduğu �fade 

ed�leb�l�r. 

Aslında ‘Oflu Hoca’yı ‘Oflu Hoca’ yapan temel özell�k, öncel�kle tav�z 

vermeden varlığını onunla ka�m gördüğü “İslam� ahlak ve değerler�” sarsılmaz 

b�r tavırla müdafaa etmes� ve sonra da bu değerler� özgüvenle ve nev-� şahsına 

münhasır sunumuyla �fade etmes�d�r. 

Trabzon’un feth�nden sonra Of’un da Osmanlı topraklarına 

katılmasıyla, Trabzon Rum İmparatorluğu dönem�nde dünyanın b�rçok 

tarafına, manastırlarında Hır�st�yan d�n adamı yet�şt�r�p gönderen Of (ve 

Çaykara) bölges�,6 fet�hten sonra da aynı yoğunlukta medreselerle donatılmış, 

Müslüman âl�mler�n, hocaların yet�şt�ğ� b�r yer olmuş ve bu hocaları ülken�n 

her tarafına hatta Anadolu sınırlarının dışına gönderm�şt�r. (Düzenl�, 2006, . 

64) Bunun b�r örneğ� çeş�tl� yurt�ç� müderr�sl�k görevler�nden sonra b�r�nc� 

sınıf L�va, Pr�şt�na Sancağı (Kosova Eyalet Merkez�) Müftülüğü ve aynı anda 

vekâletle bölgen�n Na�bl�ğ� görev�n� yürüten Çaykaralı (Zeleka/Taşören) 

Hudekzâde Numan Vehb� Efend�’d�r. (Ertan, 2012, ss. 20-29.) 

Of-Çaykara bölges�n�n İslam�yet’� kabul ed�ş�nden �t�baren yaklaşık 

yüz yıllık b�r dönem zarfında d�n� �l�mlere a�t faal�yetler açısından aydınlatıcı 

b�r b�lg� mevcut değ�ld�r. Şüphes�z bu yıllara a�t b�lg� eks�kl�ğ�n�n, o yıllarda 

bu alanda �lm� faal�yetler�n olmadığını göstermez. Dahası bölgen�n tar�h� ve 

kültürel b�r�k�m� göz önünde tutulduğunda ve az önce de �fade ed�ld�ğ� g�b� 

                                                 
6 Trabzon’un Osmanlılar tarafından feth�nden önce Of bölges�nde Hır�st�yan halkın yaşadığı 
yüzyıllar boyu bu bölgedek� k�l�selerde Hır�st�yan d�n adamlarının eğ�t�m aldığı �fade 
ed�lmekted�r. N�tek�m bu yörede söz konusu bu f�kr� tey�t edecek k�l�se harabeler�ne rastlamak 
mümkündür. Örneğ�n o dönemde Of’a bağlı olan Hayrat �lçes� Yarlı (Yığa) köyünde Rum 
k�l�ses� vardı. Üstel�k bu k�l�sen�n Trabzon ve çevres�ndek� Rumlar üzer�nde öneml� b�r etk�nl�ğ� 
söz konusu olup yılda b�r �k� kez her taraftan gelen Hır�st�yan Rumların bu k�l�sede ay�n yaptığı 
r�vayet ed�lmekted�r. (Umur, 1949, s. 14, 30; Bostan, 1994, s. 19.) B�r d�ğer k�l�se de y�ne o 
dönemde Of’a bağlı olan Dernekpazarı Güney Mahalles�nde bulunmaktaydı. Ancak zaman 
�çer�s�nde bu k�l�sen�n çok az b�r kalıntısı günümüze kadar gelm�şt�r. (Bkz., Günaydın, 2008a, 
s. 104.) 
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Hır�st�yan d�n adamı yet�şt�rm�ş b�r bölge olarak elbette �lm� faal�yetler�n 

olmaması düşünülemez.  

Of kazası daha önce değ�lse b�le, 18. yüzyılın ortalarında d�n� eğ�t�m ve 

öğret�m konusundak� uzmanlarıyla, Anadolu’nun d�ğer kırsal yöreler�yle 

karşılaştırılamayacak ölçüde ünlenm�şt�. 1750-1762 yılları arasında Kırım'da 

Fransa konsolosu olarak görev yapan M. De Peysonnel, Karaden�z kıyısındak� 

t�caret faal�yetler�ne �l�şk�n çalışmasında 1750’dek� koşullara atıfta bulunarak 

Of kazasının b�lg�yle donanmış çok sayıda Kanun Adamı’na sah�p olmasıyla 

ünlend�ğ�n� bel�rtmekted�r. (Meeker, 2002, s. 156.)  

‘Oflu Hoca’  d�ye tab�r ed�len �lm�ye sınıfının çoğunluğunu aslında 

nüfus �t�bar�yle Of’un ancak dörtte b�r� kadar olan Çaykara yöres� âl�mler� 

oluşturmuştur. O dönemde Çaykara, Dernekpazarı ve Hayrat Of’a bağlı köy 

veya bucak statüsünde olduğundan dolayı ‘Oflu Hoca’ �sm� tüm bu �lçeler� 

kapsayan Of �lçes� �ç�n kullanılmıştır. Araştırmacı yazar Sadık Albayrak’ın 

Sultan Abdülham�d dönem�n�n sonlarından Cumhur�yet�n �lanına kadar geçen 

zaman d�l�m� hakkında D�yanet İşler� Başkanlığı İstanbul Müftülüğü 

Arş�v�’nde yaptığı araştırmada, 54 Trabzonlu müderr�s arasında 21 Oflu 

âl�m�n 13’ünün Çaykara �lçes�ne bağlı köylerde doğmuş oldukları tesp�t� 

(2002, ss. 303-313.) bu görüşü tey�t etmekted�r.  

 

Of’tak� Medrese Sayıları 
Osmanlı Devlet�’n�n geleneksel eğ�t�m kurumlarından olan 

medreseler,7 Trabzon merkezde �lk olarak şehr�n feth�nden sonra kurulmaya 

başlanmış olup 1881 yılına gel�nd�ğ�nde sayıları dokuza ulaşmıştır. Bunlar; 1-

Fat�h, 2-İmaret, 3-İskenderpaşa, 4-Hamza Paşa, 5-Zeyt�nl�k, 6-Çarşı Cam��, 7-

                                                 
7 İlk Osmanlı medreses�, n�tel�kl� b�r kadro oluşturmak ve özell�kle kadıları yet�şt�rmek üzere, 
�k�nc� Osmanlı pad�şahı Orhan Gaz� tarafından 1331’de İzn�k’te kurulmuş ve bu medreseye 
meşhur ulemadan Davud-� Kayser� tay�n ed�lm�şt�r. (Bkz., Uzunçarşılı, 1988, s.1; Baltacı,  1976, 
s.15.)  Osmanlı dönem�ndek� medreseler, genel medreseler ve �ht�sas medreseler� olmak üzere 
�k�ye ayrılırdı. Genel medreseler, uzmanlaşma kaygısı olmayan, mezunlarının kadı, müderr�s, 
müftü, hoca olduğu genel n�tel�kl� medreselerd�r. Bu medreselerde d�n� (nakl�) b�l�mler eksen 
olmak üzere akl� b�l�mler aynı programlar �ç�nde yer almaktaydı. İht�sas medreseler� �se, 
İlah�yat, Edeb�yat, Hukuk, Tıp, Matemat�k, Tab�at B�l�mler� g�b� bel�rl� alanlarda �ht�saslaşmayı 
amaçlayan medreselerd�r. (Doğan, 2012, s. 137.) İht�sas medreseler� üç ayrı dalda teşekkül 
ett�r�lm�şt�. Bunlar; Dâru’l-Had�sler, Dâru’t -Tıblar ve Dâru’l-Kurralar adıyla şöhret bulmuş 
medreselerd�. (Baltacı, 1976, ss. 20-22.)  
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Müftü Cam��, 8-Pazarkapı, 9-Saraçzâde Medreses�d�r. (Dem�rc�oğlu, 1996, s. 

37.)  

1869 tar�hl� Trabzon Salnames�ne göre 1869’da Of’tak� mevcut 

medrese sayısı 350’d�r. Aynı salnamede Of har�ç tüm Trabzon v�layet�nde �se 

397 medrese olduğu �fade ed�lmekted�r. Her ne kadar Of �lçes� medrese 

geleneğ�n�n yoğun b�r şek�lde yürütüldüğü b�r merkez olsa da nüfusu ve köy 

sayısı düşünüldüğünde bu sayının oldukça abartılı olduğu anlaşılmaktadır.  

Z�ra aynı salnamedek� köy sayısı 108 (c. I, s. 141) ve aşağıdak� tabloda da 

görüleceğ� g�b� cam� sayısı da 139 �ken her b�r köyüne ortalama üçten fazla 

medrese düşmekted�r k�, bu normal şartlarda kabul ed�leb�l�r b�r durum olmasa 

gerekt�r. Öte yandan aynı salnameye göre toplam 6.000 Müslüman haneye 

sah�p olan Of’un erkek nüfusu da 22.825 olarak ver�lmekted�r. Medreselerde 

yalnızca erkek öğrenc�ler�n öğren�m görmes�nden hareketle toplam nüfus 

medrese sayısına bölündüğünde ortalama 65 öğrenc�ye b�r medrese 

düşmekted�r k�, bu ver�ye göre de 350 rakamının çok yüksek b�r rakam olduğu 

ortaya çıkmaktadır. Bas�t b�r matemat�ksel hesapla karşımıza çıkan tabloya 

göre bu kadar çok medresen�n bu bölgedek� varlığı olası b�r durum arz 

etmemekted�r.  

1869 Salnames�ne göre eğ�t�m�n öncel�kl� b�r faal�yet olarak görüldüğü 

bu �l�m vad�s�nde var olduğu �fade ed�len 350 adet medrese sayısının gerçeğ� 

yansıtmadığının �zahı b�rkaç şek�lde yapılab�l�r:  

1) Bu sayıya sıbyan mektepler� �lave ed�lm�ş olab�l�r. 

2) Arapçada sıfırın karşılığı olarak kullanılan noktanın, sehven 35’�n 

yanına konmasıyla sayı 35’�n on katı olan 350’ye çıkmış olab�l�r k�, �lçen�n o 

dönemk� nüfusu ve köy sayısı düşünüldüğünde 35 rakamı çok daha makul 

görünmekted�r.  

3) Resm� medrese hocası olmamalarına rağmen �cazetl� bazı hocaların 

evler�n�n b�r odası ya da bölümü dershaneye dönüştürülmüş mekânlar sayıya 

�lave ed�lm�ş olab�l�r k�, çevrede pek çok k�ş�n�n bu şek�lde ders verd�ğ� yaşlı 

k�ş�lerce �fade ed�lmekted�r. 

Of’un öneml� b�r �l�m merkez� olması yönüyle 350 yer�ne 35 rakamı 

b�le çevre kaza ve nah�yelere göre öneml� b�r sayının �fades�d�r. Z�ra o 

dönemde Trabzon merkezde 9, Vakfıkeb�r nah�yes�nde 11, Sürmene 

nah�yes�nde 8, Akçaabat nah�yes�nde 1, R�ze kazasında 8 medrese 

bulunuyordu. Kısacası Of kazası har�ç Trabzon sancağına bağlı sözü ed�len 
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komşu kaza ve nah�yelerde toplam 37 medrese olduğu aynı salnamede �fade 

ed�lmekted�r. Hatta Of har�ç Karaden�z bölges�ndek� (Trabzon, Laz�stan, 

Can�k, Gümüşhane) sancaklara bağlı tüm kaza ve nah�yelerde toplam 336 

medrese olduğu görülmekted�r. Salname d�kkate alındığında bu halde b�le tüm 

Karaden�z bölges�ndek� medreseler�n sayısı tek başına Of’un medrese sayısına 

ulaşamamaktadır. Yan� bu bölgelerdek� toplam 686 medresen�n yaklaşık 

yarısının sadece Of’ta yer aldığı görülmekted�r. Bu �t�barla 1869 yılına a�t 

salnamede �fade ed�len Of’tak� 350 medrese sayısının hatalı olduğu 

anlaşılmaktadır. Salnamede bu b�lg�n�n yer aldığı aynı sayfada Trabzon 

Sancağına bağlı kaza ve nah�yelerdek� medrese, müderr�s, cam�, mesc�t, 

�mam, k�l�se, rah�p g�b� ayrı ayrı kalemlere a�t ver�len rakamların b�r kısmında 

toplama hatası yapılması, yukarıda da bel�rt�ld�ğ� g�b� 350 medrese rakamı 

üzer�nde madd� b�r hatanın olma �ht�mal�n�n yüksek olduğunu göstermekted�r. 

Örneğ�n aynı tablodak� tüm kaza ve nah�yelere a�t tablo üzer�nde göster�len 

mesc�t sayısı ayrı ayrı toplandığında 254 yer�ne 264, �mam sayısı 581 yer�ne 

576, k�l�se sayısı 319 yer�ne 318, mektep sayısı 1.141 yer�ne 1.114, 

mekteplerde okuyan çocuk sayısı 35.792 yer�ne 31.109 olarak yanlış 

toplanmıştır. (Bkz., Trabzon Salnames�, 1869, c. I, s. 71.) Benzer yanlışlıklar 

Can�k sancağına bağlı kaza ve nah�yelerdek� cam�, medrese, �mam g�b� farklı 

sınıflarda ver�len rakamların toplamında da ortaya çıkmaktadır. Örneğ�n bu 

sancağa bağlı toplam medrese sayısı 146 yer�ne 449, cam� sayısı 449 yer�ne 

223, mesc�t sayısı 223 yer�ne 48, mektep sayısı 657 yer�ne 651 olarak 

ver�lm�şt�r. (Trabzon Salnames�, 1869, c. I, s. 73.) Dolayısıyla Of’tak� medrese 

sayısının da böyle b�r hata net�ces�nde yanlış yazıldığını �fade edeb�l�r�z. 

Sağlıklı b�r kıyaslama yapab�lmek ve Of �lçes�n�n durumunu daha net 

göreb�lmek �ç�n bölgedek� tüm merkezler�n medrese, müderr�s, talebe, cam�, 

mesc�t, �mam, hat�p, k�l�se ve rah�pler�n sayısına bakmak faydalı olacaktır. 
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Tablo I: 1869 Yılı Trabzon Sancağı D�n� Yapı ve Görevl�ler�  

 
Solaklı vad�s�nde 350 medrese olamayacağını ya da bu rakamın çok 

abartılı olduğunu gösteren del�llerden b�r� de; bu salnamen�n aynı sayfasında 

var olduğu �fade ed�len 82 müderr�s sayısıdır. Yaygın b�r gelenek olarak bu 

yörede b�r medresede b�r müderr�s bulunurken 82 müderr�s�n olduğu aynı 

yörede y�ne bu sayı �le orantılı b�r medrese sayısının olması gerek�r. Bu 

medreseler�n heps�n�n aynı anda akt�f durumda eğ�t�me devam ett�ğ� 

düşünüldüğünde 82 müderr�s�n 350 medresey� nasıl �dare ett�ğ� de tartışılmaya 

müsa�t b�r konu olarak ortada durmaktadır. 82 müderr�s sayısı �lçedek� 

medrese sayısının dörtte b�r�ne karşılık gelmekted�r k�, buradan hareketle 

medrese sayısının yaklaşık müderr�s sayısı kadar olduğu �fade ed�leb�l�r.  

 
 

Kaza ve 

Nah�yeler 

Med 

rese 

Müderr�s Med. 

Öğr. 

Ca 

M� 

Mes 

C�t 

İmam Hat�p K�l�se Rah�p 

Trabzun şehr� 9 9 174 32  12 38 30 21 19 

Vakfıkeb�r 

nah. 

11 11 307 100 - 26 91 - - 

Akçaabat nah. 1 1 55 78 18 29 69 39 41 

Vakf�sağ�r 

nah. 

- 1 - 46 5 - 46 27 31 

Maçka nah. - - - 24 - 26 22 118 96 

R�ze kazası 8 6 155 124 29 66 119 3 3 

Kura�seba nah. 1 1 25 25 - - 25 - - 

Of kazası

  

350 82 2364 139 150 98 137 6 10 

Sürmene nah. 8 8 110 95 18 113 95 16 11 

T�rebolu 

kazası 

- 3 - 45 - 45 45 29 14 

Görele nah. 3 3 20 29 1 25 22 6 3 

G�resun kazası 

ve Kur�k nah. 

15 11 215 31 12 50 38 24 18 

Keşap nah. 5 4 166 38 2 7 29 6 4 

Akköy kazası 7 7 481 34 - 19 34 24 15 

Bucak kazası 7 13 140 58 4 30 56 31 21 

Perşembe nah. 6 6 233 39 - 1 39 2 2 

Ulubey 

Hapsemena n. 

3 3 140 40 3 8 39 24 26 

Aybastı nah. 1 1 69 13 - - 10 7 5 

TOPLAM 435 170 4654 990 264 576 946 383 318 
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Tablo II: 1888 Trabzon Salnames�ne Göre Of (ve Çaykara)’dak� Medreseler 

 Öte yandan 1881 tar�hl� Trabzon Salnames�ne göre Of’tak� medrese 

sayısı 65 (c. XII, s. 283) ve 1888 tar�hl� salnameye göre de (c. XIII, s. 259) 

yukarıdak� tabloda ayrıntısıyla ver�ld�ğ� üzere 42’d�r. Aşağıda temas ed�leceğ� 

 Medrese 

mevk�� 

Medrese �sm� Talebe  Medrese 

mevk�� 

Medrese �sm� Talebe 

1 Çarşı Müftü Efend� 45 22 Ogene-� Ulya Hacı Şeyhzâde 

Mustafa Efend� 

60 

2 Çufaruksa Bakkalzâde 

İsma�l Ef. 

180 23 Ogene-� Süfla Hacı Tah�r 

Efend� 

80 

3 Nefs-� 

Zah 

Mehmet Efend� 60 24 Şur Babayoros Mehmet Efend� 50 

4 Akk�l�sa Mehmet Efend� 30 25 Şur Mahmut Efend� 150 

5 Z�s�no Mehmet Efend� 60 26 Al�s�nos Hacı Osman 

Efend� 

30 

6 Z�s�no İsma�l Efend� 80 27 Ğorğoras Mahmut Efend� 60 

7 Z�s�no  Mahmut Efend� 30 28 Zeleka Hacı Ahmet 

Efend� 

80 

8 Maps�no Tal�p Efend� 100 29 Kadahor Mehmet Efend� 20 

9 Hundez Bakkalzâde 

Hüsey�n E 

120 30 Holaysa İbrah�m Efend� 120 

10 Mak� Al� Efend� 100 31 Kadahor Numan Efend� 40 

11 Keler-� 

Ulya 

Ahmet Efend� 55 32 Fot�nos Müsl�m Efend� 70 

12 Esk�pazar Ahmet Efend� 30 33 Zeno Ahmet Efend� 80 

13 Hast�koz Numanzâde 

Mustafa Efend� 

50 34 Hopşera-� Ulya Hacı Osman 

Efend� 

70 

14 Mel�noz Sa�t Efend� 70 35 Hopşera-� Süfla Mehmet Efend� 60 

15 İşkenaz Mehmet Efend� 40 36 Hopşera-� Süfla Hacı İsma�l 

Efend� 

60 

16 Ş�nek Abbas 

Efend�zâde 

Mehmet Efend� 

150 37 Holomak�danos Mustafa Efend� 60 

17 Çoroş Hacı Mehmet 

Efend� 

60 38 Holomak�danos Mahmut Efend� 60 

18 Anaso 

Mezraı 

Mehmet Efend� 40 39 Kalanas Şeyh Ahmet 

Efend� 

80 

19 Anaso 

Mezraı 

Abdülker�mzade 

Mehmet Efend� 

50 40 Zenozena Hafız Lokman 

Efend� 

60 

20 M�m�los Müftüzâde 

Mustafa Efend� 

30 41 Holo Mezraı Holomezraı 40 

21 Paçan Hacı Sal�h 

Efend� 

100 42 Kondu  Hacı Yusuf 

Efend� 

80 
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g�b� başka b�r kaynakta (Albayrak, S., 2002, ss. 304-312) 1914 yılında Of’tak� 

medrese sayısı 69 olarak göster�lmekted�r. Dolayısıyla 1869 yılı har�ç sonrak� 

yıllarda ortaya çıkan medrese sayıları arasındak� farklar anlaşılab�l�r 

durumdayken, medrese sayısının bu tar�hten 12 yıl sonra 365’den 65’e �nmes� 

�zah ed�leb�l�r b�r durum oluşturmamaktadır. Bu tar�hler arasında 285 adet 

medresen�n ya yıkılmış ya da yakılmış olması gerek�r k�, böyle b�r c�dd� haber 

yöreye a�t h�çb�r kaynakta yer almamıştır. 

1903 tar�hl� Maar�f Salnames�nde �se8 Trabzon merkezde 7, Ordu’da 6, 

G�resun’da 4, T�rebolu’da 3, Görele’de 6, Can�k’te 3, Ünye’de 1, 

Çarşamba’da 13, Fatsa’da 1, Bafra’da 5, Laz�stan’da 5, Hopa’da 5 ve 

Gümüşhane’de 1 olmak üzere toplam 60 medrese olduğunun (Maar�f 

Salnames�, 1321/1903, ss. 605-606) kaydı tutulurken �lg�nç b�r şek�lde Of’un 

h�çb�r medreses�nden bahsed�lmemekted�r. 

1914 yılına gel�nd�ğ�nde Trabzon �l sınırları �çer�s�nde kaza ve köylerde 

toplam 149 medrese bulunmaktaydı. Bu medreseler�n 23’ü Trabzon 

merkezde, 7’s� Akçaabat’ta, 12’s� Vakfıkeb�r’de, 1’� Maçka’da, 37’s� 

Sürmene’de ve 69’u Of’ta yer almaktaydı.(Albayrak, S., 2002, ss. 304-312.) 

 

Medrese Talebe Sayıları ve Eğ�t�m�n Durumu 
Bu dönemde akt�f b�r şek�lde tedr�sata devam eden medreseler�n talebe 

sayıları açısından da (yukarıdak� tablo I’e göre) yören�n durumu 

�ncelend�ğ�nde Of kazası leh�ne bar�z b�r üstünlüğün olduğu görülecekt�r. 

Trabzon Sancağına bağlı R�ze’den Ordu �l�ne kadar olan tüm kaza ve 

nah�yelerde medrese talebe sayısı toplam 2.290 �ken, Of kazasında bu rakam 

                                                 
8 Burada şu hususa kısaca değ�nmek gerek�rse, 1869 Salnames�nde Of’ta 350 medrese, 1888 
tar�h�ndek� salnamede 37 medrese olduğu kayded�l�rken, 1903 tar�hl� Maar�f Salnames�nde �se 
Of’tak� medreselerden h�ç söz ed�lmemekted�r. Buna karşın Trabzon Merkezdek� medrese 
sayıları b�rb�r�ne yakın (1869 Trabzon Salnames�ne göre 9, 1903 Maar�f Salnames�ne göre 7 
adet) olarak sunulmaktadır. (Bkz., Trabzon Salnames�, 1869, c. I, ss. 70-71; Maar�f Salnames� 
1321/1903, ss. 605-606.)  Trabzon v�layet�n�n eğ�t�m durumu �le �lg�l� �st�fade ett�ğ�m�z 
kaynaklardan b�r� olan 1903 tar�hl� Maar�f Salnames�, Karaden�z bölge genel�nde 60 
medresen�n adları, bulundukları yerler, müderr�sler�, ban�ler� ve talebe sayılarına varıncaya 
kadar her türlü b�lg�y� ayrıntılı b�r şek�lde ver�rken, (bkz., Maar�f Salnames�,1321/1903,  ss. 
605-606.) daha erken tar�hl� maar�f salnameler�nde en çok medreses� olduğu �fade ed�len Of’un 
h�çb�r medreses�nden söz ed�lmemes� d�kkat çekmekted�r. Bu dönemde etk�n b�r şek�lde 
eğ�t�mler�ne devam eden bu yöre medreseler�n�n bu salnamede h�çb�r�s�n�n yer almamasının en 
güçlü neden� unutulmuş olmasıdır. 
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2.364’tür. Yan� Of’tak� talebe sayısı bu bölgen�n toplam talebe sayısının 

yarısından fazladır. Y�ne tüm Trabzon sancağı �çer�s�nde 139 cam�, 150 

mesc�t, 137 hat�p, 191 mektep sayısı �le d�ğer bölgeler�n üstünde yer almıştır.  

1888 tar�hl� Trabzon Salnames� de Trabzon’un her b�r kazasındak� 

resm� medrese ve talebeler�n�n sayısına ve müderr�sler�n �s�mler�ne yer ver�r. 

Resm� numaralarına göre 134’den 176’ya kadar sıralanan esk� Of kazasındak� 

42 medreseden 15 tanes� bugünkü Of (Hayrat dâh�l) kasabasında, 27’s� de 

Çaykara (Dernekpazarı dâh�l) kazasında bulunmaktaydı. Bu medreselerden 

Of’a a�t olanlarda 1.050, Çaykara’ya dâh�l olanlarda 1.840 olmak üzere 

toplam 2.890 talebe öğren�m görmekteyd�. (c. XIII, ss. 127-131.) 

1914 yılında �se Trabzon �l genel�nde kayıtlı bulunan toplam 4.085 

talebeden 763’ü Trabzon Merkez’de, 557’s� Akçaabat’ta, 581’� 

Vakfıkeb�r’de, 22’s� Maçka’da, 680’� Sürmene’de ve 1.482’s� Of’tak� 

medreselerde eğ�t�m görüyordu. (Albayrak, S., 2002,ss. 304-312.)  Hasan 

Umur �se Osmanlı Devlet�’n�n son dönemler�nde, Of kazasındak� 

medreselerde yaklaşık üç �la dört b�n arasında taleben�n bulunduğunu 

bel�rtmekted�r. (Umur, 1949, ss. 25-33.)  
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Tablo III: 1914 Yılı Of Medreseler� ve Talebe Sayıları 

  
Of’tak� 69 adet medrese; tüm �ldek� medreseler�n % 46,3’üne, medrese 

talebeler�n�n de % 31,7’s�ne karşılık gelmekted�r k�, bu durum Trabzon 

merkez ve kazaları arasında oldukça yüksek b�r orana tekabül etmekted�r. 

Aynı şek�lde Trabzon merkezdek� % 18.67’l�k, Akçaabat’tak� % 13.63’lük, 

Vakfıkeb�r’dek� % 14. 27’l�k ve Sürmene’dek� % 16.64’lük orandak� talebe 

sayıları, Solaklı Vad�s�’ndek� talebe sayısından (%36.27) oldukça ger� 

kalmaktaydılar. 

Trabzon �l� genel�nde mevcut 149 medrese arasında talebe sayıları 

bakımından 170 talebe �le Vakfıkeb�r Merkez Medreses�, 167 talebe �le 

Akçaabat Medrese-� Keb�r Medreses�, 130 talebe �le Akçaabat Sekmese 

Medreses� ve 112 talebe �le Çaykara Ş�nek/Ataköy Medreses� (Albayrak, S., 

2002, ss. 306-312.) �lk dört sırayı paylaşmaktadır.  

Of medreseler� �çer�s�nde en fazla talebe �le Ş�nek/Ataköy (112 talebe), 

Çoroş/Taşkıran (81 talebe), Holaysa/Baltacılı-Yeş�lalan (61 talebe), 

 Adı Tal.  Adı Tal.  Adı Tal. 
1 Esk�pazar 5 24 Çufaruksa 57 47 Zenozena 9 
2 Hundez 19 25 Halman 13 48  Arşela 3 
3 Kondu 20 26 Maps�no 37 49 Kal�s 3 
4 Çalek 12 27 V�s�r 7 50 Arhançelo 12 
5 Haksa 15 28 Çoruk 12 51 Mez�re 22 
6 Samr� 11 29 Mavrand-ı Ulya 29 52 Kondu-� Ulya 23 
7 Ukşul 6 30 Mavrand-ı Süfla 14 53 Kondu-� Süfla 10 
8 Savan 9 31 Mel�noz 19 54 Okşoho 18 
9 Rehot 5 32 İşkenaz 8 55 Süleyman (Z�s�no’da) 51 
10 Ç�valoz 10 33 Ebuban (?) 28 56 Erşeme (Z�s�no’da) 34 
11 Komanet 7 34 Zar�yoz (?) 5 57 F�las 15 
12 Harvel 14 35 Ogene-� Ulya 22 58 Zeno (Cam�� 

Keb�r’de) 
18 

13 Keler 3 36 Ogene-� Süfla 22 59 Zeno (Aks�lsu’da) 14 
14 Tervel 6 37 Al�s�nos 34 60 Fot�nos 7 
15 Anc�branoz 9 38 Ş�nek 112 61 Holaysa 61 
16 Yalavas 20 39 Şur 23 62 Zeleka 23 
17 Foletl� 8 40 Bababoroş (?) 41 63 Ğorğoras 36 
18 Haşkoz-

ıUlya 
19 41 Z�hono 8 64 Paçan 5 

19 Yarakar 8 42 Hopşera-� Ulya 31 65 Anaso 58 
20 Yavan 16 43 Hopşera-� Süfla 17 66 Anaso-� Süfla 7 
21 Yaranoz 27 44 Mak�danos 16 67 Çoroş 81 
22 M�ço 23 45 Fot 31 68 Şerah 51 
23 Balaban 7 46 Kalanas 19 69 Şerah(Şerah 

Gölü’nde) 
37 

Bu tabloda yer alan medreseler�n 35’ten sonrasında yer alanlar Çaykara medreseler�d�r. 
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Anoso/Çambaşı (58 talebe), Çufaruksa/Uğurlu (57 talebe), Şerah/Uzungöl (51 

talebe), medreseler� öne çıkmaktadır. Keler, Arşela/Tüfekç� ve Kal�s/Konuklu 

medreseler� de 3’er talebe �le son sırada yer almaktadır. 

1914 yılında Of’a bağlı b�r nah�ye olan Çaykara �lçes�n�n hemen hemen 

her köyünde b�r medrese bulunmakla b�rl�kte bazı büyük köyler�nde �k� 

medresen�n varlığı d�kkat çekmekted�r. Bu köyler Ogene/Köknar, 

Hopşera/Soğanlı-Akdoğan, Kondu/Dernekpazarı, Zeno/Ulucam� ve 

Anoso/Çambaşı köyler�d�r. Hatta Şerah/Uzungöl’de üç medrese 

bulunmaktaydı. (Albayrak, S., 2002, ss. 307-309.)  

Dönem�n Trabzon İng�l�z konsolosu Alfred B�l�ott�, medreseler�n 

sayısının Trabzon’un doğusuna doğru fazlalaşmakta olduğunu �fade ett�kten 

sonra şu açıklamayı yapar:  “Bunun sebeb� de bu bölgedek� ahal�n�n son 150 

yıl �çende İslam’ı kabul etmes� �d�. Dolayısıyla İslamî b�lg�ler �le teçh�z 

ed�lmeler� gerekmekteyd�. Bu amaçla buralarda çok sayıda medreseler 

açılmıştır.” (Şaşmaz, 1997, s. 42.) 

Medrese eğ�t�m�ne başlayan talebeye önce Kur’an öğret�l�r, sonra 

hafızlık kab�l�yet� olanlara �steğe bağlı olarak hafızlık yaptırılırdı. Hafızlık 

yapmayanlar doğrudan, yapanlar �se hafızlıktan sonra Arapça eğ�t�m�ne 

başlardı. Arapça eğ�t�m�ne �lk basamak olan Sarf’tan başlanırdı. Bu bağlamda 

Ems�le, B�na, Maksut, İzzî, Merrah k�tapları okutulurdu. Sarf’tan sonra 

Nah�v’e geç�l�r ve Avâm�l, İzhâr, Kâf�ye  ve Molla Câmî okunurdu. Arapça 

eğ�t�m� devam ederken Tefs�r, Had�s, Fıkıh, Kelâm g�b� şer’� �l�mlere a�t 

Celâleyn, Meşârıku’l-Envâr, Halebî, Mültekâ, Beydavî, İsagoc�, Şerh -� Akâ�d, 

Ramazan Efend�, Akâ�d-� Kestel�, M�râtu’l-Usûl k�tapları9 okutulurdu. 

(Bakkaloğlu, 2002, ss. 338-339)  

                                                 
9 Sarf (Et�moloj�): Kel�me türemeler� ve f��l çek�mler� konularının �şlend�ğ� bu derste okutulan 
k�taplardan en meşhur olanları Ems�le, B�nâ, Maksûd, İzzî ve Merah’dır. Ems�le, B�nâ, Maksûd 
adlı temel gramer k�taplarının yazarları b�l�nmemekted�r. İzzî, İbrah�m b�n Abdülvehhab ez-
Z�ncânî (1257)’n�n; Merah �se Ahmed b�n Al� b�n Mesud’un eser�d�r. Nah�v (Formoloj�): 
Arapçanın cümle yapısı ve kuruluşu konularının anlatıldığı bu derste en yaygın olarak okutulan 
k�taplardan Avâm�l, Muhammed B�rg�vî Efend� (1573)’n�n eser� olup Arapça gramer�nde 
kel�meler�n �‘rabı üzer�nde durur. İzhar, asıl adı “İzhâru’l-Esrâr f�’n-Nahv” olan bu k�tap da 
aynı k�ş�ye a�tt�r. Avâm�l k�tabındak� konuların der�nlemes�ne �şlend�ğ� bu k�tap da kel�meler�n 
�‘rabını �nceler. Kâf�ye, İbn Hâc�b adıyla tanınan Osman b. Ömer (1248) tarafından yazılan bu 
eser, nah�v konularını pek çok örneklerle anlatan üst düzey b�r eserd�r. Bu esere “el -Fevâ�dü’z-
Zıyâ�yye fî Şerh�’l-Kâf�ye” adıyla yazılan, Molla Câmî (1492) tarafından hazırlandığı �ç�n de 
Molla Câmî adıyla b�l�n�r. (Hızlı, 2008, s. 34.)  
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Osmanlı Devlet� dönem�nde Of-Çaykara vad�s�ndek� medreseler�n 

d�ğer medreselerden en öneml� farkı, bazı dersler�n eks�k olması ve dersler�n 

hep aynı hoca tarafından ver�lmes�yd�. D�ğer medreselerde okutulan dersler, 

ayrı ayrı hocalar tarafından ver�lmekte, Of çevres�ndek� medreselerde Ahlak 

�lm�, Türk Edeb�yatı, S�yer-� Neb� ve İslam Tar�h� g�b� dersler de 

okutulmamaktaydı. (Saran, 2013, ss. 235-236.)  

Bu medreselerde eğ�t�m alan talebeler�n çoğunluğu Of, Çaykara ve 

komşu �lçelerden olmakla b�rl�kte Bayburtlu, G�resunlu, Ordulu, 

Gümüşhanel�, R�zel� talebeler de bulunmaktaydı. (Saran, 2013, s. 236.)  

Medreseler�n �şlev� ve özell�kler� açısından tam b�r uyumluluk 

�çer�s�nde olmasa da d�n� tedr�satın yoğun b�r şek�lde �şlend�ğ� alanlarda d�kkat 

çeken b�r tar�kat bağlamının da kısaca �rdelenmes� gerekt�ğ�n� düşünüyoruz. 

Genelde d�n�n temel �lke ve prens�pler�n�n uygulandığı bölgelerde tekkeler�n 

yer aldığı düşünüldüğünde,1869 Trabzon Salnames�ne göre bu coğrafyada bu 

kadar medrese olmasına rağmen sadece b�r tek tekken�n bulunması d�kkat 

çek�c�d�r. Özell�kle Trabzon’un doğusuna doğru olan bölgede batı tarafından 

çok daha az tekke bulunmaktadır. Trabzon merkezde 8, R�ze’de 3 ve Of’ta 

bulunan b�r tekken�n dışında Laz�stan sancağına bağlı Batum kazasına kadar 

olan bölgede h�çb�r tekke yer almamaktadır. Trabzon’un Batısında �se (Can�k 

sancağına bağlı) Bafra kazasına kadar 53 tekke bulunmaktadır. (c. I, ss. 70-

75)10 

Tar�kat anlayışının bu bölgede 19. asrın �k�nc� yarısından �t�baren 

yaygınlaştığı ve bunun daha çok Nakş�bendîl�k merkezl� olduğu 

görülmekted�r. Nakş�bendîl�ğ�n gel�şmes�n� ve özell�kle bu yörede 

yayılmasını sağlayan Ahmed Z�yaudd�n Gümüşhanevî (1813-1893), �lk 

medrese tahs�l�n� Of’un Çufaruksa/Uğurlu beldes�nde yapmıştır.(Günaydın, 

2008a, s.118.) Y�ne Gümüşhanevî’den hem medrese �l�mler�n� hem de 

tasavvuf� b�lg�ler�n� tahs�l ed�p zah�r ve batını, medrese ve tar�katı Kur’an ve 

Sünnet ç�zg�s�nde b�rb�r�ne yakınlaştırmayı büyük oranda başaran 

Dernekpazarılı Yusuf Şevk� Efend�’n�n (Yıldırım, 2002, ss. 572-573) yöredek� 

etk�nl�ğ�nden söz etmek gerek�r. Yusuf Şevk� Efend� (1840-1904)’n�n yanı 

                                                 
10 Hatta Mustafa Cansız’ın verd�ğ� b�lg�ye göre bölgede h�çb�r tekke yoktur. (Mustafa Cansız, 
“Of Kazasının Umum� Tar�hçes�”, İnan, Trabzon Halkev� Kültür Derg�s�, Yen� Ser� sayı: 38, s. 
13, aktaran, Günaydın, 2008a, s. 103.) 
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sıra Of’un Maps�no/Gürpınar beldes�nden Şeyh Ahmed Efend�, Çalekl� 

Dursun Fevz� Güven (1883-1977) ve Hacı Ferşad Efend� (1886-1929) hem 

medrese geleneğ� hem de tasavvuf eğ�t�m�n� b�r arada yürüten öneml� 

şahs�yetlerd�r. (Günaydın, 2008a, s.120.)  

Söz konusu medreseler�n f�z�k� durumuna da kısaca bakmak gerek�rse, 

Anadolu’da �nşa ed�len ve çok sayıda dersl�ğ� veya odası bulunan büyük 

medreseler�n genelde taş �şç�l�ğ� �le yapıldığı b�l�nmekted�r. Of yöres�nde �se, 

günümüze ulaşan medreseler �ncelend�ğ�nde n�speten daha küçük ve d�ğer 

medreselerde olduğu g�b� çoğu ahşaptan, b�r kısmı da taştan yapıldığı 

görülmekted�r. Öte yandan medreseler genelde bu şek�lde müstak�l b�r yapı 

olarak �nşa ed�l�rken, k�m� medreseler�n de ev�n b�r bölümünde faal�yet 

gösterd�ğ� anlaşılmaktadır. Örneğ�n Dernekpazarı Güney Mahalles�’nde 

Efend�oğlu Al� Şak�r Efend� 1899 yılında �nşa ett�ğ� ev�n b�r bölümünü 

öğrenc�ler�n ders okuyacağı şek�lde yaptırmış ve burada tedr�satını devam 

ett�rm�şt�r. Bunun yanı sıra Çaykaralı Hacı Hasan Efend� (1909-1982), 

tedr�satını kend� ev�n�n alt katındak� medresede yürütüyordu. Bu yapılar 

günümüzde de varlığını korumaktadır. (Günaydın, 2008a, ss.110-111.)  

Osmanlı genel�ndek� medreseler�n ger�lemes�ne yol açan nedenler�n11 

büyük ölçüde Of ve çevres�ndek� medreseler �ç�n de geçerl� olduğunu 

söylemek mümkündür. 1950’l� yıllarda Of yöres� medreseler�n�n 

müfett�şl�ğ�n� yapan Hasan Umur’un, Of halkının zek�, çalışkan, �lme ve 

eğ�t�me değer veren k�ş�l�ğe sah�p olduğunu, kazada mevcut 80 c�varında 

medresen�n ve 3-4 b�n kadar taleben�n bunu kanıtladığını �fade ett�kten sonra 

son dönemde medrese geleneğ�n�n bozulmasına da�r yaptığı değerlend�rme 

şöyled�r: 

 

                                                 
11 Nüfus yoğunluğu, devlet�n d�ğer müesseseler�ndek� bozukluklar, ulema çocukları 
(ulemazâdegân) sınıfının doğuşu, �lm�yeye a�t kanun-tal�mat ve geleneğ�n ç�ğnenmes� (Baltacı, 
1976, ss. 61-71), merkez�yetç�l�k, saltanat kavgası, talebe �syanları (Atay, 1983, ss. 136-138), 
17. asırdan �t�baren devlet�n sosyal ve ekonom�k düzen�n�n bozulmaya başlaması �le önce vakıf 
müesseses� sonra da ona bağlı olarak eğ�t�m ve öğret�m s�stem�n�n çökmeye yüz tutması, 
(Kodaman,  1980, ss. 10-11,) medreselerden �mt�hanların kaldırılması ve medresede 
okuyanların askerl�k h�zmet�nden muaf olmaları yüzünden asker kaçaklarının sığınağı olması. 
(Umur, 1949, s. 28.) 
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 “Bu medreseler�n bütün yurttak� medreseler g�b� zamana uygun –

b�l�nmes� zarur� olan- �l�mlerden mahrum bırakılmaları, ver�len emeğe 

karşı yapılan �fadey� mahdut b�r dereceye �nd�rm�şt�r. Dünyayı nurlara 

gark eden yen� �l�mler ve yen� usuller, b�z�m medreseler�n kapılarına 

yanaşamamıştır. Asırlarca evvel meydana konan nazar�yeler, usuller 

olduğu g�b� kalmamış, belk� tedenn� etm�şt�r. Hâlbuk� zamanın �cabatı, 

her şey g�b� medreseler de yen�l�kler, �nkılâplar �st�yordu. Uyandırıcı 

b�r �nkılâpçı bekleyen medreseler, üm�t ed�len�n aks�ne –yaşamak hakkı 

�ken, yanlış b�r f�kr�n tes�r�yle- ölümle karşılaştı ve yok yere memleket�n 

muhtaç olduğu b�r müessese yok olup g�tt�.” (Umur, 1949, s. 25.)  

Umur, ayrıca Of medreseler�ndek� kal�ten�n düşüşünü haftalık ders 

sayısının fazlalığına, müfredat yoğunluğuna ve okutulan dersler�n aynı 

müderr�s tarafından ver�lmes�ne bağlamaktadır:  

“Medreselerdek� müderr�sler�n okuttukları dersler�n hudutsuz 

olmasıdır. Herhang� b�r yüksek mektep veya l�sede b�r hocanın en çok 

haftada 20 saat ders okutab�leceğ�n� kabul edel�m –k� en yüksek b�r 

gayrett�r-. Medreselerde �se b�r hoca haftada ell� saat ders okuttuğu 

vak� �d�. İcabında Ems�le’den tut; sarf, nah�v, mantık, meânî, beyan, 

fıkıh, usulü fıkıh, kelâm, tefs�r, had�s g�b� dersler�n heps�n� b�r günde 

okutur. Bu durum karşısında hoca ne anlatır, talebe ne anlar. Eğer 

b�rkaç medrese müderr�sler� b�rleş�p b�r karar alarak derslere göre 

talebeler� taks�m kudret�n� göstereb�lselerd�, çok faydalı b�r yen�l�k 

yapmış olurlardı.” (Umur, 1949, s. 27.) 

Hasan Umur, kazadak� müderr�slerle yaptığı görüşmelerden elde ett�ğ� 

�nt�ba net�ces�nde medreseler�n �y�leşt�r�lmes�ne ve gel�şt�r�lmes�ne da�r 

yapılması gerekenler konusunda hazırladığı raporu, dönem�n Of müftüsü 

Bakkalzâde Hüsey�n Efend� (1854-1921)’ye sunmuş olmasına rağmen bu 

rapor pek d�kkate alınmamıştır. Raporda, medreselerde tak�p ed�len eğ�t�m-

öğret�m metodunun artık bozulmaya başladığı �fade ed�ld�kten sonra merkez� 

b�r konumda bulunan Of’un Çufaruksa/Uğurlu beldes�nde tek b�r medrese 

kurulup çağa ve hayata uygun bazı dersler�n �laves�yle b�r yen�l�k meydana 

get�r�lmes� gerekt�ğ�, dışarıdan gelecek hocaların masraflarının b�r şek�lde 
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karşılanması ve Bakkalzâde Hüsey�n Efend�’n�n müftülükten �st�fa ederek 

medrese müdürlüğünü yürütmes� talep ed�lm�şt�r. (Umur, 1949, ss. 28-29.)  

B�l�nd�ğ� g�b� 3 Mart 1924 tar�h�nde çıkarılan Tevh�d-� Tedr�sat Kanunu 

�le tüm yurtta medreseler kapatılmıştı. Pek tab��d�r k� ülke genel�ndek� 

medreseler kapatılınca son üç asıdır h�zmet verm�ş olan Of �lçes�ndek� 

medreseler de aynı akıbete maruz kalmış oldu. Aynı kanunla tüm yurtta açılan 

ve medreseler�n yer�ne �kame ed�len 29 İmam Hat�p L�ses�nden b�r� de Of’ta 

açılmıştır. Bununla b�rl�kte d�n eğ�t�m�ne bazı kısıtlamalar get�r�ld�ğ� ve sıkı 

tak�be tutulduğu da b�l�nmekted�r. 

Of’tak� medreseler�n kapatılmasıyla b�rl�kte bu bölgede d�n� eğ�t�m�n de 

b�tt�ğ�n� söylemek mümkün değ�ld�r. Of halkı, b�r Karaden�zl� olarak 

karşılaştığı problemlere esk� yoğunlukta olmasa da d�n eğ�t�m�ne kend�nce 

ürett�ğ� çözümle devam etm�şt�r. Of-Çaykara �st�kamet�ndek� Solaklı deres�yle 

ayrılan sırtları ve tepeler�ndek� yerleş�m alanlarını güvenl�k güçler� kontrol 

edem�yordu. Z�ra o dönemde köylere ulaşımı sağlayan araç yolları mevcut 

değ�ld�. Güvenl�k görevl�ler�n�n yaya yolunu tak�p etmek zorunda kalması 

neden�yle müderr�sler�n eğ�t�m faal�yetler�n� kontrol etmeler� oldukça 

zordu.(Günaydın, 2008a, s. 132.) Bölge �nsanının çokça önemsed�ğ� ve h�çb�r 

zaman vazgeçmek �stemed�ğ� d�n� eğ�t�me devam edeb�lmek adına uyguladığı 

�k�nc� metot da köye g�r�ş yollarına nöbetç� d�kmekt�. Jandarmanın geld�ğ�n� 

gören nöbetç�ler derhal köye haber ver�p eğ�t�me b�r süre ara ver�ld�ğ� sıkça 

duyulan vakalardandır.  

Mütedeyy�n bölge halkı d�n� h�zmet� yürütenlere ve güvenl�k güçler�ne 

karşı duydukları saygı ve güven neden�yle güvenl�k güçler� �le d�n� k�ml�ğ� 

olanlar arasında b�r yanlışlığa mahal vermeden b�r köprü kurmayı 

başarmışlardır. Bu sayede d�ğer bölgelerde güvenl�k güçler� �le halk arasında 

yaşanan �stenmeyen vakalar bu vad�de yaşanmamış oldu. Bu ara dönemdek� 

eğ�t�m, Gargar Müsl�m Efend� (1851-1938), Tayy�b Zühdü Efend� (1867-

1942), Çalekl� Dursun Efend�, Mehmet Rüştü Aşıkkutlu ve Hacı Hasan Ram� 

Efend� g�b� hocalarla tab�r ca�zse bazen yer üstünde bazen de yer altında 

sürdürülerek büyük b�r sorun olmaktan çıkmıştır. Net�ce �t�bar�yle 1924 

yılından �t�baren d�n eğ�t�m� alanında ortaya konan rezervler ve uygulanan 

kısıtlamalar sonucunda normal şartlarda �nkıtaa uğraması gereken bu s�stem�n, 

sözü ed�len ulemanın akılcı uygulamalarıyla devam edeb�lm�ş olması medrese 

geleneğ� açısından d�kkat çek�c� b�r durumdur. 
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Sonuç 
20. asrın sonlarında köyler�n�n tamamına yakınında b�rer, hatta bazı 

köyler�nde �k� medrese, 3-4 b�n dolayındak� medrese talebes� ve yüzlerce 

müderr�s� bulunan Of’un, bu yoğunluktak� medrese, müderr�s ve öğrenc� 

sayısının sorgulanması ve �rdelenmes� gereken b�r husus olduğunu ve tar�he 

bu anlamda not düşülmes� gerekt�ğ�n� düşünüyoruz. 1867-1873 yılları 

arasında Trabzon’da İng�l�z Konsolosluğu görev�nde bulunan W. G�fford 

Palgrave’n�n 29 Ocak 1873 tar�h�nde yayınladığı raporunda Of kazasının çok 

sayıdak� medreses�, müderr�s� ve talebes�yle ünlü olduğunu ve Anadolu’nun 

h�çb�r bölges�nde bu kadar çok sayıda molla ve müftüye rastlanmadığını �fade 

etmes� (Bkz. Meeker, 2005, s. 300) de bölgey� tanımlaması bakımından kayda 

değerd�r. 

Of, 1461 yılında Fat�h Sultan Mehmed tarafından fethed�lmes�nden 

sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun uyguladığı �skân pol�t�kası gereğ� bu 

bölgeye yerleşt�rd�ğ� Müslüman nüfus sayes�nde İslamlaştırılmıştır. Ayrıca 

burada Maraş’tan gelerek halkın �ht�da etmes�ne büyük katkısı olan Şeyh 

Osman Efend� ve �k� kardeş�n�n katkılarını da göz ardı etmemek gerek�r. 

Yörede yaklaşık üç asırlık b�r geçm�ş� olan medreseler ve medreseler 

özel�nde ‘Oflu Hoca’ namıyla ün salmış müderr�sler, bölge �nsanının hatta tüm 

Anadolu’nun eğ�t�m�nde akt�f b�r rol oynamış k�ş�ler oldukları 

anlaşılmaktadır. Ayrıca söz konusu bu müderr�sler sayes�nde geleneksel 

medrese eğ�t�m�n�n d�s�pl�nden tav�z vermeden sürdürülmüş olmasının da 

yören�n sosyo-kültürel yapısına değerl� katkıları olduğu muhakkaktır.  

Bölgede son b�rkaç yüzyıldır etk�n b�r şek�lde h�zmet verm�ş olan 

medreseler�n sayısı üzer�nde yaşanan karmaşanın büyük �ht�malle 

kaynaklardak� madd� yazım hatalarından kaynaklandığı ve buna bağlı olarak 

da Of’ta çevre �l ve �lçelerden fazla medrese olmakla b�rl�kte �dd�a ed�ld�ğ� 

kadar aşırı sayıdak� medresen�n bu bölgede yer almadığı anlaşılmaktadır.  

Vakt�yle d�n eğ�t�m�ne kısıtlamalar get�r�lmes� veya medreseler�n 

kapatılması medrese geleneğ�ne a�t eğ�t�m faal�yetler�n� sekteye uğratmış 

olmasına rağmen, ‘Oflu Hoca’ b�r şek�lde bu doğrultudak� faal�yetler�n� 

sürdürmüştür. Zor şartlar altında olsa da medrese eğ�t�m� alanındak� bu 

faal�yetler�n devam ett�r�lm�ş olması, bölgen�n kültürel ve d�n� yaşamında d�n 

eğ�t�m�n�n ne derece öneml� olduğunu gösteren en somut örneklerden b�r�s�d�r. 
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Ortaokul Öğrenc�ler�n�n Üç Nokta ve Sonsuzluk 

Kavramına İl�şk�n Görüşler� 
 

Kübra YILDIRIM* 

Cenk KEŞAN** 
 

Öz 
Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrenc�ler�n�n sonsuzluk ve üç nokta kavramlarına 
yönel�k farkındalıklarını tesp�t etmekt�r Bu çalışma durum (örnek olay) çalışması 
aracılığıyla gerçekleşt�r�lm�şt�r. Çalışma, İzm�r �l� Kemalpaşa �lçes�nde öğren�m gören  
5., 6., 7., ve 8. sınıflardan 10’ar öğrenc� olmak üzere toplam 40 öğrenc� �le 
yürütülmüştür. Bu çalışmada ortaokul öğrenc�ler�n�n sonsuzluk ve üç nokta  �lg�l� 
düşünceler� açık uçlu değerlend�rme sorularından oluşan görüşme formu �le 
toplanmıştır. Elde ed�len sonuçlar bet�msel anal�z �le anal�z ed�lm�şt�r. Çalışmada “üç 
nokta”, “en büyük sayı”, “sonsuzluk azalır mı “ ve “sonsuzluk artar  mı” olmak üzere 
4 tema vardır. Çalışma sonucunda öğrenc�ler�n bu temalara verd�kler� yanıtların 
çel�şk�l� olduğu ve öğrenc�ler tarafından bu kavramların tam olarak kavranmadığı 
görülmekted�r. Bu çalışmadan ortaokul öğrenc�ler�n�n (5, 6, 7 ve 8. sınıf )  ortaokulda 
karşılaştıkları bu �k� kavramı tam olarak öğrenemeden b�r üst eğ�t�m kurumuna geçt�ğ� 
sonucu çıkarılab�l�r. 
Anahtar Kel�meler: Ortaokul matemat�k ders� öğret�m programı, Sonsuzluk, Üç 
nokta, Ortaokul öğrenc�ler� 
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The Analys�s of Secondary School Students’ V�ews on 
The Concepts of Tr�ple Dot and Inf�n�ty  

 
Abstract 

The a�m of th�s study �s to determ�ne the awareness of the concept of �nf�n�ty and tr�ple 
dot �n secondary school students. Th�s study  was  conducted through case study. The 
study was carr�ed out w�th a total of 40 students, 10 of whom were students from the 
5th, 6th, 7th and 8th grades who were educated �n İzm�r Kemalpaşa prov�nce. In th�s 
study, the thoughts of the m�ddle school students about �nf�n�ty and tr�ple dot are 
cons�dered us�ng open ended evaluat�on quest�on forms. The results were analyzed by 
descr�pt�ve analys�s.  There are 4 themes �n the study:  "tr�ple dot", "greatest number", 
"�nf�n�ty decreases" and "�nf�n�ty �ncreases". In the study, �t �s seen that the answers 
g�ven by the students to these themes are contrad�ctory and the students do not fully 
understand these concepts. From th�s study, �t �s deduced that, secondary school 
students ( 5, 6, 7 and 8. grade) pass to a h�gher educat�on �nst�tut�on w�thout fully 
learn�ng these two concepts they encounter �n secondary school.  
Key Words: Secondary school maths curr�culum, Inf�n�ty, Tr�ple dot, Secondary 
school students

 

 

Kübra YILDIRIM-Cenk KEŞAN
Ortaokul Öğrenc�ler�n�n Üç Nokta ve Sonsuzluk Kavramına İl�şk�n Görüşler�

48



 
 

G�r�ş 
Matemat�ksel kavramlar matemat�k eğ�t�m�n�n ayrılmaz b�r parçasıdır. 

Matemat�k eğ�t�m�n�n genel amaçlarından b�r�nc�s� öğrenc�n�n matemat�ksel 

kavramları anlayab�lmes�n�, bunlar arasında �l�şk�ler kurab�lmes�n�, bu kavram 

ve �l�şk�ler� günlük hayatta ve d�ğer d�s�pl�nlerde kullanab�lmes�n� sağlamaktır 

(MEB, 2013). Bundan dolayı MEB (2013), matemat�ktek� kavramların 

gel�şt�r�lmes�n�n, bell� ders saatler� �le sınırlandırılmadan süreç �ç�nde 

gerçekleşt�r�lmes�n�n önem�n� vurgulamıştır. 

 Sonsuzluk kavramı uzun süre matemat�kç�ler�n uzak kalmayı terc�h 

ett�ğ� b�r konudur. Matemat�kç�ler arasında büyük tartışmaların yaşanmasına 

neden olan bu kavram uzun süre cevaplanamayan soruları da beraber�nde 

get�rm�şt�r (Kanbolat, 2010). Uzun yıllar bu kavram matemat�kç�ler arasında 

kabul görmese de daha sonraları bu kavramın varlığını kabul edenler  bu 

kavram �le �lg�l� kend� anlayışlarını oluşturmuşlardır (Aztek�n, 2008). 

Sonsuzluk g�b� tar�hte tartışmalara yol açan b�r konuda farklı matemat�ksel 

anlayışların ve kavram �majlarının oluşması doğal b�r durumdur (Aztek�n, 

2008). Öğrenc�ler açısından �se sonsuzluk kavramı karmaşık ve soyut b�r 

kavramdır (Kolar ve Cadez, 2012). Soyut b�r kavram olmasından ötürü görsel 

olarak b�ç�mlend�rmek ve yaşadığımız dünya �le �l�şk�lend�rmekte zorluklar 

yaşanmaktadır (Bozkuş, 2014). Öğrenc�ler�n günlük yaşam tecrübeler� her 

şey�n b�r sonunun olduğu yönünded�r. Bu durum öğrenc�ler�n matemat�ksel 

sonsuzluk anlayışlarını kısıtlamaktadır (İşleyen, 2013). Tall (2001) �se bütün 

sonsuzluk anlayışlarının öğrenc�ler�n sonlu deney�mler� sayes�nde ortaya 

çıktığını söylem�şt�r.  

Sonsuzluk matemat�kte ortaöğret�m ve l�sans düzey�nde sıklıkla 

kullanılan b�r kavramdır. Öğrenc�ler d�z�ler, ser�ler, l�m�t, sürekl�l�k, türev, 

�ntegral g�b� öneml� matemat�k konularında bu kavram �le daha sık 

karşılaşmaktadırlar. D�ğer b�r açıdan öğrenc�ler aslında bu kavram �le ortaokul 

yıllarında da karşılaşmaktadırlar. Ortaokul matemat�k öğret�m programına 

bakıldığında sonsuzluk kavramı �le �lg�l� herhang� b�r kazanım 

görülmemekted�r. Öğrenc�ler bu yıllarda sonsuzluk kavramını daha çok  

sezg�sel olarak kullanmaktadırlar (Özmantar, 2008).  Yapılan çalışmalar 

öğrenc�lerde sonsuzluk sezg�s�n�n var olduğunu göstermekted�r (S�nger  ve 

Vo�ca, 2003). Ortaokul programındak� doğru, düzlem, dev�rl� ondalık sayılar, 

p� sayısı, �rrasyonel sayı g�b� kavramların öğret�m�nde sonsuzluk kavramından 
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bahsed�lmekted�r fakat bu yıllarda öğrenc�ler�n bu kavramı öğrenmeler� daha 

çok sezg�sel kavrama veya tesadüf� öğrenmelerle gerçekleşmekted�r 

(Özmantar, 2008).  J�rotkova ve L�ttler (2004), öğrenc�ler�n sonsuzlukla �lg�l� 

düşünceler� �lk olarak amaçlı b�r öğret�m olamadan sezg�sel olarak gel�şt�ğ�n� 

söylem�şt�r. Ayrıca bu �nformal yolla öğrenme �ler�dek� öğrenmelerde 

sorunlara yol açab�l�r. Tall (1980), öğrenc�lerdek� sonsuzluk kavramına 

yönel�k sezg�sel düşünceler�n üzer�nde durulması gerekt�ğ�n� vurgulamıştır 

(aktaran Bozkuş, Toluk ve Çet�n, 2015). Bozkuş, Toluk ve Çet�n (2015), 

yapmış oldukları çalışmada öğrenc�ler�n sonsuzlukla �lg�l� gerçek hayattan 

ed�nd�kler� sezg�ler� olduğu görülmüştür. S�erp�nska (1987), b�rçok öğrenc�n�n 

sonsuzluk kavramını en büyük sayı olarak öğrend�ğ�n� ve bunun �ler�de 

sonsuzluk kavramına yönel�k öğrenc�lerde yanlış öğrenme ve zorluklara sebep 

olacağını bel�rtm�şt�r. Sonsuzluk kavramını öğrenc�ler�n günlük yaşam 

deney�mler� de etk�lemekted�r (Çel�k ve Akşan, 2013; S�nger ve Vo�ca, 2008). 

Sonsuzluk kavramının günlük yaşamdak� �lk akla gelen anlamı “sonu 

olmayan” veya “bell� b�r karşılığı olmaması” şekl�nded�r (Çel�k ve Akşan, 

2013). Matemat�k eğ�t�m�n�n genel amaçlarından b�r� öğrenc�lere �ler� b�r 

eğ�t�m alab�lmek �ç�n gerekl� matemat�ksel b�lg� ve becer�ler� kazandırmaktır 

(MEB, 2013). Bozkuş (2014), öğrenc�ler�n matemat�ksel öğrenmeler� �le 

�k�nc�l sezg�ler�n�n gel�şt�ğ�n� ve bu sezg�ler�n�n sonsuzluğu öğrenmeye daha 

elver�şl� olduğunu bel�rtm�şt�r.  

Sonsuzluk kavramı �le �lg�l� b�r çok çalışma yürütülmüştür (Aztek�n, 

2008; Dub�nsky, Weller, Mcdonald ve Brown, 2005; Ervynck, 1994; 

F�schbe�n, 2001; Kanpolat, 2010; Mamolo ve Zazk�s, 2008 ; Monaghan, 1986; 

S�nger ve Vo�ca, 2003; S�nger ve Vo�ca, 2008; Tall ve T�rosh, 2001; Narlı ve 

Narlı, 2013). Sonsuzluk kavramına yönel�k ülkem�zde az sayıda çalışma 

yapılmıştır (Aztek�n, 2008; Çel�k ve Akşan, 2013; Güven ve Karataş, 2004; 

İşleyen, 2013; Narlı ve Narlı, 2013; Bozkuş, Toluk ve Çet�n, 2015). Bu 

çalışmalardan ortaokul öğrenc�ler�ne yönel�k (Aztek�n, 2008; Narlı ve Narlı, 

2013; Bozkuş, Toluk ve Çet�n, 2015), ortaöğret�m öğrenc�ler�ne yönel�k 

(İşleyen, 2013), matemat�k öğretmen adaylarına yönel�k (Güven ve Karataş, 

2004; Çel�k ve Akşan, 2013)  ve doktora öğrenc�ler�ne yönel�k (Aztek�n, 

2008) çalışmalar yürütülmüştür. 
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Çalışmanın Amacı 
Kavram öğret�m� ve öğren�m� matemat�k eğ�t�m�n�n ayrılmaz b�r 

parçasıdır (Köksal, 2006). Öğrenc�ler matemat�ktek� b�r kavramı ne kadar 

doğru öğren�rlerse �ler�k� yıllarda oluşturacakları kavramları da daha doğru 

öğreneb�l�rler. Sonsuzluk öğrenc�ler�n en çok ortaöğret�m ve l�sans matemat�k 

dersler�nde karşılaştıkları b�r kavram olmasının yanında aslında ortaokul 

matemat�k müfredatındak� bazı kazanımlarda da sonsuzluk kavramı 

görülmekted�r. Doğru, ışın, dev�rl� ondalık sayı, p� sayısı, �rrasyonel sayı g�b� 

kavramlar öğrenc�ler�n ortaokul yıllarında karşılaştıkları kavramlardandır. Bu 

kavramların tam öğren�m� �ç�n sonsuzluk kavramının doğru kavranması 

gerekmekted�r (Özmantar, 2008). Ortaokul matemat�k ders� öğret�m 

programında sonsuzluk kavramına yönel�k b�r kazanım bulunmamaktadır. 

Öğrenc�ler bu kavramı tesadüf� veya sezg�sel olarak öğrenmekted�rler (Çel�k 

ve Akşan, 2013). Bu çalışmanın amacı sonsuzluk ve üç nokta kavramları 

hakkında öğrenc�ler�n farkındalıklarını bel�rlemekt�r. Ortaokul öğrenc�ler�n�n 

sonsuzluk ve üç nokta kavramlarına yönel�k farkındalıklarını bel�rlemek 

�ler�k� yıllardak� konularda (d�z�, l�m�t, sürekl�l�k, türev, �ntegral vb.) bu 

kavramlar karşılarına çıktığında yaşanab�lecek olası güçlükler� de 

öngöreb�lmem�ze yardımcı olab�leceğ� düşünülmekted�r.  

 

Yöntem 
Bu araştırmada durum (örnek olay) çalışması yöntem� kullanılmıştır. 

Durum çalışmaları çalışmaya konu olan ortam veya olayların bütüncül b�r 

yorumunu hedefler (Yıldırım ve Ş�mşek, 2011) ve araştırılan problem�n b�r 

yönünün der�nlemes�ne ve kısa sürede çalışılmasına �mkân sağlar. Durum 

çalışmaları araştırmacılara b�r problem�n özel b�r durumu üzer�ne yoğunlaşma 

fırsatı ver�r (Çepn�, 2007).  

 

Çalışma Grubu 
Araştırma grubu M�ll� Eğ�t�m Bakanlığına bağlı ortaokul 5, 6, 7 ve 8. 

sınıf öğrenc�ler�nden oluşmaktadır. Araştırma İzm�r �l�ndek� b�r ortaokuldak� 

öğrenc�ler �le gerçekleşt�r�lm�şt�r. Araştırma grubu seç�m�nde kolay 

ulaşılab�l�r ve amaçlı örnekleme yöntem� seç�lm�şt�r. Matemat�k ders�nde 

başarısı yüksek olan öğrenc�ler�n bu kavramlara yönel�k farkındalıklarının 
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daha fazla olduğu düşünüldüğü �ç�n başarısı yüksek olan öğrenc�ler �le 

çalışılmıştır. Her sınıf sev�yes�nden 10 öğrenc� seç�l�p toplam 40 öğrenc� �le 

çalışılmıştır.  

 

Ver� Toplama Aracı  
Bu çalışmada, ver� toplama aracı olarak görüşme formu uygulanmıştır. 

Bu araştırmanın yazarları tarafından hazırlanan aracın gel�şt�r�lme sürec�nde 

3 alan uzmanınn görüşler� alınmıştır. Görüşme formunda yer alan sorular, 

mevcut ortaokul matemat�k programı ve �lg�l� l�teratürlerden de yararlanılarak 

oluşturulmuştur. Hazırlanan 15 açık uçlu sorudan alan uzmanının görüşü 

alınarak dört tanes�n�n uygulamada kullanılmasına karar ver�lm�şt�r. Çıkarılan  

sorular öğrenc�ler�n sev�yes�ne uygun olmadığı ve öğrenc�lerde kafa 

karışıklığına sebep olab�leceğ� gerekçes�yle kullanılmamıştır. Buna göre form, 

öğrenc�ler�n sonsuzluk ve üç nokta kavramlarına yönel�k düşünceler�n� 

bel�rleyen 4 açık uçlu sorudan oluşmaktadır. Görüşme formunun soruları Ek-

1’de sunulmuştur.  

Uzman değerlend�rmes�nde uyuşum yüzdes� hesaplanmıştır. M�les ve 

Huberman (1994)’ün önerd�ğ� güven�l�rl�k �ç�n uyuşum 

yüzdes�  formülü  (Nax100)/(Na+Nd)  d�r. 2 alan uzmanı ayrı ayrı kodlamalar 

yapmış ve güven�rl�k yüzdes� % 96 bulunmuştur. Güven�rl�k yüzdes�n�n % 96 

bulunması araştırma �ç�n güven�l�r kabul ed�lmekted�r (M�les ve Huberman, 

1994). Kodlamadak� benzerl�k oranının fazla olması kodlayıcı güven�rl�ğ� 

açısından yeterl� bulunmuştur. 

 

Ver�ler�n Çözümlenmes�  
Öğrenc�lere uygulanan ve görüşme formundan elde ed�len ver�ler�n 

bet�msel anal�z� yapılmıştır. Bet�msel anal�z�n aşamaları; bet�msel anal�z �ç�n 

b�r çerçeve oluşturma, temat�k çerçeveye göre ver�ler�n �şlenmes�, bulguların 

tanımlanması, bulguların yorumlanması şekl�nded�r (Yıldırım ve Ş�mşek, 

2011). Öğrenc� cevapları “Tam ve İkna ed�c� açıklama”, “Bel�rs�z veya 

yeters�z açıklama”, “Yanlış açıklama” ve “Yanıt yok” şekl�nde dört kategor� 

göz önüne alınarak çözümlenm�şt�r. Kategor�ler� oluşturmada l�teratürde var 

olan kategor�lerden yararlanılmıştır ( Çel�k ve Akşan, 2013).  Her b�r kategor� 

ve bu kategor�de yer alan cevapların n�tel�ğ� aşağıda açıklanmıştır: 
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Tam ve �kna ed�c� açıklama: Tam ve doğru açıklamaları �çeren cevaplar, 

Bel�rs�z veya yeters�z açıklama: Yeters�z veya tam olarak 

anlaşılamayan cevaplar, 

Yanlış açıklama: Yanlış veya �l�şk�s�z açıklamalar �çeren cevaplar, 

Yanıt yok: Soruya cevap n�tel�ğ� taşıyacak herhang� b�r açıklama 

olmaması  

şekl�nded�r. 

 Görüşme formlarına  ver�len yanıtlar  2 alan uzmanı �le bel�rlenen 

kategor�ler altında b�r araya get�r�lm�şt�r. Öğrenc�ler�n bu kavramlara  a�t 

düşünceler� ortaya çıkarılmıştır. Kategor�lere göre frekansları ve yüzdeler� 

ayrı ayrı bel�rlenm�şt�r. Tablolardak� “Öğrenc� Cevapları” öğrenc�ler�n 

verd�kler� cevaplardan oluşan doğrudan alıntılardır. Öğrenc�ler “ Ö1, Ö2, Ö3, 

…, Ö40” şekl�nde kodlanmıştır. 

 

Bulgular 
Bu bölümde “üç nokta”, “ en büyük sayı”, “sonsuzluk azalır mı” ve 

“sonsuzluk artar mı” temaları altında bulgular sunulmuştur. 

Üç nokta temasına �l�şk�n bulgular: 

Öğrenc�ler�n “ 1,2,3,4 ,… “  koyduğumuz bu üç nokta ne demekt�r? 

“sorusuna �l�şk�n cevapları aşağıda ver�lm�şt�r. 

 

 
Tablo 1: 5. sınıf öğrenc�ler�n�n üç nokta temasına �l�şk�n açıklamaları 

Kategor�  f % Öğrenc� cevapları  

 

Yeters�z veya 

bel�rs�z açıklama 

 

 

10 

 

00 

 

“Devamı var demek” (Ö1, Ö2, Ö4, 

Ö6, Ö7, Ö9, Ö10) 

“Ger� kalan sayılar” (Ö8) 

“Daha b�tmed� demek” ( Ö3, Ö5)   
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Tablo 2: 6. sınıf öğrenc�ler�n�n üç nokta temasına �l�şk�n açıklamaları 
Kategor�  f % Öğrenc� cevapları  

 

Tam ve �kna ed�c� 

açıklama 

 

 

1 

 

10 

 

“Ver�len örüntüdek� sayıların 

ardışık olarak artarak sonsuza 

kadar devam ett�ğ�n� göster�r.” 

(Ö18) 

 

Yeters�z veya 

bel�rs�z açıklama 

 

 

9 

 

90 

 

“Devamı var demek” (Ö11, Ö12, 

Ö13, Ö14, Ö15, Ö16, Ö17, Ö19, 

Ö20) 

 
Tablo 3: 7. sınıf öğrenc�ler�n�n üç nokta temasına �l�şk�n açıklamaları 

Kategor�  f % Öğrenc� cevapları  

 

Tam ve �kna ed�c� 

açıklama 

 

 

1 

 

10 

 

“Ver�len örüntüdek� sayıların 

artarak  sonsuza kadar devam 

ett�ğ�n� göster�r.” (Ö24) 

 

Yeters�z veya 

bel�rs�z açıklama 

 

 

9 

 

90 

 

“Devamı var demek” (Ö21, Ö22, 

Ö25, Ö26,  

Ö27, Ö28, Ö29, Ö30) 

“Sonsuz demek” (Ö23) 

 

 
Tablo 4: 8. sınıf öğrenc�ler�n�n üç nokta temasına �l�şk�n açıklamaları 

Kategor�  f % Öğrenc� cevapları  

 

Tam ve �kna ed�c� 

açıklama 

 

 

1 

 

10 

 

“Sayıların artarak  sonsuza kadar 

devam ett�ğ�n� göster�r.” (Ö36) 

 

 

Yeters�z veya 

bel�rs�z açıklama 

 

 

8 

 

80 

 

“Devamı var demek” (Ö31, Ö32, 

Ö33, Ö34, Ö35, Ö38, Ö39) 

“Sonsuza kadar devamı var 

demek” (Ö37) 

Yanlış açıklama  1 10 “Örüntü “ (Ö40) 
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Beş�nc� sınıf  öğrenc�ler�n üç nokta temasına verm�ş oldukları cevaplar 

�ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n  tam ve �kna ed�c� açıklamalar �le yanlış 

açıklamalar kategor�ler�nde açıklamalar yapamadıkları görülmüştür. 

Öğrenc�ler�n açıklamaları yeters�z veya bel�rs�z açıklama kategor�s�nde 

olmuştur. Altıncı sınıf öğrenc�ler�n üç nokta temasına  verm�ş oldukları 

cevaplar �ncelend�ğ�nde b�r öğrenc�n�n tam ve �kna ed�c� b�r açıklama yaptığı 

ger� kalan dokuz öğrenc�n�n �se yeters�z ve bel�rs�z açıklamalarda bulunduğu 

ortaya çıkmıştır. Yed�nc� sınıf öğrenc�ler�n�n üç nokta temasına  verm�ş 

oldukları cevaplar �ncelend�ğ�nde y�ne altıncı sınıflarda olduğu g�b� b�r 

öğrenc�n�n tam ve �kna ed�c� b�r açıklama yaptığı d�ğer kalan dokuz öğrenc�n�n 

�se yeters�z veya bel�rs�z açıklama yaptığı ortaya çıkmıştır. Sek�z�nc� sınıf 

öğrenc�ler�n�n üç nokta temasına  verm�ş oldukları cevaplar �ncelend�ğ�nde; 

b�r öğrenc�n�n tam ve �kna ed�c� b�r cevap verd�ğ�, b�r öğrenc�n�n de yanlış 

cevap verd�ğ� anlaşılmıştır. Ger� kalan sek�z öğrenc�n�n cevapları da yeters�z 

veya bel�rs�z açıklama kategor�s�nde kalmıştır.  

En büyük sayı temasına �l�şk�n bulgular: 

Öğrenc�ler�n “2-5-8-11-14-17 -… sayı örüntüsündek� en büyük sayıyı 

söyleyeb�l�r m�s�n�z? Neden ?” sorusuna �l�şk�n cevapları aşağıda ver�lm�şt�r. 

 
Tablo 5: 5. Sınıf öğrenc�ler�n�n en büyük sayı temasına �l�şk�n açıklamaları 

Kategor� f % Öğrenc� cevapları 

 

Tam ve �kna ed�c� 

açıklama 

 

 

4 

 

40 

 

“Hayır, çünkü sayılar sonsuza kadar 

g�der.” (Ö2, Ö3, Ö5) 

“Sayılar sonsuza g�tt�ğ� �ç�n 

söyleyemey�z.” 

(Ö6) 

 

Yanlış açıklama  

 

6 

 

60 

 

“17” (Ö4, Ö10) 

“20”  (Ö7, Ö8, Ö9) 

“2” (Ö1)  

 
 
 
 
 

KSBD, İlkbahar 2017, y. 9, s.47-69

55



 
 

Tablo 6: 6. Sınıf öğrenc�ler�n�n en büyük sayı temasına �l�şk�n açıklamaları 
Kategor� f % Öğrenc� cevapları 

 

Tam ve �kna ed�c� 

açıklama 

 

 

3 

 

30 

 

“Hayır en büyük sayıyı 

söyleyemey�z.Çünkü üç nokta var, 

sonsuza kadar g�der.” (Ö17, Ö19) 

“Söyleyemey�z sonsuza kadar g�der.” 

(Ö18) 

 

Yeters�z veya 

bel�rs�z açıklama 

 

 

1 

 

10 

 

“Söyleyemem çünkü nereye kadar 

devam ett�ğ� bell� değ�l.” (Ö11) 

 

Yanlış açıklama  

 

5 

 

50 

 

“17” (Ö14, Ö15, Ö16) 

“Sonsuz” (Ö20) 

“2” (Ö13) 

 

Yanıt yok 

 

1 

 

10 

 

(Ö12) 

 

 
Tablo 7: 7. Sınıf öğrenc�ler�n�n en büyük sayı temasına �l�şk�n açıklamaları 

Kategor�  f % Öğrenc� cevapları  

 

Tam ve �kna ed�c� 

açıklama 

 

 

6 

 

60 

 

“ En büyük sayı yoktur. Üç nokta 

konmuş, bu demekt�r k� sayılar hala 

devam ed�yor.” (Ö22,  

Ö25,Ö30) 

“Gösteremey�z çünkü sonsuza kadar 

g�der.” (Ö23, Ö24) 

 

 

Yanlış açıklama  

 

4 

 

40 

 

“17” (Ö29)       

“Sonsuz sayı” (Ö27) 

“2, çünkü sayılar sıfıra yaklaştıkça 

büyür.” (Ö26)  

“20” (Ö21) 
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Tablo 8: 8. Sınıf öğrenc�ler�n�n en büyük sayı temasına �l�şk�n açıklamaları 
Kategor�  f % Öğrenc� cevapları  

 

Tam ve �kna ed�c� 

açıklama 

 

 

6 

 

60 

 

“Sayılar devam ett�ğ� �ç�n en  büyük 

sayı yoktur.” (Ö32, Ö39) 

“Örüntü sonsuza kadar devam eder 

gösteremem.” (Ö33 , Ö35, Ö36, 

Ö40) 

 

Yanlış açıklama  

 

4 

 

40 

 

“17” (Ö37) 

“Sonsuz” (Ö34, Ö38) 

“20” (Ö31) 

 
Beş�nc� sınıf öğrenc�ler�n�n en büyük sayı temasına �l�şk�n görüşler� 

�ncelend�ğ�nde; öğrenc�ler�n %40’ı soruya tam ve �kna ed�c� açıklamalarda 

bulunmuş, %60’ı �se yanlış açıklamalarda bulunmuştur. Altıncı sınıf 

öğrenc�ler�n�n en büyük sayı temasına �l�şk�n görüşler� �ncelend�ğ�nde 

öğrenc�ler�n %30’u tam ve �kna ed�c� açıklamalarda bulunmuş, %10’u yeters�z 

ve bel�rs�z açıklama kategor�s�nde, %50’s� yanlış açıklamalarda bulunurken 

b�r öğrenc� soruya yanıt veremem�şt�r. Yed�nc� sınıf öğrenc�ler�n�n en büyük 

sayı temasına �l�şk�n görüşler� �ncelend�ğ�nde %60’ı tam ve �kna ed�c� 

açıklamalarda bulunmuştur. Yed�nc� sınıf öğrenc�ler�n�n %40’ı yanlış 

açıklamalarda bulunmuştur. Sek�z�nc� sınıf öğrenc�ler�n�n en büyük sayı 

temasına �l�şk�n görüşler� �ncelend�ğ�nde %60’ı tam ve �kna ed�c� 

açıklamalarda bulunurken %40’ı �se yanlış açıklamalarda bulunmuştur. 

Yapılan yanlış açıklamalar �ncelend�ğ�nde “17” cevabını veren öğrenc�ler�n 

ver�len örüntüdek� sayılardan en büyüğü olduğu �ç�n verm�şlerd�r. Örüntünün 

devam ett�ğ�n� düşünemem�şlerd�r. Öğrenc�ler�n verd�ğ� yanlış cevaplardan 

b�r� olan “20” �se 17’den sonra gelen sayının olab�lecek en büyük sayı 

olduğunu düşünmeler�nden kaynaklanmaktadır. Ayrıca öğrenc�ler sonsuz d�ye 

b�r sayı oladuğunu düşünmekte ve bu sayının örüntüdek� en büyük sayı olduğu 

yanılgısını yaşamaktadır.  

Sonsuzluk azalır mı temasına �l�şk�n bulgular: 

Öğrenc�ler�n “İç�nde sonsuz tane kalem�n olduğu b�r kalem kutum olsa 

ve ben sınıfımdak� bütün arkadaşlarıma b�r kalem versem kalem kutumdak� 
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kalem sayısı azalır mı ? Ne kadar azalır?” sorusuna �l�şk�n cevapları aşağıda 

ver�lm�şt�r. 

 
Tablo 9: 5. sınıf öğrenc�ler�n�n sonsuzluk azalır mı temasına �l�şk�n açıklamaları 

Kategor�  f % Öğrenc� cevapları  

 

Tam ve �kna ed�c� 

açıklama 

 

 

2 

 

20 

 

“Azalmaz. Sonsuz kalem� olduğu 

�ç�n y�ne sonsuz kalem� kalır.” 

(Ö6, Ö7) 

 

Yeters�z veya 

bel�rs�z açıklama 

 

 

4 

 

40 

 

“Azalmaz.” (Ö1, Ö2,Ö9) 

“Çok olduğu �ç�n azalmaz.” (Ö8) 

 

Yanlış açıklama  

 

4 

 

40 

 

“Azalır. Ne kadar azaldığı 

b�l�nemez.” (Ö4)  

“Dağıtılan kalem kadar azalır. 

Kalan kalem sayısı b�l�nmez.” 

(Ö3) 

“Sınıfta kaç k�ş� varsa o kadar 

azalır.” (Ö5) 

“Azalır.” (Ö10) 
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Tablo 10: 6. sınıf öğrenc�ler�n�n sonsuzluk azalır mı temasına �l�şk�n açıklamaları 
Kategor�  f % Öğrenc� cevapları  

 

Tam ve �kna ed�c� 

açıklama 

 

 

5 

 

50 

 

“Azalmaz. Sonsuz kalem� olduğu 

�ç�n y�ne sonsuz kalem� kalır.” 

(Ö11, Ö12, Ö13, Ö14, Ö18) 

 

Yeters�z veya 

bel�rs�z açıklama 

 

 

1 

 

10 

 

“Azalmaz. Çünkü sonsuz sayı bell� 

değ�ld�r.” (Ö17) 

 

Yanlış açıklama  

 

3 

 

30 

 

“Azalır. Ne kadar azaldığı 

b�l�nemez.” (Ö19) 

“Azalır. Y�ne sonsuz tane kalır.” 

(Ö20) 

“Azalır. Sonsuz sayının kaç 

olduğunu b�lemed�ğ�m�z �ç�n b�r 

cevap veremey�z ama sonsuz tane 

kalem ded�ğ� �ç�n çok olduğunu 

anlarız.” (Ö15) 

 

Yanıt yok 

 

1 

 

10 

 

(Ö16) 

 

 
Tablo 11: 7. sınıf öğrenc�ler�n�n sonsuzluk azalır mı temasına �l�şk�n açıklamaları 

Kategor�  f % Öğrenc� cevapları  

 

Tam ve �kna ed�c� 

açıklama 

 

 

6 

 

60 

 

“Azalmaz. Sonsuz b�r şey 

tükenmez.” ( Ö22) 

“Azalmaz. Sonsuz kalem varsa 

azalmaz.” (Ö24, Ö30) 

“Azalmaz kaleml�kte sonsuz 

kalem kalır.” (Ö26) 

“Hala sonsuzdur çünkü sonsuzluk 

eks�lmeyecek kadar fazladır.” 

(Ö29) 

“Azalmaz. Azalsa da sonsuz 

kalem olduğu �ç�n bunu b�z fark 
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edemey�z. Y�ne sonsuz kalem 

kalır.” (Ö28)  

 

Yeters�z veya 

bel�rs�z açıklama 

 

 

1 

 

10 

 

“Azalmaz.” (Ö23) 

 

Yanlış açıklama  

 

3 

 

30 

 

“Sınıf sayısı kadar azalır.” (Ö21) 

“Sonsuzdan az kalır.” ( Ö27) 

“Azalır ama sayılamaz.” (Ö25) 

 
Tablo 12: 8. sınıf öğrenc�ler�n�n sonsuzluk azalır mı temasına �l�şk�n açıklamaları 

Kategor�  f % Öğrenc� cevapları  

 

Tam ve �kna ed�c� 

açıklama 

 

 

6 

 

60 

 

“Azalmaz. Sonsuz kalem� olduğu 

�ç�n y�ne sonsuz kalem� kalır.” 

(Ö31, Ö35, Ö36, Ö37, Ö39) 

“Sonsuz olduğu �ç�n azalmaz.” 

(Ö33) 

 

Yeters�z veya 

bel�rs�z açıklama 

 

 

2 

 

20 

 

“Azalmaz.” (Ö32, Ö34) 

 

Yanlış açıklama  

 

2 

 

20 

 

“Sonsuz-27 azalır.” (Ö38) 

“Sonsuz sayı olmadığı �ç�n 

b�l�nemez.” (Ö40) 

 
Beş�nc� sınıf öğrenc�ler�n�n sonsuzluk azalır mı temasına �l�şk�n 

görüşler� �ncelend�ğ�nde �k� öğrenc� tam ve �kna ed�c� açıklamalarda 
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bulunurken, beş öğrenc� yanlış açıklamalarda bulundukları tesp�t ed�lm�şt�r. 

Ger� kalan beş�nc� sınıf öğrenc�ler� yeters�z ve bel�rs�z açıklama kategor�s�nde 

açıklamalar yapmışlardır. Beş�nc� sınıf öğrenc�ler�n�n %50’s� yanlış açıklama 

yapmışlardır. Altıncı sınıf öğrenc�ler�n�n sonsuzluk azalır mı temasına �l�şk�n  

görüşler� �ncelend�ğ�nde beş öğrenc� tam ve �kna ed�c� açıklamada bulunduğu 

üç öğrenc�n�n �se yanlış açıklamada bulunduğu görülmekted�r. Altıncı sınıf 

öğrenc�ler�n�n %50’s� bu soruya tam ve �kna ed�c� açıklamalarda bulunmuştur. 

Yed�nc� sınıf öğrenc�ler�n�n sonsuzluk azalır mı temasına �l�şk�n  görüşler� 

�ncelend�ğ�nde altı öğrenc�n�n tam ve �kna ed�c� b�r açıklamada bulunduğu 

görülmüştür. Üç öğrenc� �se yanlış açıklamalarda bulunmuşlardır. Yed�nc� 

sınıf öğrenc�ler�n�n %60’ı tam ve �kna ed�c� açıklamada bulunmuşlardır. 

Sek�z�nc� sınıf öğrenc�ler�n�n sonsuzluk azalır mı temasına �l�şk�n görüşler� 

�ncelend�ğ�nde altı öğrenc� tam ve �kna ed�c� açıklamalarda bulunmuştur. İk� 

öğrenc� yeters�z ve bel�rs�z açıklamalar yaparken d�ğer �k� öğrenc� �se yanlış 

açıklamalarda bulunmuştur.  

Sonsuzluk artar mı temasına �l�şk�n bulgular: 

Öğrenc�ler�n “Shakespeare’�n “Beğend�ğ�n�z G�b�” �s�ml� oyununda 

Rosal�nd, Orlando’ya "Ben� ne kadar seveceks�n?" d�ye sorduğunda 

Orlando’nun verd�ğ� cevap: "Sonsuzluk ve b�r gün kadardır. S�zce Orlando 

Rosal�nd’ı sonsuzdan da mı çok sev�yor? Lütfen bu konudak� düşünceler�n�z� 

yazınız.” sorusuna �l�şk�n cevapları aşağıda ver�lm�şt�r. 

 
Tablo 13: 5. Sınıf öğrenc�ler�n�n sonsuzluk artar mı temasına �l�şk�n açıklamaları 

Kategor�  f % Öğrenc� cevapları  

 

Yeters�z veya 

bel�rs�z açıklama 

 

 

3 

 

30 

 

“Hayır “ (Ö1, Ö2) 

“Hayır. Sonsuz demek sonu yok 

demek anlamına  geld�ğ� �ç�n.” 

(Ö3) 

 

Yanlış açıklama  

 

6 

 

60 

 

“Evet, sonsuzdan çok sev�yor.” 

(Ö4, Ö5,Ö6,  

Ö7, Ö8, Ö9) 

 

Yanıt yok 

 

1 

 

10 

 

(Ö10) 
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Tablo 14: 6. Sınıf öğrenc�ler�n�n sonsuzluk artar mı temasına �l�şk�n açıklamaları 
Kategor�  f % Öğrenc� cevapları  

 

Yeters�z veya 

bel�rs�z açıklama 

 

 

1 

 

10 

   

“Hayır, sonsuzdan çok sevm�yor.” 

(Ö12) 

 

Yanlış açıklama  

 

9 

 

90 

 

“Evet, sonsuzdan çok sev�yor.” 

(Ö11, Ö13, Ö14, Ö15,  Ö16, Ö17, 

Ö18, Ö19, Ö20) 

 

 
Tablo 15: 7. Sınıf öğrenc�ler�n�n sonsuzluk artar mı temasına �l�şk�n açıklamaları 

Kategor�  f % Öğrenc� cevapları  

 

Yeters�z veya 

bel�rs�z açıklama 

 

 

1 

 

10 

 

“Sonsuzluk zaten b�r gün kadar 

değ�ld�r. Onun �ç�n sonsuzdan 

daha çok sevemez.” (Ö30) 

 

Yanlış açıklama  

 

7 

 

70 

 

“Evet, sonsuzluğun sonu yoktur.” 

(Ö21,Ö22) 

“Sonu gelmeyeceğ� anlamında “ 

(Ö23, Ö28) 

“Evet “ (Ö26, Ö27) 

“Evet sonsuzdan büyüktür.” (Ö29) 

 

Yanıt yok  

 

2 

 

20 

 

(Ö24, Ö25) 
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Tablo 16: 8. Sınıf öğrenc�ler�n�n sonsuzluk artar mı temasına �l�şk�n açıklamaları 
Kategor�  f % Öğrenc� cevapları  

 

Yeters�z veya 

bel�rs�z açıklama 

 

 

4 

 

40 

 

“Hayır, sonsuzdan ötes� yok.” 

(Ö31, Ö32, Ö34) 

“Sonsuzdan çok sevemez çünkü 

sonsuzdan fazlası yoktur.” (Ö33) 

 

Yanlış açıklama  

 

3 

 

30 

 

"Evet “ (Ö37) 

“Sonsuzluğun b�r gün b�teceğ�n� 

ve sen� sonsuzdan b�teceğ� b�r gün 

kadar sev�yorum d�yor.” (Ö35, 

Ö36) 

 

Yanıt yok 

 

3 

 

30 

 

(Ö38, Ö39, Ö40) 

 
Beş�nc� sınıf öğrenc�ler�n�n sonsuzluk artar mı temasına �l�şk�n 

görüşler� �ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n tam ve �kna ed�c� açıklamalarda 

bulunamadıkları görülmekted�r. Beş�nc� sınıf öğrenc�ler�n�n %30’u soruyu 

bel�rs�z ve yeters�z açıklamalarda bulundukları Tablo 13’den görülmekted�r. 

Öğrenc�ler�n %60’ı soruyu yanlış cevaplar ver�rken b�r öğrenc� de soruya yanıt 

veremem�şt�r. Altıncı sınıf öğrenc�ler�n�n sonsuzluk artar mı temasına �l�şk�n 

görüşler� �ncelend�ğ�nde öğrenc�ler y�ne beş�nc� sınıflarda olduğu g�b� tam ve 

�kna ed�c� açıklamalarda bulunamadıkları görülmekted�r. Altıncı sınıflarda b�r 

öğrenc� yeters�z veya bel�rs�z kategor�s�nde açıklamada bulunab�lm�şt�r. D�ğer 

kalan 9 öğrenc� yanlış cevaplar kategor�s�nde yer almaktadırlar. Yed�nc� sınıf 

öğrenc�ler�n�n sonsuzluk artar mı temasına �l�şk�n  görüşler� �ncelend�ğ�nde 

öğrenc�ler tam ve �kna ed�c� açıklamalarda bulunamamışlardır. B�r öğrenc� 

yeters�z ve bel�rs�z açıklama kategor�s�nde yer alırken yed� öğrenc� yanlış 

cevap kategor�s�nde yer almaktadır. Sek�z�nc� sınıf öğrenc�ler�n�n  sonsuzluk 

artar mı temasına �l�şk�n  görüşler� �ncelend�ğ�nde d�ğer üç sınıf sev�yes�nde 

olduğu g�b� sek�z�nc� sınıf öğrenc�ler�nden de tam ve �kna ed�c� açıklamalarda 

bulunab�len öğrenc� olmamıştır. Dört öğrenc� yeters�z veya bel�rs�z 

açıklamalarda bulunmuş üç öğrenc� �se yanlış cevaplar verm�şt�r.  

 

 

KSBD, İlkbahar 2017, y. 9, s.47-69

63



 
 

Sonuç ve Öner�ler 
Bu araştırmada, bazı öğrenc�ler üç noktanın sonsuza kadar devam 

ett�ğ�n� bel�rtm�şlerd�r. Bu sonuç Aztek�n’�n (2008), 7. sınıflarla yapmış 

olduğu çalışmasında öğrenc�ler�n üç noktanın sonsuza kadar devam ett�ğ�n� 

fark ett�kler�n� bel�rtt�ğ� sonucu �le aynıdır. Öğrenc�ler�n üç nokta �le �lg�l� 

görüşler� genell�kle “yeters�z veya bel�rs�z açıklama” kategor�s�nde yer alan 

“devamı var”, “ger� kalan sayılar” ve “ daha b�tmed�” g�b� cevaplardan 

oluşmaktadır. Üç nokta temasına yönel�k sorulan �lk soruya b�r öğrenc� yanlış 

cevap verm�şt�r. Bu öğrenc�n�n en büyük sayı temasındak� soruya verm�ş 

olduğu cevaba bakarak üç nokta kategor�s�ndek� soruyu yanlış anlamış olma 

olasılığı yüksek görünmekted�r. Üç nokta temasına yönel�k sorulan sorudan 

ve almış olduğumuz cevaplardan öğrenc�ler�n tesadüf� ve sezg�sel olarak bu 

kavramın farkında olduğu sonucunu çıkartab�l�r�z. Her sınıf sev�yes�nde 

öğrenc�lerden bazılarının �lk �k� soruya verm�ş olduğu cevaplar çel�şk�l� 

bulunmuştur. Bu öğrenc�ler üç noktanın sayıların devamını �fade ett�ğ�n� 

yorumlayab�lmeler�ne rağmen en büyük sayı temasında yanlış cevap 

verm�şlerd�r. Bu durum öğrenc�ler�n üç nokta kavramına yönel�k 

oluşturdukları farkındalığın yeterl� olmadığını göstermekted�r. Bazıları üç 

noktayı d�kkate almayıp örüntünün devam ett�ğ�n� fark etmed�kler� �ç�n 

örüntüdek� en büyük sayı olan “17” n�n en büyük sayı olduğu yanılgısına 

düşmüşlerd�r. Öğrenc�ler�n düştükler� b�r d�ğer yanılgı üç noktayı 17‘den 

sonra gelen sayı olarak algılamaları olmuştur. Halbuk� b�r öncek� soruda üç 

noktanın devam ett�ğ�n� �fade edeb�lm�şlerd�. Bu sonuçtan öğrenc�ler�n üç 

noktanın nereye kadar devam ett�ğ� konusunda b�r karmaşa yaşadığı 

çıkartılab�l�r.  

Öğrenc�ler üç noktanın sonsuza kadar devam ett�ğ�n� �fade edeb�l�yor 

olmalarına rağmen sonsuzu b�r sayı g�b� düşünüp en büyük sayının sonsuz 

olduğu yanılgısını yaşamaktadır. Öğrenc�ler�n �k�nc� soruda “sonsuz” cevabını 

vermeler� sonsuzluğu b�r sayı olarak düşündükler�n� ortaya çıkarmaktadır. 

Bozkuş, Toluk ve Çet�n (2015), özell�kle 5. sınıf öğrenc�ler�n�n sonsuzluğu en 

büyük sayı olarak tanımladığını gözlemlem�şlerd�r. Bozkuş (2014), 

öğrenc�ler�n %22’s�n�n �se en büyük sayının sonsuz olduğunu düşündükler�n� 

bulmuştur. İşleyen’�n (2013) yaptığı çalışmada da  ortaöğret�m öğrenc�ler�n�n 

sonsuzu b�r sayı olarak düşündükler� görülmüştür. Bu kavramla �lg�l� en 

öneml� sorun da  bu kavramın b�r sayıya eş tutulmasıdır (Monaghan, 1986). 
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S�erp�nska (1987), sonsuzluk kavramının genell�kle öğrenc�lere en büyük sayı 

olarak öğret�ld�ğ�n� söylem�şt�r (aktaran Bozkuş, 2014). Aynı zamanda 

Bozkuş (2014), bazı öğrenc�ler�n en büyük sayının olmadığına �nandıklarını 

ortaya çıkarmıştır. Ayrıca en büyük sayı �ç�n sonsuz den�lemeyeceğ�n� 

düşündükler�n� bel�rtm�şt�r. Bu çalışmada da bazı öğrenc�ler bu şek�lde 

düşünmekted�r. S�nger ve Vo�ca (2003), yapmış olduğu çalışmasında 11 

yaşındak� öğrenc�ler�n en büyük doğal sayının olmadığını söyleyeb�ld�kler� 

görülmüştür. 

Sonsuzluk azalır mı temasına a�t sorulan soruda çalışmaya katılan 11 

öğrenc� sonsuzluğun azalab�leceğ�n� düşünmekted�r. Öğrenc�ler�n bu 

düşünces�n�n altında yatan neden   sonsuzluğu b�r sayı olarak algılamaları 

olab�l�r. Öğrenc�ler sonsuzluğu b�r sayı g�b� algıladıkları �ç�n  sonsuz  den�len 

sayıdan b�r şey�n çıkab�leceğ�n� ya da eks�leb�leceğ�n� düşünmekted�rler. Bu 

düşünceden dolayı sonsuzluğun azalab�leceğ�ne yönel�k tahm�nler� vardır. 

Öğrenc�ler�n verm�ş oldukları “sınıf sayısı kadar azalır”, “ dağıtılan kalem 

kadar azalır” cevapları bu bulguyu ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda 

sonsuzluğun azalacağını düşünen öğrenc�lerden bazıları kalan kalem sayısının 

b�l�nemeyeceğ�n� bel�rtm�şt�r. Buradan öğrenc�ler�n sonsuzluk kavramını  

“sayılamayacak kadar çok” düşünces� �le özdeşleşt�rd�kler�n� söyleyeb�l�r�z. 

İşleyen (2013) ortaöğret�m öğrenc�ler�ne yönel�k yaptığı çalışmasında 

öğrenc�ler�n sonsuzluğu sayılamayan olarak düşündükler�n� bel�rtm�şt�r. 

Öğrenc�ler sonsuzluğu “sonu olmayan”, “devam eden”, “b�tmeyen”, 

“tükenmeyen” ve “sınırsız” olarak tanımlamaktadır (Bozkuş, 2014; S�nger ve 

Vo�ca, 2003; Mar�a, Thanas� ve Kater�na, 2009; Narlı ve Narlı, 2013; İşleyen, 

2013 ). Çel�k ve Akşan (2013) tarafından öğretmen adaylarıyla yapılan 

çalışmada öğretmen adaylarının  ve İşleyen (2013) tarafından ortaöğret�m 

öğrenc�ler�ne  yönel�k yapılan çalışmada öğrenc�ler�n sonsuzluk kavramı �le 

�lg�l� açıklamalarında günlük yaşam deney�mler�nden etk�lend�kler� sonucu 

bulunmuştur. Ayrıca öğretmen adaylarının  sonsuzluk kavramına �l�şk�n 

açıklamaları genel olarak, sonu olmayan, çok büyük, sınırsız, b�l�nmeyen sayı 

kavramları olmuştur (Çel�k ve Akşan, 2013). Aztek�n (2008) öğrec�ler�n 

sonsuzluk �le �lg�l� temel anlayışının sonsuzluğun b�tmeyen b�r şey olduğu 

yönünde olduğunu söylem�şt�r.  

Sonsuzluk artar mı temasına yönel�k sorulan soruda çalışmaya katılan 

25 öğrenc� sonsuzluğun artacağını, sonsuzluktan daha büyük b�r kavramın 
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olacağını düşünmekted�r. Öğrenc�ler burada y�ne sonsuzluğu b�r sayı g�b� 

düşünmekted�r. Bu yüzden sonsuza b�r ekleneb�leceğ�n� ve sonsuzdan daha 

büyük b�r büyüklüğün olacağını söylemekted�r. İşleyen (2013) ortaöğret�m 

öğrenc�ler�yle yapmış olduğu çalışmasında öğrenc�ler�n bazıları sonsuza b�r 

eklen�rse sonsuzu geçeb�leceğ�n� söylem�şt�r. Aynı çalışmada bazı 

öğrenc�ler�n sonsuza b�r eklen�rse y�ne sonsuz olur düşünces�ne sah�p 

oldukları görülmüştür. İşleyen (2013) öğrenc�ler�n “sonsuza b�r eklen�rse 

sonsuz olur” cevabının sezg�sel olmayıp almış oldukları eğ�t�m�n etk�s�n�n 

sonucu olduğunu söylem�şt�r. Öğrenc�ler�n bu tema altında verm�ş oldukları 

cevaplardan sonsuzluk �ç�n “sonu olmayan” g�b� b�r düşünceye sah�p oldukları 

görülmekted�r. Kanbolat (2010), çalışmasının sonucunda bazı katılımcıların 

sonsuzluğu sınırsız, sayılamayacak kadar çok olarak tanımlarken bazılarının 

�se sonsuzluğun b�r sonu olduğunu düşündükler�n� bel�rtm�şt�r.  

Sonsuzluk azalır mı ve sonsuzluk artar mı temalarına a�t sorulara 

ver�len cevaplar karşılaştırıldığında öğrenc�ler�n sonsuzluk kavramına �l�şk�n 

çel�şk�l� cevaplar verd�kler� görülmekted�r. Monaghan (1986), 16-18 yaş 

öğrenc�ler�n�n sonsuzluk ve l�m�t �le �lg�l� kavram algılarını araştırmış ve 

öğrenc�ler�n sonsuzluk �le �lg�l� algılarının tutarsız ve değ�şken olduğunu �fade 

etm�şt�r.  

S�nger ve Vo�ca (2007), sonsuzluk sezg�s�n�n öğrenc�lerde eğ�t�m-

öğret�me başlamadan önce olduğunu �fade etm�şt�r. Bu çalışmaya katılan 

öğrenc�ler bell� b�r öğret�m programına dayalı eğ�t�m-öğret�m almıştır. 

Öğret�m programında bu kavramlara yönel�k b�r kazanım bulunmamasına 

rağmen öğrenc�ler� sezg�sel veya tesadüf� olarak etk�leyeb�lecek bu 

kavramların sıkça kullanıldığı kazanımlar bulunmaktadır. Ancak çalışmaya 

genel olarak bakıldığında bu kavramlara yönel�k öğrenc�ler�n yaş sev�yeler� 

arasında fark görülmemekted�r. Öğret�m programındak� bu kavramlara 

yönel�k kazanımlar farklı yaş sev�yeler�ndek� bu öğrenc�ler�n sezg�ler� 

üzer�nde ayırt ed�c� b�r fark oluşturmamıştır. S�nger ve Vo�ca (2003) 

çalışmasında öğrenc�ler�n sonsuzluk sezg�ler�n�n yaşa bağlı olmadığını 

söylem�şt�r. Aztek�n’e (2008) göre sonsuzluk  kavramı açısından öğrenc�ler�n 

yaş sev�yeler� arasında çok büyük b�r fark yoktur. Aztek�n’e (2008) göre bu 

durumun neden� bu konuda kavram �majı gel�şt�recek çok fazla matemat�k 

öğret�m� yapılmamasıdır. Sonsuzluk azalır mı temasına yönel�k bulgular 

�ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n sınıf sev�yeler� arasında fark olduğu ve sınıf 
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sev�yes� arttıkça “tam ve �kna ed�c� açıklama” kategor�s�nde cevap veren 

öğrenc� sayısının arttığı görülmekted�r.  Güven ve Karataş (2004), sonsuz 

küme kavramının öğrenc�ler�n yaş sev�yeler� arttıkça gel�şme gösterd�ğ�n� ama 

bu gel�şmen�n çok alt düzeyde olduğunu bel�rtm�şt�r. Güven ve Karataş (2004) 

l�se-3 ve �lköğret�m matemat�k öğretmenl�ğ� öğrenc�ler� �le gerçekleşt�rd�ğ� 

çalışmasında öğrenc�lerde sonsuzluk kavramının gel�şmed�ğ�n�, öğrenc�ler�n 

b�lg�ler�n�n sezg�sel olduğunu ve matemat�ksel gerçekl�ğe dayanmadığını 

bel�rtm�şt�r.  

Ortaokul matemat�k ders� öğret�m programına bakılacak olursa 

öğrenc�ler 5. sınıftan 8. sınıfa kadar bu kavramlar �le karşılaşmaktadır. Buna 

rağmen öğrenc�ler�n bu kavramlara farkındalıklarının yeters�z olması 

sonsuzluk ve üç nokta kavramı �le �lg�l� ortaokul öğrenc�ler�ne yönel�k daha 

çok çalışmalar yapılması gerekt�ğ�n� düşündürmekted�r. Narlı ve Narlı (2013) 

formel eğ�t�m�n eks�kl�ğ�n� bel�rtm�şt�r. Bu kavramların Güven ve Karataş’ın 

(2004) da bel�rtt�ğ� üzere bütün sınıf sev�yeler�nde öğrenc�ler�n öğret�m 

programına adapte ed�lmes� gerek�r.  

KSBD, İlkbahar 2017, y. 9, s.47-69

67



 
 

Kaynakça 
Aztek�n, S. (2008). Farklı Yaş Gruplarındak� Öğrenc�lerde Yapılanmış Sonsuzluk 

Kavramlarının Araştırılması. Yayınlanmış Doktora Tez�. Gaz� Ün�vers�tes� Eğ�t�m 
Bölümler� Enst�tüsü, Ankara. 

Bozkuş, F. (2014). Ortaokul Öğrenc�ler�n�n Sonsuzluk Kavrayışları. Yayınlanmış Yüksek 
L�sans Tez�. Abant İzzet Baysal Ün�vers�tes� Eğ�t�m B�l�mler� Enst�tüsü, Bolu. 

Bozkuş, F., Toluk-Uçar, Z. ve Çet�n, İ. (2015). Ortaokul öğrenc�ler�n�n sonsuzluğu kavrayışları. 
Türk B�lg�sayar ve Matemat�k Eğ�t�m� Derg�s�, 6(3), 506-531. 

Çel�k, D., ve Akşan, E. (2013). Matemat�k Öğretmen� Adaylarının Sonsuzluk, Bel�rs�zl�k ve 
Tanımsızlık Kavramlarına İl�şk�n Anlamaları. Necat�bey Eğ�t�m Fakültes� Elektron�k 
Fen ve Matemat�k Eğ�t�m� Derg�s�, 7(1). 

Çepn�, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına g�r�ş. Trabzon: Celepler Publ�cat�ons. 
Dub�nsky, E., Weller, K., Mcdonald, M. A., ve Brown, A. (2005). Some h�stor�cal �ssues and 

paradoxes regard�ng the concept of �nf�n�ty: An Apos-Based analys�s: Part 1. 
Educat�onal Stud�es �n Mathemat�cs, 58(3), 335-359. 

Ervynck, G. (1994). Students' Concept�ons of Inf�n�ty �n the Calculus. Problems, Resources, 
and Issues �n Mathemat�cs Undergraduate Stud�es (PRIMUS), 4 (1), 84-96. 

F�schbe�n, E. (2001). Tac�t Models and Inf�n�ty. Educat�onal Stud�es �n Mathemat�cs, 48(2), 
309-329. 

Güven, B. ve Karataş, İ. (2004). Sonsuz kümeler�n karşılaştırılması: öğrenc�ler�n kullandığı 
yöntemler. Dokuz Eylül Ün�vers�tes� Buca Eğ�t�m Fakültes� Derg�s�, 15, 65 -73. 

İşleyen, T. (2013). Ortaöğret�m öğrenc�ler�n�n sonsuzluk algıları. Kastamonu Eğ�t�m Derg�s�, 
21(3), 1235-1252. 

J�rotkova, D. ve L�ttler, G. 2004. Ins�ght �nto pup�ls’ understand�ng of �nf�n�ty �n a geometr�cal 
context. Proceed�ngs of the 28th Conference of the Internat�onal Group for the 
Psychology of Mathemat�cs Educat�on, Vol 3 pp 97 – 104. 

Kanbolat, O. (2010). Bazı Matemat�ksel Kavramlarla İlg�l� Ep�stemoloj�k Engeller. 
Yayınlanmamış Yüksek L�sans Tez�. Karaden�z Tekn�k Ün�vers�tes�, Fen B�l�mler� 
Enst�tüsü, Trabzon. 

Kolar, V. M., ve Cadez, T. H. (2012). Analys�s of factors �nfluenc�ng the understand�ng of the 
concept of �nf�n�ty. Educat�onal Stud�es �n Mathemat�cs, 80(3), 389-412. Retr�eved 
from http://www.spr�nger.com/gp/ 

Köksal, M. S. (2006). Kavram öğret�m� ve çoklu zekâ teor�s�. Kastamonu Eğ�t�m Derg�s�, 14(2), 
473 480. 

Mar�a, K., Thanas�a, M., Kater�na, K., Constant�nos, C. ve George, P. (2009). Teachers’ 
percept�ons about �nf�n�ty: a process or an object?. Proceed�ngs of CERME 6 sunulan 
b�ld�r� (28 January- 1 February, Lyon, France, ss.1771-1780). 

Mamolo, A. ve Zazk�s, R. (2008). Paradoxes as a W�ndow to Inf�n�ty. Research �n Mathemat�cs 
Educat�on, 10(2), 167-182. 

M�les, M. B., ve Huberman, A. M. (1994). Qual�tat�ve data analys�s: An expanded sourcebook. 
Cal�forn�a, CA: Sage. 

M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı. (2013). Ortaokul matemat�k ders� 5-8. sınıflar öğret�m programı. 
Ankara. 

Monaghan, J.D. (1986). Adolescents' Understand�ng of L�m�ts and Inf�n�ty. Yayınlanmış 
Doktora Tez�, Un�vers�ty of Warw�ck. 

Narlı, S. ve Narlı, P. (2013). Sonsuz sayı kümeler� ışığında �lköğret�m öğrenc�ler�n�n sonsuzluk 
algı ve yanılgılarının bel�rlenmes�. Buca Eğ�t�m Fakültes� Derg�s�, 33, 122-133. 

Kübra YILDIRIM-Cenk KEŞAN
Ortaokul Öğrenc�ler�n�n Üç Nokta ve Sonsuzluk Kavramına İl�şk�n Görüşler�

68



 
 

Özmantar, F. ( 2008). Sonsuzluk Kavramı: Tar�hsel Gel�ş�m�, Öğrenc� Zorlukları ve Çözüm 
Öner�ler�. Eds. M.F.Özmantar, E. B�ngölbal� ve H.Akkoç. Matemat�ksel Kavram 
Yanılgıları ve Çözüm Öner�ler� (s.151 -180). Pegem Akadem�, Ankara. 

S�erp�ńska, A. (1987). Human�t�es students and ep�stemolog�cal obstacles related to l�m�ts. 
Educat�onal Stud�es �n Mathemat�cs, 18(4), 371-397. 

S�nger, M. ve Vo�ca, C. (2003). Percept�on of Inf�n�ty: Does �t Really Help �n Problem Solv�ng?. 
The Mathemat�cs Educat�on �nto the 21st Century Project Proceed�ngs of the 
Internat�onal Conference.  

S�nger, M., & Vo�ca, C. (2007). Ch�ldren’s Percept�ons on Inf�n�ty: Could They Be 
Structured?. Work�ng Group 3. Bu�ld�ng structures �n mathemat�cal knowledge 399, 
506. 

S�nger, F. M., ve Vo�ca, C. (2008). Between percept�on and �ntu�t�on: Learn�ng about �nf�n�ty. 
The Journal of Mathemat�cal Behav�or, 27(3), 188-205. 

Ş�mşek, H., ve Yıldırım, A. (2011). Sosyal b�l�mlerde n�tel araştırma yöntemler�. Ankara: 
Seçk�n Yayıncılık. 

Tall, D. O. (2001). Natural and Formal Inf�n�t�es. Educat�onal Stud�es �n Mathemat�cs, 48, 199– 
238. 

Tall, T. ve T�rosh, D. (2001). Inf�n�ty -The Never-End�ng Struggle. Educat�onal Stud�es �n 
Mathemat�cs, 48 (2-3),129-136. 

 

EK-1 
Görüşme Formu Soruları  
“1,2,3,4 ,…” koyduğumuz bu üç nokta ne demekt�r? 
“2-5-8-11-14-17 -…” sayı örüntüsündek� en büyük sayıyı söyleyeb�l�r m�s�n�z? Neden 
? 
İç�nde sonsuz tane kalem�n olduğu b�r kalem kutum olsa ve ben sınıfımdak� bütün 
arkadaşlarıma b�r kalem versem kalem kutumdak� kalem sayısı azalır mı ? Ne kadar 
azalır? 
Shakespeare’�n “Beğend�ğ�n�z G�b�” �s�ml� oyununda Rosal�nd, Orlando’ya "Ben� ne 
kadar seveceks�n?" d�ye sorduğunda Orlando’nun verd�ğ� cevap: "Sonsuzluk ve b�r 
gün kadardır. S�zce Orlando Rosal�nd’ı sonsuzdan da mı çok sev�yor? Lütfen bu 
konudak� düşünceler�n�z� yazınız. 
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Öz 
Bu çalışmada G�resun Ün�vers�tes�nde 2016-2017 eğ�t�m-öğret�m yılında öğren�m 
gören öğrenc�ler�n kend� ün�vers�teler�ne yönel�k h�zmet kal�tes� algılarının ve 
memnun�yet düzeyler�n�n ölçülüp bunların karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırma 
ver�ler� 2016-2017 eğ�t�m-öğret�m yılında G�resun Ün�vers�tes�ne bağlı Fakülte, 
Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında öğren�m gören toplam 437 öğrenc�den 
toplanmıştır. Araştırmada ver� toplama aracı olarak D�lşeker (2011) tarafından 
gel�şt�r�lm�ş olan memnun�yet anket� kullanılmıştır. Anket üç bölümden oluşmaktadır. 
İlk bölümde öğrenc�ler�n h�zmet kal�tes�ne �l�şk�n algılarını ölçmeye yönel�k olarak 
f�z�ksel özell�kler, destek h�zmetler�, uluslararasılaşma, akadem�k personel ve 
akadem�k olmayan personel değ�şkenler� kapsamında 52 �fadeye, �k�nc� bölümde 
öğrenc� memnun�yet�, �maj, tavs�ye ve sadakat �le �lg�l� 13 �fadeye yer ver�lm�şt�r. 
Araştırmada elde ed�len sonuçlara göre G�resun Ün�vers�tes�nde öğrenc�ler�n h�zmet 
kal�tes� ve öğrenc� memnun�yet algısının en yüksek Meslek Yüksekokulu öğrenc�ler� 
arasında olduğu görülmekted�r.  
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Evaluat�on of Sat�sfact�on of Students at G�resun 
Un�vers�ty 

 
Abstract 

Th�s study a�ms to f�nd out and compare the serv�ce qual�ty percept�on and the 
sat�sfact�on level of students attend�ng G�resun Un�vers�ty towards the�r own 
un�vers�ty �n the 2016-17 academ�c year. The data was collected from 437 students 
attend�ng to the facult�es, schools, and vocat�onal schools of G�resun Un�vers�ty. A 
survey, developed by D�lşeker (2011), was used as data collect�on tool. The survey 
has three sub-categor�es. The f�rst part �ncludes 52 statements ask�ng for students’ 
�deas on serv�ce qual�ty l�ke phys�cal cond�t�ons, support serv�ces, 
�nternat�onal�zat�on, academ�c and non-academ�c staff. The second part presents 13 
statements regard�ng students sat�sfact�on, �mage, recommendat�on and loyalty. The 
results of the study reveal that vocat�onal school students have the h�ghest level of 
sat�sfact�on and serv�ce qual�ty percept�on.  
Keywords: Un�vers�ty, G�resun Un�vers�ty, Student Sat�sfact�on 
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G�r�ş 
Ün�vers�teler, b�l�msel araştırma yapmak, ülke sorunlarına çözüm 

üretmek, gereks�n�m duyulan alanlarda n�tel�kl� �nsangücünü yet�şt�rmek, 

demokrat�k �lkeler�n ve özgür düşüncen�n şek�llenmes�ne öncülük etmek g�b� 

amaçları gerçekleşt�ren eğ�t�m kurumları olarak uzun zamandan ber� varlığını 

sürdürmekted�r. Bu anlamda ün�vers�teler toplumsal dönüşüme öncülük eden 

kurumlar olarak görülmekted�r. Ün�vers�teler toplumların ekonom�k, sosyal, 

kültürel, b�l�msel, teknoloj�k, et�k ve entelektüel gel�ş�m�nde öneml� b�r görev 

üstlenmekted�r. Özell�kle b�lg� toplumunda ün�vers�telerde n�tel�kl� eğ�t�m-

öğret�m ortamının yaratılması koşuluyla çağdaş b�r gel�şme düzey�n�n 

gerçekleşt�r�leb�lmes� kal�tel� b�r üret�m proses� �le mümkündür (Gençyılmaz 

ve Za�m, 1999). Günümüzde yükseköğret�m alanını etk�leyen en öneml� 

etkenlerden b�r�, rekabet�n g�derek küreselleşmes�d�r. Küresel rekabet 

ün�vers�teler üzer�nde öneml� b�r baskı unsuru hal�ne gelm�şt�r. Bu baskı 

ün�vers�teler� amaç, yapı, süreç ve çıktıları açısından kend�ler�n� yen�den 

gözden geç�rmek zorunda bırakmış, yen� anlayışlar gel�şt�rmeler�ne neden 

olmuştur. Kal�te güvence s�stemler�n� kurarak �şlevler�n�n etk�l�l�ğ�n� 

arttırmaya çalışan ve bu yolla ulusal ve uluslararası düzeyde, “eğ�t�m 

pazarı”dan daha çok öğrenc� çekeb�lmek �ç�n rekabet edeb�l�rl�k düzeyler�n� 

arttırmayı hedefleyen ün�vers�teler kal�te çalışmalarına hız vermekted�rler 

(Popl�, 2005). 

YÖK (2007) yükseköğret�mden beklenen �şlevler�, eğ�t�m, b�lg� üret�m� 

(araştırma) ve kamusal h�zmet �şlevler� olarak gruplandırarak, ün�vers�teler�n 

kamuya sunduğu ya da sunması gereken h�zmetler�n� beş grup �ç�nde 

sınıflandırmıştır. Bunlardan b�r�nc�s� eğ�t�m, �k�nc�s� özell�kle ün�vers�te 

hastaneler�n�n verd�kler� sağlık h�zmetler�, üçüncüsü sanay�n�n ve ülke 

savunmasının gereks�nmes�n� duyduğu yen�l�kler�n (�nnovasyon) 

gel�şt�r�lmes� ve projeler�n yapılması b�ç�m�nde sunulan kamusal h�zmetlerd�r. 

Dördüncü �şlev, özell�kle ger� kalmış bölgelerde yer alan ün�vers�telerle 

�lg�l�d�r. Bu ün�vers�telerden yerel kalkınmaya yol göstermes� ve onun etk�l� 

b�r aktörü olması beklenmekted�r. Onun b�r tür yerel kalkınma ajansı hal�ne 

gelmes� beklenmekted�r. Beş�nc� �şlev �se, savunmacılık (advocacy) olarak 

tanımlamıştır. Ün�vers�teden toplumun güçsüz kes�mler�n�n toplumdak� 

haklarının savunulması, yaşam kal�tes�n�n gel�şt�r�lmes�n� sağlayacak 

faal�yetler �ç�nde yer alması beklenmekted�r. Ün�vers�teler�n beklenen 
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�şlevler� yer�ne get�rmes�nde öncülük eden en öneml� değ�şken eğ�t�m 

öğret�mde ve ün�vers�ten�n sunmuş olduğu h�zmet alanlarında kal�ten�n 

artırılmasıdır. Alanyazında kal�ten�n değerlend�r�lmes� ve algılanmasında 

ün�vers�ten�n b�leşenler�nden olan öğrenc�ler�n memnun�yet algısı öneml� b�r 

ölçüt olarak kullanılmaktadır.   

Eğ�t�m öğret�m sürec�nde b�lg�y� öğrenecek olan temel unsur 

öğrenc�d�r. Öğrenc�n�n memnun�yet� öğrenmeye �l�şk�n �steğ�n� de etk�ler. 

Memnun�yet kavramı, hem akadem�k hem de akadem�k olmayan çevrelerde 

önemle üzer�nde durulan b�r konudur. Akadem�k çevrelerde öğren�c�ler�n 

memnun�yet�, kolejler�n ve ün�vers�teler�n müfredatlarını değ�şen p�yasa 

koşullarına daha hassas hale get�rmeler�ne fırsat ver�r (Eyck ve ark., 2009; 

W�towsk�, 2008). 

Eğ�t�m öğret�m sürec�nde b�lg�y� öğrenecek olan temel unsur 

öğrenc�d�r. Öğrenc�n�n memnun�yet� öğrenmeye �l�şk�n �steğ�n� de etk�ler. 

Memnun öğrenc�ler öğrenmeye devam etmeye güdülen�rler çünkü yaptıkları 

�ş�n değer�n� görürler (Keller, 2007). Memnun�yet, b�r h�zmet�n tatm�n ed�c� 

b�r şek�lde yer�ne get�r�ld�ğ�ne �l�şk�n algı olarak tanımlanmaktadır (Ol�ver, 

1999).  Okulun g�rd�s� olarak görülen öğrenc�ler�n aldıkları eğ�t�m boyunca 

okulla �lg�l� beklent�ler�n�n karşılanması ve öğrenc�ler�n memnun�yet�n�n 

sağlanması okulun kal�tel� çıktı vermes�n� sağlayacaktır (Kayıkçı ve Sayın, 

2010). 

Ün�vers�ten�n sunmuş olduğu h�zmetlerden en çok yararlanan grup 

olarak öğrenc�ler�n beklent� ve memnun�yet düzeyler�n�n nesnel araç ve 

çalışmalarla saptanması ve �zlenmes�, bu konuda elde ed�len ver�lere göre 

ün�vers�ten�n hedefler�ne ulaşılıp ulaşılmadığının ve h�zmet kal�te 

değerlend�r�lmes� son derece öneml�d�r. Bu konudak� araştırma sonuçlarının 

akadem�k program, bölüm, fakülte ve ün�vers�te yönet�c�ler�ne rehberl�k 

etmes� beklenmekted�r. Öğrenc�n�n memnun�yet sev�yes�n� bel�rlemek �ç�n 

kal�ten�n öneml� b�r rol oynadığı göster�ld�ğ� �ç�n, kal�ten�n b�rkaç boyutunu 

tartışmak uygun olacaktır. Güven�l�rl�k, anlayışlılık, er�ş�m, yeterl�l�k, 

nezaket, �let�ş�m, kred�b�l�te, güvenl�k, müşter�y� anlama ve gerçekl�l�k en çok 

kullanılan kr�telerden bazıları olmakla b�rl�kte, yapılan araştırmalar kal�ten�n 

b�r d�z� farklı yolla ölçüleb�leceğ�n� gösterm�şt�r. (Lagrosen ve ark., 2004). 

Öğrenc�ler�n beklent�ler�n�n karşılanma düzey� hem başarılarını hem de 

doyum düzeyler� üzer�nde etk�l�d�r. Öğrenc�ler�n beklent�ler karşılanamaması 
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ş�kayetler� ve doyumsuzluğu arttırmaktadır. Öğrenc�ler�n beklent�ler�n�n 

karşılanması durumunda, ün�vers�teden alacakları doyum düzey� de 

yükselmekted�r. (Ch�andotto, B�n� ve Bertacc�n�, 2007; Harvey ve Green, 

1993; Goodenow ve Grady, 1992). Bu nedenle bu araştırmada öğrenc�ler�n 

h�zmet kal�tes�ne �l�şk�n algılarını ölçmeye yönel�k olarak f�z�ksel özell�kler, 

destek h�zmetler�, uluslararasılaşma, akadem�k personel ve akadem�k olmayan 

personel değ�şkenler� ve �k�nc� bölümde öğrenc� memnun�yet�, �maj, tavs�ye 

ve sadakat �le �lg�l� boyutlar �ncelenm�şt�r. Araştırmada F�z�ksel Özell�kler; 

Ün�vers�ten�n eğ�t�m h�zmet� ver�len b�naların, araç ve gereçler�n f�z�ksel 

görünümü, Destek H�zmetler�; Eğ�t�m h�zmet� dışında ver�len h�zmetler� 

�çeren sosyal etk�nl�kler ve kültürel faal�yetler�, Uluslararasılaşma; 

Ün�vers�ten�n uluslararasındak� �t�barı ve öğrenc�, personel değ�ş�m�n�, 

Akadem�k ve Akadem�k Olmayan Personel; Akadem�k personel�n tutum, 

davranış ve dış görünümünü, Memnun�yet; Öğrenc�ler�n memnun�yetler�n� 

İmaj; Ün�vers�ten�n �majıyla �lg�l� öğrenc�ler�n görüşler�n�, Tavs�ye; 

Öğrenc�ler�n eğ�t�m gördükler� ün�vers�tey� başkalarına tavs�ye ed�p 

etmemeler�n�, Sadakat; öğrenc�ler�n ün�vers�teler�ne olan bağlılığını �fade 

etmekted�r.  

Bu araştırmanın temel amacı, G�resun Ün�vers�tes�nde 2016-2017 

eğ�t�m-öğret�m yılında öğren�m gören öğrenc�ler�n kend� ün�vers�teler�ne 

yönel�k h�zmet kal�tes� algılarının ve memnun�yet düzeyler�n�n ölçülüp 

bunların karşılaştırılmasıdır. H�zmet kal�tes� ve memnun�yet düzeyler�ndek� 

eks�kl�kler�n saptanıp, bu eks�kl�kler�n g�der�lmes� �le eğ�t�m-öğret�m�n daha 

n�tel�kl� hale get�r�leceğ� düşünülmekted�r. 

Bu temel amaç çerçeves�nde yanıt aranan alt problem �se; G�resun 

Ün�vers�tes�’ne bağlı fakültelerde/Meslek Yüksekokullarında/Uygulamalı 

B�l�mler Yüksekokulunda öğren�m gören öğrenc�ler�n, (a) f�z�ksel özell�kler, 

(b) destek h�zmetler�, (c) uluslararasılaşma, (d) akadem�k personel, (e) 

akadem�k olmayan personel (f) memnun�yet (g) �maj, (h) tavs�ye ve (ı) sadakat 

boyutlarındak� beklent� ve memnun�yet düzeyler� ned�r? 

 

Yöntem 
Araştırma Model� 

Bu araştırma öğrenc� görüşler�n� anket yoluyla elde etmey� amaçlayan 

tarama model�nde bet�msel b�r çalışma olarak tasarlanmış ve 
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gerçekleşt�r�lm�şt�r. Tarama modeller� geçm�şte ya da halen var olan b�r 

durumu var olduğu şekl� �le bet�mlemey� amaç ed�nen araştırmalar �ç�n uygun 

b�r modeld�r. Genel tarama modeller�; çok sayıda elemandan oluşan b�r 

evrende, evren hakkındak� genel yargıya varmak amacı �le evren�n tümü ya da 

ondan alınacak b�r grup örnek ya da örneklem üzer�nde yapılan tarama 

düzenlemeler�d�r (Karasar, 2006). 

Çalışma Grubu 

Araştırmada G�resun Ün�vers�tes�nde 2016-2017 eğ�t�m-öğret�m 

yılında öğren�m gören fakülte ve uygulamalı b�l�mler yüksekokulunda 4. 

Sınıflar ve Meslek yüksekokullarında �se 2. Sınıflara devam eden öğrenc�ler 

seç�lm�şt�r. Her �k� grupta da son sınıfların seç�lme neden� bu sınıfta öğren�m 

gören öğrenc�ler�n d�ğer sınıfta yer alan öğrenc�lere göre daha uzun b�r zaman 

ün�vers�tede öğren�m görmeler�d�r. Bu sınıfta yer alan öğrenc�ler�n anket 

maddeler�n� daha sağlıklı �şaretleyecekler� varsayılmıştır.  Çalışma grubunun 

bel�rlenmes�nde amaçlı örnekleme yöntemler�nden “kolay ulaşılab�l�r durum 

örneklemes�” kullanılmıştır. Kolay ulaşılab�l�r durum örneklemes� yöntem�, 

araştırmacıya hız ve prat�kl�k kazandırır. Çünkü bu yöntemde araştırmacı, 

yakın olan ve er�ş�lmes� kolay olan b�r durumu seçer (Yıldırım & Ş�mşek, 

2008). 
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Öğrenc�ler�n Öğren�m Gördükler� B�r�mlere Göre 
Dağılımı 

B�r�mler Öğrenc� 
Sayısı 

Yüzde 
Oranı 

(%) 

Öğrenc� Sayısı 

Eğ�t�m Fakültes� 3481 14 56 
Fen Edeb�yat 1480 5 20 
İkt�sat 2382 9 40 
Mühend�sl�k 402 2 10 
Sağlık B�l�mler� 711 3 15 
Spor B�l�mler� 265 1 5 
Görele UBYO 797 3 15 
Şeb�nkarah�sar UBYO 810 3 15 
Alucra Turan Bulutçu 
MYO 

1168 5 20 

Derel� MYO 200 1 5 
Esp�ye MYO 1154 5 20 
Eynes�l Kam�l Nalbant 
MYO  

640 2 10 

Sağlık H�zmetler� MYO 439 2 10 
Şeb�nkarah�sar Tekn�k 
B�l�mler MYO 

1009 4 16 

Şeb�nkarah�sar Sosyal 
B�l�mler MYO 

1473 6 25 

T�rebolu Mehmet Bayrak 
MYO 

1873 7 30 

Toplam 25271 100 437 

 
Ver� Toplama Aracı 

Araştırmada ver� toplama aracı olarak Öğrenc� Memnun�yet Anket� 

kullanılmıştır. Anket D�lşeker (2011) tarafından gel�şt�r�lm�şt�r. Anket üç 

bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde öğrenc�ler�n h�zmet kal�tes�ne �l�şk�n 

algılarını ölçmeye yönel�k olarak f�z�ksel özell�kler, destek h�zmetler�, 

uluslararasılaşma, akadem�k personel ve akadem�k olmayan personel 

değ�şkenler� kapsamında 52 �fadeye, �k�nc� bölümde öğrenc� memnun�yet�, 

�maj, tavs�ye ve sadakat �le �lg�l� 13 �fadeye yer ver�lm�şt�r. Yan� ankette 

toplam 65 �fade yer almaktadır. 

Hazırlanan 65 �faden�n 7’l� L�kert ölçeğ� yardımıyla değerlend�r�lmes� 

�stenm�şt�r. İfadelere ver�len yanıtlar Kes�nl�kle katılmıyorum=1, 

Katılmıyorum=2, Kısmen katılmıyorum=3, Kararsızım=4, Kısmen 
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katılıyorum=5, Katılıyorum=6 ve Kes�nl�kle katılıyorum=7 şekl�nde 

sınıflandırılmıştır. 

Anket formundak� boyutlar ve boyutların madde sayıları şu şek�lded�r: 

1. F�z�ksel Özell�kler: Ün�vers�ten�n eğ�t�m h�zmet� ver�len b�naların, 

araç ve gereçler�n f�z�ksel görünümüyle �lg�l� �fadeler (1-7. maddeler) 

2. Destek H�zmetler�: Eğ�t�m h�zmet� dışında ver�len h�zmetler� �çeren 

sosyal etk�nl�kler ve kültürel faal�yetlerle �lg�l� �fadeler (8-17. maddeler) 

3. Uluslararasılaşma: Ün�vers�ten�n uluslararasındak� �t�barı ve 

öğrenc�, personel değ�ş�mler�yle �lg�l� �fadeler (18-21. maddeler) 

4. Akadem�k Personel: Akadem�k personel�n tutum, davranış ve dış 

görünümler�yle �lg�l� �fadeler (22-39. maddeler) 

5. Akadem�k Olmayan Personel: Akadem�k olmayan personel�n 

tutum, davranış ve dış görünümler�yle �lg�l� �fadeler (40-52. maddeler) 

6. Memnun�yet: Öğrenc�ler�n memnun�yetler�n� ölçmeye yönel�k 

�fadeler (53-56. maddeler) 

7. İmaj: Ün�vers�ten�n �majıyla �lg�l� öğrenc�ler�n görüşler�n� almaya 

yönel�k �fadeler (57-59. maddeler) 

8. Tavs�ye: Öğrenc�ler�n eğ�t�m gördükler� ün�vers�tey� başkalarına 

tavs�ye ed�p etmemeler�n� �çeren �fadeler (60-62. maddeler) 

9. Sadakat: Öğrenc�ler�n ün�vers�teler�ne olan bağlılığını ölçmeye 

yönel�k �fadeler (63-65. maddeler) 

Ankette F�z�ksel Özell�kler boyutu �le ün�vers�tedek� ders araç ve 

gereçler�n�n yeterl� olup olmadığı, b�naların görünümü hakkında b�lg�ler; 

Destek H�zmetler� boyutu �le eğ�t�m h�zmet� dışındak� h�zmetler yan� sosyal 

etk�nl�kler ve kültürel faal�yetlerle �lg�l� b�lg�ler; Uluslararasılaşma boyutu �le 

ün�vers�ten�n uluslararasındak� �t�barı ve öğrenc�, personel değ�ş�mler�yle 

�lg�l� b�lg�ler elde ed�lmes� amaçlanmaktadır.  Akadem�k Personel boyutu �le 

akadem�k personel�n tutum, davranış ve dış görünümler�yle �lg�l� b�lg�ler; 

Akadem�k Olmayan Personel boyutu �le akadem�k olmayan personel�n tutum, 

davranış ve dış görünümü �le �lg�l� b�lg�ler elde ed�lmekted�r. 

Anket�n h�zmet kal�tes� ölçeğ�ndek� F�z�ksel Özell�kler boyutunda yer 

alan �fadeler�n Cronbach Alpha değer� 0,856, Destek H�zmetler� boyutundak� 

�fadeler�n Cronbach Alpha değer� 0,872, Uluslararasılaşma boyutundak� 

�fadeler�n Cronbach Alpha değer� 0,804, Akadem�k Personel boyutunda yer 

alan �fadeler�n Cronbach Alpha değer� 0,965, Akadem�k Olmayan Personel 
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boyutundak� �fadeler�n Croncabh Alpha değer� �se 0,960 olarak bulunmuştur. 

H�zmet kal�tes� ölçeğ�n�n genel Cronbach Alpha değer� �se 0,975 bulunmuştur. 

Bu değerlere göre 52 �faden�n yer aldığı bu ölçeğ�n yüksek güven�l�rl�ğe sah�p 

olduğu görülmekted�r.  

Ankette yer alan memnun�yetle �lg�l� �fadeler�n Cronbach Alpha değer� 

0,932, �maj �le �lg�l� �fadeler�n Cronbach Alpha değer� 0,922, tavs�ye �le �lg�l� 

�fadeler�n Cronbach Alpha değer� 0,940 ve sadakat �le �lg�l� �fadeler�n 

Cronbach Alpha değer� 0,938 olarak bulunmuştur. Sonuçta araştırmada 

kullanılan ölçekler�n güven�l�rl�kler� �ç�nde en düşük Cronbach Alpha değer� 

0,804 olduğundan, ölçekler�n tümünün yüksek derecede güven�l�r oldukları 

söyleneb�l�r. 

Değerlend�rmede 7’l� L�kert ölçeğ� kullanılmıştır. Dolayısıyla ortalama 

değer�n 4 olması cevaplayıcının �fadeye ne katıldığını ne de katılmadığını 

(kararsız kalındığını) göster�rken, 4’ten 1’e doğru yaklaşıldıkça �fadeye 

katılmama, 4’ten 7’ye doğru yaklaştıkça da �fadeye katılma m�ktarının 

yükseld�ğ� söyleneb�l�r. 

 
Tablo 2. 7’l� L�kert Ölçeğ�ne Göre Ar�tmet�k Ortalamaların Değerlend�rme Aralığı  

Aralık Seçenek 
1.00-1.86 Kes�nl�kle katılmıyorum 
1.87-2.71 Katılmıyorum 
2.72-3.57 Kısmen katılmıyorum 
3.58-4.43 Kararsızım 
4.44-5.29 Kısmen katılıyorum  
5.30-6.14 Katılıyorum 
6.15-7.00 Kes�nl�kle katılıyorum 

 
Bulgular 

Bu bölümde anket� cevaplandıran öğrenc�ler�n kend� kurumlarına 

yönel�k toplam puan ve her b�r boyuta yönel�k ortalama puanları ver�lm�şt�r. 

Tablo 1’de G�resun Ün�vers�tes� öğrenc�ler�n�n öğren�m gördükler� 

kurumların değerlend�rme puan ortalamaları ver�lm�şt�r.  
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Tablo 3. G�resun Ün�vers�tes� Öğrenc�ler�n�n Öğren�m Gördükler� Kurumlarını 
Değerlend�rme Puan Ortalamaları 
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Tablo 1 �ncelend�ğ�nde toplam puanlar üzer�nde öğrenc�ler�n h�zmet 

kal�tes� ve öğrenc� memnun�yet algısı en yüksek üç b�r�m Esp�ye Meslek 

Yüksekokulu  ( X =4.48), Derel� Meslek Yüksekokulu  ( X =4.46) ve Eynes�l 

Kam�l Nalbant Meslek Yüksekokuludur ( X =4.39). 

Tablo 1 �ncelend�ğ�nde toplam puanlar üzer�nde öğrenc�ler�n h�zmet 

kal�tes� ve öğrenc� memnun�yet algısı en düşük üç b�r�m Sağlık B�l�mler� 

Fakültes�  ( X =2.12), Eğ�t�m Fakültes�  ( X =2.67) ve Mühend�sl�k 

Fakültes�d�r ( X =3.05). 

Her b�r�m �ç�n boyutlar �ncelend�ğ�nde Eğ�t�m Fakültes�nde en yüksek 

puanı Akadem�k Personel boyutu ( X =3.70) en düşük puanı İmaj boyutu ( X
=2.06), Fen Edeb�yat Fakültes�nde en yüksek puanı Akadem�k Personel 

boyutu ( X =5.25), en düşük puanı İmaj boyutu ( X =3,50), Mühend�sl�k 

Fakültes�nde en yüksek puanı Destek H�zmetler� boyutu ( X =3.93) en düşük 

puanı Sadakat boyutu ( X =2.00) almıştır.  

Fakültelerde araştırmanın alt boyutları �ncelend�ğ�nde İkt�sad� İdar� 

B�l�mler Fakültes�nde en yüksek puanı Akadem�k Personel boyutu ( X =4.89) 

en düşük puanı Destek H�zmetler� boyutu ( X =3.21), Spor B�l�mler 

Fakültes�nde en yüksek puanı Akadem�k Olmayan Personel boyutu ( X

=5.43) en düşük puanı Sadakat boyutu ( X =3.66), Sağlık B�l�mler� 

Fakültes�nde �se en yüksek puanı Akadem�k Personel boyutu ( X =3.05) en 

düşük puanı F�z�ksel Özell�kler boyutu ( X =1.14) almıştır. 

Meslek Yüksekokullarında araştırmanın alt boyutları �ncelend�ğ�nde 

T�rebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulunda en yüksek puanı 

Akadem�k Personel boyutu ( X =5.01) en düşük puanı İmaj boyutu ( X
=3.06), Şeb�nkarah�sar Sosyal B�l�mler Meslek Yüksekokulunda en yüksek 

puanı Akadem�k Personel boyutu ( X =5.06) en düşük puanı Sadakat boyutu 

( X =2.50), Şeb�nkarah�sar Tekn�k B�l�mler Meslek Yüksekokulunda �se en 

yüksek puanı Akadem�k Olmayan Personel boyutu ( X =3.87) en düşük puanı 

Sadakat boyutu ( X =3.00) almıştır.   
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 Meslek Yüksekokullarında araştırmanın alt boyutları �ncelend�ğ�nde 

Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulunda en yüksek puanı Akadem�k 

Personel boyutu ( X =5.26) en düşük puanı F�z�ksel Özell�kler boyutu ( X
=3.11), Eynes�l Kam�l Nalbant Meslek Yüksekokulunda en yüksek puanı 

Akadem�k Olmayan Personel boyutu ( X =5.39) en düşük puanı F�z�ksel 

Özell�kler boyutu ( X =3.08), Sağlık H�zmetler� Meslek Yüksekokulunda en 

yüksek puanı Akadem�k Personel boyutu ( X =5.23) en düşük puanı Sadakat 

boyutu ( X =3.60) almıştır. 

Meslek Yüksekokullarında araştırmanın alt boyutları �ncelend�ğ�nde 

Derel� Meslek Yüksekokulunda en yüksek puanı İmaj boyutu ( X =5.40) en 

düşük puanı Uluslararasılaştırma boyutu ( X =3.40), Esp�ye Meslek 

Yüksekokulunda en yüksek puanı Akadem�k Personel Olmayan boyutu ( X

=5.11), en düşük puanı Sadakat boyutu ( X =3.66) almıştır. 

Uygulamalı B�l�mler Meslek Yüksekokullarında araştırmanın alt 

boyutları �ncelend�ğ�nde Görele Uygulamalı B�l�mler Meslek 

Yüksekokulunda en yüksek puanı Akadem�k Personel Olmayan boyutu ( X

=4.87), en düşük puanı İmaj ( X =2.13), Şeb�nkarah�sar Uygulamalı B�l�mler 

Meslek Yüksekokulunda en yüksek puanı Akadem�k Personel boyutu ( X

=4.67), en düşük puanı Uluslararasılaştırma boyutu ( X =3.13) almıştır.  

Tablo 2’de G�resun Ün�vers�tes� öğrenc�ler�n�n öğren�m gördükler� 

kurumlarını f�z�ksel özell�kler açısından değerlend�rme ölçütüne göre 

ortalama puanları göster�lm�şt�r. 
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Tablo 4. G�resun Ün�vers�tes� Öğrenc�ler�n�n Öğren�m Gördükler� Kurumlarını 
F�z�ksel Özell�kler Açısından Değerlend�rme Puan Ortalamaları 

 

Tablo 2 �ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n kurumlarını f�z�ksel özell�kler 

açısından değerlend�rme puan ortalamaları en yüksek üç b�r�m Esp�ye Meslek 

Yüksekokulu ( X =4.42), Şeb�nkarah�sar Sosyal B�l�mler Meslek 

Yüksekokulu ( X =4.06) ve Fen Edeb�yat Fakültes�d�r (X =4.05). 

Tablo 2 �ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n kurumlarını f�z�ksel özell�kler 

açısından değerlend�rme puan ortalamaları en düşük üç b�r�m �se Sağlık 

B�l�mler� Fakültes� ( X =1.14), Görele Uygulamalı B�l�mler Yüksekokulu (X

=2.41) ve Eynes�l Kam�l Nalbant Meslek Yüksekokuludur ( X =3.08). 

Tablo 3’de G�resun Ün�vers�tes� öğrenc�ler�n�n öğren�m gördükler� 

kurumlarını destek h�zmetler� açısından değerlend�rme ölçütüne göre ortalama 

puanları göster�lm�şt�r. 
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Tablo 5. G�resun Ün�vers�tes� Öğrenc�ler�n�n Öğren�m Gördükler� Kurumlarını 
Destek H�zmetler� Açısından Değerlend�rme Puan Ortalamaları  

 

Tablo 3 �ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n kurumlarını destek h�zmetler� 

açısından değerlend�rme puan ortalamaları en yüksek üç b�r�m Spor B�l�mler� 

Fakültes� ( X =4.48), Derel� Meslek Yüksekokulu ( X =4.44) ve Esp�ye 

Meslek Yüksekokuludur ( X =4.31). 

Tablo 3 �ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n kurumlarını destek h�zmetler� 

açısından değerlend�rme puan ortalamaları en düşük üç b�r�m �se Sağlık 

B�l�mler� Fakültes� ( X =1.73), Eğ�t�m Fakültes� ( X =2.75) ve Görele 

Uygulamalı B�l�mler Yüksekokuludur ( X =3.08). 

Tablo 4’de G�resun Ün�vers�tes� öğrenc�ler�n�n öğren�m gördükler� 

kurumlarını ulusallaştırma özell�kler açısından değerlend�rme ölçütüne göre 

ortalama puanları göster�lm�şt�r. 
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Tablo 6. G�resun Ün�vers�tes� Öğrenc�ler�n�n Öğren�m Gördükler� Kurumlarını 
Uluslararasılaştırma Açısından Değerlend�rme Puan Ortalamaları  

 

Tablo 4 �ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n kurumlarını uluslararasılaştırma 

açısından değerlend�rme puan ortalamaları en yüksek üç b�r�m Fen Edeb�yat 

Fakültes� Fakültes� ( X =4.52), Spor B�l�mler� Fakültes� ( X =4.25) ve Esp�ye 

Meslek Yüksekokuludur ( X =4.25). 

Tablo 4 �ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n kurumlarını uluslararasılaştırma 

açısından değerlend�rme puan ortalamaları en düşük üç b�r�m �se Sağlık 

B�l�mler� Fakültes� ( X =2.40), Şeb�nkarah�sar Tekn�k B�l�mler Meslek 

Yüksekokulu ( X =3.04) ve Eğ�t�m Fakültes�d�r ( X =3.10).  

Tablo 5’de G�resun Ün�vers�tes� öğrenc�ler�n�n öğren�m gördükler� 

kurumlarını akadem�k personel�n tutum ve davranış açısından değerlend�rme 

ölçütüne göre ortalama puanları göster�lm�şt�r. 
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Tablo 7. G�resun Ün�vers�tes� Öğrenc�ler�n�n Öğren�m Gördükler� Kurumlarını 
Akadem�k Personel Açısından Değerlend�rme Puan Ortalamaları  

 

Tablo 5 �ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n kurumlarını akadem�k personel�n 

tutum ve davranışları açısından değerlend�rme puan ortalamaları en yüksek üç 

b�r�m Alucra Turan Barutçu Meslek Yüksekokulu  ( X =5.26), Fen Edeb�yat 

Fakültes� ( X =5.25) ve Sağlık H�zmetler� Meslek Yüksekokuludur (X
=5.23). 

Tablo 5 �ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n kurumlarını akadem�k personel�n 

tutum ve davranışları açısından değerlend�rme puan ortalamaları en düşük üç 

b�r�m �se Sağlık B�l�mler� Fakültes� ( X =3.05), Derel� Meslek Yüksekokulu (

X =3.55) ve Mühend�sl�k Fakültes�d�r ( X =3.68).  

Tablo 6’da G�resun Ün�vers�tes� öğrenc�ler�n�n öğren�m gördükler� 

kurumlarını akadem�k olmayan personel�n tutum ve davranış açısından 

değerlend�rme ölçütüne göre ortalama puanları göster�lm�şt�r. 
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Tablo 8. G�resun Ün�vers�tes� Öğrenc�ler�n�n Öğren�m Gördükler� Kurumlarını 
Akadem�k Olmayan Personel Açısından Değerlend�rme Puan Ortalamaları Akadem�k 
Olmayan Personel 

 

Tablo 6 �ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n kurumlarını akadem�k olmayan 

personel�n tutum ve davranışları açısından değerlend�rme puan ortalamaları 

en yüksek üç b�r�m Spor B�l�mler� Fakültes� ( X =5.43), Eynes�l Kam�l 

Nalbant Meslek Yüksekokulu ( X =5.39) ve Esp�ye Meslek Yüksekokuludur 

( X =5.11). 

Tablo 6 �ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n kurumlarını akadem�k olmayan 

personel�n tutum ve davranışları açısından değerlend�rme puan ortalamaları 

en düşük üç b�r�m �se Sağlık B�l�mler� Fakültes� ( X =2.26), Mühend�sl�k 

Fakültes� ( X =2.93) ve Eğ�t�m Fakültes�d�r ( X =3.11).  

Tablo 7’de G�resun Ün�vers�tes� öğrenc�ler�n�n öğren�m gördükler� 

kurumlarını memnun�yet açısından değerlend�rme ölçütüne göre ortalama 

puanları göster�lm�şt�r. 
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Tablo 9. G�resun Ün�vers�tes� Öğrenc�ler�n�n Öğren�m Gördükler� Kurumlarını 
Memnun�yet Açısından Değerlend�rme Puan Ortalamaları  

 

Tablo 7 �ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n kurumlarını memnun�yet açısından 

değerlend�rme puan ortalamaları en yüksek üç b�r�m Derel� Meslek 

Yüksekokulu ( X =5.30), Esp�ye Meslek Yüksekokulu ( X =5.05) ve Eynes�l 

Kam�l Nalbant Meslek Yüksekokuludur ( X =4.90). 

Tablo 7 �ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n kurumlarını memnun�yet açısından 

değerlend�rme puan ortalamaları en düşük üç b�r�m �se Sağlık B�l�mler� 

Fakültes� ( X =2.15), Eğ�t�m Fakültes� ( X =2.27) ve Görele Uygulamalı 

B�l�mler Yüksekokuludur ( X =2.81). 

Tablo 8’de G�resun Ün�vers�tes� öğrenc�ler�n�n öğren�m gördükler� 

kurumlarını �maj açısından değerlend�rme ölçütüne göre ortalama puanları 

göster�lm�şt�r. 
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Tablo 10. G�resun Ün�vers�tes� Öğrenc�ler�n�n Öğren�m Gördükler� Kurumlarını İmaj 
Açısından Değerlend�rme Puan Ortalamaları  

 

Tablo 8 �ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n kurumlarını �maj açısından 

değerlend�rme puan ortalamaları en yüksek üç b�r�m Derel� Meslek 

Yüksekokulu ( X =5.40), Sağlık H�zmetler� Meslek Yüksekokulu ( X =4.93) 

ve Esp�ye Meslek Yüksekokuludur ( X =4.66). 

Tablo 8 �ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n kurumlarını �maj açısından 

değerlend�rme puan ortalamaları en düşük üç b�r�m �se Sağlık B�l�mler� 

Fakültes� ( X =1.97), Eğ�t�m Fakültes� ( X =2.06) ve Görele Uygulamalı 

B�l�mler Yüksekokuludur ( X =2.13). 

Tablo 9’da G�resun Ün�vers�tes� öğrenc�ler�n�n öğren�m gördükler� 

kurumlarını tavs�ye açısından değerlend�rme ölçütüne göre ortalama puanları 

göster�lm�şt�r. 
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Tablo 11. G�resun Ün�vers�tes� Öğrenc�ler�n�n Öğren�m Gördükler� Kurumlarını 
Tavs�ye Açısından Değerlend�rme Puan Ortalamaları  

 

Tablo 9 �ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n kurumlarını tavs�ye açısından 

değerlend�rme puan ortalamaları en yüksek üç b�r�m Derel� Meslek 

Yüksekokulu ( X =5.20), Eynes�l Kam�l Nalbant Meslek Yüksekokulu (X

=4.70) ve Sağlık H�zmetler� Meslek Yüksekokuludur ( X =4.06). 

Tablo 9 �ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n kurumlarını tavs�ye açısından 

değerlend�rme puan ortalamaları en düşük üç b�r�m �se Sağlık B�l�mler� 

Fakültes� ( X =1.95), Mühend�sl�k Fakültes� ( X =2.46) ve Eğ�t�m Fakültes�d�r 

( X =2.47).  

Tablo 10’da G�resun Ün�vers�tes� öğrenc�ler�n�n öğren�m gördükler� 

kurumlarını sadakat açısından değerlend�rme ölçütüne göre ortalama puanları 

göster�lm�şt�r. 
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Tablo 12. G�resun Ün�vers�tes� Öğrenc�ler�n�n Öğren�m Gördükler� Kurumlarını 
Sadakat H�zmetler� Açısından Değerlend�rme Puan Ortalamaları  

 

Öğrenc�ler�n kurumlarını sadakat açısından değerlend�rme puan 

ortalamaları �ncelend�ğ�nde en yüksek puan ortalamasına Eynes�l Kam�l 

Nalbant MYO öğrenc�ler�n�n ( X =4.56), en düşük puan ortalamasına �se 

Mühend�sl�k Fakültes� öğrenc�ler�n�n ( X =2), sah�p olduğu görülmekted�r.  

Tablo 10 �ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n kurumlarını sadakat açısından 

değerlend�rme puan ortalamaları en yüksek üç b�r�m Eynes�l Kam�l Nalbant 

Meslek Yüksekokulu ( X =4.56), Derel� Meslek Yüksekokulu ( X =4.13) ve 

Fen Edeb�yat Fakültes�d�r ( X =4.07). 

Tablo 10 �ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n kurumlarını sadakat açısından 

değerlend�rme puan ortalamaları en düşük üç b�r�m �se Sağlık B�l�mler� 

Fakültes� ( X =2.10), Mühend�sl�k Fakültes� ( X =2.00) ve Eğ�t�m Fakültes�d�r 

( X =2.25).  

 

Sonuçlar 
Bu araştırma da G�resun Ün�vers�tes�nde 2016-2017 eğ�t�m-öğret�m 

yılında öğren�m gören öğrenc�ler�n kend� ün�vers�teler�ne yönel�k h�zmet 

kal�tes� algılarının ve memnun�yet düzeyler�n�n ölçülüp bunların 
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karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada elde ed�len sonuçlar aşağıda 

sunulmuştur.  

Ölçme aracında toplam puanlar üzer�nde öğrenc�ler�n h�zmet kal�tes� ve 

öğrenc� memnun�yet algısı en yüksek üç b�r�m Esp�ye Meslek Yüksekokulu, 

Derel� Meslek Yüksekokulu ve Eynes�l Kam�l Nalbant Meslek 

Yüksekokuludur. B�r�mler arasında öğrenc�ler�n h�zmet kal�tes� ve öğrenc� 

memnun�yet algısı en yüksek b�r�m Meslek Yüksekokulu öğrenc�ler�d�r. 

Bununla b�rl�kte G�resun Ün�vers�tes�nde 2016-2017 eğ�t�m-öğret�m yılında 

öğren�m gören öğrenc�ler�n ortalama puanlar göz önünde tutulduğunda 

memnun�yet algısının orta düzeyde olduğu görülmekted�r. 

Araştırmanın alt boyutları Fakülteler bazında �ncelend�ğ�nde (f�z�ksel 

özell�kler, destek h�zmetler�, uluslararasılaşma, akadem�k personel ve 

akadem�k olmayan personel, öğrenc� memnun�yet�, �maj, tavs�ye ve sadakat) 

�se en yüksek puanı Akadem�k personel boyutu, Akadem�k olmayan personel 

ve Destek h�zmetler� boyutu almıştır. Fakülteler arasında alt boyutlar arasında 

�se en düşük puanı İmaj, Sadakat, Destek h�zmetler� ve F�z�ksel özell�kler 

almıştır. Fakültelerde alt boyutlar arasında en yüksek puanı Mühend�sl�k 

Fakültes�nde Destek h�zmetler� alırken, bu boyut İkt�sad� ve İdar� B�l�mler 

Fakültes�nde en düşük puanı almıştır. Destek h�zmetler� “Eğ�t�m h�zmet� 

dışında ver�len h�zmetler� �çeren sosyal etk�nl�kler ve kültürel faal�yetlerle”

  �lg�l� �fadeler� �çermekted�r. 

Araştırmanın alt boyutları Meslek Yüksekokulları bazında 

�ncelend�ğ�nde (f�z�ksel özell�kler, destek h�zmetler�, uluslararasılaşma, 

akadem�k personel ve akadem�k olmayan personel, öğrenc� memnun�yet�, 

�maj, tavs�ye ve sadakat) �se en yüksek puanı Akadem�k personel boyutu, 

Akadem�k olmayan personel ve İmaj boyutu almıştır. Alt boyutlar arasında �se 

en düşük puanı İmaj, Sadakat, F�z�ksel özell�kler ve Uluslararasılaşma 

almıştır. Meslek Yüksekokulları alt boyutlar arasında en yüksek puanı Derel� 

Meslek Yüksekokulunda İmaj alırken, bu boyut T�rebolu Mehmet Bayrak 

Meslek Yüksekokulunda en düşük puanı almıştır. İmaj boyutu “Ün�vers�ten�n 

�majıyla �lg�l� öğrenc�ler�n görüşler�n� almaya yönel�k” �fadelerden 

oluşmaktadır. 

Araştırmanın alt boyutları Uygulamalı B�l�mler Meslek Yüksekokulları 

bazında �ncelend�ğ�nde (f�z�ksel özell�kler, destek h�zmetler�, 

uluslararasılaşma, akadem�k personel ve akadem�k olmayan personel, öğrenc� 
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memnun�yet�, �maj, tavs�ye ve sadakat) �se en yüksek puanı Akadem�k 

personel ve Akadem�k olmayan personel almıştır. Alt boyutlar arasında �se en 

düşük puanı İmaj ve Uluslararasılaşma almıştır.  

Araştırmada öğrenc�ler�n kurumlarını f�z�ksel özell�kler açısından 

değerlend�rme puan ortalamaları en yüksek üç b�r�m Esp�ye Meslek 

Yüksekokulu, Şeb�nkarah�sar Sosyal B�l�mler Meslek Yüksekokulu ve Fen 

Edeb�yat Fakültes�d�r. Bununla b�rl�kte öğrenc�ler�n anket� cevaplandırdıkları 

en yüksek puanların dereces� �ncelend�ğ�nde bu düzey�n ortanın altında kaldığı 

görülmekted�r.  F�z�ksel özell�kler açısından değerlend�rme puan ortalamaları 

en düşük üç b�r�m �se Sağlık B�l�mler� Fakültes�, Görele Uygulamalı B�l�mler 

Yüksekokulu ve Eynes�l Kam�l Nalbant Meslek Yüksekokuludur. 

Araştırmada öğrenc�ler�n kurumlarını destek h�zmetler� açısından 

değerlend�rme puan ortalamaları en yüksek üç b�r�m Spor B�l�mler� Fakültes�, 

Derel� Meslek Yüksekokulu ve Esp�ye Meslek Yüksekokuludur. Bununla 

b�rl�kte öğrenc�ler�n anket� cevaplandırdıkları en yüksek puanların dereces� 

�ncelend�ğ�nde bu düzey�n orta düzeyde kaldığı görülmekted�r. Öğrenc�ler�n 

kurumlarını destek h�zmetler� açısından değerlend�rme puan ortalamaları en 

düşük üç b�r�m �se Sağlık B�l�mler� Fakültes�, Eğ�t�m Fakültes� ve Görele 

Uygulamalı B�l�mler Yüksekokuludur. 

Araştırmada öğrenc�ler�n kurumlarını uluslararasılaşma açısından 

değerlend�rme puan ortalamaları en yüksek üç b�r�m Fen Edeb�yat Fakültes� 

Fakültes�), Spor B�l�mler� Fakültes� ve Esp�ye Meslek Yüksekokuludur. 

Öğrenc�ler�n kurumlarını uluslararasılaşma açısından değerlend�rme puan 

ortalamaları en düşük üç b�r�m �se Sağlık B�l�mler� Fakültes�, Şeb�nkarah�sar 

Tekn�k B�l�mler Meslek Yüksekokulu ve Eğ�t�m Fakültes�d�r.  

Araştırmada öğrenc�ler�n kurumlarını akadem�k personel�n tutum ve 

davranışları açısından değerlend�rme puan ortalamaları en yüksek üç b�r�m  

Alucra Turan Barutçu Meslek Yüksekokulu,  Fen Edeb�yat Fakültes�  ve 

Sağlık H�zmetler� Meslek Yüksekokuludur. Öğrenc�ler�n kurumlarını 

akadem�k personel�n tutum ve davranışları açısından değerlend�rme puan 

ortalamaları en düşük üç b�r�m �se Sağlık B�l�mler� Fakültes�, Derel� Meslek 

Yüksekokulu ve Mühend�sl�k Fakültes�d�r. 

Araştırmada öğrenc�ler�n kurumlarını akadem�k olmayan personel�n 

tutum ve davranışları açısından değerlend�rme puan ortalamaları en yüksek üç 

b�r�m Spor B�l�mler� Fakültes�, Eynes�l Kam�l Nalbant Meslek Yüksekokulu 
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ve Esp�ye Meslek Yüksekokuludur. Öğrenc�ler�n kurumlarını akadem�k 

olmayan personel�n tutum ve davranışları açısından değerlend�rme puan 

ortalamaları en düşük üç b�r�m �se Sağlık B�l�mler� Fakültes�, Mühend�sl�k 

Fakültes� ve Eğ�t�m Fakültes�d�r. Öğrenc�ler akadem�k personele göre 

akadem�k olmayan personelden daha memnun olduklarını bel�rtm�şlerd�r.  

Araştırmada öğrenc�ler�n kurumlarını memnun�yet açısından 

değerlend�rme puan ortalamaları en yüksek üç b�r�m Derel� Meslek 

Yüksekokulu, Esp�ye Meslek Yüksekokulu ve Eynes�l Kam�l Nalbant Meslek 

Yüksekokuludur. Öğrenc�ler�n kurumlarını memnun�yet açısından 

değerlend�rme puan ortalamaları en düşük üç b�r�m �se Sağlık B�l�mler� 

Fakültes�, Eğ�t�m Fakültes� ve Görele Uygulamalı B�l�mler Yüksekokuludur. 

Öğrenc�ler�n kurumlarını memnun�yet açısından değerlend�rme puan 

ortalamaları �ncelend�ğ�nde orta düzey�n üstünde tek b�r�m�n Derel� Meslek 

Yüksekokulu öğrenc�ler�n�n olduğu görülmekted�r. 

Araştırmada öğrenc�ler�n kurumlarını �maj açısından değerlend�rme 

puan ortalamaları en yüksek üç b�r�m Derel� Meslek Yüksekokulu, Sağlık 

H�zmetler� Meslek Yüksekokulu ve Esp�ye Meslek Yüksekokuludur. İmaj 

boyutunda memnun olan öğrenc�ler�n tamamı b�r�mler arasında Meslek 

Yüksekokulunda öğren�m gören öğrenc�lerden oluşmaktadır. Araştırmada 

öğrenc�ler�n h�zmet kal�tes� ve öğrenc� memnun�yet algısı en yüksek üç 

b�r�mde Meslek Yüksekokulu öğrenc�ler�nden oluşmuştur. Bu bulgu �maj 

boyutuyla uyumluluk göstermekted�r.  

Öğrenc�ler�n kurumlarını �maj açısından değerlend�rme puan 

ortalamaları en düşük üç b�r�m �se Sağlık B�l�mler� Fakültes�, Eğ�t�m Fakültes� 

ve Görele Uygulamalı B�l�mler Yüksekokuludur.  

Araştırmada öğrenc�ler�n kurumlarını tavs�ye açısından değerlend�rme 

puan ortalamaları en yüksek üç b�r�m Derel� Meslek Yüksekokulu, Eynes�l 

Kam�l Nalbant Meslek Yüksekokulu ve Sağlık H�zmetler� Meslek 

Yüksekokuludur. Öğrenc�ler�n kurumlarını tavs�ye açısından değerlend�rme 

puan ortalamaları en düşük üç b�r�m �se Sağlık B�l�mler� Fakültes�, 

Mühend�sl�k Fakültes� ve Eğ�t�m Fakültes�d�r. Araştırmada öğrenc�ler�n 

çevreler�ne eğ�t�m gördükler� ün�vers�tey�, Meslek Yüksekokulu 

öğrenc�ler�n�n Fakültelerde öğren�m gören öğrenc�lere göre daha çok tavs�ye 

ett�kler� görülmekted�r. Bununla b�rl�kte Meslek Yüksekokulu öğrenc�ler�n�n 
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anket� cevaplandırdıkları en yüksek puanların dereces� tavs�ye boyutunda 

�ncelend�ğ�nde bu düzey�n orta düzeyde kaldığı görülmekted�r. 

Araştırmada öğrenc�ler�n kurumlarını sadakat açısından değerlend�rme 

puan ortalamaları en yüksek üç b�r�m Eynes�l Kam�l Nalbant Meslek 

Yüksekokulu, Derel� Meslek Yüksekokulu ve Fen Edeb�yat Fakültes�d�r. 

Öğrenc�ler�n kurumlarını sadakat açısından değerlend�rme puan ortalamaları 

en düşük üç b�r�m �se Mühend�sl�k Fakültes�, Sağlık B�l�mler� Fakültes� ve 

Eğ�t�m Fakültes�d�r.  

Öner�ler 

� Yeterl� alt yapıya sah�p olmayan b�r�mler�n gereks�n�mler� 

karşılanarak h�zmet kal�tes� arttırılması, 

� Öğrenc�ler�n ün�vers�teler�yle olan bağlarının arttırılması �ç�n çeş�tl� 

çalışmalar yapılması, 

� Benzer çalışmaların başka ün�vers�telerde de yapılarak sonuçlarının 

karşılaştırılması öner�lmekted�r. 

 

KSBD, İlkbahar 2017, y. 9, s.71-96

95



 
 

Kaynakça 
Ch�andotto, B., B�n�, M., & Bertacc�n�, B. (2007). Qual�ty Assessment of the Un�vers�ty 

Educat�onal  Process: an Appl�cat�on of the ECSI Model (43-54).Effect�veness 
of Un�vers�ty Educat�on �n  Italy: Employab�l�ty, Competences, 

Human Cap�tal (Ed. Fabbr�s, L.). Phys�ca-Verlag A Spr�nger Company. 
D�lşeker, F. (2011). Devlet ve vakıf ün�vers�teler�nde h�zmet kal�tes�, öğrenc� memnu�yet�, �maj, 

 sadakat ve tavs�ye etme arasındak� �l�şk�n�n �ncelenmes�. (Yayınlanmamış Yüksek 
l�sans tez�).  Uşak Ün�vers�tes�, Uşak.   

Eyck, R., Tews, M., Ballester, J. M., 2009. Improved Med�cal Student Sat�sfact�on and Test 
 Performance w�th a S�mulat�on-Based Emergency Med�c�ne Curr�culum: A 
Random�zed  Controlled Tr�al, Ch�cago. 

Gençyılmaz, G., Za�m, S. (1999), Eğ�t�mde Toplam Kal�te Yönet�m�, D.Ü. İşletme Fakültes� 
Derg�s�,  C�lt: 28, Sayı: 2, s. 9-35. 

Goodenow, C., & Grady, K.E. (1993). The relat�onsh�p of school belong�ng and fr�end's values 
to  academ�c mot�vat�on among urban adolescent students.Journal of 
Exper�mental  Educat�on,  62(1), 60-71. 

Harvey, L., & Green, D. (1993). Def�n�ng qual�ty. Assessment and Evaluat�on �n H�gher 
Educat�on,  18(1), 9–34. 

Karasar, N.(2006). B�l�msel araştırma yöntem�. Ankara: Nobel yayın Dağıtım. 
Kayıkçı, K., Sayın, Ö. (2010). Ortaöğret�m kurumlarında öğren�m gören öğrenc�ler�n okuldan 

 memnun�yet düzeyler�. M�ll� Eğ�t�m (187), 207-224. 
Keller, K. L. (2007). Strateg�c Brand Management: Bu�ld�ng, Measur�ng, and Manag�ng Brand 

Equ�ty. 3rd Ed�t�on ed. s.l.:Pearson. 
Lagrosen, S., Seyyed-Hashem�, R., Le�tner, M., 2004. Exam�nat�on of the d�mens�ons of qual�ty 

�n  h�gher educat�on. Qual�ty Assurance �n Educat�on, 12(2): 61–69.   
Ol�ver, R. L. (1999). Whence consumer loyalty? Journal of Market�ng, 63, 33-44. 
Popl�, S. (2005). Ensur�ng customer del�ght: a qual�ty approach to excellence �n management 

 educat�on. Qual�ty �n H�gher Educat�on, 11(1), 17-24. 
W�towsk�, L., (2008). The Relat�onsh�p between Instruct�onal Del�very Methods and Students 

 Learn�ng Preferences: What contr�butes to students‟ sat�sfact�on �n an onl�ne learn�ng 
 env�ronment, USA. http://gradworks.um�.com/3310726.pdf 

Yıldırım, A., & Ş�mşek, H. (2008). Sosyal B�l�mlerde N�tel Araştırma Yöntemler�. Seçk�n 
Yayıncılık,  Ankara. 

YÖK (2007). Türk�ye’n�n yükseköğret�m stratej�s�. Ankara: YÖK Yayını.  
 

 
  

Mustafa CİN-Güven ÖZDEM-Oğuz Serdar KESİCİOĞLU-Mehmet ALVER-Şer�f Al� 
DEĞİRMENÇAY- Şenol SANCAK
G�resun Ün�vers�tes�nde Öğren�m Gören Öğrenc�ler�n Memnun�yet Düzeyler�n�n Değerlend�r�lmes�

96



 
 

Ün�vers�te Gençler�n�n Kur’an’a Da�r İlg�, Algı ve 
B�lg�ler�: G�resun Ün�vers�tes� Örneğ� 

 
Abdullah AYGÜN* 

Hayrett�n KARADENİZ ** 
 

Öz 
Ün�vers�telerde öğren�m gören gençler, ün�vers�te önces� örgün eğ�t�mde Kur’an’a 
da�r çeş�tl� b�lg�ler almaktadır. A�le ve çevreler� de gençlere benzer� b�lg�ler 
vermekted�r. Bu b�lg�ler, onların Kur’an’ı tanımalarını ve ona karşı tutum 
gel�şt�rmeler�n� sağlamaktadır. İşte bu çalışmada, ün�vers�te gençler�n�n Kur’an 
hakkındak� b�rtakım �lg�, algı ve b�lg�ler�, kız ve erkek öğrenc�ler �le l�sans ve ön l�sans 
öğrenc�ler� arasında farklılaşma olup olmadığı açısından �ncelenm�şt�r. 
G�resun Ün�vers�tes� öğrenc�ler�nden rastgele yöntemle örneklem alınmıştır. Ver�ler, 
frekans dağılımı, yüzdel�k oranlar ve k�-kare anal�zler� �le ortaya çıkarılmıştır. Kız 
öğrenc�ler�n, Kur’an’a da�r �lg�, algı ve b�lg�ler�n�n b�rçok bakımdan erkek öğrenc�lere 
göre daha fazla olduğu görülmüştür. Aynı şek�lde l�sans ve ön l�sans öğrenc�ler� 
arasında da bazı hususlarda farklılaşma tesp�t ed�lm�şt�r. Elde ed�len sonuçlara göre 
bazı öner�lerde bulunulmuştur.  
Araştırma sonucuna göre ün�vers�te gençler� arasında Kur’an’a da�r öneml� b�r �lg� ve 
genel kültür oluştuğu söyleneb�l�r. Ancak ortalama sonuçlar �y� düzeyde görülse de 
ülke ve m�llet�m�z�n özell�kler�, örgün ve yaygın eğ�t�m �mkanları d�kkate alındığında 
bu oranların çok daha yukarılara çıkarılması gerekt�ğ�n� �fade etmek gerek�r. Bunun 
�ç�n Kur’an, meal ve tefs�r okumayı özend�r�c� çalışmalar yapılmalıdır. Ün�vers�telere, 
“Kur’an ve Meal�” g�b� seçmel� dersler konulmalıdır. D�l, üslup, mantık, kültür, eğ�t�m 
sev�yes� g�b� hususlar göz önünde bulundurularak, gençler�n okuyab�leceğ� mealler ve 
tefs�rler hazırlanmalıdır.  
Anahtar kel�meler: Kur’an, Ün�vers�te Gençl�ğ�, İlg�, Algı, B�lg�. 
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The Interests, Senses and Knowledges of Un�vers�ty 

Youth About Quran: A Case Study of G�resun 

Un�vers�ty 

Abstract 
Young people wh ostudy �n the un�vers�t�es have been acqu�r�ng some knowledges on 
Quran �n the formal educat�on pre-un�vers�ty per�od. At the same t�me they also have 
been obta�n�ng s�m�lar knowledges v�a fam�ly and env�ronment. 
Th�s knowledges have been prov�d�ng them to recogn�se and develope an att�tude 
toward the Quran. Here, �n th�s study, some concern about the setup of the un�vers�ty 
youth, percept�on and knowledge between graduate and undergraduate students w�th 
male and female students were exam�ned �n terms of whether there �s a d�fferent�at�on. 
The sample was taken from G�resun Un�vers�ty students w�th random method. The 
data were revealed by means of frequency d�str�but�on, percentage sandch�-squared 
analyses. In th�s survey, has been seen the �nterests, senses and knowledges of female 
students about Quran �s more than male students �n many aspects. S�m�larly, 
d�fferentat�on between graduateand under graduate students at some matters have 
been determ�ned. Accord�ng the results, are made some suggest�ons. 
Accord�ng the research results, �t can be sa�d that there �s an �mportatnt �nterest 
towards Quran and general culture among un�versty youth. However although average 
results seem to be at a good level, cons�der�ng propert�es of our country and nat�on, 
organ�zed educat�on opportun�t�es, these rates should be much h�gher. Selectable 
lessons such as Quran and �ts Meal should be placed. Cons�der�ng factors such as 
language, style, log�c, culture and educat�on level, Meals and tafs�rs that can be read 
by young people should be prepared. 
Keywords: Quran, Un�vers�tyYouth, Interest, Sense, Knowledge.  
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G�r�ş 
Ülkem�zde D�n Kültürü ve Ahlak B�lg�s� (DİKAB) Ders� zorunlu olarak 

okutulmaktadır. Bunun yanında öğrenc�ler�n öneml� b�r kısmı, ev/a�lede, yaz 

dönem� Kur’an Kurslarında d�n eğ�t�m� almaktadır. Medya araçları, cuma 

vaazları ve çeş�tl� sohbet ortamları da d�n� b�lg�ler ed�nmeler�n� sağlamaktadır. 

L�selerden mezun olan öğrenc�ler�n öneml� b�r bölümü, ün�vers�telerde 

eğ�t�mler�ne devam etmekted�r. Ün�vers�telerde okuyan bu gençler�n tutum ve 

davranışları hakkında alan araştırmaları yapılmaktadır. Ün�vers�te gençl�ğ�n�n 

d�n� tutum ve davranışları da bu araştırma konularındandır. “Modernleşme-

Sekülerleşme Sürec�nde Türk Gençl�ğ�n�n Anlam Dünyasında D�n�n Yer� 

(Çukurova Ün�vers�tes� Örneğ�)” (Yapıcı, 2009, s. 1-38 ), “Ün�vers�te 

Gençl�ğ�n�n Alkol ve Uyuşturucuya İl�şk�n Tutumları (Ahmet Yesev� 

Uluslararası Türk-Kazak Ün�vers�tes� Ç�mkent Örneğ�)” (Doğan, 2002, s. 55-

67), “Ün�vers�te Gençl�ğ�n�n D�n, İslam ve Terör İl�şk�s�n� Algılayışı 

(Süleyman Dem�rel Ün�vers�tes� Örneğ�)” (Taş ve Uçar, 2004, s. 249-274), 

“Ün�vers�te Öğrenc�ler�n�n D�n� Başaçıkma Tutumları Üzer�ne B�r Araştırma 

(D�cle Ün�vers�tes� Örneğ�)” (Çayır ve Arpacı, 2011, s. 205-246), “D�n� 

Kavramlarla İlg�l� Algıların Oluşumunda Çocukluk Dönem�n�n Etk�s�: 

Gümüşhane Ün�vers�tes� Örneğ�” (Kartopu ve Tanrıverd�, 2013, s. 621-656) 

başlıklı çalışmalar bunların b�r kısmıdır. Ün�vers�te gençler�n�n Kur’an’a da�r 

�lg�, algı ve b�lg�ler�n� ölçen b�r çalışma, Kur’an ve onunla �l�şk�l� olarak tefs�r 

ve meal çalışmalarına, DİKAB (D�n Kültürü ve Ahlak B�lg�s�) Dersler�nden, 

Kur’an Kurslarına ve hatta vaazlara kadar gen�ş b�r alanda yürütülmekte olan 

faal�yetlere katkı sağlayacaktır.  

D�ndarlık bakımından erkekler �le kadınları karşılaştıran çalışmalar 

yapılmaktadır (C�rh�nl�oğlu ve Ok, 2011, s. 121-141; Taş, 2005). Bu 

araştırmada, Kur’an’a da�r �lg�, algı ve b�lg� açısından ün�vers�tede okumakta 

olan kız ve erkek öğrenc�ler arasında nasıl b�r farklılaşma olduğu tesp�t 

ed�lmeye çalışılmıştır. Aynı şek�lde l�sans öğrenc�ler� �le ön l�sans öğrenc�ler� 

arasında da farklılık olup olmadığı �ncelenm�şt�r.  

B�l�nd�ğ� g�b� ün�vers�te öğrenc�ler�, �lkokul 4. sınıftan �t�baren en az 9 

yıl g�b� uzun b�r örgün ve yaygın eğ�t�m sürec�nden geçerek ün�vers�tede 

öğren�me başlamaktadır. Bu aşamalardan geçm�ş ve G�resun Ün�vers�tes�’nde 

(GRÜ) öğren�m görmekte olan kız ve erkek öğrenc�ler �le l�sans ve ön l�sans 

öğrenc�ler� arasında, söz konusu açılardan b�r farklılaşma olup olmadığı 
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araştırılmıştır. Araştırma, Kur’an hakkındak� �lg�, algı ve b�lg�ler� ölçmek 

üzere, herkes�n rahatlıkla cevaplayab�leceğ� b�r anket çalışmasıyla yapılmıştır. 

Anal�zler üç ana başlıkta toplanmıştır. B�r�nc� başlıkta �lg�ye, �k�nc� başlıkta 

algıya, üçüncü başlıkta �se b�lg�ye da�r bulgular değerlend�r�lm�şt�r.  

Öğrenc�ler�n Kur’an’a olan �lg�s�n� bazı açılardan ölçmeye yönel�k 

anket sorularının sonuçları, 7 alt başlıkta değerlend�r�lm�şt�r. Kur’an 

hakkındak� bazı algıları ölçmeye yönel�k olarak, muhteva ve modern 

yaklaşımlar �le �l�şk�l� �k�şer soru sorulmuştur. B�r soru da oldukça yaygın 

geleneksel algı �le �lg�l�d�r. Üçüncü ana başlıkta, Kur’an’a da�r bazı genel 

b�lg�ler� tanımaya yönel�k ölçüm yapılmıştır. Sözkonusu �lg�, algı ve b�lg� 

düzeyler�n�n farklı açılardan başka sorularla da �rdeleneb�leceğ�n� �fade etmek 

gerek�r. Bazı sonuçlar M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan, 

Ortaöğret�m D�n Kültürü ve Ahlak B�lg�s� Dersler�n�n amaç ve hedefler� �le 

karşılaştırılmıştır. Araştırmamız sırasında, anket sorularımızdan üçünün, 

D�yanet İşler� Başkanlığı (DİB) tarafından 2014 yılında TÜİK’e yaptırılan 

Türk�ye’de D�n� Hayat Araştırması adlı çalışmada yer alan bazı sorular �le 

örtüştüğü görülmüştür. Bu sonuçların mukayeses� de yapılmıştır.  

Bulgular, c�ns�yet ve öğren�m düzey� (l�sans ve ön l�sans) 

değ�şkenler�negöre anal�z ed�lm�şt�r. Üçüncü ve son bölüm tabloları, öğrenc� 

a�leler�n�n �kamet ett�ğ� yerler değ�şken� açısından da �ncelenm�şt�r. Ayrıca her 

tablonun k�-kare test� sonuçlarına yer ver�lm�ş ve tabloların anal�zler� 

�stat�st�ksel bakımdan değerlend�r�lm�şt�r. 

 

Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmanın amacı, l�se mezunu (İmam-Hat�p L�seler� har�ç) olan 

ve ün�vers�tede eğ�t�m-öğret�m gören öğrenc�ler�n Kur’an’a da�r �lg�, algı ve 

b�lg�ler�n�n, kız-erkek ve l�sans-ön l�sans açısından farklılık göster�p 

göstermed�ğ�n� ölçmekt�r. Erkekler�n m� yoksa kadınların mı daha d�ndar 

olduğuna da�r tartışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma, Kur’an eksen�nde bazı 

açılardan sözkonusu tartışmaya katkı sağlamayı hedeflemekted�r. Aynı 

şek�lde eğ�t�m düzey� yükseld�kçe öğrenc�ler arasında Kur’an’a da�r �lg� algı 

ve b�lg� bakımından ayrışma olup olmadığını tesp�t etmekt�r. A�leler�n�n 

�kamet ett�ğ� �l, �lçe ve köy g�b� yerlere göre öğrenc�ler�n Kur’an hakkındak� 

bazı genel b�lg�ler� tanıma düzeyler�nde farklılaşma olup olmadığını ortaya 

koymaktır. Ün�vers�te gençler�n�n, Kur’an etrafında oluşan �lg�, algı ve 
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b�lg�ler�n�n düzey�n� ortaya çıkarmak ve elde ed�len somut bulgulara göre bazı 

öner�lerde bulunab�lmekt�r. Kur’an, tefs�r, meal alanlarında yapılan 

çalışmalara ışık tutmaktır. 

 

H�potezler 
Ün�vers�te gençler�n�n; 

1- Kur’an hakkında �lg�, algı ve b�lg� düzey�, kız öğrenc�ler �le erkek 

öğrenc�ler bakımından farklılık göster�r.  

2- Kur’an hakkında �lg�, algı ve b�lg� düzey�, l�sans ve ön l�sans 

sev�yes�nde olanlar bakımından farklılık göster�r. 

3- Kur’an hakkında genel b�lg�ye sah�p olma bakımından, a�les� köy 

veya beldede oturan öğrenc�ler �le a�les� �l veya �lçe merkez�nde oturanlar 

arasında b�r farklılaşma vardır.  

4- Kur’an’ın meal ve tefs�r�n� okuma �stek düzey� yüksekt�r. 

5- Ün�vers�te önces� öğrend�kler� Kur’an’a da�r temel b�lg�ler� tanıma 

oranı yüksekt�r.  

Bu h�potezler, ankete katılan ün�vers�te öğrenc�ler�n�n verd�kler� 

cevaplara göre test ed�lecekt�r. 

 

Kullanılan Yöntem ve Tekn�kler 
Araştırmanın teor�k kısmını l�teratür taraması, uygulamalı kısmını �se 

anket tekn�ğ� oluşturmaktadır. Anket uygulamasında orantılı ve dengel� 

örneklem alınma yoluna g�d�lm�şt�r. Hem ön l�sans düzey�nde okuyan 

öğrenc�ler�n 1. ve 2. sınıflarından; hem de l�sans düzey�nde okuyanların 1., 2., 

3., ve 4. sınıflarından tems�l� örneklem alınmıştır. Bu çalışmada hata payı %5, 

güven düzey� %95, örneklem�n alındığı evren�m�z �se 13028 olup, alınan 

tems�l� örneklem (https://tr.surveymonkey.com) sayısı da 375 olarak 

bel�rlenm�şt�r. Elde ed�len ver�ler, SPSS 17.0 paket programda anal�z ed�lerek 

bulgular yorumlanmıştır. Tüm sorular �ç�n güven�l�rl�k anal�z�1 yapılmış olup, 

                                                 
1Araştırma kapsamında öğrenc�lere yönelt�len sorulardan �k�s�ne a�t sonuç tabloları güven�rl�l�k 
test� sonuçları d�kkate alınarak çalışmadan çıkarılmıştır. Bu soruların �lk� “subhaneke” olarak 
b�l�nen duanın, Kur’an’ın �lk sures� olup olmadığı şekl�ndeyd�.  Öğrenc�ler�n %48,9’u buna 
katılmadığını, %24,3’ü kararsız olduğunu bel�rtm�şt�r. %26,8’�n�n �se buna katıldığı 
görülmüştür. İk�nc�s� �se “Kevser Sures�”n�n Kur’an’ın son sures� olup olmadığı üzer�neyd�. 
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bu teste göre Cronbach Alpha (α) değer� 0,702 bulunmuştur. Bu değer, ölçeğ�n 

güven�l�r olduğunu göstermekted�r (Durmuş, Yurtkoru, Ç�nko, 2013, s. 8).  

 

Araştırma Sınırlılıkları ve Evren� 
Araştırmanın hedef k�tles�n�, İmam Hat�p L�ses� (İHL) mezunu har�ç 

d�ğer tüm l�se mezunu öğrenc�ler oluşturmaktadır. Bu nedenle İHL mezunu 

öğrenc�ler�n doldurduğu çok az sayıdak� anket formları ayıklanarak d�ğer l�se 

mezunlarından elde ed�len ver�ler değerlend�rmeye alınmıştır. D�ğer yandan 

bu araştırma, G�resun �l merkez�nde bulunan fakülte ve yüksekokullarda 

okuyan öğrenc�lerle sınırlıdır. Bu okullar; Eğ�t�m Fakültes�, Fen Edeb�yat 

Fakültes�, İk�sad� İdar� B�l�mler Fakültes�, Mühend�sl�k Fakültes�, Tıp 

Fakültes�, Konservatuar, Yabancı D�ller Yüksek Okulu, Sağlık H�zmetler� 

Meslek Yüksek Okulu, Sosyal B�l�mler Meslek Yüksek Okulu, Tekn�k 

B�l�mler Meslek Yüksek Okulu’dur. Evren büyüklüğü de adı geçen fakülte ve 

yüksekokullarda 2015 yılı bahar dönem� toplam öğrenc� sayısı olan 13028’d�r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
%31,8 oranındak� grup buna katılmamıştır. %42,8 kararsız kalırken, %25,4 oranındak� b�r grup 
�se “Kevser Sures�”n�n son sure olduğuna katılmıştır.  
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Tems�l� Örneklem�n Demograf�k Durumu 

Frekans Dağılımı 

C�ns�yete Göre Frekans 

C�ns�yet Sayı Yüzde (%) 

Erkek 164 43,7 

Kız 211 56,3 

Toplam 375 100,0 

Öğrenc�n�n Devam Ett�ğ� Fakülte / Yüksekokul’a Göre Frekans 

Eğ�t�m Düzey� Sayı Yüzde (%) 

Ön L�sans 144 38,4 

L�sans 231 61,6 

Toplam 375 100,0 

A�len�n Oturduğu Yere Göre Frekans  

A�len�n Oturduğu Yer  Sayı Yüzde (%) 

İl Merkez� 190 50,7 

İlçe Merkez� 114 30,4 

Köy/Belde 71 18,9 

Toplam 375 100 

 
Tabloda görüldüğü g�b� toplam örneklem sayısı 375 olup, bunların 

164’ü erkek (%43,7), 211’� (%56,3) �se kız öğrenc�d�r. Ön l�sans 

öğrenc�ler�nden 114 (%38,4), l�sans öğrenc�ler�nden �se 231 (%61,6) 

örneklem alınmıştır. Örneklem sayısının orantılı ve dengel� olarak alındığı 

evren�m�zde, ön l�sans öğrenc� sayısı l�sans öğrenc� sayılarına göre daha az 

olduğu �ç�n tems�l� örneklem de buna göre daha az orandadır. Öğrenc� 

a�leler�n�n %50,7’s� �l merkez�nde, %30,4’ü �lçe merkez�nde, %18,9’u da köy 

ya da beldelerde oturmaktadır. Öğrenc�ler�n  %69,9’unu 19-21, %27,4’ünü 

22-24, %2,7’s�n� �se 25 ve üzer� yaş gurupları oluşturmaktadır.  
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Araştırmanın Bulguları ve Anal�z� 
Kur’an Hakkında İlg�ye Da�r Bulgular 

Araştırmamızda öncel�kle, GRÜ öğrenc�ler�n�n Kur’an’a da�r �lg�ler�n� 

ölçmek amacıyla yönelt�len sorulara verd�kler� cevapların anal�z� yapılacaktır. 

Herhang� b�r şeye karşı duyulan merak, temayül ve alakaya �lg� den�lmekted�r 

(Doğan, 1994). Kur’an �se Allah tarafından son peygamber Hz. Muhammed’e 

(s.a.s) �nd�r�len, mushaflarda yazılan, tevatürle nakled�len ve t�lavet�yle �badet 

ed�len, Arapça muc�z b�r kelamdır (Cerrahoğlu, 1993, s. 34; Çet�n, 2012, s. 

17). Kur’an, İslam d�n�n en temel kaynağıdır. Buna göre ün�vers�te gençl�ğ�n�n 

Kur’an’a karşı �lg�ler�, bazı sorularla ölçülmeye çalışılmış ve aşağıdak� 

sonuçlara ulaşılmıştır. 

Kur’an’ı Arapça Metn�nden Okuyab�lme Düzey� 
Tablo 1  

 Kur’an’ı Arapça metn�nden okumasını b�l�yor musunuz? 
Toplam 

Evet Kısmen Hayır 

Erkek % 41,5 21,3 37,2 100,0 

Kız % 54,1 19,4 26,5 100,0 

L�sans  % 52,4 19,9 27,7 100,0 

Ön L�sans 
% 

42,4 20,8 36,8 
100,0 

Ortalama % 47,6 20,3 32,1 100,0 

(K�-Kare Test�: C�ns�yete göre P = 0,038    P< 0,05;   eğ�t�m düzey�ne göre P = 0,121       P > 
0,05) 

G�resun Ün�vers�tes� özel�nde ankete katılan gençler�n, “kısmen” 

seçeneğ� de dah�l olmak üzere Kur’an’ı Arapça metn�nden okuyab�lme 

ortalaması %67,9’dur. Aynı şek�lde erkekler�n %62,8’�, kızların �se %73,5’ü 

Kur’an’ı Arapça metn�nden okumasını b�lmekted�r. Kısmen seçeneğ� dah�l kız 

öğrenc�ler�n Kur’an’ı Arapça metn�nden okuma oranı, erkek öğrenc�lerden 

%10,7 daha fazladır. K�-kare test� sonuçlarına göre kız öğrenc�ler �le erkekler 

arasında anlamlı b�r farklılaşma olduğu görülmekted�r. Dolayısıyla Kur’an’ı 

Arapça metn�nden okuma bakımından h�potez-1 doğrulanmaktadır. Türk�ye 

genel�nde yapılan araştırmalar da bu sonuçları desteklemekted�r. Örneğ�n, 

D�yanet İşler� Başkanlığınca (DİB) 2014 yılında TÜİK’e yaptırılan 

“Türk�ye’de D�n� Hayat Araştırması”na göre erkekler�n %34,3’ü, kadınların 

�se %49,3’ü Kur’an okumayı b�lmekted�r (DİB, 2014, s. 88). ANAR araştırma 

Abdullah AYGÜN-Hayrett�n KARADENİZ
Ün�vers�te Gençler�n�n Kur'an'a Da�r İlg�, Algı ve B�lg�ler�: G�resun Ün�vers�tes� Örneğ�

104



 

 

ş�rket� tarafından 2007 yılında yapılan “Kuran’ın Anlamı �le Buluşmak 

Araştırması” başlıklı çalışma sonuçlarına göre erkekler�n %30,2’s� kadınların 

da %44,9’u Kur’an okumayı b�lmekted�r (www.z�nde.�nfo, 2008). Bu durum, 

kadınların erkeklere göre d�n� r�tüellere daha fazla �lg� göstermeler� �le �zah 

ed�leb�l�r. Ancak farklı çalışmalarda, ün�vers�te öğren�m� gören erkek 

öğrenc�ler�n, d�n� konularda kızlardan daha �lg�l� olduğu da �fade ed�lmekted�r 

(Taş, 2005, s. 83-85). 

Kısmen seçeneğ� dah�l ed�ld�ğ�nde, l�sans düzey�nde okuyan 

öğrenc�ler�n %72,3’�,  ön l�sans düzey�nde okuyan öğrenc�ler�n �se  %63,2’s�, 

Kur’an’ı Arapça metn�nden okuyab�ld�ğ�n� bel�rtmekted�r. Bu kategor�de de 

l�sans öğrenc�ler� �le ön l�sans öğrenc�ler� arasında %9,1 b�r farklılaşma söz 

konusudur. Ancak k�-kare anal�z�ne göre l�sans ve ön l�sans öğrenc�ler� 

arasında Kur’an’ı Arapça metn�nden okumayı b�lme bakımından anlamlı b�r 

farklılık görülmemekted�r. Dolayısıyla h�potez-2 bu açıdan 

doğrulanamamıştır.  

D�yanet İşler� Başkanlığınca TÜİK’e yaptırılan Türk�ye’de D�n� Hayat 

Araştırması çalışmasında, Kur’an’ı Arapça metn�nden okumayab�lme oranı 

Türk�ye genel�nde %41,9, okuyamama oranı % 57,0’dır (DİB, 2014, s. 87). 

Bu sonuçlara göre GRÜ öğrenc�ler�n�n Kur’an’ı Arapça metn�nden tam olarak 

okuyab�lme ortalamasının (%47,6) ,Türk�ye ortalamasının b�raz üzer�nde 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu farkı, ün�vers�te öğrenc�ler�n�n tamamının örgün 

eğ�t�m görmüş olmasıyla �zah etmek mümkündür. Fakat %99’u Müslüman 

olan b�r ülkede yaşayan, örgün ve yaygın eğ�t�m yoluyla öğrenme 

�mkanlarının oldukça fazla olduğu günümüz şartlarında, ün�vers�te 

gençl�ğ�n�n %50’n�n altında b�r oranda Kur’an okumayı b�lmes� 

düşündürücüdür.  
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Kur’an’ı Arapça Metn�nden Okuma Sıklığı Düzey� 
Tablo 2  

 Kur’an’ı Arapça metn�nden ne sıklıkla okursunuz? 

Toplam 
Her gün 

Haftada 
b�r 

Ayda b�r 
Sadece 

Ramazan 
ayında 

H�ç 

Erkek % 6,7 8,5 20,1 22,6 42,1 100,0 

Kız % 5,2 16,6 26,5 20,9 30,8 100,0 

L�sans  % 6,1 15,2 23,8 22,5 32,4 100,0 

Ön L�sans 
% 

5,6 9,2 23,2 20,4 41,5 100,0 

Ortalama 
% 

5,9 12,4 23,4 21,6 36,7 100,0 

(K�-Kare Test�: C�ns�yete göre P = 0,042   P< 0,05;  eğ�t�m düzey�ne göre   P = 0,397     P > 
0,05) 

Kur’an’ı Arapça metn�nden haftada b�r ve ayda b�r okuma sıklığı oranı 

kız öğrenc�lerde erkeklere göre daha fazla �ken, her gün ve sadece Ramazan 

ayında okuma oranı �se erkeklerde b�raz daha fazladır. L�sans ve ön l�sans 

öğrenc�ler�n�n Kur’an’ı Arapça metn�nden okuma sıklığı “haftada b�r” har�ç 

b�rb�r�ne çok yakındır. L�sans öğrenc�ler�n�n %15,2’s�, ön l�sans öğrenc�ler�n 

�se %9,2’s� haftada b�r Kur’an’ı Arapça metn�nden okuduklarını beyan 

etmekted�r. Ortalamaya bakıldığında �se en yüksek oran %23,4 �le ayda b�r 

okumadır. H�ç okumama ortalaması �se %36,7’d�r. Kur’an’ı Arapça 

metn�nden okumasını b�lenler�n oranının %47,6 olduğu Tablo 1’de �fade 

ed�lm�şt�. Bu orana karşılık, onu okuma sıklığının çok düşük olması d�kkat 

çekmekted�r.  

K�-kare anal�z�ne göre kız ve erkek öğrenc�ler arasında anlamlı b�r 

farklılaşma bulunmaktadır. Ancak l�sans ve ön l�sans öğrenc�ler� arasında 

anlamlı b�r ayrışma yoktur. Buna göre c�ns�yet bakımından h�potez-1 

doğrulanırken, eğ�t�m düzey� bakımından h�potez-2 doğrulanamamıştır. 

Kur’an okuma sıklığı tablosu Kur’an okumayı b�lme tablosu �le 

karşılaştırıldığında erkeklerden kısmen de olsa okumayı b�lenler�n oranının 

%62,8, buna karşın onu h�ç okumayanların oranın %42,1 olduğu 

görülmekted�r. Kızların �se kısmen de olsa okumayı b�lme oranı %73,5 �ken, 
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onu h�ç okumayanların oranı %30,8’d�r. Bu açıdan da kız öğrenc�ler�n bel�rg�n 

şek�lde erkeklerden önde olduğu anlaşılmaktadır. 

“Türk�ye’de D�n� Hayat Araştırması” adlı çalışmada, Türk�ye genel�nde 

Kur’an’ı okuma sıklığı, her gün % 20,8, haftada b�rkaç gün % 24,5, haftada 

b�r % 22,6, ayda b�r %16,3, yılda b�rkaç kez %11,6, h�çb�r zaman %1,8 olarak 

ölçülmüştür (DİB, 2014, s. 90). “Kur’an’ın Anlamı �le Buluşmak Araştırması” 

başlıklı çalışmaya göre Kur’an’ı düzenl� olarak okuyanların oranı %26,9’dur. 

Bunların %29’u kadın, %23,7’s� erkekt�r (www.z�nde.�nfo/kuran, 2008). Buna 

göre GRÜ öğrenc�ler� �le Türk�ye genel� arasında Kur’an’ı her gün okuma 

bakımından %14,9 ve h�ç okumama bakımından % 33,9 oranındak� farklar 

d�kkat çekmekted�r. GRÜ öğrenc�ler�n�n Kur’an’ı okuma sıklığının Türk�ye 

ortalamasının altında olduğu anlaşılmaktadır. Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n 

Kur’an’ı okumayı b�lme oranı Türk�ye genel ortalamasından yüksek �ken 

okuma sıklığının oldukça düşük olması, gençler�n Kur’an okumaya yeter�nce 

zaman ayırmadıklarını göstermekted�r.  

Meal ve Tefs�r Oku ma Düzey� 

B�l�nd�ğ� g�b� meal, Kur’an’ın tam b�r tercümes� yapılamayacağı �ç�n, 

anlamının aslına yakın şek�lde b�raz noksanıyla �fade ed�lmes�d�r. Yan� tefs�r� 

tercüme yapmaya Kur’an tercümes� denmes�nden kaçınılmış, tercüme yer�ne 

meal �fades� kullanılmıştır (Cerrahoğlu, 1993, s. 220; Çet�n, 2012, s. 136). 

Tefs�r �se Kur’an’ın anlam ve hükümler�n� �nceley�p yorumlayan b�l�m dalı ve 

bu alanda yazılmış eserler�n ortak adıdır (Cerrahoğlu, 1993, s. 214; Çet�n, 

2012, s. 304). Öğrenc�ler�n meal ve tefs�r okuma düzeyler�n� ölçmeden önce 

a�le ya da kend� evler�nde herhang� b�r meal veya tefs�r bulunma oranı tesp�t 

ed�lmeye çalışılmıştır. Aşağıdak� Tablo 3’te görüleceğ� üzere, öğrenc�ler�n % 

92,2’s�n�n ev�nde Kur’an meal�,  %67,2’s�n�n �se herhang� b�r tefs�r k�tabı 

mevcuttur. 
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Tablo 3  

 Ev�n�zde Kur’an Meal� var mıdır? Toplam 

 Evet Hayır 
B�lg�m 

Yok 
D�ğer2 Cevapsız  

Sayı 347 22 4 2 -- 375 

Yüzde (%) 92,5 5,9 1,1 0,5 -- 100,0 

 

Ev�n�zde Tefs�r K�tabı var mıdır?  

Toplam 
Evet Hayır 

B�lg�m 
Yok 

D�ğer Cevapsız 

Sayı 250 55 63 4 3 375 

Yüzde (%) 67,2 14,8 16,9 1,1 -- 100,0 

 
Yüksek sayılab�lecek bu oranlar, cumhur�yet tar�h� boyunca yaklaşık 

200 meal hazırlanıp basıldığı (Öztürk, 2012, s. 11) d�kkate alındığında normal 
olarak görülmel�d�r. Aynı şek�lde Cumhur�yet tar�h�nde, tel�f veya tercüme 
çok sayıda tefs�r k�tabı (toplamda 781 c�ltten oluşan) basılmıştır (Aydar, 2015, 
s. 32). Bu eserler�n bazısının 25’ten fazla basıldığı göz önünde 
bulundurulduğunda, oranın %67,2 olması şaşırtıcı değ�ld�r. “Kuran’ın Anlamı 
�le Buluşmak Araştırması” başlıklı çalışmaya göre de vatandaşların 
%78,3’ünün ev�nde meal bulunmaktadır. Bu k�ş�ler�n %86,2’s� ün�vers�te 
mezunudur (www.z�nde.�nfo/kuran, 2008). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Tablo 3’te “b�lg�sayarımda var” seçeneğ�, sonuç sayısı az olduğu �ç�n “d�ğer” seçeneğ� �le 
b�rleşt�r�lm�şt�r. 
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Meal Okuma Düzey� 
Tablo 4  

(K�-Kare Test�: C�ns�yete göre  P =0,174       P > 0,05; Eğ�t�m düzey�ne göre P =0,831       P > 
0,05) 

 
Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n Kur’an meal�n�n tamamını okuma ortalaması 

%13,3’tür. Yukarıdak� tabloda d�kkat� çeken husus, meal�n b�razını okuma 

oranı (%47,8) dır. Kur’an meal� h�ç okumayanların oranı sadece %8,7’d�r. 

Ters�nden �fade ed�lecek olursa, meal �le b�r şek�lde tanışanların oranı 

%83,2’d�r. Bunlara “başkası okurken d�nleyenler” (%8.1) de �lave ed�l�rse 

öneml� b�r sonuç ortaya çıkmaktadır (%91,3). Aynı şek�lde “Türk�ye’de D�n� 

Hayat Araştırması” adlı çalışma da eğ�t�m oranı arttıkça, meal okuma oranının 

arttığını ortaya koymaktadır (DİB, 2014, s. 94). Bu durum özell�kle meal 

okumanın önem�ne yönel�k örgün ve yaygın eğ�t�m faal�yetler�n�n başarısı 

olarak görüleb�l�r.  

C�ns�yete göre dağılıma gel�nce, meal�n tamamını okuma oranı erkek 

öğrenc�lerde %15,2 �ken kız öğrenc�lerde �se %11,8’d�r.  Bu sonuca göre erkek 

öğrenc�ler�n kız öğrenc�lere göre b�raz daha fazla (%3,4) meal�n tamamını 

okudukları anlaşılmaktadır. Buna karşın, Kur’an’ın meal�n� h�ç 

okumayanların oranı, erkekler arasında %12,2 �ken kız öğrenc�lerde �se sadece 

%5,7’d�r. Meal�n tamamını okuma oranı; l�sans öğrenc�ler�nde %14,2;  ön 

l�sans öğrenc�ler�nde �se %11,8’d�r. B�r başka söylemle, l�sans düzey�ndek� 

okullarda okuyan öğrenc�ler, ön l�sans öğrenc�ler�ne göre %2,6 daha fazla 

meal okumaktadır. D�ğer taraftan her �k� grubun meal� h�ç okumama oranı �se 

b�rb�r�ne çok yakındır. Bu yüksek oranlarla beraber k�-kare test� sonuçlarına 

 

Ş�md�ye Kadar H�ç Meal Okudunuz mu? 

Toplam Evet 
tamamını 

Çoğunu Yarısını  B�razını H�ç 
Başkası 
okurken 
d�nled�m 

Erkek % 15,2 12,8 6,7 45,1 12,2 8 100,0 

Kız % 11,8 13,3 10,9 50,2 5,7 8,1 100,0 

L�sans % 14,2 11,7 10 48,1 8,6 7,4 100,0 

Ön L�sans 
% 

11,8 15,3 7,6 48 8,3 9 100,0 

Ortalama 
% 

13,3 13,3 8,8 47,8 8,7 8,1 100,0 
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göre kız ve erkek öğrenc�ler �le l�sans ve ön l�sans öğrenc�ler� arasında anlamlı 

b�r farklılaşma bulunmamaktadır. Dolayısıyla h�potez-1 ve h�potez-2, meal 

okuma �lg�s� bakımından doğrulanamamıştır. 

“Türk�ye’de D�n� Hayat Araştırması” adlı çalışmaya göre Türk 

vatandaşlarının % 63,9’u yılda b�r meal okumaktadır. %34,3’ü �se h�ç meal 

okumamaktadır (DİB, 2014, s. 94). “Kur’an’ın Anlamı �le Buluşmak 

Araştırması”na göre az ya da çok meal okuyanların oranı %68,4’tür 

(www.z�nde.�nfo/kuran, 2008). Buna göre GRÜ özel�nde, ün�vers�te 

öğrenc�ler�n�n meal okuma oranının Türk�ye genel� orandan yüksek olduğu 

anlaşılmaktadır.  Öğrenc�lere aynı zamanda Kur’an meal�n� k�mler�n okuması 

gerekt�ğ� de sorulmuştur. Aşağıdak� Tablo 5’te de görüleceğ� üzere aynı 

öğrenc�ler�n %96,5’�, herkes�n meal okuması gerekt�ğ�n� düşünmekted�r.  

 
Tablo 5  

 
Kur’an Meal�n� K�mler Okumalıdır? 

Toplam 
Herkes Uzmanlar H�ç k�mse D�ğer 

Erkek % 95,7 2,5 0,6 1,2 100,0 

Kız % 97,1 0,5 0,0 2,4 100,0 

L�sans % 95,6 2,2 0,0 2,2 100,0 

Ön L�sans % 97,9 0,0 0,7 1,4 100,0 

Ortalama % 96,5 1,3 0,3 1,9 100,0 

(K�-Kare Test�: C�ns�yete göre  P = 0,202       P > 0,05; eğ�t�m düzey�ne göre P =0,169       P > 
0,05) 

 
Herkes�n meal okuması gerekt�ğ� sonucu bütün değ�şkenlerde yaklaşık 

%95’t�r. Kız-erkek veya l�sans-ön l�sans öğrenc�ler� arasında bel�rg�n b�r 

ayrışma bulunmamaktadır. Meal okumanın gerekl�l�ğ� konusunda oluşan 

b�l�nc�n temel sebepler�n�n başında, öğrenc�ler�n �lk ve orta öğret�mde almış 

oldukları DİKAB Dersler�n� saymak gerek�r. Çünkü MEB tarafından 

hazırlanan “Ortaöğret�m D�n Kültürü ve Ahlak B�lg�s� Ders� (9,10,11,12) 

Öğret�m Proğramı ve Klavuzu”nun “Kur’an ve Yorumu” ün�tes�ne a�t 

kazanımlar şöyle �fade ed�lmekted�r: “Kur’an’ın temel amaçlarını Kur’an’dan 

örnekler vererek açıklar. Kur’an-ı Ker�m’� okuma, anlama ve yorumlamanın 

önem�n� fark eder. Müslümanların Kur’an’ı okuyup anlamaya verd�ğ� önem�n 
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b�l�nc�nde olur. Kur’an’dan b�r ayet�n tefs�r ve meal�n� �nceler. Kur’an-ı 

Ker�m’� doğru anlama ve yorumlamanın temel �lkeler�n� fark eder.” (MEB, 

2010/1, s. 42). “Kur’an ve Ana Konuları” başlıklı ün�ten�n etk�nl�kler 

bölümünde �se meal ve tefs�re da�r şu öner�ler yer almaktadır: “Kur’an’ı 

Tanıyoruz: Öğretmen tarafından sınıfa Kur’an get�r�l�r ve Kur’an’dan ayet, 

sure ve cüz örnekler� göster�l�r (3. kazanım). Meal ve Tefs�r Ned�r?: Öğretmen 

tarafından sınıfa b�r Kur’an meal� ve tefs�r� get�r�lerek meal ve tefs�r�n 

özell�kler� l�stelen�r, farklılıkları bel�rlen�r (5. kazanım). Kur’an’da Neler 

Var?: Öğrenc�ler�n Kur’an f�hr�st�nden Kur’an’ın �çerd�ğ� bazı konuları 

bulmaları �sten�r. Örneğ�n, öğrenc�ler merak ett�kler� konularla �lg�l� ayet 

mealler� araştırır (6. kazanım)” (MEB, 2010/1, s. 35). Buna göre yeterl� olup 

olmadığı ayrı b�r araştırma konusu olmakla beraber, �lk ve orta öğret�mde 

görülen DİKAB Dersler�n�n, bu dersler� almış olan gençlerde öneml� 

kazanımlar sağladığı görülmekted�r. 

Ancak gençler�n tamamına yakını meal okumanın gerekl� olduğunu 

�fade ederken, meal okuma oranlarının bunun çok altında olması d�kkat 

çekmekted�r. Mealler�n Türkçe üslup ve �fade özell�kler� açısından çeş�tl� 

sorunlara sah�p olmasını (Hacımüftüoğlu, 2010) bunun sebepler� arasında 

saymak gerek�r. Ayrıca meal okumayı teşv�k ed�c� çalışmaları çeş�tlend�rerek 

artırmak gerek�r.  
Tefs�r Okuma Düzey� 

Tablo 6  

 

Ş�md�ye kadar herhang� b�r tefs�r k�tabı okudunuz mu? 

Toplam Evet 
tamamını 

Çoğunu Yarısını  B�razını H�ç 
Başkası 
okurken 
d�nled�m 

D�ğer 

Erkek % 7,9 7,9 6,7 31,7 32,9 8,5 4,3 100,0 

Kız% 6,2 9,6 2,9 32,5 32,5 15,8 0,5 100,0 

L�sans % 9,6 7,8 5,7 32,2 30,9 10,9 3,0 100,0 

Ön L�sans 
% 

2,8 10,5 2,8 32,2 35,7 15,4 0,7 100,0 

Ortalama 
% 

6,6 8,9 4,5 32,2 33,0 12,7 2,1 100,0 

(K�-Kare Test�: C�ns�yete göre  P = 0,034       P < 0,05; eğ�t�m düzey�ne göre P  =0,054       P > 
0,05) 
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Tabloya göre herhang� b�r tefs�r k�tabının tamamını okuma ortalaması 

%6,6’dır. H�ç okumama ortalaması %33 düzey�nded�r. Erkek öğrenc�ler�n b�r 

tefs�r�n tamamını okuma oranı (%7,9), kız öğrenc�ler�n oranından (%6,2) b�raz 

daha fazla (%1,7) olduğu anlaşılmaktadır. Tefs�r k�tabını h�ç okumama 

açısından, kız ve erkekler�n oranları b�rb�r�ne çok yakındır. L�sans 

sev�yes�ndek� okullarda okumakta olan öğrenc�ler�n herhang� b�r tefs�r�n 

tamamını okuma oranı (%9,6), ön l�sans öğrenc�ler�ne göre daha fazla olduğu 

(%2,8) görülmekted�r. K�-kare anal�z�ne göre kız ve erkek öğrenc�ler arasında 

anlamlı b�r farklılaşma vardır. Bu açıdan h�potez-1 doğrulanmıştır. Ancak 

l�sans ve ön l�sans öğrenc�ler� arasında bel�rg�n b�r farklılık bulunmadığından 

h�potez-2 doğrulanamamıştır. 

“Türk�ye’de D�n� Hayat Araştırması” adlı çalışmaya göre Türk 

vatandaşlarının % 48,9’u yılda b�r de olsa Türkçe tefs�r okumaktadır. 

%49,1’l�k b�r kes�m �se h�ç tefs�r okumamaktadır (DİB, 2014, s. 96). 

Yukarıdak� Tablo 6’da görüldüğü g�b� h�ç tefs�r okumamış ün�vers�te 

gençler�n�n oranı %33,0 olarak Türk�ye ortalamasının altında gerçekleşm�şt�r. 

Bunda eğ�t�m sev�yes�n�n etk�s� olduğu açıktır. Ancak y�ne de %33 oranı 

oldukça yüksekt�r. Öğrenc�ler arasında h�ç meal okumayanların oranı %8,7 

�ken, tefs�re gel�nd�ğ�nde bu oranın %33,0’e çıkması d�kkat çekmekted�r. 

Meal konusunda öneml� b�r �lg� oluştuğu görülürken, tefs�r konusunda aynı 

şey söylenemez.  

Kısa Sureler�n Tefs�r�n� Okuma İstek Düzey� 
Tablo 7 

 Kısa sureler�n tefs�r�n� okumak �ster m�s�n�z? 
Toplam 

Evet Kısmen Hayır 

Erkek % 79,4 13,8 6,8 100,0 

Kız % 84,4 14,2 1,4 100,0 

L�sans  % 82,5 14,0 3,5 100,0 

Ön L�sans 
% 

81,7 14,1 4,2 100,0 

Ortalama % 82,2 14,0 3,8 100,0 

(K�-Kare Test�: C�ns�yete göre  P = 0,024       P < 0,05; eğ� t�m düzey�ne göre P =0,936      P > 
0,05) 
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Namaz sureler� adı ver�len kısa sureler�n tefs�r�n� okuma �steğ� erkek 

öğrenc�lerde %79,4; kız öğrenc�lerde �se %84,4 düzey�nded�r. Erkekler�n 

hayır oranının, kızların hayır oranından %5,4 daha fazla olduğu 

anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, kız öğrenc�ler�n kısa süreler�n tefs�rler�n� 

okuma �steğ� erkeklere göre daha yüksekt�r. “Kısmen” seçeneğ� dah�l 

ed�ld�ğ�nde kız öğrenc�ler�n % 98,6’sı, erkek öğrenc�ler�n �se %93,2’s� kısa 

süreler�n tefs�rler�n� okuma �steğ�nded�r. 

L�sans düzey�nde okuyan öğrenc�ler�n %82,5 �le ön l�sans düzey� 

öğrenc�ler�n �se %81,7’s� kısa sureler�n tefs�r�n� okumayı �stemekted�r. Hem 

“evet” hem “kısmen” hem de “hayır” seçenekler�n�n oranları b�rb�r�ne çok 

yakındır. Evet ve kısmen kategor�ler�n�n ortalaması, ün�vers�te öğrenc�ler�n�n 

%96,2’s�n�n kısa sureler�n tefs�rler�n� okumayı �steyeb�leceğ�n� 

göstermekted�r. K�-kare anal�z�ne göre �se kız ve erkek öğrenc�ler arasında 

anlamlı b�r farklılaşma bulunmaktadır. Bu açıdan h�potez-1 doğrulanmaktadır. 

Ancak l�sans ve ön l�sans öğrenc�ler� arasında anlamlı b�r farklılaşma 

görülmed�ğ�nden h�potez-2 doğrulanamamıştır. 

Halka Yönel�k Özel Tefs�r Sohbetler�n� Onaylama Düzey�  
Tablo 8  

 Halka yönel�k özel tefs�r dersler�/sohbetler� olmalı mıdır? 
Toplam 

Evet Hayır F�kr�m Yok 

Erkek % 68,9 9,8 21,3 100,0 

Kız % 75,7 4,8 19,5 100,0 

L�sans  % 76,6 7,4 16,0 100,0 

Ön L�sans 
% 

66,4 6,3 27,3 
100,0 

Ortalama % 72,7 7,0 20,3 100,0 

(K�-Kare Test�: C�ns�yete göre P = 0,133    P> 0,05;   eğ�t�m düzey�ne göre P = 0,032        P < 
0,05) 

 
Çeş�tl� telev�zyon kanallarında ve medya organlarında, bazı vakıf, 

dernek g�b� s�v�l toplum kuruluşlarında, özel tefs�r dersler�/sohbetler� yapıldığı 

b�l�nmekted�r. Son yıllarda bunların sayısının arttığı da gözlenmekted�r. Halka 

yönel�k bu veya benzer� tefs�r sohbetler�/dersler�n�n olması gerekt�ğ�n� 

düşünen kız öğrenc�ler�n oranı (%75,7 ), erkek öğrenc�ler�n (%68,9) 

oranından %6,8 daha fazladır. L�sans öğrenc�ler� (%76,6), ön l�sans 
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öğrenc�ler�ne (%66,4) göre daha fazla halka yönel�k özel tefs�r dersler� ya da 

sohbetler�n�n olmasını onaylamaktadır. K�-kare test� sonuçlarına göre kız ve 

erkek öğrenc�ler arasında bel�rg�n b�r ayrışma yoktur. Ancak l�sans ve ön 

l�sans öğrenc�ler� arasında anlamlı b�r farklılaşma görülmekted�r. Bu açıdan 

h�potez-1 doğrulanamazken, h�potez-2 doğrulanmıştır. 

Tefs�r Sohbetler�ne Katılma İstek Düzey� 
Tablo 9 

 Özel tefs�r dersler�/sohbetler�ne katılmak �ster m�s�n�z? 
Toplam 

Evet Hayır F�kr�m Yok 

Erkek % 64,9 12,6 22,5 100,0 

Kız % 73,7 7,1 19,2 100,0 

L�sans  % 73,3 8,6 18,1 100,0 

Ön L�sans 
% 

64,7 10,8 24,5 
100,0 

Ortalama % 69,2 9,8 21,0 100,0 

(K�-kare Test�: C�ns�yete göre  P = 0,124    P > 0,05;   eğ�t�m düzey�ne göre P = 0,228       P > 
0,05) 

 
Ün�vers�te gençl�ğ�n�n özel tefs�r dersler�/sohbetler�ne katılma �stek 

düzey� %69,2’dur. Bu sonuç halka yönel�k tefs�r ders/sohbetler� olmalı 

sonucuna (%72,7) yakındır. Kız öğrenc�ler (%73,7), erkek öğrenc�lere 

(%64,9) göre daha fazla tefs�r sohbetler�ne katılma eğ�l�ml�d�r. Ankete katılan 

l�sans öğrenc�ler�n�n %73,3’ü, ön l�sans öğrenc�ler�n�n �se %64,7’s� tefs�r 

sohbetler�ne katılmayı �stemekted�r. L�sans öğrenc�ler�n�n tefs�r okumaya ya 

da d�nlemeye daha �stekl� oldukları görülmekted�r. Ancak k�-kare test� 

sonuçlarına göre c�ns�yet ve eğ�t�m düzeyler� açısından öğrenc�ler arasında 

farklılaşma bulunmamaktadır. Buna göre h�potez-1 ve h�potez-2 

doğrulanamamıştır. 

Kısa sureler�n tefs�r�n� okuma (%82,2) ve tefs�r sohbetler�ne katılma 

(%69,2) �stek düzeyler� d�kkate alındığında “ün�vers�te gençler�n�n, Kur’an 

meal ve tefs�r�n� okuma �stek düzey� yüksekt�r.” h�potez�n�n (h�potez-4) doğru 

olduğu anlaşılmaktadır. 
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Kur’an Hakkındak� Bazı Algılara Da�r Bulgular 
İdrak, anlayış g�b� anlamlara gelen algı (Doğan, 1994) konusunda, 

ün�vers�te gençler�ne Kur’an’ın muhtevası ve Kur’an’a modern yaklaşımlar 

�le �l�şk�l� �k�şer soru sorulmuştur. B�r soru da yaygın b�r geleneksel algı �le 

�lg�l�d�r. Sonuçlar ve anal�zler� aşağıdak� g�b�d�r. 

Kur’an’ı, Her B�lg�y� �ht�va Eden B�r K�tap Olarak Algılama Düzey� 
Tablo 10 

 Kur’an’da her şey�n b�lg�s� var mıdır? 
Toplam 

Evet Hayır F�kr�m Yok 

Erkek % 74,2 11,0 14,7 100,0 

Kız % 81,8 8,1 10,0 100,0 

L�sans  % 75,1 11,4 13,5 100,0 

Ön L�sans 
% 

83,9 6,3 9,8 
100,0 

Ortalama % 78,5 9,4 12,1 100,0 

(K�-Kare Test�: C�ns�yete göre   P = 0,207   P > 0,05;  eğ�t�m düzey�ne göre   P = 0,117     P > 
0,05) 

Öğrenc�lerden Kur’an’ı her şey�n b�lg�s�n� �ht�va eden b�r k�tap olarak 

algılayanların ortalaması %78,5’t�r. C�ns�yete göre erkekler�n %74,2’s�, 

kızların %81,8’� bu algıya sah�pt�r. Ön l�sans düzey�nde okuyan öğrenc�ler�n 

%83,9’u l�sans düzey�nde okuyan öğrenc�ler�n �se  %75’� Kur’an’da her şey�n 

b�lg�s�n�n var olduğunu kabul etmekted�r. K�-kare test� sonuçlarına göre kız 

ve erkek öğrenc�ler �le l�sans ve ön l�sans öğrenc�ler� arasında anlamlı b�r 

farklılaşma görülmemekted�r. Buna göre h�potez-1 ve h�potez-2 

doğrulanamamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KSBD, İlkbahar 2017, y. 9, s.97-133

115



 

 

Kur’an’ı, İnsanlar Arası İl�şk�ler� Düzenleyen B�r K�tap Olarak 

Algılama Düzey� 
Tablo 11 

 Kur’an’ın, günlük hayatta �nsanlar arası �l�şk�ler� çeş�tl� 
hükümlerle düzenled�ğ�ne katılıyor musunuz? Toplam 

Evet Kısmen Hayır F�kr�m yok 

Erkek % 67,1 18,0 5,6 9,3 100,0 

Kız % 74,2 15,3 4,3 6,2 100,0 

L�sans  % 73,7 15,4 6,1 4,8 100,0 

Ön L�sans % 66,9 18,3 2,8 12,0 100,0 

Ortalama % 71,1 16,5 4,9 7,6 100,0 

(K�-Kare Test�: C�ns�yete göre P = 0,474   P> 0,05;  eğ�t�m düzey�ne göre   P = 0,030     P < 
0,05) 

Kur’an’ı, günlük hayatta �nsanlar arası �l�şk�ler� çeş�tl� hükümlerle 

düzenleyen b�r k�tap olarak algılayanların ortalaması %71,1’d�r. Erkekler�n 

%67,1’�, kızların �se %74,2’s� Kur’an’ı, günlük hayatta �nsanlar arası �l�şk�ler� 

çeş�tl� hükümlerle düzenleyen b�r k�tap olarak algılamaktadır. L�sans 

öğrenc�ler�n�n %73,7’s�, ön l�sans öğrenc�ler�n�n �se %66,9’u Kur’an’ın 

günlük hayatta �nsanlar arası �l�şk�ler� düzenled�ğ�ne katılmaktadır. K�-kare 

anal�z�ne göre kız ve erkek öğrenc�ler arasında bel�rg�n b�r farklılaşma yoktur. 

Ancak l�sans ve ön l�sans öğrenc�ler� arasında anlamlı b�r farklılaşma 

bulunmaktadır. Dolayısıyla h�potez-1 doğrulanamamış, h�potez-2 

doğrulanmıştır. 

Kur’an’ı, Çağdaş/Modern Yorumlanması Gereken B�r K�tap Olarak 

Algılama Düzey� 
Tablo 12 

 Kur’an çağdaş/Modern yorumlanmalı mıdır? 
Toplam 

Evet Kısmen Hayır F�kr�m yok 

Erkek % 42,6 21,0 22,8 13,6 100,0 

Kız % 31,3 25,0 27,9 15,8 100,0 

L�sans % 36,5 23,5 27,8 12,2 100,0 

Ön L�sans % 35,7 22,9 22,1 19,3 100,0 

Ortalama 36,5 23,1 25,2 15,2 100,0 

(K�-kare Test�: C�ns�yete göre  P = 0,165      P > 0,05; eğ�t�m düzey�ne göre P =0,252       P > 
0,05) 
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Ün�vers�te gençler�n�n ortalama %36,5’�, Kur’an’ı çağdaş/modern 

yorumlanması gereken b�r k�tap olarak algılamaktadır. Bu algıya sah�p 

olmayanlar ve “kısmen” seçeneğ� �le dengel� b�r algı gel�şt�rd�ğ� varsayılab�len 

�k� grup arasında bel�rg�n b�r oran farkı yoktur. Her üç kategor�de orantılı b�r 

dağılımdan, gençler�n üç farklı algılamaya sah�p olduğundan söz ed�leb�l�r. 

K�-kare test� sonuçlarına göre �se c�ns�yet ve eğ�t�m düzey� açılarından 

öğrenc�ler arasında bu konuda algı farklılaşması bulunmamaktadır. Buna göre 

h�potez-1 ve h�potez-2 doğrulanamamıştır.  

 

Kur’an Yorumunda Yen� B�l�msel Ver�ler�n Kullanılma Algısı Düzey� 
Tablo 13 

 Yen� b�l�msel ver�ler Kur’an yorumunda kullanılmalı 
mıdır? Toplam 

Evet Kısmen Hayır F�kr�m yok 

Erkek % 32,9 26,1 24,2 16,8 100,0 

Kız % 23,7 19,9 32,7 23,2 100,0 

L�sans % 35,7 23,0 22,2 18,7 100,0 

Ön L�sans % 14,8 21,8 40,1 23,2 100,0 

Ortalama 27,8 22,7 29,9 20,6 100,0% 

(K�-Kare Test�: C�ns�yete göre  P = 0,029       P < 0,05; eğ�t�m düzey�ne göre P =0,000       P < 
0,05) 

 
Kur’an’ı, yen� b�l�msel ver�ler ışığında yorumlanması gereken b�r k�tap 

olarak algılamada gençler�n b�rb�r�ne yakın farklı algı düzeyler�ne sah�p 

olduğu görülmekted�r. “Kısmen” seçeneğ� �le bu hususta dengel� b�r algıya 

sah�p oldukları söyleneb�lecekler�n oranının, d�ğerler�ne göre daha az olduğu 

görülmekted�r. Tabloda, kız ve erkek öğrenc�ler �le l�sans ve ön l�sans 

öğrenc�ler� arasında bel�rg�n b�r farklılık olduğu görülmekted�r. K�-kare test� 

sonuçları da c�ns�yet ve eğ�t�m düzey� açılarından öğrenc�ler arasında anlamlı 

b�r farklılaşmayı ortaya koymaktadır. Bu durumda, h�potez-1 ve h�potez-2 

doğrulanmaktadır. Ayrıca %20,6 oranındak� b�r grubun, bu hususta f�kr�n�n 

olmadığını bel�rtmes� de d�kkat çek�c�d�r. 
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Kur’an’ı, C�nlerden Koruyan B�r K�tap Olarak Algılama Düzey� 
Tablo 14 

 Kur’an taşımak k�ş�y� kötü c�nlerden korur mu? 
Toplam 

Evet Kısmen Hayır F�kr�m yok 

Erkek % 42,7 11,6 12,2 33,5 100,0 

Kız % 45,5 8,5 8,1 37,9 100,0 

L�sans  % 39,4 11,3 10,8 38,5 100,0 

Ön L�sans % 52,1 7,6 8,3 31,9 100,0 

Ortalama % 44,9 9,7 9,9 35,5 100,0 

(K�-Kare Test�: C�ns�yete göre P = 0,372   P> 0,05;  eğ�t�m düzey�ne göre   P = 0,110     P > 
0,05) 

C�n, duyularla �drak ed�lemeyen ve �nsanlar g�b� �lah� em�rlere uymakla 

yükümlü tutulan varlık türüdür (C�n, 1993). Toplumda, kötü ruhlu varlıkların 

ve c�nler�n �nsanlara zaman zaman zarar verd�ğ�ne, ancak k�ş�n�n üzer�nde 

Kur’an taşınmasının onu koruyacağına da�r b�r �nanış vardır. Bu sebeple ayet 

veya duaların yazıldığı kağıtlardan oluşan muskaları (Muska, 2006) bazı 

k�ş�ler�n üzer�nde taşıdığı b�l�nmekted�r. Öğrenc�lerden Kur’an’ı böyle b�r 

k�tap olarak algılayanların ortalaması %44,9’dur.  

 “Evet” cevabına göre kız öğrenc�ler�n bu algısı, erkeklerden %2,8 daha 

fazladır. Ön l�sans öğrenc�ler�n�n l�sans öğrenc�ler�ne göre algısı �se %12,7 

oranında daha fazladır. Ancak k�-kare test�ne göre kız ve erkek öğrenc�ler �le 

l�sans ve ön l�sans öğrenc�ler� arasında anlamlı b�r farklılaşma 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla h�potez-1 ve h�potez-2 bu açıdan 

doğrulanamamıştır. 

 

Kur’an Hakkındak� B�lg�ye Da�r Bulgular 
MEB tarafından hazırlanan �lköğret�m DİKAB Ders� Öğret�m Proğramı 

k�tapçığında, “Kur’an’ı Tanıyalım” ün�tes�n�n kazanımları şöyle 

göster�lmekted�r: “Bu ün�ten�n sonunda öğrenc�ler; Kur’an’ın, Allah 

tarafından �nsanlara gönder�len son ve evrensel b�r k�tap olduğunu b�l�r. 

Kur’an’ın Hz. Muhammed’e �nd�r�l�ş sürec�n� b�l�r. Kur’an’ın k�tap hal�ne 

get�r�lmes� ve çoğaltılması �le �lg�l� sürec� açıklar. Kur’an’ın �ç düzen�ne 

�l�şk�n ayet, sure ve cüzün anlamlarını kavrayarak, Kur’an’dan bunlara �l�şk�n 

örnekler göster�r.” (MEB, 2010/2, s. 32).  
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Ortaöğret�m DİKAB Ders� Öğret�m Proğramında �se “Kur’an ve Ana 

Konuları” başlıklı ün�ten�n kazanımları şöyle bel�rlenmekted�r: “Kur’an’ın 

İslam d�n�ndek� yer� ve önem�n� açıklar. Kur’an’ın �nd�r�l�ş sürec�, k�tap hal�ne 

get�r�lmes� ve çoğaltılması �le �lg�l� b�lg�ler� ed�n�r. Kur’an-ı Ker�m’�n �ç 

düzen�ne �l�şk�n ‘ayet’, ‘sure’, ‘cüz’ kavramlarını tanımlar ve Kur’an’dan 

örnekler göster�r. Kur’an’ın anlaşılması ve yorumlanması �le �lg�l� meal ve 

tefs�r kavramlarının anlamlarını ayırt eder. Kur’an’ın temel konularına (�nanç, 

�badet, ahlak) örnekler ver�r.” (MEB, 2010/1, s. 35). Bu ön b�lg� ışığında, 

öncek� h�potezlere ek olarak, Kur’an hakkında genel b�lg�ye sah�p olma 

bakımından, a�les� köy veya beldede oturan öğrenc�ler �le a�les� �l veya �lçe 

merkez�nde oturanlar arasında b�r farklılaşma bulunduğu ve ün�vers�te 

gençler�n�n, ün�vers�te önces� öğrend�kler� Kur’an’a da�r temel b�lg�ler� tanıma 

oranının yüksek olduğuna da�r h�potezler (h�potez-1 ve h�potez-5) şöyle 

değerlend�r�lmekted�r. 

Semav� K�tapları Tanıma Düzey� 
Tablo 15 

 (K�-Kare Test�: C�ns�yete göre P = 0,486   P> 0,05;  eğ�t�m düzey�ne göre   P = 0,018     P < 
0,05; a�len�n �kametgah ett�ğ�  yere göre P = 0,418   P > 0,05 ) 

 
Allah katından gönder�len ve semav� k�taplar olarak da b�l�nen Tevrat, 

Zebur, İnc�l ve Kur’an’ın mukaddes k�tap (Çeleb�, 2009, s. 97) olduğunu 

tanıma düzey� %95,2’d�r. Kız öğrenc�ler�n oranı (%96,2) erkeklere (%93,8)  

göre %2,4 daha fazladır. L�sans öğrenc�ler�n�n %97,4’ü, ön l�sans 

 Tevrat, Zebur, İnc�l ve Kur’an mukaddes 
k�taplardır.  Toplam 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

C�ns�yet 
Erkek % 93,8 3,1 3,1 100,0 

Kız % 96,2 2,4 1,4 100,0 

Eğ�t�m 
Düzey� 

L�sans  % 97,4 0,9 1,7 100,0 

Ön L�sans % 91,6 5,6 2,8 100,0 

A�len�n 
Oturduğu 
Yer  

İl Merkez� % 93,6 4,3 2,1 100,0 

İlçe Merkez� 
% 

96,5 0,9 2,6 
100,0 

Köy/ Belde  
% 

97,2 1,4 1,4 
100,0 

Ortalama % 95,2 2,6 2,2 100,0 
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öğrenc�ler�n�n �se %91,6’sı Tevrat, Zebur, İnc�l ve Kur’an’ın mukaddes k�tap 

olduğunu tanımaktadır. Görüldüğü üzere L�sans öğrenc�ler�n�n semav� 

k�tapları tanıma düzey�, ön l�sans öğrenc�ler�ne göre b�raz daha fazladır. Ön 

l�sans öğrenc�ler�n�n “kararsız” ve “katılmıyorum” seçenekler�ndek� oranları 

da d�ğer�ne göre daha yüksekt�r. A�leler� �l merkez�nde oturanların %93,6’sı, 

�lçe merkez�nde oturanların %96,5’�, köy ve beldelerde oturanların %97,2’s� 

Tevrat, Zebur, İnc�l ve Kur’an’ın mukaddes k�tap olduğunu tanımaktadır. 

Tablodak� ortalama (%95,2) d�kkate alındığında, “ün�vers�te gençler�n�n, 

ün�vers�te önces� öğrend�kler� Kur’an’a da�r temel b�lg�ler� tanıma oranı 

yüksekt�r.” h�potez�n�n (h�potez-5) bu konuda doğru olduğu söyleneb�l�r. 

Ayrıca k�-kare anal�z�ne göre sadece l�sans ve ön l�sans öğrenc�ler� arasında 

anlamlı b�r ayrışma görülmekted�r. Dolayısıyla h�potez-2 de 

doğrulanmaktadır. Ancak kız ve erkek öğrenc�ler arasında anlamlı b�r ayrışma 

bulunmadığı (h�potez-1) g�b� a�leler�n �kamet ett�ğ� yere göre öğrenc�ler 

arasında farklılaşma olduğu h�potez� de (h�potez-3) doğrulanamamıştır. 

Ayet� Tanıma Düzey� 
Tablo 16 

 Kur’an sureler�n� oluşturan cümlelere “Ayet” 
den�r Toplam 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

C�ns�yet 
Erkek % 92,6 4,3 3,1 100,0 

Kız % 96,6 2,4 1,0 100,0 

Eğ�t�m 
Düzey� 

L�sans  % 96,1 2,6 1,3 100,0 

Ön L�sans % 93,0 4,2 2,8 100,0 

A�len�n 
Oturduğu 
Yer  

İl Merkez� % 95,8 2,6 1,6 100,0 

İlçe Merkez� 
% 

94,7 3,5 1,8 
100,0 

Köy/ Belde  
% 

92,6 4,5 2,9 
100,0 

Ortalama % 94,5 3,4 2,1 100,0 

(K�-Kare Test�: C�ns�yete göre   P = 0,183   P > 0,05;  eğ�t�m düzey�ne göre   P = 0,412     P > 
0,05; a�len�n   �kametgah ett�ğ�  yere göre P = 0,907   P > 0,05 ) 

 
Ayet, Kur’an’ın b�rkaç kel�me veya cümles�nden meydana gelen, 

başından ve sonundan ayrılmış bölümler�ne ver�len �s�md�r (Cerrahoğlu, 1993, 

s. 55; Çet�n, 2012, s. 35). Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n, ayet� tanıma düzey� %94,5 
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olarak gerçekleşm�şt�r. Dolayısıyla “ün�vers�te öğrenc�ler�n�n, ün�vers�te 

önces� öğrend�kler� Kur’an’a da�r temel b�lg�ler� tanıma oranı yüksekt�r.” 

h�potez�n�n (h�potez-5) doğru olduğu söyleneb�l�r.  Ancak k�-kare anal�z�ne 

göre d�ğer sab�t değ�şkenler bakımından öğrenc�ler arasında anlamlı b�r 

farklılaşma bulunmadığından h�potez-1, h�potez-2 ve h�potez-3 

doğrulanmamıştır. 

Surey� Tanıma Düzey� 
Tablo 17 

 (K�-Kare Test�: C�ns�yete göre   P = 0,891   P > 0,05;  eğ�t�m düzey�ne göre   P = 0,776     P > 
0,05; a�len�n �kametgah ett�ğ�  yere göre P = 0,190   P > 0,05 ) 

 
Kur’an’ın, ayetler�nden meydana gelen ve en az üç ayetten oluşan 

küçük büyük bağımsız her bölümüne sure den�r (Cerrahoğlu, 1993, s. 57; 

Çet�n, 2012, s. 47).Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n suren�n ne olduğunu tanıma oranı 

%84,7’d�r. Buna göre “ün�vers�te öğrenc�ler�n�n, ün�vers�te önces� 

öğrend�kler� Kur’an’a da�r temel b�lg�ler� tanıma oranı yüksekt�r.” h�potez�n�n 

(h�potez-5) doğru olduğu söyleneb�l�r. Erkekler, kızlardan %1,6 farkla suren�n 

ne olduğunu tanımaktadır. L�sans ve ön l�sans öğrenc�ler� arasındak� fark 

%0,6’dır. A�les� �l merkez�nde oturan öğrenc�ler�n %80,3’ü, �lçe merkez�nde 

oturanların %90’ı, köy veya beldede oturanların �se %85,3’ü suren�n tanımına 

katılmaktadır. Bu sonuçlara göre k�-kare test� anal�z� öğrenc�ler arasında 

anlamlı b�r farklılaşma bulunmadığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla 

h�potez-1, h�potez-2 ve h�potez-3 doğrulanamamıştır. 

 Kur’an’ın besmele �le b�rb�r�nden ayrılan 
bölümler�ne   “Sure” den�r.  Toplam 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

C�ns�yet 
Erkek % 85,1 11,8 3,1 100,0 

Kız % 83,5 12,6 3,9 100,0 

Eğ�t�m 
Düzey� 

L�sans  % 84,0 12,9 3,1 100,0 

Ön L�sans % 84,6 11,2 4,2 100,0 

A�len�n 
Oturduğu 
Yer  

İl Merkez� % 80,3 16,0 3,7 100,0 

İlçe Merkez� 
% 

90,0 6,4 3,6 
100,0 

Köy/ Belde  
% 

85,3 11,8 2,9 
100,0 

Ortalama % 84,7 11,8 3,5 100,0 
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Meal� Tanıma Düzey� 
Tablo 18 

 Kur’an’ın çok kısa açıklamalı tercümes�ne  “meal” 
den�r.  Toplam 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

C�ns�yet 
Erkek % 77,9 12,9 9,2 100,0 

Kız % 78,2 13,7 8,1 100,0 

Eğ�t�m 
Düzey� 

L�sans  % 77,8 13,1 9,1 100,0 

Ön L�sans % 78,5 13,9 7,6 100,0 

A�len�n 
Oturduğu 
Yer  

İl Merkez� % 68,8 19,0 12,2 100,0 

İlçe Merkez� 
% 

87,7 7,9 4,4 100,0 

Köy/ Belde  
% 

87,3 7,1 5,6 100,0 

Ortalama % 79,5 12,5 8,0 100,0 

(K�-Kare Test�: C�ns�yete göre   P = 0,908   P > 0,05;  eğ�t�m düzey�ne göre   P = 0,868     P > 
0,05;  a�len�n �kametgah ett�ğ�  yere göre P = 0,001   P < 0,05 ) 

 
Kur’an’ın tam b�r tercümes� yapılamayacağı �ç�n, aslına yakın şek�lde 

b�raz noksanıyla �fade ed�lmes�ne yan� tefs�r� tercüme yapmaya meal 

den�lm�şt�r. Yan� Kur’an tercümes� �fades�nden kaçınılmış, tercüme yer�ne 

meal kel�mes� kullanılmıştır (Cerrahoğlu, 1993, s. 220; Çet�n, 2012, s. 136). 

Tablo 17’de görüldüğü g�b� meal� tanıma ortalaması %79,5’d�r. Buna göre 

“ün�vers�te öğrenc�ler�n�n, ün�vers�te önces� öğrend�kler� Kur’an’a da�r temel 

b�lg�ler� tanıma oranı yüksekt�r.” h�potez�n�n (h�potez-5) doğru olduğu 

söyleneb�l�r. C�ns�yet ve eğ�t�m düzey� bakımından yaklaşık %80 ortalama 

olmakla beraber gruplar arasında bel�rg�n b�r ayrışma görülmemekted�r. 

Ancak a�les� �l merkez�nde oturanlar (%68,8) �le �lçe, belde ve köylerde 

oturanlar (%87,7, %87,3) arasında yaklaşık %20’l�k b�r fark vardır. Net�ce 

olarak k�-kare test� sonuçları, öğrenc� a�leler�n�n �kamet yer�ne göre b�r 

farklılaşmayı (h�potez-3) doğrulamaktadır. Fakat h�potez-1 ve h�potez-2 

doğrulanamamıştır. 
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Tefs�r� Tanıma Düzey� 
Tablo 19  

(K�-Kare Test�: C�ns�yete göre   P = 0,120   P > 0,05;  eğ�t�m düzey�ne göre   P = 0,001     P < 
0,05; a�len�n   �kametgah ett�ğ�  yere göre P = 0,761   P > 0,05 ) 

Kur’an’ın anlam ve hükümler�n� �nceley�p yorumlayan b�l�m dalına ve 

bu alanda yazılmış eserler�n ortak adına tefs�r den�r (Cerrahoğlu, 1993, s. 214; 

Çet�n, 2012, s. 304). Tablo 18’de ün�vers�te gençler�n�n tefs�r� tanıma 

ortalamasının %85,2 olduğu görülmekted�r. Buna göre “ün�vers�te 

öğrenc�ler�n�n, ün�vers�te önces� öğrend�kler� Kur’an’a da�r temel b�lg�ler� 

tanıma oranı yüksekt�r.” h�potez�n�n (h�potez-5) doğru olduğu söyleneb�l�r. 

D�ğer sonuçlara bakıldığında l�sans öğrenc�ler� �le ön l�san öğrenc�ler� 

arasında %12,8,  kızlar �le erkekler arasında %5,8 ve a�les� köyde oturanlar �le 

�l merkez�nde oturanlara arasında �se yaklaşık %3 fark olduğu görülmekted�r. 

K�-kare anal�z�ne göre �se sadece l�sans ve ön l�sans öğrenc�ler� arasında 

anlamlı b�r ayrışma bulunmaktadır. Dolayısıyla h�potez-1 ve h�potez-3 

doğrulanamazken, h�potez-2 doğrulanmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 Kur’an-Ker�m’�n açıklanıp yorumlanmasına tefs�r 
den�r.  Toplam 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

C�ns�yet 
Erkek % 82,2 14,1 3,7 100,0 

Kız % 88,0 11,0 1,0 100,0 

Eğ�t�m 
Düzey� 

L�sans  % 90,4 9,2 0,4 100,0 

Ön L�sans % 77,6 17,5 4,9 100,0 

A�len�n 
Oturduğu 
Yer  

İl Merkez� % 84,0 13,4 2,6 100,0 

İlçe Merkez� 
% 

86,8 12,3 0,9 
100,0 

Köy/ Belde  
% 

87,1  10,0 2,9 
100,0 

Ortalama % 85,2 12,5 2,3 100,0 
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Kur’an’ın İlk İnen Ayetler�n� Tanıma Düzey�  
Tablo 20 

(K�-Kare Test�: C�ns�yete göre   P = 0,413   P > 0,05;  eğ�t�m düzey�ne göre   P = 0,076     P > 
0,05;  a�len�n �kametgah ett�ğ�  yere göre P = 0,167   P > 0,05 ) 

Kur’an’ın �lk �nen ayetler�, Alak Sures�n�n �lk beş ayet�d�r (Cerrahoğlu, 

1993, s. 56; Çet�n, 2012, s. 40). Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n, Kur’an’ın �lk 

ayetler�n� tanıma düzey� %51,1’d�r. Yan� G�resun Ün�vers�tes�’nde okuyan 

öğrenc�ler�n yaklaşık yarısı Kur’an’ın �lk �nen ayetler�n�n tanımaktadır. 

“Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n, ün�vers�te önces� öğrend�kler� Kur’an’a da�r temel 

b�lg�ler� tanıma oranı yüksekt�r.” h�potez�n�n (h�potez-5), Tablo 20’de 

görüldüğü g�b� sonuçların yüksek olmaması neden�yle Kur’an’ın �lk �nen 

ayetler�n� tanıma düzey� bakımından doğrulanmadığı söyleneb�l�r. Erkek 

öğrenc�ler�n kızlara göre yaklaşık %7,  l�sans öğrenc�ler�n�n ön l�sansa göre 

%8 ve köy veya beldelerde oturanların d�ğerler�ne göre %5 daha fazla oranda 

�lk �nen ayetler� tanıdıkları görülmekted�r. Bu konuda “kararsız” olanlar 

(%29,5) �le “katılmıyorum” görüşünde olanların (%19,4) oranları toplamı 

%48,9’dur. K�-kare test� sonuçları, değ�şkenler bakımından öğrenc�ler 

arasında anlamlı b�r farklılaşma olmadığını göstermekted�r. Dolayısıyla 

h�potez-1, h�potez-2 ve h�potez-3 bu açıdan doğrulanamamıştır. 

 

 

 

 Kur’an’ın �lk �nen ayetler� Alak sures�n�n �lk 
ayetler�d�r.  Toplam 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

C�ns�yet 
Erkek % 55,0 28,1 16,9 100,0 

Kız % 48,1 31,7 20,2 100,0 

Eğ�t�m 
Düzey� 

L�sans  % 55,7 27,0 17,3 100,0 

Ön L�sans % 43,7 35,2 21,1 100,0 

A�len�n 
Oturduğu 
Yer  

İl Merkez� % 49,7 33,2 17,1 100,0 

İlçe Merkez� 
% 

50,5 32,4 17,1 
100,0 

Köy/ Belde  
% 

55,1 18,8 26,1 
100,0 

Ortalama % 51,1 29,5 19,4 100,0 
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Kur’an’ın Sure Sayısını Tanıma Düzey� 
Tablo 21 

 Kur’an’da 114 sure bulunur 
Toplam 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

C�ns�yet 
Erkek % 66,7 27,1 6,2 100,0 

Kız % 63,0 30,7 6,3 100,0 

Eğ�t�m 
Düzey� 

L�sans  % 72,4 23,6 4,0 100,0 

Ön L�sans % 52,1 38,0 9,9 100,0 

A�len�n 
Oturduğu 

Yer  

İl Merkez� % 62,4 32,2 5,4 100,0 

İlçe Merkez� % 65,8 28,9 5,3 100,0 

Köy/ Belde  % 68,7 20,9 10,4 100,0 

Ortalama % 64,4 28,8 6,8 100,0 

(K�-Kare Test�: C�ns�yete göre   P = 0,742   P > 0,05;  eğ�t�m düzey�ne göre   P = 0,000     P < 
0,05;  a�len�n �kametgah ett�ğ�  yere göre P = 0,307   P > 0,05 ) 

 
Kur’an’da toplam 114 sure bulunur (Cerrahoğlu, 1993, s. 57; Çet�n, 

2012, s. 47). Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n, Kur’an’ın sure sayısını tanıma düzey� 

%64,4’tür. Bu orana göre “ün�vers�te öğrenc�ler�n�n, ün�vers�te önces� 

öğrend�kler� Kur’an’a da�r temel b�lg�ler� tanıma oranı yüksekt�r.” h�potez�n�n 

(h�potez-5) doğru olduğu söyleneb�l�r. Erkek öğrenc�ler�n, Kur’an’ın sure 

sayısını tanıma düzey�, kızlara göre %3,7 oranında daha fazladır. L�sans 

öğrenc�ler� (%72,4) �le ön l�sans öğrenc�ler� (%52,1) arasında %20,3 oranında 

fark vardır. Öğrenc� a�leler�n�n �kamet yerler�ne göre dağılım oranları arasında 

da yaklaşık %3 farklılık görülmekted�r. K�-kare test� anal�z� �se sadece l�sans 

ve ön l�sans öğrenc�ler� arasında anlamlı b�r ayrışmayı ortaya koymaktadır. 

Buna göre h�potez-2 ve h�potez-5 doğrulanırken, h�potez-1 ve h�potez-3 

doğrulanamamıştır. 
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Kur’an’ın Parça Parça İnd�r�ld�ğ�n� Tanıma Düzey� 
Tablo 22 

 Kur’an parça parça �nm�şt�r. 
Toplam 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

C�ns�yet 
Erkek % 92,0 4,3 3,7 100,0 

Kız % 96,7 3,3 0,0 100,0 

Eğ�t�m 
Düzey� 

L�sans  % 96,5 2,6 0,9 100,0 

Ön L�sans % 91,6 5,6 2,8 100,0 

A�len�n 
Oturduğu 
Yer  

İl Merkez� % 94,2 3,2 2,6 100,0 

İlçe Merkez� 
% 

93,8 6,2 0,0 
100,0 

Köy/ Belde  
% 

97,2 1,4 1,4 
100,0 

Ortalama % 94,6 3,8 1,6 100,0 

(K�-Kare Test�: C�ns�yete göre   P = 0,017   P < 0,05;  eğ�t�m düzey�ne göre   P = 0,113     P < 
0,05; a�len�n   �kametgah ett�ğ�  yere göre P = 0,187   P > 0,05 ) 

 
Kur’an, yaklaşık 23 yıllık sürede, bazen b�r bazen b�rkaç ayet; bazen 

de b�r sure olarak �nd�r�lm�şt�r. Buna Kur’an’ın parça parça vahyed�lmes� den�r 

(Çet�n, 2012, s. 32). Ankete katılan ün�vers�te gençler�n�n, Kur’an’ın parça 

parça �nmes�n� tanıma oranı %94,6’dır. Buna göre “ün�vers�te öğrenc�ler�n�n, 

ün�vers�te önces� öğrend�kler� Kur’an’a da�r temel b�lg�ler� tanıma oranı 

yüksekt�r.” h�potez�n�n (h�potez-5) doğru olduğu söyleneb�l�r. Kız 

öğrenc�ler�n %96,7’s�, erkek öğrenc�ler�n �se %92’s� Kur’an’ın parça parça 

vahyed�ld�ğ�n� tanımaktadır. Bu oran l�sans öğrenc�ler�nde %96,5, ön l�sans 

öğrenc�ler�nde %91,6’dır. A�les� �l merkez�nde oturanların %94,2’s�, �lçe 

merkez�nde oturanların %93,8’�; köy veya beldede oturanların %97,2’s� 

Kur’an’ın parça parça �nd�ğ�n� tanımaktadır. K�-kare test� sonuçlarına göre 

hem kız ve erkek öğrenc�ler hem de l�sans ve ön l�sans öğrenc�ler� arasında 

Kur’an’ın parça parça naz�l olduğunu b�lme bakımından anlamlı b�r 

farklılaşma bulunmaktadır. Yan� h�potez-1 ve h�potez-2 doğrulanmaktadır. 

Ancak öğrenc� a�leler�n�n �kamet yer�ne göre anlamlı b�r ayrışmadan söz 

ed�lemez. 

 

Abdullah AYGÜN-Hayrett�n KARADENİZ
Ün�vers�te Gençler�n�n Kur'an'a Da�r İlg�, Algı ve B�lg�ler�: G�resun Ün�vers�tes� Örneğ�

126



 

Kur’an’ın Hem Mekke’de Hem Med�ne’de İnd�r�ld�ğ�n� Tanıma Düzey� 
Tablo 23: 

 
(K�-Kare Test�: C�ns�yete göre   P = 0,010   P < 0,05;  eğ�t�m düzey�ne göre   P = 0,001     P < 
0,05;  a�len�n �kametgah ett�ğ�  yere göre P = 0,678   P > 0,05 ) 

 
Genel kabule göre Kur’an sureler�n�n 86’sı h�cretten önce Mekke 

dönem�nde, 26’sı �se h�cretten sonra Med�ne dönem�nde naz�l olmuştur (Çet�n, 

2012, s. 277). Ankete katılan ün�vers�te öğrenc�ler�n�n Kur’an’ın hem 

Mekke’de hem Med�ne’de naz�l olmasını tanıma oranı %51,1’d�r. Bu yüksek 

b�r oran değ�ld�r. Dolayısıyla “ün�vers�te öğrenc�ler�n�n, ün�vers�te önces� 

öğrend�kler� Kur’an’a da�r temel b�lg�ler� tanıma oranı yüksekt�r.” h�potez� 

(h�potez-5) bu hususta doğrulanamamıştır. Erkek öğrenc�ler�n Kur’an’ın hem 

Mekke’de hem de Med�ne’de �nd�r�l�ş�n� tanıma düzey�, kız öğrenc�lere göre 

yaklaşık %10 daha yüksekt�r. L�sans öğrenc�ler� �le ön l�sans öğrenc�ler� 

arasındak� fark yaklaşık %18’d�r. A�les� köy veya beldede oturanlar �le a�les� 

�l merkez� veya �lçe merkez�nde oturanlar arasındak� fark �se yaklaşık %4’tür. 

K�-kare test sonuçlarına göre kız ve erkek öğrenc�ler �le l�sans ve ön l�sans 

öğrenc�ler� arasında Kur’an’ın hem Mekke’de hem de Med�ne’de naz�l 

olduğunu b�lme bakımından anlamlı b�r farklılaşma görülmekted�r. Öğrenc� 

a�leler�n�n �kamet yer� bakımından anlamlı b�r ayrışma bulunmamaktadır. 

Buna göre h�potez-1 ve h�potez-2 doğrulanırken, h�potez-3 

doğrulanamamıştır. Gençler�n %94,6’sının Kur’an’ın parça parça naz�l 

oluşunu tanırken, onun hem Mekke’de hem de Med�ne’de �nd�r�lmes�n� 

 Kur’an Hem Mekke’de hem Med�ne’de 
�nd�r�lm�şt�r. Toplam 

Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum 

C�ns�yet 

Erkek % 59,9 23,4 16,7 100,0 

     

Kız % 44,4 29,5 26,1 100,0 

Eğ�t�m 
Düzey� 

L�sans  % 58,3 21,5 20,2 100,0 

Ön L�sans % 39,7 35,5 24,8 100,0 

A�len�n 
Oturduğu 

Yer  

İl Merkez� % 50,3 25,1 24,6 100,0 

İlçe Merkez� % 50,5 30,6 18,9 100,0 

Köy/ Belde  % 54,3 25,7 20,0 100,0 

Ortalama % 51,1 27,3 21,6 100,0 
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tanıma oranının %51,1’e düşmes� d�kkat çek�c�d�r. Bu hususta b�lg� veya kafa 

karışıklığı olduğu söyleneb�l�r. 

Sonuçların tamamına bakıldığında, yüksek olarak n�teleneb�lecek 

oranlar gruplandırılacak olursa şöyle b�r tablo oluşmaktadır: Ün�vers�te 

gençler�n�n evler�nde herhang� b�r meal bulunma oranı %92,5; tefs�r bulunma 

oranı �se %67,2’d�r. Gençler�n %96,5’�ne göre herkes�n Kur’an’ı anlaması 

gerek�r. Kısa sureler�n tefs�r�n� okumayı �steyen öğrenc� oranı %82,2’d�r. 

Halka yönel�k tefs�r dersler� olması gerekt�ğ�n� düşünenler�n oranı %72,7’d�r. 

Bu derslere katılab�leceğ�n� bel�rtenler %69,9’dur. Öğrenc�ler�n %78,5’� 

Kur’an’ı, her şeye da�r b�lg� �ht�va eden k�tap olarak algılamaktadır. %71,1 

oranındak� grup �se onu, �nsanlar arasındak� �l�şk�ler� düzenleyen b�r k�tap 

olarak algılamaktadır. İlah� k�tapları tanıma oranı %95,2, ayet� tanıma oranı 

%94,5; surey� tanıma oranı %84,7; tefs�r� tanıma oranı, %85,2; meal� tanıma 

oranı %79,3; Kur’an’ın parça parça naz�l olduğunu tanıma oranı %94,6 olarak 

gerçekleşm�şt�r.  

D�ğer taraftan, daha düşük oranlar gruplandırıldığında �se gençler�n 

%47,6’sının Kur’an’ı Arapça metn�nden okumayı b�l�rken, onu ayda b�r 

okuyanların oranının %23,4 olduğu görülmekted�r. B�r meal�n tamamını 

okuyanların oranı %13,3 �ken herhang� b�r tefs�r�n tamamını okuyanlar �se 

%7’d�r. Öğrenc�ler�n %23,2’s� Kur’an’ı kısmen çağdaş/modern yorumlanması 

gereken b�r k�tap olarak algılarken, onun yorumunda yen� b�l�msel ver�ler�n 

kısmen kullanılması gerekt�ğ� algısı �se %22,6 düzey�nded�r. Kur’an’ı 

üzer�nde bulundurmanın �nsanı c�nlerden koruyacağı algısı %44,9’dur. 

Kur’an’ın �lk naz�l olan ayetler�n�n Alak Sures� �lk ayetler� olduğunu tanıma 

düzey� %51,1; onun hem Mekke’de hem de Med�ne’de naz�l olduğunu tanıma 

düzey� aynı şek�lde %51,1’d�r.  

 

Sonuç 
K�-kare anal�zler�ne göre kız ve erkek öğrenc�ler arasında “Kur’an 

okumayı b�lme”, “Kur’an okuma sıklığı”, “herhang� b�r tefs�r� okuma”, “kısa 

sureler�n tefs�r�n� okuma �steğ�”, “yen� b�l�msel ver�ler�n Kur’an yorumunda 

kullanılması”, “Kur’an’ın parça parça ve Mekke ve Med�ne’de naz�l olmasını 

tanıma” bakımlarından anlamlı b�r farklılaşma bulunmaktadır. H�potez-1 bu 

açılardan doğrulanmıştır. L�sans ve ön l�sans öğrenc�ler� arasında �se “halka 

yönel�k özel tefs�r dersler�/sohbetler� olması”, “yen� b�l�msel ver�ler�n Kur’an 
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yorumunda kullanılması”, “Kur’an’ın günlük hayatta �nsanlar arsındak� 

�l�şk�ler� düzenlemes�”, “tefs�r�n ne olduğunu tanıma”, “sure sayısını tanıma” 

ve “Kur’an’ın parça parça ve Mekke ve Med�ne’de naz�l olmasını tanıma” 

bakımlarından anlamlı b�r farklılaşma bulunmaktadır. H�potez-2 bu açılardan 

doğrulanmıştır.  

Meal okuma, tefs�r ders/sohbetler�ne katılma �steğ�; Kur’an’ı 

çağdaş/modern yorumlanacak b�r k�tap olarak görme algısı; Kur’an’ı 

taşımanın k�ş�y� c�nlerden koruyacağı algısı; ayet�, surey� ve �lk naz�l olan 

ayetler� tanıma düzeyler� bakımlarından, kız-erkek öğrenc�ler �le l�sans-ön 

l�sans öğrenc�ler� arasında farklılaşma ortaya çıkmamıştır. B�r�nc� ve �k�nc� 

h�potezler bu açılardan doğrulanamamıştır. Kur’an hakkındak� genel b�lg�ye 

sah�p olmaları bakımından öğrenc�ler a�leler�n�n �kamet yerler�ne göre 

farklılaşır h�potez�, sadece meal� tanıma konusunda doğrulanmıştır. D�ğer 

kategor�lerde, �kamet yerler�ne göre farklılaşma görülmem�şt�r. Ün�vers�te 

gençl�ğ�n�n, Kur’an meal� ve tefs�r� okuma �stek düzey�n�n yüksek olduğu 

h�potez� �se Tablo 7 ve Tablo 9’da görüldüğü g�b� doğrulanmıştır. Ün�vers�te 

öğrenc�ler�n�n, ün�vers�te önces� öğrend�kler� Kur’an’a da�r temel b�lg�ler� 

tanıma oranının yüksek olduğu h�potez� de araştırmanın b�lg�ye da�r bulgular 

bölümündek� sonuçlara göre doğrulanmıştır. 

Tablo anal�zler�, kız öğrenc�ler�n erkek öğrenc�lere, l�sans öğrenc�ler�n 

de ön l�sans öğrenc�ler�ne göre �lg�, algı ve b�lg� kategor�ler�n�n çoğunda 

bel�rg�n b�r farkla önde olduğunu göstermekted�r. Ancak erkek öğrenc�ler, 

herhang� b�r meal ve tefs�r�n tamamını okuma, Kur’an’ı Arapça metn�nden her 

gün okuma kategor�ler�, Kur’an’ı çağdaş/modern yorumlanması ve 

yorumunda yen� b�l�msel ver�ler�n kullanılması gereken b�r k�tap olarak görme 

başlıkları, surey�, �lk �nen ayetler�, sure sayısını ve Kur’an’ın hem Mekke hem 

Med�ne’de naz�l oluşunu tanıma düzeyler� bakımından, kız öğrenc�lere göre 

b�raz daha önded�r. Fakat kategor�ler�n çoğunda, kız öğrenc�ler erkeklere göre 

daha yüksek oranlara sah�pt�r. Ön l�sans öğrenc�ler�n�n �se sadece Kur’an 

meal�n� herkes okumalıdır, Kur’an’da her şey�n b�lg�s� vardır, Kur’an’ı 

c�nlerden koruyan k�tap olarak algılama ve meal� tanıma başlıklarında, l�sans 

öğrenc�ler�ne göre daha fazla oranda olduğu anlaşılmaktadır.  

Kız öğrenc�ler, erkeklere göre %12,6 daha fazla oranda Kur’an’ı 

Arapça metn�nden tam okumayı b�lmekted�r. L�sans öğrenc�ler� �se ön l�sans 

öğrenc�ler�ne göre %10 daha fazla oranda Kur’an okumayı b�lmekted�r. 
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Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n Kur’an okumayı b�lme oranı, Türk�ye genel� oranın 

yaklaşık %5 üzer�nded�r. Ancak Kur’an okumayı b�lme oranının, örgün ve 

yaygın eğ�t�m �mkanlarına rağmen %50’n�n altında olması (%47,6) b�ze göre 

öneml� b�r eks�kl�k olarak görülmel�d�r. Ün�vers�telere seçmel� Kur’an 

dersler�n�n konulmasının, bu oranın yükselmes�ne öneml� katkısı olacaktır.  

Erkek öğrenc�lerden Kur’an’ı h�ç okumayanların oranı, kızlara göre 

yaklaşık %10 daha fazladır. Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n %36,7’s�n�n Kur’an’ı 

h�ç okumaması (Tablo 2) üzer�nde c�dd�yetle durulması gerek�r. Kur’an 

okumayı b�lme oranı %47,6 olduğu halde, onu h�ç okumayanların %36,7 

olmasının nedenler� araştırmaya değerd�r. İlah�yat/d�n eğ�t�m ve öğret�m� alanı 

�lg�l�ler�n�n, bunun sebepler� ve çözüm yolları üzer�nde çalışması gerekt�ğ� 

açıktır.  

Öğrenc�ler�n % 92,2’n�n ev�nde Kur’an meal�,  %67,2’s�n�n �se 

herhang� b�r tefs�r k�tabı bulunmaktadır. Kız öğrenc�ler, meal okuma 

bakımından da erkeklerden bel�rg�n şek�lde önded�r. Fakat erkek öğrenc�ler�n, 

tefs�r okumada kızlardan küçük b�r oranla önde oldukları görülmekted�r. 

Ün�vers�te gençler�n�n tefs�r okuma ortalaması �se %52,2’d�r. Meal okuma 

ortalaması, tefs�r okumadan %31,5 daha fazladır. Evlerde meal bulunma oranı 

�le meal okunması arasındak� ortalama fark %9, tefs�rde �se %15 oranındadır. 

Buna göre meal konusunda öneml� b�r b�l�nç oluştuğu söyleneb�l�r. Evlerde 

tefs�r bulunma oranı �le gençler tarafından okunma oranı arasındak� fark, 

toplumla daha fazla buluşab�len tefs�rler hazırlanması gerekt�ğ�n� 

göstermekted�r. Kısa sureler�n tefs�r�n� okumaya “hayır” d�yenler�n toplam 

oranı %3,8 g�b� küçük b�r gruptur.  

Kız öğrenc�ler, erkeklere göre  %6,8 daha fazla oranda halka yönel�k 

tefs�r sohbetler� olmasını gerekt�ğ� kanaat�nded�r. L�sans öğrenc�ler�n�n oranı 

�se ön l�sans öğrenc�ler�ne göre yaklaşık %10 daha fazladır. Tefs�r ders veya 

sohbetler�ne katılmayı �steme düzey� bakımından kız öğrenc�ler erkeklere 

göre %8,8 oranında önded�r. L�sans öğrenc�ler� de ön l�sansa göre %8,6 daha 

fazla tefs�r sohbetler�ne katılab�leceğ�n� �fade etm�şt�r. Tefs�r ders veya 

sohbetler�ne katılmaya “evet” d�yen öğrenc�ler�n toplam ortalaması, %69,9 

g�b� �y� sayılab�lecek b�r orandadır. 

Öğrenc�ler�n ortalama %78,5’l�k bölümü Kur’an’ı, her şeye da�r b�lg� 

�ht�va eden b�r k�tap olarak algılamaktadır. Bu oranın, “Kur’an yüce ve 

mukaddes b�r k�tap �se onda her türlü b�lg�n�n bulunması gerek�r” şekl�ndek� 
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yaygın b�r algıyı yansıttığı söyleneb�l�r. Dolayısıyla örgün ve yaygın 

eğ�t�mdek� Kur’an anlatılarında, onun �çer�ğ� üzer�nde daha fazla 

durulmalıdır. 

Kur’an’ın, günlük hayatta �nsanlar arası �l�şk�ler� çeş�tl� hükümlerle 

düzenleyen b�r k�tap olduğu algısına sah�p olan kız öğrenc�ler�n oranı, 

erkeklere göre %7,1 daha fazladır.  L�sans öğrenc�ler� �se ön l�sans 

öğrenc�ler�ne göre %6,8 daha fazla oranda bu algıya sah�pt�r. B�ze göre bu algı 

düzey�n�n çok daha yukarılarda olması gerek�r. Bu nedenle, Kur’an’ın 

muhtevasının kavranmasına daha fazla odaklanılmalıdır.  

“Kur’an çağdaş yorumlanmalı mıdır?” ve “yen� b�l�msel ver�ler Kur’an 

yorumunda kullanılmalı mıdır?” şekl�ndek� sorulara ver�len cevaplar, 

gençler�n farklı kanaatlere sah�p olduğunu göstermekted�r. Erkek 

öğrenc�lerdek�, Kur’an’ın çağdaş/modern yorumlanması gereken k�tap olduğu 

algısı, kız öğrenc�lere göre %11,3 daha fazladır. Buna göre kızların erkeklere 

göre daha muhafazakâr olduğu söyleneb�l�r. L�sans ve ön l�sans öğrenc�ler� 

arasında �se bel�rg�n b�r fark yoktur. Öğrenc�ler�n bu konuda üç bel�rg�n gruba 

bölünmes�n�n, Kur’an’a yaklaşımlar (Polat, 2007) konusundak� üç ana 

kategor�ye �şaret ett�ğ� söyleneb�l�r. Kur’an’ı, yorumunda yen� b�l�msel 

ver�ler�n kullanılması gereken b�r k�tap olarak algılama hususunda da üç 

bel�rg�n grup olduğu görülmekted�r.  

Kur’an’ın, k�ş�y� c�nlerden koruyan b�r k�tap olduğu algısı, kız 

öğrenc�lerde erkeklere göre %2,8 daha fazladır. Ön l�sans öğrenc�ler� �le l�sans 

öğrenc�ler� arasında %12,7 oranında bel�rg�n b�r fark vardır. Ün�vers�te 

gençler�n�n ortalama %44,9’u, Kur’an’ın c�nlerden koruyucu b�r k�tap olduğu 

algısını paylaşırken, bu konuda f�kr� olmayanların oranı %35,5’t�r. 

Öğrenc�ler�n tamamına yakını Kur’an, Tevrat, İnc�l ve Zebur’u, dört �lah� 

k�tap olarak tanımaktadır. Bu oran, örgün ve yaygın eğ�t�m�n başarısını 

göstermekted�r. Kız öğrenc�ler�n erkeklere, l�sans öğrenc�ler�n�n de ön l�sans 

öğrenc�ler�ne göre �lah� k�tapları tanıma düzey�n�n b�raz daha yüksek olduğu 

görülmekted�r. Gençler�n ayet ve surey� tanıma düzey� de oldukça yüksekt�r. 

Ayet� tanıma düzey� %95 c�varında �ken surey� tanıma düzey� yaklaşık 

%85’t�r.  

Meal ve tefs�r�n ne olduğunu tanıma düzey�n�n %80 c�varında olduğu 

söyleneb�l�r. Fakat tefs�r� tanıma düzey�n�n meal� tanıma düzey�nden b�raz 

daha yüksek olması, tanımların sade ve anlaşılırlığı �le �lg�l� olab�l�r. Kur’an’ın 
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�lk naz�l olan ayetler�n�n Alak Sures�n�n �lk ayetler� olduğunu tanıma düzey� 

yaklaşık %51’d�r. B�ze göre bu oran, DİKAB dersler�n�n hedefler� d�kkate 

alındığında, daha fazla gerçekleşmes� gerek�rd�. Kur’an’ın sure sayısını 

tanıma oranının da (%64) örgün ve yaygın d�n eğ�t�m�n�n hedefler�yle 

uyuşmadığı söyleneb�l�r. 

Kur’an’ın b�r defa da değ�l de zaman �ç�nde, parça parça naz�l olduğunu 

tanıma düzey� yaklaşık %95’t�r. Bu oran, d�n eğ�t�m�ndek� hedeflerle 

uyumludur. Kız öğrenc�ler�n erkek öğrenc�lere, l�sans öğrenc�ler�n�n de ön 

l�sans öğrenc�ler�ne göre bu hususu tanıma düzey�, b�raz daha yüksekt�r. 

Kur’an’ın hem Mekke’de hem de Med�ne’de naz�l olduğunu tanıma düzey�, 

yaklaşık %51 olarak gerçekleşm�şt�r. Bu oranın, Kur’an’ın parça parça naz�l 

olduğunu tanıma düzey�nden (%95) oldukça düşük olması d�kkat 

çekmekted�r.  

Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n Kur’an okumayı b�lme oranı, Türk�ye genel 

ortalamasından yüksek �ken okuma sıklığının daha düşük olması, Kur’an 

okumaya yeter�nce zaman ayırmadıklarını göstermekted�r. Öğrenc�ler�n 

Kur’an’a olan �lg�ler� bakımından, kızların erkeklere göre daha �ler�de 

oldukları açıkça görülmekted�r. Bunun sebepler�, toplumsal c�ns�yet ve d�n 

eğ�t�m� g�b� açılardan �ncelenmel�d�r. L�sans öğrenc�ler� de aynı şek�lde ön 

l�sans öğrenc�ler�ne göre daha �lg�l� görülmekted�r. Öğrenc�ler�n Kur’an’a da�r 

�lg�ler� �le genel b�lg� düzeyler� arasında sonuçlar bakımından orantılı b�r 

görünüm bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, ün�vers�te gençler� arasında Kur’an’a da�r öneml� b�r �lg� 

ve genel kültür oluştuğu söyleneb�l�r. Ancak ortalama sonuçlar �y� düzeyde 

görülse de ülke ve m�llet�m�z�n özell�kler�, örgün ve yaygın eğ�t�m �mkanları 

d�kkate alındığında bu oranların çok daha yukarılara çıkarılması gerekt�ğ�n� 

�fade etmek gerek�r. Bunun �ç�n Kur’an, meal ve tefs�r okumayı özend�r�c� 

çalışmalar yapılmalıdır. Ün�vers�telere, “Kur’an ve Meal�” g�b� seçmel� 

dersler konulmalıdır. D�l, üslup, mantık, kültür, eğ�t�m sev�yes� g�b� hususlar 

göz önünde bulundurularak, gençler�n okuyab�leceğ� mealler ve tefs�rler 

hazırlanmalıdır.  
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Yükseköğret�m Kurumlarında Görev Yapan Yönet�c�, 
Akadem�k ve İdar� Personel�n Farklılığın Tanımına 

İl�şk�n Görüşler� 

*Eray KARA
**Bahr� AYDIN

 
Öz 

Bu araştırma, G�resun Ün�vers�tes� yönet�c�, akadem�k ve �dar� personel�n�n farklılık 
tanımlarını ortaya koyab�lmey� amaçlamaktadır. Bu araştırmada n�tel araştırma 
yöntem� terc�h ed�lm�şt�r. G�resun Ün�vers�tes� yönet�c�, akadem�k ve �dar� 
personelden oluşan çalışma grubu, maks�mum çeş�tl�l�k ve amaçlı örnekleme 
tekn�ğ�yle seç�lm�şt�r. Araştırmaya 12 yönet�c� ve 26 akadem�k ve �dar� personel 
katılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme sorusu aracılığıyla toplanan ver�ler bet�msel 
anal�z yöntem�yle anal�z ed�lm�şt�r. Araştırmanın bulguları yönet�c� ve akadem�k ve 
�dar� personel�n farklılık tanımlarına �l�şk�n görüşler�nde benzerl�kler ve farklılıklar 
olduğunu ortaya koymuştur. Akadem�k ve �dar� personel�n kend�ler�n� farklı 
gördükler� boyutlar k�ş�l�k özell�kler� (kültür, k�ş�l�k, engell�l�k, etn�k köken) başlığı 
altında yoğunlaşmasına rağmen, yönet�c�ler�n, akadem�k ve �dar� personel�n 
farklılığına �l�şk�n gördükler� daha çok k�ş�l�k özell�kler�n� kapsamaktadır. Farklılığın 
tanımlanmasında görünür özell�klerden çok, b�reyler�n k�ş�sel özell�kler�, çalışma 
st�ller�ne �l�şk�n bulguların, hem yönet�c�ler hem de akadem�k ve �dar� personel �ç�n 
yol göster�c� olacağına �nanılmaktadır.   
Anahtar Kel�meler: Farklılık, Yükseköğret�m, Yönet�c�, Personel 
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D�vers�ty Descr�pt�ons of Managers, Academ�c and 
Adm�n�stratat�ve Staff at H�gher Educat�on 

 
Abstract 

Th�s study a�ms to pave the way of br�ng�ng out the thoughts about manag�ng d�vers�ty 
by exam�n�ng the managers, academ�c and adm�n�strat�ve personnel’s op�n�ons at 
G�resun Un�vers�ty. In order to have a deeper understand�ng, qual�tat�ve data were 
collected through sem�-structured �nterv�ews to f�nd answers for the research 
quest�ons. The 12 managers and 26 academ�c and adm�n�strat�ve personnel’s op�n�ons 
were obta�ned through sem�-structured quest�ons. The data was subjected to 
descr�pt�ve analys�s under the themes def�ned �n accordance w�th the l�terature v�ew 
�n the f�eld. The results of the study revealed that there are consensus and clash of 
�deas �n some po�nts. Wh�le the academ�c and adm�n�strat�ve personnel’s d�vers�ty 
def�n�t�ons were centered under personal qual�f�cat�ons (culture, personal�ty, 
d�sab�l�ty, ethn�c background), the managers’ d�vers�ty def�n�t�ons cover more of 
personal�ty. Instead of focus�ng on phys�cal d�vers�ty components, �t �s recommended 
to deal w�th personal�ty and work�ng styles of the �nd�v�duals, wh�ch �s bel�eved to 
help manag�ng d�vers�ty of both academ�c and adm�n�strat�ve personnel.  
Keywords: D�vers�ty, H�gher Educat�on, Manager, Personnel   
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G�r�ş 
Örgütler, farklı b�reyler� b�r araya get�ren yapılardır. Artan ulaşım 

�mkanları, teknoloj�dek� gel�şmeler ve sınırların g�derek yok olduğu b�r 

dünyada b�r arada uyumlu çalışab�lmen�n ve farklılıkları buluşturan örgütler� 

yönetmen�n önem� artmıştır. Amer�ka kökenl� olarak ortaya çıkan farklılık 

kavramının tanımının yapılması oldukça öneml�d�r. Farklılık, �nsanların 

akıllarında çeş�tl� çağrışımlara sebep olab�lmekted�r. Farklılığın ne olduğu 

kadar ne olmadığını da kapsayan tanımlardan bazıları şu şek�lded�r: Montes 

ve Shaw (2003) farklılığın kültür, ırk, d�n g�b� b�rçok boyutla 

�l�şk�lend�r�leb�leceğ�n� söylerken, bu tarz farklılıkların tar�hten gelen ya da 

zamanla ortaya çıkan önyargıların oluşmasına sebeb�yet verme 

�ht�maller�nden bahsetm�şlerd�r. Bazı tanımlar, farklılığı ‘�çsel’ yan� 

görülmes� ya da dokunulmazı mümkün olmayan b�r kavram olarak 

açıklamışlardır, çünkü zaman �çer�s�nde farklılığın sadece ırk ya da kültürle 

�l�şk�lend�r�len b�r durum olmadığı anlaşılmıştır. Leonard ve Swapp (1999) 

farklılığın çalışanların demograf�k yapısından çok daha fazlası olduğunu, 

kültür ve entelektüel kapas�teden de bahsetmek gerekt�ğ�n�n altını 

ç�zm�şlerd�r. Örgütler�n daha �y� performans göstermes�n� sağlayan gücün 

demograf�k, etn�k ver�den çok daha fazlasının olduğunu bel�rtm�şlerd�r. P�tts 

ve W�se (2010) �se farklılığı �nsanların çeş�tl�l�ğ� olarak yorumlamışlar ve 

heterojen olmanın büyük etk�s�n�n örgütün her sev�yes�nde h�ssed�lmes� �le 

farklılığın örgütü başarıya taşıyacağını savunmuşlardır. Bu çalışmada �se 

farklılık, b�r b�rey� d�ğerler�nden ayıran k�ş�sel, ekonom�k, sosyal, kültürel, 

f�z�ksel, düşünsel özell�kler�n tamamı olarak ele alınmıştır. 

Son yıllarda, çalışanların mot�vasyon düzeyler� kurumlar �ç�n g�derek 

daha fazla öneml� hale gelm�şt�r, çünkü örgütün hedefler�ne ulaşmasıyla o 

örgütte çalışanların �steklend�rme düzeyler� arasında öneml� bağların olduğu 

gün geçt�kçe daha �y� anlaşılmaktadır (Özdoğru ve Aydın, 2012). Her b�r 

b�rey�n �ş ortamına get�rd�ğ� farklılığı ele alış b�ç�m�yle mot�vasyon 

artırılab�l�r ve çalışanların �şe bağlılığı sonucunda avantaj sağlanab�l�r. 

Geçm�şe bakıldığında, ‘farklılığın’ her türünün olumsuz ya da kabul ed�lmes� 

zor b�r durumla �l�şk�lend�r�ld�ğ� görülür. C�ns�yetle başlayan bu kabulü zor 

durumları, ırksal ya da dış görünüşle �lg�l� kaygılar tak�p eder. Ancak, 

günümüzde, günlük hayatımızın her gün artan yen� b�r evres�nde 

‘farklılıkların’ avantaj olarak algılanmaya başlandığı görülmekted�r (Montes, 
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Shaw, 2003). Algıdak� bu değ�ş�m�n sebepler�n� b�lg� teknoloj�ler�n�n hızla 

yaygınlaşması, küreselleşme yolunda atılan hızlı adımlarda aramak 

mümkündür.  

Farklılığın �y� yönet�lmes� eş�tl�k ve adalet kavramlarını 

çağrıştırmaktadır. Geçen yüzyılda, Afr�ka kökenl� çalışanlar �le �ş hayatında 

yen� yen� eş�tl�ğ�nden bahsed�len kadın çalışanları yönetmekte örgütler, 

zorluklarla karşılaşmış, beyaz erkekler� yönetmedek� başarılarını 

gösteremem�şlerd�r (Blake ve Cox, 1991). Yalnızca der�n�n reng�yle alakalı 

olmayan farklı k�ş�ler�n, azınlık grupların ve ham�le çalışanların �ş 

tatm�nler�n�n de d�ğerler�ne nazaran daha düşük olduğundan da bu çalışmada 

bahsed�lm�şt�r. Çalışmanın yapıldığı yıllarda eğ�t�m örgütü çalışanlarıyla 

yapılmış b�r çalışmaya rastlanmasa da daha sonraları bu konu eğ�t�m alanında 

da araştırmacıların d�kkat�n� çekmeye başlamış, farklılık yönet�m�n� 

gerekt�ren konular hassas�yetle ele alınmıştır (Memduhoğlu, 2011). Farklılık 

�y� yönet�ld�ğ�nde �ş performansı ve �ş tatm�n�n� artırarak örgüt ver�ml�l�ğ�n� 

beklenen düzeyde artırab�lecekt�r. Ancak, bazı çevrelerce farklılık, kafa 

karıştıran unsur olarak görülmüş ve örgüte get�r�s�nden çok götürüsü 

olacağına da�r vurgular yapılmıştır. Bassett-Jones (2005) farklılık yönet�m�n�n 

rekabet avantajı yaratmasının yanı sıra farklılığın çalışma ortamına yanlış 

anlaşılmalar, şüphe ve çatışma get�receğ�n� bunun da �şe gelmeme, kal�tede 

düşüş, düşük moral ve rekabetten uzaklaşma �le sonuçlanacağını savunmuştur. 

Bassett-Jones (2005), örgütler�n yaratıcılıkla rekabet arasında kalarak bu tür 

b�r çel�şk� yaşamalarının yönet�c�lere paradoksu yönetme g�b� b�r duruma 

�tt�ğ�nden bahsetm�şt�r. Örneğ�n, karar vermeye yarayan b�lg� yaklaşımının 

taraftarlarına göre Cox ve Blake (1991); Iles ve Hayers (1997); R�chard ve 

Shelor (2002) farklılık �y� yönet�ld�ğ�nde yaratıcılığı artırır, bu durum 

beraber�nde bağlılığı, �ş tatm�n�n� ve p�yasa �le yüzleşme aşamasında gücü 

get�r�r. Bunun tam aks�n� savunan sosyal k�ml�k teor�s�n�n savunucuları Ely 

ve Thomas (2001); Ibaarra (1993); Tafjel (1982) �se bu konuda daha kötümser 

b�r tutum serg�lemekted�rler. Bu araştırmacılar; farklılığın uyuma zarar 

vereceğ�n�, �let�ş�m� azaltacağını, grup �ç� ve grup dışı ortamlar yaratacağını 

�dd�a etmekted�rler. Bu durum da uyumsuzluk, güvens�zl�k, düşük kal�te ve 

�şe daha az odaklanmayı beraber�nde get�recekt�r (Akt. Sürgev�l, 2008).  

Her örgüt g�b� eğ�t�m örgütler�n�n de �y� yönet�lmeye �ht�yacı vardır. 

Çeş�tl�l�ğ�n her b�r�m, her yerleşke ve her ün�vers�tede fazlasıyla 
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gözlemlend�ğ� yükseköğret�m kurumlarında farklılıklar, yönet�mler�n 

şek�llenmes�nde öneml� rol oynamaktadır. İlköğret�m ve ortaöğret�m 

düzey�nde öğrenc� ve okul müdürler�yle yapılan çalışmalar alan yazında 

mevcuttur, ancak mesleğe atılmanın hemen önces�nde yer alan yükseköğret�m 

kurumu çalışanlarıyla yapılmış çalışma yok denecek kadar azdır. Farklılık 

yönet�m�n�n eğ�t�m kurumlarında uygulanmasına �l�şk�n, Türk�ye’de en 

kapsamlı araştırmalardan b�r� Memduhoğlu (2007) tarafından yapılmıştır. 

Türk�ye genel�nde, toplamda 755 k�ş�yle yürütülen bu çalışma, farklılıkların 

yönet�m�ne �l�şk�n kamu l�seler�nde görev yapan okul müdürler� ve 

öğretmenler�n�n görüşler�n� ele almaktadır. Araştırma sonuçları b�reysel tutum 

ve davranışlar, örgütsel değerler ve normlar ve yönetsel uygulamalar ve 

pol�t�kalar başlıkları altında sunulmuştur. Wentl�ng (2001), �şyer�nde 

farklılığın önem�nden bahsederek, b�r d�z� yaklaşım gel�şt�rd�ğ� çalışmasında 

öğretmenler�n ve öğrenc�ler�n, değ�şen demograf�k yapı �çer�s�nde yen� 

toplum, yen� pazar ve yen� �ş gücünün değ�şen çehres�n� yansıttığını 

savunmuştur. Balyer ve Gündüz (2010) çalışmalarında, öğretmen ve okul 

müdürler�n�n farklılık yönet�m�ne �l�şk�n görüşler�n� b�reysel tutum ve 

davranışlar, örgütsel değerler ve normlar ve yönetsel uygulamalar ve 

pol�t�kalar olmak üzere üç boyutta �nceleyerek bazı sonuçlar elde edeb�lm�şt�r. 

Bu sonuçlara göre, okul müdürü ve öğretmenler�n farklılık yönet�m� 

konusundak� görüşler�n�n olumlu olmadığını söylemek mümkündür. Cojocar� 

(2012) tarafından yapılmış b�r d�ğer çalışma ün�vers�tede görev yapan öğret�m 

elemanlarının farklılık yönet�m�ne �l�şk�n görüşler�n� n�cel b�r yöntemle ele 

alarak sonuca varmaya çalışmıştır. Bu çalışma, farklılığın daha çok kültür 

boyutunu ele almış, yabancı ve yerl� öğret�m elemanlarının b�reysel tutum ve 

davranışlarına �l�şk�n bazı sonuçlara ulaşmıştır. Bu sonuçlara göre, farklılık 

yönet�m� �le performans arasında doğru orantı olduğu bulunmuş; yabancı 

akadem�k personel Türk meslektaşları arasında bar�z farklılıklar ortaya 

konmuştur. Kondakçı ve Zay�m (2015) toplumlardak� farklılıkların her 

anlamda okullara yansıdığını savunarak, etn�k - ırk, f�z�ksel - z�h�nsel engel, 

d�l, düşük gel�r - yoksulluk temell� farklılıklar, evs�zl�k, c�ns�yet temell� 

ayırımcılık hem okulların hem de okul yönet�c�ler�n�n bu grupların da eğ�t�m 

olanaklarından eş�t şek�lde yararlanmaları �ç�n önlemler almaya yöneltt�kler�n� 

bel�rtm�şlerd�r. Balay, Kaya ve Geçdoğan-Yılmaz (2014) tarafından yapılan 

b�r başka çalışmada �se, öğretmen ve yönet�c� algılarına göre eğ�t�m 
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kurumlarında görev yapan yönet�c�ler�n h�zmetkâr l�derl�k yeterl�kler� �le 

farklılıkları yönetme becer�ler� arasındak� �l�şk� düzey�n� ortaya koymaya 

çalışmıştır. Türk�ye’de okul yönet�c�ler�n�n atanması ve yet�şt�r�lmes�ne 

yönel�k çalışmalarında Bostancı, G�d�ş, Yıldızoğlu ve Yalçın (2015) okul 

müdürler�n�n sah�p olması gereken yeterl�l�klere �l�şk�n görüşler� anal�z ederek 

şu sonuca varmışlardır: Okul yönet�c�ler� alan b�lg�s�, l�derl�k özell�kler�, 

�let�ş�m becer�ler�, �nsan kaynakları yönet�m�, �şb�rl�ğ�, çevrey� tanıma, 

yen�l�klere açıklık, empat� ve mevzuata hak�m olma özell�kler�n�n yanı sıra 

farklılıklara da saygı duyab�lmel�d�r. 

Öğretmen, okul müdürü yet�şt�ren b�r kurum olarak ün�vers�teler�n 

farklılık yönet�m�n� hassas�yetle ele alab�lmes� gerekmekted�r. Değerler� 

koruyan, eş�tl�k, adaletten yana tavır serg�leyen b�r yönet�m anlayışı, 

ün�vers�ten�n �majı ve kültürüne olumlu etk� yapab�leceğ� g�b�, bu kurumdan 

mezun ed�len öğrenc�ler�n de �ş yaşamına �l�şk�n beklent�ler�n�n çerçeves�n� 

ç�zeb�lecekt�r. Bu anlamda, ün�vers�tede görev yapan yönet�c�ler�n, akadem�k 

ve �dar� personel�n b�rb�r� �le �l�şk�ler�nde farklılıklarının farkında b�r yaklaşım 

serg�lemeler� önem taşımaktadır. Bu nedenle, bu çalışma hem ün�vers�te 

yönet�c�ler�n�n hem de akadem�k ve �dar� personel�n kend� farklılıklarını nasıl 

tanımladıklarını ortaya koymayı hedeflemekted�r. 

 

Yöntem 
G�resun Ün�vers�tes� yönet�c�, akadem�k ve �dar� personel�n�n farklılık 

yönet�m�ne �l�şk�n görüşler�n� ortaya çıkarmaya çalışan bu araştırma n�tel 

araştırma desenler�nden olgub�l�m desen� kullanılmıştır.  Araştırmalarda n�tel 

yöntem kullanılmasının sebeb�, yöntem�n araştırmacılara �nceled�kler� olguyu 

der�nlemes�ne kavramalarına �mkân sağlamasıdır (Patton, 2002). N�tel 

araştırma yöntem�, genell�kle, k�ş�ler�n deney�m sah�b� oldukları olaylara 

�l�şk�n algılarını keşfetmek �ç�n kullanılmaktadır (Bogdan ve B�klen, 2003; 

Denz�n ve L�ncoln, 2000). Olgub�l�m desen� �se farkında olunan ancak 

der�nlemes�ne ve etraflı b�r b�lg� sah�b� olunmayan olgulara odaklanmak �ç�n 

kullanılmaktadır (Yıldırım ve Ş�mşek, 2013). Olgub�l�m desen�nde yapılmış 

araştırmaların başlıca ver� toplama aracı görüşmed�r (Yıldırım ve Ş�mşek, 

2013). Ancak uzun süreb�len görüşmeler sayes�nde, etk�leş�m artab�l�r, güven 

ve empat� ortamında b�reyler daha önce farkında olmadıkları ya da üzer�nde 

fazlaca düşünmed�kler� yaşantıları ve anlamları dışa vurab�lmekted�r. Bu 
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nedenle de bu araştırmanın ver�ler� görüşme tekn�ğ� kullanılarak toplanmıştır. 

Önceden planlanan yer ve zamanda yönet�c�, akadem�k ve �dar� personelle 

görüşmeler sağlanmıştır. Görüşmeler k�ş�ler�n kend� h�kâyeler�n� kend� 

�fadeler�yle anlatab�leceğ� b�r ortamda yapılmıştır (McCracken, 1988). 

Görüşme soruları b�lg�lend�rme amaçlı katılımcılara önceden gönder�lerek 

randevu saat�nde sam�m� ve c�dd� b�r ortamda cevaplar araştırmacı tarafından 

not alınmak suret�yle kayded�lm�şt�r. 

 

Örneklem/Çalışma Grubu 
Araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 akadem�k yılında G�resun 

Ün�vers�tes�’nde görev yapmakta olan yönet�c�, akadem�k ve �dar� kadrolarda 

çalışan personel oluşturmaktadır. Çalışma grubu seç�m�nde �se ün�vers�ten�n 

genel görüşler�n� yordama �ht�mal�n�n yüksekl�ğ� ölçüt olarak alınarak 

maks�mum çeş�tl�l�k tekn�ğ� ve amaçlı örnekleme tekn�ğ� b�rl�kte 

kullanılmıştır. Araştırmaya katılan çalışma grubunun prof�l� şu şek�lded�r: 

Yönet�c�ler “Y1, Y2…,Y4” akadem�k personel “A1, A2…,A5” ve �dar� 

personel “İ1, İ2,…, İ4” olarak kodlanmıştır. Ayrıca b�r�mler; fakülteler “F”, 

yüksekokullar “Y”, meslek yüksekokulları “M”, konservatuar “K” harfler� �le 

kodlanmıştır. 

 

Tablo 1. Çalışma grubu prof�l� 

  Yaş  C�ns�yet Kıdem (Yıl) B�r�m 
Y1 36-45 Kadın 7-14 F1 
Y5 36-45 Kadın 20+ F2 
Y7 36-45 Erkek 7-14 F3 
Y9 36-45 Erkek 15-20 F4 
Y12 46-55 Erkek 15-20 F5 
Y2 46-55 Erkek 15-20 Y1 
Y6 36-45 Kadın 15-20 Y2 
Y10 46-55 Erkek 20+ Y3 
Y3 36-45 Kadın 15-20 M1 
Y8 26-35 Kadın 7-14 M2 
Y11 36-45 Erkek 7-14 M3 
Y4 36-45 Erkek 7-14 K1 
A5 26-35 Erkek 7-14 F1 
A1 36-45 Kadın 7-14 F2 
A4 46-55 Kadın 15-20 F3 
A9 26-35 Erkek 7-14 F4 
A11 56+ Erkek 20+ F5 
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A2 26-35 Erkek 1-6 Y1 
A13 26-35 Kadın 7-14 Y2 
A8 36-45 Erkek 15-20 Y3 
A6 36-45 Kadın 1-6 M1 
A14 26-35 Kadın 7-14 M2 
A12 26-35 Kadın 7-14 M3 
A3 36-45 Erkek 15-20 K1 
İ8 26-35 Erkek 7-14 F1 
İ4 36-45 Kadın 7-14 F2 
İ3 26-35 Kadın 1-6 F3 
İ9 36-45 Erkek 15-20 F4 
İ12 36-45 Kadın 15-20 F5 
İ2 36-45 Kadın 7-14 Y1 
İ10 26-35 Kadın 1-6 Y2 
İ7 36-45 Kadın 7-14 Y3 
İ5 18-25 Erkek 1-6 M1 
İ6 36-45 Kadın 7-14 M2 
İ11 36-45 Erkek 15-20 M3 
İ1 36-45 Erkek 7-14 K1 

 
Geçerl�k 

Farklılık konusu, b�reyler�n k�ş�sel hassas�yetler�ne ver�len tepk�ler� 

�çerd�ğ�nden der�nlemes�ne b�r anal�z�n söz konusu olması ve çalışmanın 

b�l�msel değer�n� artıracağına �nanılması neden�yle bu çalışmada görüşme 

tekn�ğ� kullanılmıştır. Katılımcılarla görüşmeler yapılırken alan notları 

tutulmuş, elde ed�len ver�ler görüşmelerden hemen sonra word dosyasına 

aktarılarak olası ver� kaybı engellenm�şt�r. Ardından ver�ler bet�msel b�r 

yaklaşımla doğrudan sunulmuş, kend� �çler�nde anlamlı b�r bütünlük 

yaratmasına özen göster�lm�şt�r.  Araştırmanın �ç geçerl�k çalışması �ç�n M�les 

ve Hubberman, 1994) tarafından bel�rlenen önlemler d�kkate alınarak; 

� Araştırma bulguları, ver�ler�n elde ed�ld�ğ� ortam ve bu ortama bağlı 

olarak tanımlanmıştır. 

� Ortaya çıkan bulgular anlamlı b�r bütün oluşturmaktadır. 

� Elde ed�len bulgular, farklı ver� toplama yöntemler� ve anal�zler 

kullanılarak tey�t ed�lm�şt�r. Bu sonuçlar, alan yazındak� kavramsal ver�ler ve 

bulgularla örtüşmekted�r. 

� Açık olmayan olaylar ve olgular bel�rlenm�şt�r. 

� Araştırma bulgularından yola çıkarak yapılan tahm�n ve genellemeler 

elde ed�len ver�lerle tutarlıdır. 
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Araştırmanın dış geçerl�k çalışması �ç�n M�les ve Hubberman, 1994) 

tarafından bel�rlenen sorulara yanıtlar ver�lm�şt�r. 

 

• Araştırma örneklem�, ortam ve süreçler�n�n özell�kler� başka 

örneklemlerle karşılaştırma yapılacak düzeyde ayrıntılı olarak ver�lm�şt�r. 

• Araştırma raporu genelleme konusundak� engeller� tartışmaya dah�l 

etmekted�r. 

• Örneklem, genellemeye �z�n verecek şek�lde çeş�tlend�r�lm�şt�r. 

• Okuyucunun, araştırma sonuçlarını kend� deney�mler�yle 

�l�şk�lend�rmes�ne �mkan ver�lm�şt�r.  

• Araştırma sonuçları, araştırma soruları �lg�l� alan yazınla tutarlıdır. 

• Bulguların, başka araştırmalarda test ed�leb�lmes� �ç�n gerekl� 

açıklamalara yer ver�lm�şt�r.  

• Araştırma bulgularının benzer ortamlarda test ed�lmes� mümkündür. 

Güven�rl�k 

M�les ve Huberman, (1994); dış güven�rl�k konusunda araştırmacının 

cevaplaması gereken b�rtakım sorular hazırlayarak, dış güven�rl�ğ�n 

sağlanmasına yardımcı olmuşlardır. Bu araştırmada, araştırmacı, araştırmanın 

yöntem ve aşamalarını açıkça tanımlamış, ver� toplama, �şleme, anal�z etme, 

yorumlama süreçler� açıkça bel�rt�lm�şt�r. Sonuçlar ve ver�ler �l�şk�lend�r�lm�ş, 

araştırmanın �zled�ğ� yol ve yöntem konusu açıkça sunulmuştur. 

Bu önlemlere ek olarak ve dış güven�rl�ğ� sağlamak �ç�n, yönet�c�, 

akadem�k ve �dar� personel�n cevaplayacağı sorular üç farklı uzman görüşüne 

sunulduktan sonra b�r yönet�c�, b�r akadem�k ve b�r �dar� personel �le ön 

uygulama gerçekleşt�r�lm�ş, gerekl� düzeltmelerden sonra asıl görüşmeler 

yapılmıştır. Güven�l�rl�ğ�n sağlanması �ç�n yarı yapılandırılmış görüşme 

formu hazırlanarak alan yazın taraması yapılmıştır. Oluşturulan temaların ve 

yapılan görüşmeler�n ardından araştırmanın güven�rl�ğ�n� sağlamak amacıyla, 

katılımcıların sorulara verd�kler� yanıtlar ve temalar hem araştırmacı hem de 

araştırmacı dışında b�r öğret�m üyes� tarafından ayrı ayrı �ncelenerek “Görüş 

B�rl�ğ�” ve “Görüş Ayrılığı” olan maddeler bel�rlenm�şt�r. Araştırmanın 

güven�l�rl�k hesaplaması �ç�n M�les ve Huberman’ın (1994) önerd�ğ� 
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güven�rl�k formülü kullanılmıştır. Araştırmanın güven�rl�ğ�n�n sağlanması 

�ç�n sorulara ver�len yanıtlar araştırmacı ve alandan b�r uzman �le 

�ncelenm�şt�r. 22 görüş b�rl�ğ� ve 3 görüş ayrılığı ortaya çıkmış ve M�les ve 

Huberman (1994) tarafından %70 ve üstünün güven�l�r kabul ed�ld�ğ� formül 

uygulanmıştır. Güven�rl�k = Görüş B�rl�ğ� / (Görüş B�rl�ğ� + Görüş 

Ayrılığı)x100 formülüne göre yapılan hesaplama sonucunda “Güven�rl�k = 

22/(22+3)x100” �şlem�n�n sonucunda araştırmanın güven�rl�ğ� % 92 olarak 

hesaplanmıştır. Elde ed�len sonuca göre araştırmayı güven�l�r olarak 

değerlend�rmek mümkündür. 

 

Ver�ler�n Toplanması  
Ver�ler, araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme 

formları aracılığıyla gönüllülük esas alınarak toplanmıştır. Görüşmeler, 2015-

2016 akadem�k yılı, bahar dönem�nde önceden planlanan yer ve saatte, sam�m� 

b�r ortamda yapılmıştır. Bazı yönet�c� ve �dar� personel sorulara yazılı olarak 

cevap vermey� terc�h ederken bazı �dar� personel �se kurumla �lg�l� olduğu �ç�n 

sorulara yanıt vermek �stemem�şt�r. Gönüllülük esasıyla çalışmaya katkıda 

bulunan her b�r katılımcı �ç�n 10 dak�ka görüşme süres� ayrılmış, not alma 

yöntem�yle görüşmeler kayıt altına alınmıştır.  

 

Ver�ler�n Anal�z�  
Ver�ler�n anal�z�nde ver� çözümleme yöntemler�nden bet�msel anal�z 

yöntem� kullanılmıştır. Bu yönteme göre, elde ed�len ver�ler, oluşturulan 

temalar çerçeves�nde sınıflandırılarak yorumlanmıştır. Bulguların sunumunda 

yönet�c�, akadem�k ve �dar� personel�n görüşler�nden doğrudan alıntılar 

yapılmıştır. Bu yaklaşımda amaç, elde ed�len ver�ler�n düzenlenm�ş ve 

yorumlanmış b�r şek�lde okuyucuya sunulmasıdır. Ver�ler önceden 

bel�rlenm�ş temalara uygun olarak sınıflandırılır, görüşmen�n özünü yansıtan 

�fadeler seç�l�r ve yorumlanır. Bulgular arasında kurulan neden-sonuç �l�şk�s� 

okuyucuya anlamlı b�r bütün olarak sunulur (Yıldırım ve Ş�mşek, 2013). 

 

Bulgular 
Bu bölümde yönet�c�lere sorulan “Çalışanların hang� açılardan farklı 

olduklarını düşünüyorsunuz?”  sorusuna ver�len yanıtlar �ç ve dış boyutlar 
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altında �ncelenm�şt�r. Buna göre, gözle görüleb�l�r, b�reyler�n üzer�nde kontrol 

sah�b� olamadığı ya da çok az olab�ld�ğ� farklılık boyutları �ç boyutlar (yaş, 

c�ns�yet, etn�k köken, ırk); gözle görülemeyen ve b�reyler�n kontrolünde 

olab�len farklılıklar dış boyutlar (�nanç, k�ş�l�k, eğ�t�m, engell�l�k)  başlıkları 

altında gruplandırılarak ver�lm�şt�r. 

 

Tablo 2. Yönet�c�ler�n, akadem�k ve �dar� personel�n farklılıklarına da�r görüşler� 

 
İç Boyutlar 

 
 “C�ns�yet olarak bayan çoğunluk b�r kurum. C�ns�yet, yaş, kültür ve 
k�ş�l�k yapısı farklılık oluşturuyor (Y5).” 
“Çalışanların genell�kle yaş durumuna göre farklılık gösterd�ğ�n� 
düşünüyorum (Y9).” 
“En öneml� farklılık yaş ve kültür olacaktır (Y11).” 
 

 
Dış Boyutlar 

 
“Çalışanlar b�rçok k�ş�sel, örgütsel ve düşünsel hasletler�nden 
dolayı farklılık göstereb�l�r (Y1).” 
  “Akran ya da meslektaşlarından daha yaratıcı olmaları onların 
farklı olduklarını göster�r (Y2).” 
 “Gruplaşma var ve bunun temel�nde k�ş�sel karakter�st�k özell�kler 
var (Y3). 
“C�ns�yet olarak bayan çoğunluk b�r kurum. C�ns�yet, yaş, kültür ve 
k�ş�l�k yapısı farklılık oluşturuyor (Y5). 
“Yet�şt�r�ld�ğ� a�le ortamı, yaşam tarzı, evl� olması ve çocuk sah�b� 
olması kurumda çalışanları b�rb�r�nden ayıran farklılıklar olduğunu 
düşünüyorum (Y6).” 
“Mevcut çalışanlar yaş, c�ns�yet, eğ�t�m aldığı l�sans programının 
�çer�ğ�, yet�şt�kler� sosyo-kültürel ortam ve �ler�ye dönük meslek� ve 
akadem�k planları, meden� durumları ve buna bağlı olarak çocuk 
sah�b� olmaları ya da olmamaları bakımından farklılıklar 
göstermekted�rler  (Y7).” 
“En öneml� farklılık yaş ve kültür olacaktır (Y11).” 
“Çalışanların en farklı olduğu yönler� yaş ve kültürel yaşamları 
(Y12).” 

 

 
Tablo 2’ye göre, yönet�c�ler�n b�r�mler�nde çalışan akadem�k ve �dar� 

personel�n farklılıklarına �l�şk�n görüşler� hem �ç hem dış boyutları 

kapsamasına karşın, akadem�k ve �dar� personel�n dış boyutlar kapsamındak� 

farklılıklarının fazla olduğunu düşünen yönet�c� sayısı daha ağır basmaktadır. 

Yaş, c�ns�yet g�b� b�r�nc�l farklılık tanımlarının ardından, akadem�k ve �dar� 

personel�n k�ş�l�k özell�kler�, aldıkları eğ�t�m ve kültürler�n�n onları farklı 

kıldığı düşünülmekted�r. 
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Akadem�k ve �dar� personel �le yapılan görüşmeler net�ces�nde elde 

ed�len ver�ler Tablo 3’te sunulmuştur. 

 
Tablo 3. Akadem�k personel�n kend� farklılıklarına �l�şk�n görüşler� 

 
İç Boyutlar 

 
“Ben Kanada’da b�r kozmopol�t a�leden gel�yorum (A2).”  
“Tecrübe, yaş, l�yakat (A4).” 
“Genelleme yaparak söyleyecek olursak aynı memel� sınıfından 
olmak dışında b�r ortak yanımız olduğunu düşünmüyorum  (A9).” 
 

 
Dış Boyutlar 

 
“B�l�msel profesyonel yaklaşmaya çalışıyorum, k�ş�selleşt�rmemeye 
çalışıyorum (A1). ” 
“Eğ�t�m� hem İng�l�zce hem Türkçe gördüm. Dolayısıyla kültür 
sev�yem ve bakış açım çok değ�ş�k (A2).” 
“Buralı olmam, müz�k kültürünü �y� b�lmem, meslek� tecrübem fark 
yaratıyor. Uyumlu b�r �nsanım. Buradak� çoğu çalışandan ben� 
farklı kılan bu ( A3).” 
“Tecrübe, yaş, l�yakat (A4).” 
“İnançtan bahsetmek b�raz sıkıntılı herkes�n �nancını b�lm�yorum 
tab��. Bütün herkes� b�lemem ama ben�m g�b� olan �nsanların 
varlığından haber�m var onlar da genelde yakın arkadaşlarım  (A5). 
“Bakış açımın farklı olduğunu düşünüyorum. Bunun sebeb�n� 
tecrübem�n fazla oluşuna ve karşılaştığım farklı yaşam koşullarını 
yakından gözlemlem�ş olmama bağlıyorum  (A6).”  
“K�ş�l�k özell�kler�. Mesela bazı konularda d�ğerler�nden daha t�t�z 
olduğumu düşünüyorum  (A10).” 
“Eğ�t�m sev�yem ve �ç�nde yaşamış olduğum Türk m�llet� ve 
değerler�n�n çok �y� anal�z etm�ş olmam ve ben�msemem  (A8).” 
“Deney�m�m ben� farklı kılıyor (A11).” 
“G�resun’da çalışan çok az ‘G�resunlu olmayan’ çalışandan 
b�r�y�m. Farklı kültürden gelmek zorlukları da beraber�nde taşıyor 
(A12).” 
“Ben�m aks�me çalışanların büyük çoğunluğunun G�resun ve 
c�varındak� �llerden olması dışında büyük b�r farklılığımız olduğunu 
düşünmüyorum  (A13).” 
 

 
Tablo 3’te çalışma grubunda bulunan akadem�k personel farklılıklarını 

hem �çsel hem de dışsal boyutları kullanarak tanımlamışlardır. Ancak, 

akadem�k personel�n asıl farklılık yarattığına �nandığı özell�kler�n doğuştan 

get�r�lmeyen, üstünde kontrol sah�b� olunan, k�ş�l�k, eğ�t�m, kültür, �nanç g�b� 

dışsal boyutlarda ağırlık kazandığını söylemek mümkündür. 
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12 �dar� personele, ‘S�z� bu kurumda çalışan d�ğer çalışanlardan farklı 

kılan özell�kler�n�z nelerd�r?’ sorusu yönelt�lm�ş, b�r �dar� personel soruların 

‘kurumla �lg�l�’ olduğunu öne sürerek cevaplamak �stemem�şt�r. Elde ed�len 

ver�ler, şu şek�lde sınıflandırılmıştır:  

 

Tablo 4. İdar� personel�n farklılıklarına �l�şk�n görüşler� 

 
İç Boyutlar 

 
“Yaş olarak kurumda çalışan en genç personel�m (İ5).” 
 
 

 
Dış Boyutlar 

 
“ B�lg�, deney�m, �ş ahlakı ve kültür (İ1).”  
“Çalışkan oluşum ben� farklı kılıyor. D�s�pl�nl� olmam, paylaşımcı 
olmam ve �let�ş�m, �y� �nsan �l�şk�ler�m (İ2).” 
“Engel�m ben� farklı kılmıyor ama yaptığım �ş� etk�l�yor (İ3).” 
“Kültür ve �nsan�yet bakımından farklıyım  (İ4).” 
“İnsan�yet, anlayış, hoşgörü, çünkü buradak�lerde bu özell�kler yok 
(İ7). 
“İnançlı ve özver�l� çalışmam  (İ9).” 
“Karakter�m, eğ�t�m�m, a�le yaşantım ve hayattan beklent�ler�m ( 
İ10).” 
“Ben ad�l olmaya çalışıyorum, en öneml�s� adalet (İ11).” 
“Tekn�k becer�ler�m ben� bu kurumda farklı yapan özell�kler�mden 
b�r�d�r. Etrafımdak�ler�n çoğu bayan ve ben�m onlara her za man 
saygılı davranmam da ben� farklı yapar ( İ12).” 
 

 
Tablo 4.’te görüldüğü g�b� �dar� personel de, akadem�k personel g�b� 

çalışkan, vefalı, l�yakat, tecrübel� g�b� k�ş�l�k özell�kler�ne ağırlık vererek, �ş 

ortamındak� farklılıklarını dış boyutlar çerçeves�nde tanımlamışlardır. 

Yönet�c� ve akadem�k ve �dar� personel�n farklılık tanımları bu noktada 

benzeşmekted�r. Her �k� grup da k�ş�l�k özell�kler�n�n, eğ�t�m durumlarının, 

kültürler�n�n kend�ler�n�/çalışanlarını b�rb�r�nden farklı kıldığını bel�rtm�şt�r.  

 

Tartışma / Sonuç ve Öner�ler 

Bu çalışmanın amacı, G�resun Ün�vers�tes�’nde görev yapan 

yönet�c�ler�n kend� b�r�mler�nde çalışan akadem�k ve �dar� personel�n 

farklılıklarını nasıl tanımladıklarını; aynı zamanda akadem�k ve �dar� 
personel�n de kend� farklılıklarına �l�şk�n görüşler�n�n neler olduğunu ortaya 

çıkarmayı hedeflemekted�r. Bu bağlamda, çalışmanın hem yönet�c� hem de 
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çalışan (akadem�k ve �dar� personel) perspekt�fler�nden oluşan �k� temel 

sonucu vardır. 

Araştırma sorusuna ver�len yanıtlar net�ces�nde, yönet�c�ler farklılığı 

yaş ve c�ns�yet g�b� �çsel boyutlar ve k�ş�l�k özell�kler�, eğ�t�m ve kültür g�b� 

dış boyutlara a�t başlıklar altında toplayarak tanımlamışlardır. Bostancı ve 

d�ğerler� (2015) yönet�c�ler�n okullarında yaşadıkları sorunların 

kaynaklarından b�r� olarak yönet�c� yeterl�kler�n�n altını ç�zm�şt�r. Bu noktada, 

yönet�c�ler�n okul yönet�m�nde etk�l� olab�lmeler� �ç�n gerek okul çevres�nde 

gerek okul �ç�nde bulunan farklılıklardan haberdar olmalarının önem� 

vurgulanmıştır. Bu bulgular, bu çalışmanın da bulgularıyla desteklenmekted�r. 

Akadem�k ve �dar� personel, kend�ler�n� d�ğerler�nden ayıran özell�kler�n 

yönet�c�ler� tarafından b�l�nmes�n� değerl� bulmaktadırlar. Akın (2000) 

çalışmasında farklılık ve çeş�tl�l�k kavramlarını b�rb�r�nden ayırmış; farklılıkla 

�lg�l� olanın değer, �nanış ve kültür olduğunu söylerken, b�reylere �l�şk�n göz, 

saç reng� g�b� f�z�ksel özell�klere çeş�tl�l�k adını verm�şt�r. Bu çalışmanın 

bulgularına göre, çeş�tl�l�k, çalışma grubundak� yönet�c�ler �ç�n farklılık 

kaynağı değ�ld�r.  

Akadem�k ve �dar� personel boyutunda �se kend� farklılıklarını, �çsel 

boyutlardan z�yade (etn�k köken, yaş) k�ş�l�k, eğ�t�m, engell�l�k, �nanç ve 

kültür olarak üzer�nde kontrol sah�b� olunan dış boyutlarda tanımlamışlardır. 

Araştırmanın bulgularına göre, çalışma grubunda yer alan h�çb�r katılımcı ırk 

ve c�nsel terc�h� kend� ya da çalışanının farklılığını tanımlamak üzere 

kullanmamıştır. Akadem�k ve �dar� personel ‘yaş’ �le �lg�l� farklılığı bu şek�lde 

�fade etmek yer�ne, tecrübe �le �fade ederek bu durumlarının farklılık 

yarattığını bel�rtm�şlerd�r. Farklılık olarak bel�rt�len b�r d�ğer nokta da 

eğ�t�md�r. Özell�kle �dar� personel, eğ�t�m�n�n onu d�ğerler�nden farklı 

kıldığını bel�rtm�şt�r. Çakır (2011) tarafından yapılan çalışmada da eğ�t�m�n,  

farklılık kaynağı olarak görüldüğü bulunmuştur. Y�ne aynı çalışmada k�ş�l�k 

ve kültür özell�kler� bu çalışmanın da bulgularıyla örtüşür n�tel�kte farklılık 

kaynağı olarak bel�rt�lm�şt�r. Alan yazında bel�rt�len boyutlardan kültürel 

farklılık konusunu ele alan çalışmasında Cojocar� (2012) yabancı çalışanların 

Türk meslektaşlarından daha fazla r�sk almaya mey�ll� olduklarını ortaya 

koyarak, Türk çalışanların özel hayatlarına �l�şk�n konularda konuşmaya daha 

açık olduğunu bel�rtm�şt�r. Bu çalışmada �se, yabancı akadem�k personelle 

yapılan görüşme sonucu yasaların, �şe alım prosedürler� g�b� yasal 
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uygulamaların çok da farkında olmadığı, herhang� b�r sorun yaşamadığı ve 

�nançlarından bahsetmekten kaçındığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

M�ron, Urschel, Math�s, ve Tornqu�st (2010) tarafından yapılan 

çalışmada �se farklılığı özel eğ�t�m alanında �nceleyerek vel�ler�n okul 

seçerken d�kkat ett�kler� noktalara değ�nm�şt�r. Bahs� geçen çalışma, okulun 

farklılıklarını nasıl gördüğüne �l�şk�n b�r bulgu elde etm�ş olsa da yönet�c� ve 

personel�n görüşler�ne yer vermem�ş; ancak okul yönet�c�s�n�n bu 

farklılıklarını ele alış b�ç�m�ne �l�şk�n referansların öneml� olduğunun altı 

ç�z�lm�şt�r. Ün�vers�te öğrenc�ler�n�n farklılıkları nasıl tanımladığında �l�şk�n 

çalışmasında Kurtulmuş ve d�ğerler�. (2015) farklılığın, öğrenc�ler tarafından 

farklı olmak, k�ml�k gösterges� ve �deoloj� şekl�nde bel�rt�ld�ğ�n� ortaya 

koymuştur. Farklılığın tanımları bu çalışma kapsamında hem yönet�c�ler hem 

de akadem�k ve �dar� personel tarafından yapılmıştır. Yaş, c�ns�yet, etn�k 

köken, f�z�ksel özell�kler, c�nsel terc�h, ırk g�b� doğuştan gelen özell�kler 

G�resun Ün�vers�tes� yönet�c� ve akadem�k personel� �ç�n asıl fark yaratan 

konular değ�ld�r. Buna karşın, b�reyler�n eğ�t�mler�, k�ş�l�k özell�kler�, a�le 

yaşantıları, kültür, deney�m ve alan yazında rastlanılmayan b�r �fade olarak 

l�yakatları yönet�c�, akadem�k ve �dar� personel� d�ğerler�nden farklı kılan 

özell�kler olarak bel�rt�lm�şt�r.  

Dünya, değ�ş�p büyürken yen� �ş alanları, yen� örgütler, yen� hedefler, 

yen� �ht�yaçlar söz konusu olmaktadır. B�reyler�n �ş ortamında kend�n� �fade 

edeb�lmes� hem yetenek yönet�m� hem de meslek� gel�ş�m� açısından önem arz 

etmekted�r. Ün�vers�te  g�b� farklı bölgelerden gelen b�reyler�n gerek öğrenc� 

gerekse personel olarak bulunduğu eğ�t�m örgütler�nde, farklılığın �y� 

yönet�lmes� örgütün �majı ve terc�h ed�l�rl�ğ� üzer�nde olumlu etk� 

bırakab�lmekted�r. Farklılığın yönet�m� aşamasında, stratej�ler bel�rleneb�l�r, 

profesyonel yardımlarla adımlar atılab�l�r. Bu anlamda, �lk basamak olan 

farklılığın tanımlanmasına yönel�k olarak yapılmış bu çalışmanın yol göster�c� 

olacağına �nanılmaktadır. Bu çalışma, farklılığın tanımlarını �çeren b�r ön 

çalışma n�tel�ğ�nded�r, farklı eğ�t�m örgütler�nde daha fazla akadem�k ve �dar� 

personel�n katılımıyla çalışma zeng�nleşt�r�leb�l�r.  
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Türk�ye'n�n Nüfus Değ�ş�m�ne Göre İl Bazında 

Kentleşmes�ne B�r Bakış (1965-2014) 

 
Ahmet M�that KİZİROĞLU*    

  
Öz 

Kentleşme; kent sayısının artması, kentler�n büyümes�, toplumda örgütlenme, 
�şbölümü, uzmanlaşma, �nsan davranış ve �l�şk�ler�nde �se değ�ş�m yaratan b�r nüfus 
b�r�k�m� sürec�d�r. Günümüzde dünya nüfusunun büyük çoğunluğu kentlerde 
yaşamakta olup, ülkeler�n gelecekler� de kentlerde şek�llenmekted�r.  
Kentleşme �le 1950'l� yıllardan sonra tanışan Türk�ye'de kentlere doğru yoğun b�r �ç 
göç hareket� başlamış, kentl� nüfus 1980'l� yıllardan �t�baren hızla artarak 2000'l� 
yılların başında %65'e, ülken�n �dar� bölünüşünde yapılan değ�ş�kl�kler sonucunda �se 
2014 yılında %91,8'e ulaşmıştır.   
2014 yılı sonu �t�bar�yle Türk�ye'de 30 �lde nüfusun tamamı kentsel mekân olarak 
kabul ed�len �l ve �lçe merkezler�nde yaşamaktadır. Bu �llerde yaşayan nüfus 60 
m�lyonu bulmakta olup, Türk�ye nüfusunun %78's�n� oluşturmaktadır.  
Türk�ye’de nüfusun kentlere akmasının ana neden� kırsal alanlardak� olumsuz yaşam 
koşulları ve �nsanların kentlerde daha �y� yaşam koşullarına sah�p olacaklarına 
�nanmalarıdır. Türk�ye’de nüfus bel�rl� büyük kentlerde yoğunlaşmakta olduğundan 
düzens�z, denges�z ve hızlı b�r kentleşme sürec� yaşanmakta, yaşanan bu süreç b�rçok 
sorunu da beraber�nde get�rmekted�r.  
Anahtar Kel�meler: Kentleşme, Türk�ye, Kentl� Nüfus, Kentleşme Oranı, Kentleşme 
Hızı. 
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An Outlook On The Change Of Populat�on Of Turkey 

Accord�ng To Its C�ty-Based Urban�zat�on 
 

Abstract 
Urban�zat�on �s the process of populat�on growth that creates a change �n the number 
of the c�t�es, the growth of the c�t�es, the organ�zat�on of the soc�ety, the d�v�s�on of 
labor, spec�al�zat�on, and �n human behav�or and relat�onsh�ps. Today the vast 
major�ty of the world populat�on l�ves �n c�t�es, and the futures of the countr�es are 
also shaped �n the c�t�es. 
Turkey met the fact of urban�zat�on after the 1950s and an �ntens�ve m�grat�on from 
rural to the urban began. Urban populat�on �ncreased rap�dly s�nce 1980s, and at the 
beg�nn�ng of the 2000s �t reached to 65%, and �n 2014 to 91,8% due to the 
amendments on the adm�n�strat�ve d�v�s�ons of the country. 
By the end of 2014 the ent�re populat�on of 30 c�t�es of Turkey l�ve �n the c�t�es and 
the prov�nces that are accepted as urban places. The populat�on of these c�t�es �s nearly 
60 m�ll�on and �s 78% of the populat�on of Turkey.  
In Turkey, the ma�n cause of the populat�on flow�ng to the c�t�es �s the adverse l�v�ng 
cond�t�ons �n rural areas and the bel�ef that they w�ll have better l�v�ng cond�t�ons �n 
the c�t�es. Because the populat�on dens�ty occurs �s concentrated �n certa�n b�g c�t�es 
�n Turkey, an �rregular, uneven and rap�d urban�zat�on �s tak�ng place. Th�s process 
creates many problems.  
Keywords: Urban�zat�on, Turkey, Urban Populat�on, Urban�zat�on Rate, 
Urban�zat�on Speed 
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G�r�ş 
 Tarım yapmaya başlayarak yerleş�k hayata geçen ve uygarlaşan 

�nsanlar zamanla büyük topluluklar oluşturarak kentler� kurmuştur. B�rkaç b�n 

yıl önce Akden�z-Ortadoğu Havzası ve İndus Vad�s�nde ortaya çıkan kent 

uygarlıkları �nsanları �lkell�kten kurtarmış ve düzenl� toplum yaşamına geç�ş� 

sağlamıştır.  

 F�z�k� olarak farklı amaçlar �ç�n kullanılan b�rçok b�na ve �nsanların 

ulaşımını sağlayan yollardan oluşan kentler, fonks�yonel olarak ekonom�k, 

sosyal ve kültürel akt�v�teler�n gerçekleşt�r�ld�ğ� ve değ�ş�m�n yaşandığı 

yerleş�m b�r�mler�d�r.  

 Günümüzde dünya nüfusunun büyük çoğunluğu kentlerde yaşamakta 

olup üret�m, t�caret, ulaşım ve kültürel faal�yetler genell�kle kentlerde 

gerçekleşt�r�lmekted�r. Modern dünyada kentler bell� alanlarda uzmanlaşmış 

olup toplumlara her türlü h�zmet� sunmak üzere örgütlenm�ş olup üret�mde 

bulanmaktadırlar. Ülkeler�n gelecekler� her türlü ekonom�k, s�yas� ve sosyal 

değ�ş�m�n yaşandığı büyük kentlerde şek�llenmekted�r (Hatt ve Re�s, 2002).   

 Küreselleşme �le b�rl�kte devletler�n sınırlarını aşan �l�şk�ler ağının 

ortaya çıkması, kentler�n durumlarını öneml� ölçüde değ�şt�rm�ş, önceler� 

devletler tarafından gerçekleşt�r�len sermaye, mal, h�zmet ve b�lg� akışı 

günümüzde bel�rl� büyük kentler�n öncülüğü ve aracılığıyla yapılır duruma 

gelm�şt�r. Bu kentlerde ver�len kararlar dünyanın ekonom�k ve s�yas� yapısına 

da yön vermeye başlamıştır.   

 Türk�ye kentleşme sürec� �le 1950'l� yıllardan �t�baren kırsal 

alanlardan kentlere doğru yaşanan �ç göçlerle b�rl�kte tanışmış, çok part�l� 

döneme geç�ş�n ardından ülke çapında yapılan yatırımlar ve devlet tarafından 

uygulanan pol�t�kalar �ç göçlerle b�rl�kte kent sayısını ve kentl� nüfusun 

artışını hızlandırmıştır.   

 Bu çalışmanın amacı; Türk�ye'de �ç göçler bağlamında nüfus 

değ�ş�m�ne bağlı olarak yaşanan dar anlamlı kentleşme sürec�n�n �stat�st�k� 

ver�lere göre nasıl gel�ş�m gösterd�ğ�n�n tesp�t ed�lerek b�r durum 

değerlend�rmes� yapılmasıdır. Bu nedenle yapılan çalışmada; kentleşme 

olgusu dar anlamlı tanımında bel�rt�ld�ğ� üzere kentlerde yaşayan nüfusun 

artması ve bel�rl� b�r yerleş�m bölges�nde nüfusun aşırı şek�lde yoğunlaşması 

açısından �stat�st�k� ver�ler�n derlenmes� ve b�r araya get�r�len bu ver�ler�n 

yorumlanması şekl�nde ele alınarak �ncelenm�şt�r.  
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 Bu amaca yönel�k olarak; �stat�st�k� ver�lere dayanılarak 1965-2014 

yılları arasında nüfus hareketler�ne göre �llerdek� nüfusun değ�ş�m�, nüfusa 

bağlı kentleşme oranları ve kentleşme hızları ele alınarak �l bazında nüfus 

hareketler�ndek� değ�ş�me göre nasıl b�r kentleşme sürec� yaşandığı 

�ncelenm�ş, d�ğerler�ne göre daha hızlı b�r b�ç�mde nüfusu artan �ller�n hızlı 

kentleşmeler�n�n altında yatan nedenler araştırılarak �l bazında b�r durum 

tesp�t� ve değerlend�rmes� yapılmıştır.     

 

Nüfusa Bağlı Kentleşme Olgusu ve Türk�ye 
 Kentleşme dar anlamda; kent sayısının ve kentlerde yaşayan nüfusun 

artması, gen�ş anlamda �se; sanay�leşme ve ekonom�k gel�şmelere bağlı olarak 

kent sayısının artması, kentler�n büyümes�, bu kentlerde yaşayan �nsanların 

örgütlenme, �şbölümü ve uzmanlaşmaları �le davranış ve karşılıklı 

�l�şk�ler�nde değ�ş�kl�kler yaratan b�r nüfus b�r�k�m� sürec�d�r (Keleş, 2008).   

 Bas�t olarak, bel�rl� b�r yerleş�m bölges�nde nüfusun aşırı şek�lde 

artması olarak tanımlanan kentleşme sürec�, sanay�leşme ve modernleşme 

sonucu toplumsal yaşamda meydana gelen yapısal b�r dönüşümü �fade 

etmekted�r (Ertürk ve Sam, 2009). D�nam�k b�r kavram olan kentleşme sürec�; 

öncel�kle ekonom�k n�tel�kl� olup, demograf�k ve yönet�msel b�r örgütlenme 

sürec�n� �çermekte, �nsan davranış ve �l�şk�ler�nde kend�ne özgü b�r takım 

değ�ş�kl�klere de yol açmaktadır.   

 Kentleşme sürec�; tarımdak� modern g�rd�ler�n kırsal kes�mde emeğe 

olan taleb� azaltması sonucunda, nüfusun sanay�, farklı �ş örgütler� ve �ş 

�mkânlarının bulunduğu tarım dışı alanlara doğru akması neden�yle 

yaşanmaktadır (B�lg�l�, 2007). Hem neden hem de sonuç olma özell�ğ� 

bulunan kentleşme sürec�; toplumsal yaşamda farklılık, çeş�tl�l�k, yoğunluk, 

karmaşıklık, yabancılaşma, benzeşme, b�reyselleşme ve t�car�leşme 

kavramlarıyla da �fade ed�lmekted�r.  

 Yapısal değ�ş�m� �fade eden b�r �ç göç hareket� olan nüfusa bağlı 

kentleşme sürec�; yaşamlarını kırsal alanlarda sürdüren k�ş�ler�n, genell�kle 

ekonom�k, ancak sosyal ve kültürel nedenlerle de yaşadıkları yerlerden 

ayrılarak kentlerde yaşamaya başlaması sürec� olup, her ülken�n sanay�leşme 

ve modernleşme yolunda yaşadığı, çoğunlukla da sancılı b�r değ�ş�m ve 

dönüşüm sürec�d�r (Tekel�, 2008). Bu süreç, �nsanların sah�p oldukları 

Ahmet M�that KİZİROĞLU 
Türk�ye'n�n Nüfus Değ�ş�m�ne Göre İl Bazında Kentleşmes�ne B�r Bakış (1965-2014)

156



 

 

özell�kler�n� değ�şt�rerek kentlerde yen� ekonom�k ve kültürel alışkanlıklar 

ed�nmeler�ne de neden olan b�r değ�ş�m ve dönüşüm sürec�d�r (Karpat, 2010).   

 19. Yüzyılın �k�nc� yarısından �t�baren sanay�leşen ülkelerde yaşanan 

gel�şmeler, kırsal alanlarda yaşayan �nsanların ekonom�k, sosyal, eğ�t�m, 

sağlık, d�nlenme ve eğlenme g�b� kültürel bakımından �mkânları daha gen�ş 

olan kentlerde yaşamayı terc�h etmeler�ne, bu bağlamda da kentler�n 

nüfusunun olması gereken doğal artış oranının üzer�nde artmasına ve nüfusa 

bağlı olarak hızlı b�r kentleşme sürec� yaşanmasına neden olmuştur (Kutlu, 

1986).  

 Sanay�leşme sonucunda ortaya çıkan kentleşme sürec�, genell�kle 

ekonom�k kalkınma ve sanay�leşmeye paralel olarak gel�ş�m gösterm�şt�r 

(Ozankaya, 1975). Sanay� devr�m� �le b�rl�kte ortaya çıkan yen� meslek ve �ş 

alanları kentlerde �lave �şgücüne �ht�yaç doğurmuş, bu �ht�yaç doğrultusunda 

kırsal alanlarda yaşayan �nsanlar hızlı b�r b�ç�mde kentlere doğru akmaya 

başlamıştır (Türkdoğan, 1988).   

 Günümüzde dünya üzer�ndek� kent sayısının hızla artması, kentsel 

mekanların g�derek büyümes� ve dünyanın her yer�nde b�r çok büyük kent�n 

ortaya çıkmasına karşın, düzenl�  şek�lde yaşanan b�r kentleşme olgusu ve 

sürec�nden söz etmek �se mümkün olamamaktadır. Özell�kle gel�şmekte olan 

ülkeler�n çok büyük (mega) kentler�ndek� büyümen�n en bel�rg�n özell�ğ�, 

apartmanlar, gökdelenler �le gecekondular, zeng�nl�k ve yoksulluk g�b� 

b�rb�r�n�n zıttı görüntüler olmaktadır (Tümertek�n, 2007). Hızlı yaşanan nüfus 

hareketler�ne bağlı kentleşme sürec�, kentler �le toplumların sosyal ve 

ekonom�k yapılarını der�nden etk�lemekte, dünyadak� tüm ülkeler bu sürec� 

olumlu veya olumsuz b�r b�ç�mde ancak mutlak surette yaşamaktadırlar 

(Tatlıd�l, 1989).  

 Türk�ye’de nüfus hareketler�ne bağlı olarak yaşanan kentleşme sürec� 

�se gel�şm�ş ülkelerdek�nden farklı b�ç�mde Türk�ye’ye özgü b�r süreç olarak 

yaşanmaktadır. Türk�ye bu sürec� gel�şm�ş ülkelere göre çok daha kısa b�r 

sürede büyük �ç göç dalgaları b�ç�m�nde yaşamaktadır (Tekel�, 2008). İç 

göçlere bağlı nüfus hareketler�ne dayanan kentleşme sürec� bel�rl� büyük 

kentlere doğru gerçekleşmekted�r.  

 Türk�ye’de nüfusun özell�kle bel�rl� bazı büyük kentlere doğru 

akmasının ana neden�, kırsal alanlardak� olumsuz yaşam koşullardır (Bal, 

1999). İnsanlar kırsal alanlarda sah�p olduklarından daha �y� yaşam daha 
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koşullarına ulaşab�lmek amacıyla büyük kentlere göç etmekted�r. Nüfusun 

b�rkaç büyük kentte yoğunlaşması �se hızlı, düzens�z, denges�z ve sorunlu b�r 

kentleşme sürec�n�n yaşanmasına neden olmaktadır (Verg�n, 1986). 

 

Türk�ye’n�n Nüfus Hareketler�, Kentleşme Oranları ve Hızlarına 

Bağlı Olarak İl Bazında Kentleşmes� (1965-2014) 
Türk�ye Cumhur�yet� Devlet�’n�n kuruluş yıllarından �t�baren 

ben�msenen bayındırlık yatırımları ve ulaşım �mkânlarının arttırılması 

şekl�ndek� pol�t�kalar, Türk�ye'de �ç göçler� tet�kleyerek nüfusa bağlı 

kentleşme sürec�n� hızlandırmıştır (Kepenek ve Yentürk, 2000).  

 Türk�ye nüfus hareketler�ne bağlı kentleşme olgusu �le 1950’l� 

yıllardan sonra kırsal alanlardan kentlere yönel�k �ç göçler�n başlaması �le 

b�rl�kte tanışmıştır (Yeter, 2008). 1960’lı yıllardan sonra planlı kalkınma 

dönemler�nde bel�rlenen devlet pol�t�kaları doğrultusunda sanay�leşmen�n hız 

kazanması �se kırsal alanlardan kentlere doğru  �ç göçler� arttırarak bu sürec� 

hızlandırmıştır (Ek�n, 1986).  

 Dünyanın nüfus bakımından en büyük 20 ülkes� arasında yer alan 

Türk�ye’n�n nüfusu, 2014 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S�stem� (ADNKS) 

Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 31 Aralık 2014 tar�h� �t�bar�yle 77 m�lyon 695 

b�n 904 k�ş�d�r (TUİK, 2015).  

 Türk�ye İstat�st�k Kurumu’nun (TÜİK) tahm�nler�ne göre Türk�ye’n�n 

nüfusu 2023 yılında 84 m�lyon 247 b�n 88 k�ş�ye ulaşacak, 2050 yılına kadar 

yavaş b�r artış göstererek        93 m�lyon 475 b�n 575 k�ş� �le en yüksek değer�ne 

ulaşacak, 2050 yılından �t�baren düşmeye başlayacak ve 2075 yılında   89 

m�lyon 172 b�n 88 k�ş� olacaktır.  

Türk�ye’de Kent ve Köylerde Yaşayan Nüfus 

Türk�ye’de kentlerde yaşayan nüfusun toplam nüfus �ç�ndek� payı 

1950’l� yılların başına kadar öneml� b�r değ�ş�m göstermem�ş, 1950’l� 

yıllardan �t�baren kentlere doğru yoğun b�r �ç göç hareket� başlamış, 1980'l� 

yıllardan �t�baren kentlerde yaşayan nüfusun payı hızla artarak 2000'l� yılların 

başında %65'e, 2012 yılında %77,3'e, 14 �lde büyükşeh�r beled�yes� kurulması 

ve büyükşeh�r statüsündek� 30 �lde belde ve köyler�n mahalle yapılarak �lçe 

beled�yeler�ne katılması şekl�ndek� �dar� yapı değ�ş�kl�kler� sonucunda 2014 

yılında �se %91,8'e ulaşmıştır (TUİK, 2015).    
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Kent� tanımlarken ölçüt olarak yerleş�m b�r�m�n�n yönet�m statüsü 

kullanıldığında ve �l/�lçe merkezler�nde yaşayanlar da kentl� nüfus olarak 

kabul ed�ld�ğ�nde; Türk�ye nüfusunun 1927 yılında %24,2’s�n�n, 1950 yılında 

%25'�n�n, 1960 yılında %31,9'unun, 1970 yılında %38,5'�n�n, 1980 yılında 

%43,9'unun, 1990 yılında %59'unun, 2000 yılında % 64,9’nun, 2007 yılında 

%70,5'n�n, 2014 yılında �se %91,8'�n�n kentlerde yaşadığı görülmekted�r 

(Tablo 1).    

Türk�ye’de 1927 yılında 3,3 m�lyon olan kentl� nüfus, 1950 yılında 5,2 

m�lyona, 1960 yılında 8,8 m�lyona, 1970 yılında 13,7 m�lyona, 1980 yılında 

19,6 m�lyona, 1990 yılında 33,3 m�lyona, 2000 yılında 44 m�lyona, 2007 

yılında 49,7 m�lyona ve 2014 yılında �se 71,3 m�lyona ulaşmıştır.     

Kentl� nüfusun m�ktarındak� en büyük artışlar; 1950-1960 (3,6 m�lyon 

k�ş�), 1980-1990 (13,7 m�lyon k�ş�), 1990-2000 (10,7 m�lyon k�ş�) ve 2007-

2014 (21,6 m�lyon k�ş�) yılları arasında gerçekleşm�şt�r.  

Türk�ye’de kentl� nüfusun m�ktar ve oranında 1950 yılından başlayıp, 

1980 ve 2012 yıllarından sonra yaşanan büyük ve öneml� artışların neden�; 

köylerden kentlere doğru göçler �le 1980'l� yıllardan �t�baren günümüze dek 

süren Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeler�nde yaşanan terör olaylarından 

kaynaklanan göçler, 1980 ve 2012 yılından sonra Türk�ye'n�n �dar� bölünüş 

yapısındak� b�r takım değ�ş�kl�kler sonucunda bazı bucak, belde ve köyler�n 

mahalle yapılarak �lçe beled�yeler�ne katılması ve kent olarak kabul 

ed�lmes�d�r (DİE, 2000, TUİK, 2015).   

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S�stem� (ADNKS) sonuçlarına göre 2014 

yılı sonu �t�bar�yle; Türk�ye nüfusunun %91,8’� �l ve �lçe merkezler�nde, 

%8,2's� belde ve köylerde yaşamaktadır. Türk�ye'de 71 m�lyon 286 b�n 182 

k�ş� kentsel mekân olarak kabul ed�len �l ve �lçe merkezler�nde, 6 m�lyon 409 

b�n 722 k�ş� �se kırsal mekân olarak kabul ed�len belde ve köylerde �kamet 

etmekted�r.  
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Tablo 1: Türk�ye’de Kent ve Köylerde Yaşa yan Nüfus, (1927-2014), (%) 

Yıl 
Toplam  

Nüfus 

Kent  

Nüfusu 

Köy  

Nüfusu 

Kent  

Nüfusu Oranı 

(%) 

Köy  

Nüfusu Oranı  

(%) 

1927 13 648 270   3 305 879 10 342 391 24,2 75,8 

1935 16 158 018   3 802 642 12 355 376 23,5 76,5 

1940 17 820 950   4 346 249 13 474 701 24,4 75,6 

1945 18 790 174   4 687 102 14 103 072 24,9 75,1 

1950 20 947 188   5 244 337 15 702 851 25,0 75,0 

1955 24 064 763   6 927 343 17 137 420 28,8 71,2 

1960 27 754 820   8 859 731 18 895 089 31,9 68,1 

1965 31 391 421 10 805 817 20 585 604 34,4 65,6 

1970 35 605 176 13 691 101 21 914 075 38,5 61,5 

1975 40 347 719 16 869 068 23 478 651 41,8 58,2 

1980 44 736 957 19 645 007 25 091 950 43,9 56,1 

1985 50 664 458 26 865 757 23 798 701 53,0 47,0 

1990 56 473 035 33 326 351 23 146 684 59,0 41,0 

2000 67 803 927 44 006 274 23 797 653 64,9 35,1 

2007 70 586 256 49 747 859 20 838 397 70,5 29,5 

2014 77 695 904 71 286 182   6 409 722 91,8 8,2 

Kaynak:  DİE, 2000 Genel Nüfus Sayımı, Nüfusun Sosyal ve Ekonom�k N�tel�kler�, T.C. Başbakanlık 

Devlet İstat�st�k Enst�tüsü, Yayın Numarası: 2759, Ankara, 2000, s. 46., TUİK, İstat�st�k Göstergeler, 

1923-2009, Türk�ye İstat�st�k Kurumu, Yayın No: 3493, Ankara, Aralık 2010, s. 8-9. 10, 27-28., TUİK, 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S�stem� Sonuçları, 2010, Türk�ye İstat�st�k Kurumu, Yayın No: 3509, Ankara, 

Mart 2011, s. 2, 21., TUİK, Konularına Göre İstat�st�kler, Nüfus ve Demograf�, İstat�st�ksel Tablolar ve 

D�nam�k Sorgulama, Tar�hsel Gel�ş�m, 1927-2000, Nüfusun Büyüklüğü, Yaş ve C�ns�yet Yapısı, Şeh�r ve 

Köy Nüfusu, http://www.tu�k.gov.tr/PreTablo.do?alt_�d=1047, Er�ş�m: 07.Aralık..2014., TUİK, Adrese 

Dayalı Nüfus Kayıt S�stem� Sonuçları, 2013, Türk�ye İstat�st�k Kurumu, Haber Bülten� Sayı:15 974, 

Ankara, 29.01.2014. s. 1., TUİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S�stem�, İstat�st�ksel Tablolar ve D�nam�k 

Sorgulama, İstat�st�ksel Tablolar, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstat�st�kler�, İl ve İlçelere Göre İl/İlçe 

Merkez�, Belde/Köy Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artış Hızı,  http://www.tu�k.gov.tr/PreTablo.do?alt_�d=1059, 

Er�ş�m: 12.Mart.2015.  

Not: Nüfus 20 000’den fazla olan yerleş�m yerler� kent olarak kabul ed�lm�şt�r, Kent Nüfusuna İl/İlçe 

merkezler�, köy nüfusuna �se belde ve köyler dâh�l ed�lm�şt�r.  

 

Türk�ye'de 1950'l� yıllardan �t�baren hızlı b�r b�ç�mde yaşanan �ç göçler 

�ç�nde �lk sırayı köylerden kentlere doğru yapılan göçler almaktadır. Daha �y� 

yaşam koşullarına ulaşmak �steyen �nsanlar umut ve beklent�ler� 

doğrultusunda  köylerden kentlere doğru hızla göç etmekted�r. Bu nedenle �l 

ve �lçe merkezler�nde yaşayanların sayısı her geçen gün g�derek artmaktadır.   

Türk�ye İstat�st�k Kurumu Adrese Dayalı Nüfus Kayıt S�stem� 

(ADNKS) ver�ler�ne göre 31 Aralık 2014 tar�h� �t�bar�yle Türk�ye'de; Adana, 
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Ankara, Antalya, Aydın, Balıkes�r, Bursa, Den�zl�, D�yarbakır, Erzurum, 

Esk�şeh�r, Gaz�antep, Hatay, İçel, İstanbul, İzm�r, Kayser�, Kocael�, Konya, 

Malatya, Man�sa, Kahramanmaraş, Mard�n, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, 

Tek�rdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van olmak üzere 30 �lde nüfusun tamamı �l 

ve �lçe merkezler�nde yaşamaktadır.  

 Bu �ller�n nüfuslarının toplamı yaklaşık 60 m�lyonu bulmakta olup, 

Türk�ye nüfusunun %78's�n� oluşturmaktadır (TUİK, Mart 2015). Bu ver�lere 

göre Türk�ye nüfusunun yaklaşık %80'� 30 kentte toplanmış, %20's� �se ger� 

kalan 51 kente dağılmış bulunmaktadır. Nüfusun bu şek�ldek� dağılımı 

Türk�ye'de denges�z b�r kentleşme sürec� yaşandığını göstermekted�r.  

 Türk�ye nüfusunun %18,5'� İstanbul'da �kamet etmekte olup, 

İstanbul'u % 6,6 �le Ankara, %5,3 �le İzm�r, %3,6 �le Bursa, %2,9 �le Antalya 

ve %2,8 �le Adana �zlemekted�r. Bu 6 (altı) büyük �l�n nüfuslarının toplamı 30 

m�lyon 815 b�n 828 k�ş� olup, Türk�ye nüfusunun %39,7's�n� oluşturmaktadır. 

Türk�ye'de en az nüfusu sah�p olan �l �se 80 b�n 607 k�ş� �le Bayburt �l�d�r 

(TUİK, 2015). Bu duruma göre Türk�ye'de yaşayan  yaklaşık her üç k�ş�den 

b�r� bu 6 (altı) �lden b�r�nde yaşamaktadır k� bu durum bu kentler�n 

nüfuslarının nasıl denges�z ve düzens�z b�r b�ç�mde arttığının en güzel 

örneğ�d�r.  

  TUİK'�n tahm�nler�ne göre; 2012-2023 yılları arasında Türk�ye'de 60 

�l�n nüfusu artacak, 21 �l�n nüfusu �se azalacaktır. Nüfusu en fazla olacak �ller 

sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzm�r, Bursa, Antalya, Şanlıurfa, Adana , 

Gaz�antep, Konya ve Kocael� olacaktır (TUİK, 2013).  Bu durum Türk�ye'de 

nüfusun önümüzdek� yıllarda da düzens�z b�r şek�lde dağılmaya devam 

edeceğ�n� ve nüfusun bel�rl� bazı büyük kentlerde yoğunlaşmaya devam 

edeceğ�n� göstermekted�r.  

Türk�ye’n�n nüfuslarına göre �l bazında kentleşmes�n�; daha doğru ve 

anlamlı sonuçlara ulaşab�lmek �ç�n ver�ler�n karşılaştırılab�l�r olduğu genel 

nüfus sayımlarının yapıldığı 1965-2000 ve 2000-2014 yılları arasında olmak 

üzere �k� ayrı dönemde �ncelemek mümkündür.  

Türk�ye'de en son genel nüfus sayımı 2000 yılında yapılmış olup, 2007 

yılından �t�baren Avrupa B�rl�ğ�'ne Uyum Sürec� kapsamında Adrese Dayalı 

Nüfus Kayıt S�stem� (ADNKS) uygulamasına geç�r�lm�şt�r. Bu nedenle 2000-

2014 yılları arasındak� dönem en son genel nüfus sayımı (2000 yılı nüfus 

sayımı) �le ADNKS sonuçlarından yararlanılarak �ncelenm�şt�r.  
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Nüfusa bağlı kentleşme oranı; kentlerde yaşayan nüfusun toplam nüfus 

�ç�ndek� payı şekl�nde �fade ed�leb�l�r. Türk�ye'de 1965 yılında  kentlerde 

yaşayan nüfusun toplam nüfus �ç�nde %34,4 olan payı 1970 yılında %38,5'e, 

1980 yılında %43,9'a, 1990 yılında %59'a, 2000 yılında %64,9'a, 2007 yılında 

%70,5'e ve 2014 yılında �se %91,8'e ulaşmış, bu duruma bağlı olarak köylerde 

yaşayan nüfus �se devamlı azalarak %8,2'ye düşmüştür (Tablo 2).  

Türk�ye'de kentlerde yaşayan nüfusun oranı; 1965-1970 yılları arasında 

%4,3, 1970-1975 yılları arasında %3,4, 1975-1980 yılları arasında %2,1, 

1980-1985 yılları arasında %9,1, 1985-1990 yılları arasında %6, 1990-2000 

yılları arasında %5,9, 2000-2007 yılları arasında %5,6 ve 2007-2014 yılları 

arasında �se %21,3 artmış, 1965 yılında 67 olan �l sayısı,  ülken�n �dar� bölünüş 

yapısındak� değ�ş�kl�kler sonucunda 1990 yılında 73’e, 2000 yılında �se 81’e 

yükselm�şt�r.    

Türk�ye'de kentl� nüfus; 1965-1980 yılları arasında g�derek azalan b�r 

hızla, 1980-1985 yılları arasında %9,1 g�b� oldukça yüksek b�r hızla, 1985-

2007 yılları arasında 1965-1980 dönem�ne göre daha yüksek, ancak 1980-

1985 dönem�ne göre �se daha düşük b�r hızla, 2007-2014 yılları arasında �se 

tüm dönemlere göre çok daha yüksek olan %21,3'lük b�r artış gösterm�şt�r.  

1965 yılında Türk�ye nüfusunun %34,2’s� kentlerde %65,6’sı köylerde 

yaşarken, 2015 yılına kadar geçen 50 yıl �ç�nde durum ters�ne dönmüş, 

nüfusun %91,8’� kentlerde %8,2’s� �se köylerde yaşar duruma gelm�şt�r. Bu 

yıllar arasında Türk�ye genel�nde kentl� nüfus hızlı b�r b�ç�mde artmış, d�ğer 

b�r �fade �le Türk�ye nüfusu hızlı b�r b�ç�mde kentl�leşm�şt�r.   

Türk�ye'de 1980-1985 yılları arasında nüfusa bağlı olarak yaşanan bu 

hızlı kentleşmen�n neden�; ekonom�k zorunluluklar, �dar� yapı değ�ş�kl�kler� 

�le Doğu ve Güneydoğu bölgeler�nde yaşanan terör olaylarından kaynaklanan 

�ç göçler, 2007-2014 yılları arasında yaşanan hızlı kentleşmen�n neden� �se; 

2012 yılından sonra ülken�n �dar� bölünüş yapısındak� değ�ş�kl�kler sonucunda 

b�rçok köy ve belden�n mahalle/�lçe yapılarak kentsel alanlara dah�l 

ed�lmes�d�r.   
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G�r�ş 
 Dünya tur�zm l�teratürü �ncelend�ğ�nde, ekotur�zm� n�teleyen ç�ftl�k 

tur�zm�, köy tur�zm�, yayla tur�zm�, tarımsal tur�zm, yeş�l tur�zm, kırsal tur�zm, 

doğa tur�zm�, doğa tabanlı ya da doğa merkezl� tur�zm, sorumlu tur�zm, 

yabanıl tur�zm, sürdürüleb�l�r tur�zm, m�numum etk�l� tur�zm, yumuşak (soft) 

tur�zm, macera tur�zm�, kültürel tur�zm, b�l�msel tur�zm, �nceleme tur�zm�, 

alternat�f tur�zm g�b� 35 c�varında ter�m�n kullanıldığı görülür (Yılmaz ve 

Karahan, 2010). Neden�, ekotur�zm�n kapsamı hakkında hâlâ ortak b�r 

görüşün olmamasıdır. N�tek�m Erdoğan (2005) alternat�f tur�zm�, doğa temell� 

alternat�f tur�zm ve kültürel kaynaklar temell� sosyokültürel alternat�f tur�zm 

olarak �k�ye ayırmış ve bunlardan doğa temell� alternat�f tur�zm�, ekotur�zm 

olarak kabul etm�şt�r. Ekotur�zm üzer�nde f�k�r b�rl�ğ�ne varılan temel 

karakter�st�kler �se şöyle sıralanab�l�r (Akay ve Zeng�n, 2012); 

• Doğa temell�d�r; z�yaretç�ler doğal alanlardak� doğal ve geleneksel 

kültür unsurlarını gözlemler ve anlamaya çalışır. 

• B�yoçeş�tl�l�ğ�n korunmasına katkıda bulunur. 

• Yerel toplumların refahını destekler. 

• Olumsuz çevresel ve sosyo-kültürel etk�ler� asgar�ye �nd�rmek �ç�n 

akt�v�teler�n�, hem tur�stler�n hem de yerel halkın sorumluluğunda düzenler. 

• Yen�lenemez kaynakların en az kullanımını gerekt�r�r. 

• Yerel mülk�yet�n ve yerel topluma dönük �st�hdam �mkânlarının 

üret�lmes�n� öngörür.  

Ekotur�zm, k�tle tur�zm� kapsamında doğada gerçekleşt�r�len 

rekreasyonel ve tur�st�k faal�yetler�n, çevreye olan olumsuz etk�ler�ndek� artışa 

b�r tepk� olarak ortaya çıkmıştır. Sürdürüleb�l�r tur�zm�n b�r çeş�d� olarak da 

n�telend�rd�ğ�m�z ekotur�zm�n asıl kaynağı doğadır ve ekotur�st�k 

akt�v�telerde, doğallığını kaybetmem�ş ve k�rlenmem�ş yerlerdek� kanyon, 

mağara, şelale ve göl g�b� oluşumlarla anıt ağaçlar, yabanıl b�tk�ler ve 

hayvanlar özell�kle gözlen�r ve �ncelen�r. Y�ne, doğal kaynaklar üzer�ndek� 

baskıyı haf�fletmek maksadıyla, k�tle tur�zm�nde olduğu g�b�, yerel tar�h� ve 

kültürel değerler�n bulunduğu yerlere de mutlaka seyahatler yapılır.  

Bu nedenle kanaat�m�z şudur k�, ekour�stler�n yaptığı/katıldığı 

etk�nl�kler�n temel özell�kler� bağlamında ekotur�zm, 5 farklı tur�zm çeş�d�n� 

�çermekted�r. Nostalj� Tur�zm� ve Doğal-Tar�h�-Kültürel M�ras  ve 

Musa GENÇ
İzm�r-D�k�l�'n�n Ekotur�zm ve Açık Alan Rekreasyonu Potans�yel�:  Tesp�t ve Tekl�fler�m�z
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Etk�nl�k Tur�zm� g�b� �lk defa tarafımızdan öner�len yen� ter�mlerle bunlar: 

1- Nostalj�  Tur�zm�, 2- Doğa Tur�zm�, 3- Macera Tur�zm�, 4- Doğal-Tar�h�-

Kültürel M�ras ve Etk�nl�k Tur�zm� ve 5- Kırsal Tur�zmd�r.  

Nostalj� tur�zm� kapsamında, çok esk� zamanlarda var �ken bugün pek 

görülmeyen çarşı, balıkçı barınağı ve balık hal�, çay-kahve ev� g�b� nostalj�k 

mekanları, geçm�ştek� hemen bütün haller�yle ve o dönemlerdek� kılık-

kıyafetler� g�ym�ş elemanlarıyla deney�mlen�r. 

Doğal yaşamın görülüp �ncelend�ğ�, doğada yaşamanın ve zorluk 

dereces� düşük sporların deney�mlend�ğ� ekotur�zm türü olan doğa tur�zm� 

kapsamında, kamp-karavan yaşamı, flora ve fauna gözlemc�l�ğ�, �zc�l�k, doğa 

eğ�t�m� (doğada gecelemel�, canlı-cansız b�leşenler�yle doğayı tanıma-

tanıtma, doğada hayatta kalma tekn�kler�n�n kısm� eğ�t�m-öğret�m�), doğa 

yürüyüşü, atlı doğa yürüyüşü, �lg�nç canlı/cansız kalıntılarını bulma yürüyüşü 

(gem safar�), b�s�klet safar�, atv safar�, su altı dalış ve ş�nörkelle den�z yaşamı 

gözlemc�l�ğ�, sport�f olta balıkçılığı, tepe tırmanışı, golf, or�enter�ng ve 

pa�ntball etk�nl�kler� gerçekleşt�r�l�r. 

Doğada, zorluk dereces� fazla sporların deney�mlend�ğ� ekotur�zm türü 

olan macera tur�zm�nde ağaçlar üstünde veya kayalık yüzeyler�nde tes�s 

ed�len pat�kalarda heyecan yolu yürüyüşü, kaya tırmanışı, dağcılık, bungee 

jump�ng, akarsu sporları (raft�ng, kano), ç�m kayağı, kış sporları, hava sporları 

(yamaç paraşütü, balon vd), avlanma, motos�klet – jeep safar� ve macera 

parkında eğlenme sözkonuudur. 

Doğal, tar�h�, kültürel m�ras ve etk�nl�k tur�zm�, her türlü anıtsal 

ve/veya estet�k mekanın, düzenlenen sosyokültürel etk�nl�kler�n görülüp 

�ncelend�ğ� ve deney�mlend�ğ� ekotur�zm türüdür. Geceleyerek veya 

gecelemeden gerçekleşt�r�len etk�nl�klerde anıt ağaç ve ormanlar, mağaralar, 

traverten, kanyon, dol�n, obruk, göl, gölet, şelale, çay, dere, ırmak g�b� �lg�nç 

ve ender doğal oluşumlar z�yaret ed�l�r; güneş�n doğuşu ve batışı seyred�l�r; 

tar�h� ören yerler�, ant�k kentler, müzeler gez�l�r; fest�vallere, foto safar�lere ve 

düzenlenen sosyo kültürel etk�nl�klere katılınır.  

 Köyde, obada, yaylada, yerel sosyal yaşamın görülüp �ncelend�ğ� ve 

deney�mlend�ğ� ekotur�zm türü olan kırsal tur�zm �se, konaklamalı veya 

konaklamasız yerel halkla b�rl�kte yaşama (yerel mutfak zeng�nl�kler�n�  

hazırlama ve tatma, yerel b�tk�sel ürünler� yet�şt�rme ve hasat etme, küçük ve 

büyük baş, kanatlı hayvan yet�şt�r�c�l�ğ� yapma; d�n� ve m�ll� bayram 
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törenler�n�, yen� doğanlara �s�m verme, sünnet, kız �steme, söz kesme, n�şan 

ve düğün şölenler�nde, cenaze kaldırma ve taz�ye z�yaretler�nde ve mevl�tlerde 

bulunma; yerel halk oyunlarını ve müz�kler�n�, yerel el sanatlarını kısa sürel� 

kurslarla öğrenme ve uygulama; nostalj�k  sokak ve ev oyunları oynama, bu 

oyunları, kısa sürel� kurslarla bugünkü nesle öğretme ve b�rl�kte tecrübe etme, 

yarışmalarla yaşatma) deney�mler�nden oluşur.   

Ekotur�zm turlarına genell�kle küçük gruplar katılmakta ve gruplardak� 

k�ş� sayısı çok defa 20’y� aşmamaktadır. Dünya ekotur�zm merkezler�ndek� 

konaklama ün�teler� de çoğunlukla 100 yatak kapas�tel�d�r. Bu alanda çalışan 

seyahat acenteler�/tur operatörler� de ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekl� 

�şletmelerd�r. 

Rekreasyon �se, Lat�nce b�r kavram olup, “re- yen�den” ve “create- 

kazanma” sözcükler�nden oluşmuştur. Rekreasyon, b�r b�rey�n f�z�ksel ve 

düşünsel olarak d�nlenmek ve enerj� toplayıp yen�lenmek �ç�n, boş zamanında 

(le�sure t�me), öz �rades�yle, kültürel b�r�k�m�ne göre ve var olan �mkânları 

çerçeves�nde ve t�car� h�çb�r beklent�s� olmadan, kapalı (�ndoor recreat�on) 

veya açık alanda (outdoor recreat�on) gerçekleşt�rd�ğ� akt�v�teler�n tamamını 

�çer�r. Tur�zm ve rekreasyon faal�yetler� büyük ölçüde örtüşen faal�yetlerd�r; 

fakat b�r eğlence-d�nlence faal�yet�n�n, tur�zm olarak n�telend�r�leb�lmes� �ç�n 

mekân değ�ş�kl�ğ� şart �ken, k�ş� bulunduğu yerde de rekreasyonel faal�yetler 

yapab�l�r. Ayrıca, tur�st�k faal�yetlerde konaklama mecbur� �ken, rekreasyon 

günü b�rl�k de gerçekleşt�r�leb�l�r. Bu açıklamalar d�kkate alındığında, 

yukarıda bel�rt�len ekotur�st�k akt�v�telerden her b�r�, mekân değ�şt�rmeden 

veya mekân değ�şt�r�p günü b�rl�k yapıldığında, açık alan rekreasyonu 

akt�v�tes�ne (outdoor recreat�on) dönüşür.  

TÜRSAB Doğa ve Macera Tur�zm� Raporu’nda (Anon�m, 2015a) da 

vurgulandığı g�b�;  

• 2014 yılında uluslararası seyahat eden tur�st sayısı 1 m�lyar 138 

M�lyon k�ş�; yaratılan ekonom�k hac�m 1,2 tr�lyon doları bulmuştur. 

• Dünya’da tur�zm sektörü yıllık yüzde 4-7, doğa ve macera tur�zm� 

yıllık yüzde 20-30 büyümekted�r. 

• Doğa �le �lg�l� tur�zm hareketler�n�n 2014 yılı sonunda ulaştığı rakam 

400 m�lyar dolar c�varındadır.  
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• Bunların �ç�nde sadece macera tur�zm� segment�n�n 2014 yılı pazar 

büyüklüğü 263 m�lyar dolara çıkmıştır. 

• Ekotur�stler�n 3’te 1’�, çevreye duyarlı tat�ller �ç�n yüzde 2 �la yüzde 

40 arasında daha fazla ödeme yapmaya gönüllüdür. 

• Seyahat eden �nsanların % 98’�, kend�n� çevreye duyarlı addetmekte 

olup, bu da 1 m�lyardan fazla k�ş� demekt�r. 

• Seyahat eden �nsanların % 79’u, çevreye duyarlı tes�slerde 

konaklamak �stemekted�r. 

• Seyahat eden �nsanların % 20’s�, m�ll� parkları z�yaret etmey� terc�h 

etmekted�r. 

• Seyahat eden �nsanların % 15’�, alışılmadık macera sporlarını 

yönelmekted�r. 

 Tur�zm gel�rler� bakımından dünyanın �lk on ülkes� arasında yer alan 

Türk�ye �ç�n, tur�zmde sürdürüleb�l�rl�k, önem� tartışılmaz b�r hedef hal�ne 

gelm�şt�r. N�tek�m Kültür ve Tur�zm Bakanlığı’nca hazırlanan Türk�ye 

Tur�zm Stratej�s� 2023 Eylem Planında (Anon�m, 2007), doğal, kültürel, tar�h� 

ve coğraf� değerler�n koruma-kullanımında sürdürüleb�l�rl�k vaz geç�lemez 

hedeflerdend�r. 

 Ülkem�z� z�yaret eden tur�stler�n büyük çoğunluğu halen, yaz 

aylarında ve bell� yörelerde yoğunlaşan “Den�z-Güneş-Kum” tur�zm�n� 

terc�h etmekted�r. Türk�ye maalesef, otelden dışarı çıkmayan, yerel toplum ve 

kültürle �lg�lenmeyen, az eğ�t�ml� ve düşük gel�r sev�yes�ne sah�p b�r tur�st 

k�tles�ne h�zmet eder durumdadır. D�ğer yandan, k�tle tur�zm�yle doğal 

kaynaklarımızın hoyratça kullanıldığı ve yerel otant�k kültürün olumsuz 

etk�lend�ğ� de Türk Tur�zm�n�n nahoş gerçekler�ndend�r. 

 Ekotur�zm kavramının gel�şmes�yle beraber, son yıllarda Türk�ye’de 

de bazı tur operatörler� ve seyahat acentaları, ortaya çıkan yen� tur�st prof�l�n�n 

beklent�ler�ne uygun olarak doğanın �ç�nde, akt�f, macera ağırlıklı turlar 

düzenlemeye başladılar. Ancak ekotur�zm felsefes�nden uzak bu akt�v�teler 

�ç�n  ekotur�zm potans�yel� olan alanlarda denet�ms�z ve doğayla bağdaşmayan 

yapılaşmalar g�derek artmakta, flora ve fauna üzer�nde olumsuz etk�ler 

görülmekted�r. Hâl�hazır ekoturların çevre b�l�nc�yle yapıldığı �dd�a ed�lse de 

plansız ve denet�ms�z b�r şek�lde yapılan bu tur�zm� ekotur�zm, bu turlara 

katılan tur�stler� de ekotur�st olarak adlandırmak �mkânsızdır. 
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Materyal ve Yöntem 
Bu çalışma, hâlâ makalelere konu olmaya devam eden kavram ve tanım 

tartışmalarına g�rmeden, ekotur�zm ve açık alan rekreasyonu faal�yetler� 

kapsamında, İzm�r-D�k�l� �lçes�ndek� mevcut potans�yel� bel�rlemek ve bu 

bağlamda yakın orta ve uzun gelecekte öncel�kle yapılması gereken çalışma 

ve yatırımlar �ç�n öner�ler gel�şt�rmek maksadıyla gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bunun 

�ç�n önce, D�k�l� �ç�n bu özel konuda ve bugüne kadar yapılmış temel 

sayılab�lecek yayınlar �ncelenm�şt�r. Bu temel eserler, Atabek ve Baysal 

(2011)’ın “Tur�zm �ç�n D�k�l� (İzm�r)’n�n doğal ve kültürel kaynaklarını 

kullanma” konulu b�ld�r�ler�, Orman ve Su İşler� Bakanlığı, Doğa Koruma ve 

M�ll� Parklar Genel Müdürlüğü, IV. Bölge Müdürlüğü, İzm�r Şube 

Müdürlüğünce hazırlanan (Anon�m, 2013) “İzm�r İl�nde Doğa Tur�zm� Master 

Planı” ve İzm�r Kalkınma Ajansının  (Anon�m, 2010) “İzm�r İlçeler� GZFT 

(Swot) Anal�z�” �s�ml� yayınıdır. Y�ne bu amaçla, “Yerl�tahtacı Altın Maden� 

Açık Ocak İşletmec�l�ğ� Projes� N�ha� ÇED Raporu” (Anon�m 2009a) �le 

İrlanda Ulusal  Standardından da (Anonymous, 2008) �st�fade ed�lm�şt�r.  

Bu kaynakça taramasından sonra, gerçekleşt�r�len araz� �ncelemeler� �le 

�lçe sınırları �ç�nde kalan ekotur�zm ve açık alan rekreasyonu kaynaklarının 

mevcut potans�yel�ne �l�şk�n tesp�tlerde bulunulmuştur. Kend� tesp�tler�m�z, 

kaynakça ver�ler� �le b�rl�kte değerlend�r�lm�ş ve D�k�l�’de yakın, orta ve uzun 

vadede yapılab�lecek çalışma ve yatırımlara a�t öner�ler gel�şt�r�lm�şt�r.  

 

Tesp�t ve Tekl�fler�m�z 
 D�k�l� �ç�n İZKA (İzm�r Kalkınma Ajansı) tarafından yaptırılan GZFT 

(Swot) anal�z� sonuçları Tablo 1’de görüleb�l�r. Kend� tesp�tler�m�z yanında, 

d�ğer kaynakça ve Tablo 1 ver�ler�ne göre tesp�tler�m�z ve D�k�l� ekotur�zm ve 

rekreasyonuna �l�şk�n tekl�fler�m�z, kapsamlı b�r şek�lde aşağıda açıklanmıştır.  
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Tablo 1. D�k�l� ekotur�zm ve rekreasyon kaynaklarına �l�şk�n GZFT (Swot) anal�z� 

sonuçları (Anon�m, 2010).  
DİKİLİ     

 

EKONOMİK 
GÜÇLÜ 

YANLAR 
ZAYIF YANLAR FIRSAT TEHDİT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeyt�n başta olmak 

üzere tarımsal ürün 

çeş�tl�l�ğ� 

Tarımda sermaye ve mal� 

kaynak yeters�zl�ğ� 

İlçede sah�l olması 

neden�yle balıkçılık 

ve su ürünler� 

yet�şt�r�c�l�ğ� 

yapılab�lecek 

�mkan ve yerler�n 

mevcut olması 

Tarımsal destekleme 

pol�t�kalarının değ�şme 

eğ�l�m� 

Kültür ırkı süt ve 

bes� sığırcılığı 

yapılması ve 

yeterl� altyapı �le 

yem b�tk�s� 

yet�şt�r�c�l�ğ� �ç�n 

araz� varlığı 

bulunması 

Tekn�k altyapı ve üret�m 

konularında �ht�yaç duyulan 

b�lg� b�r�k�m�n�n olmaması 

Jeotermal su 

kaynakları 

kullanılarak 

seralarda sebze 

üret�m� fırsatı ve 

organ�k tarım 

uygulamaları 

olanağı 

Küresel ısınma 

neden�yle meydana 

gelen kuraklık 

Bro�ler tavuk ve h�nd� 

yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan 

�şletmeler�n mevcut 

olması 

Tarım alanlarının amaç dışı 

kullanıma açılması 

Doğal ve organ�k 

ürünlere olan 

�lg�n�n artması 

Daha 

ver�ml� 

ürün 

alınab�lecek 

alanlara 

zeyt�n 

ağaçlarının 

d�k�lm�ş 

olması 
Fıstık çamı 

ağaçlandırmacılığı 

yapılması 

Keç� 

hayvancılığının 

ağıl hayvancılığı 

düzey�nde 

gerçekleşmemes� 

Jeotermal enerj� 

kullanılarak 

organ�k ürünler 

üret�lmes� bu 

nedenle düşecek 

mal�yetler�n dış 

pazarda rekabet 

şansını artıracak 

olması 

Zeyt�n ağacı d�k�m�n�n 

uygun yamaç alanlarda 

yapılmıyor olması 

İlçeye özgü koruk 

şurubu üret�m� 

Seracılık konusunda 

jeotermal altyapıyı 

sağlayacak ve �lk 

kuruluştak� sab�t 

yatırımları yapacak 

sermaye b�r�k�m�n�n 

bulunmaması 

  

Su ürünler� yet�şt�rmeye 

uygun alanların 

bulunması 

Su ürünler� potans�yel�n�n 

yeter�nce 

değerlend�r�lmem�ş olması 
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DİKİLİ     
 

EKONOMİK 
GÜÇLÜ 
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Tarım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türk�ye'de ve 

Dünyada rekabet 

edeb�l�r düzeyde 

seracılık yapılması 

Plansız olarak yapılan 

tarımsal üret�m 
  

Zeyt�n başta olmak 

üzere organ�k tarım 

yapılması 

Tarım pol�t�kasının ve 

stratej�s�n�n bel�rlenmem�ş 

olmasının yarattığı ver�m 

kaybı (ürün desen�ne ve 

planlamasına yönel�k b�r 

çalışmanın olmaması) 

  

Sol sah�l sulama 

b�rl�ğ�n�n varlığı 

(Balıkes�r Madra 

sulama barajı -ortak-) 

Tarımsal ürünlerde 

pazarlama ve kal�te 

eks�kl�ğ� 

  

Del�ktaş köyünde 

tarımsal sulama alanı 
   

Del�ktaş köyünde 10 ton 

kapas�tel� süt toplama 

tes�s� 

   

Ç�lek üret�m�n�n 

yapılıyor olması 

 

 

   
H�br�t tohum 

yet�şt�r�c�l�ğ�n�n 

yapılıyor olması 

(ayç�çeğ� ve mısırda 

özell�kle) 

   

Tütün üret�m�nden 

bamya üret�m�ne geç�ş 
   

Dalyan'ın balıkçılık 

sektöründek� önem� 
   

Su ürünler�n�n çeş�tl�l�ğ� 

bakımından zeng�nl�k 
   

Doku kültürü 

laboratuarının 

bulunması 

(Tamamlanmış 

TÜBİTAK ve AB 

projeler�) 

   

 

T�caret 

L�manın tur�zm ve dış 

t�caret açısından 

potans�yel�n� artırması 
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DİKİLİ     
 

EKONOMİK 
GÜÇLÜ 

YANLAR 
ZAYIF YANLAR FIRSAT TEHDİT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tur�zm 

Kes�nt�s�z 20 km toplam 

40 km.'l�k kumsalı 

olması 

Tur�zm alanlarının amaç 

dışı kullanımı 

İkl�m�, bozulmamış 

doğal yapısı �le 

tur�zmde gel�şme 

olanağı 

İlçen�n merkez�nde yer 

alan l�manın çevre 

k�rl�l�ğ� ve gürültü 

yaratarak tur�zm� 

olumsuz etk�lemes� 

Tur�zm Altyapı H�zmet 

B�rl�ğ�n�n kurulmuş 

olması 

Tur�zm alanlarına yönel�k  

yeterl� tanıtımın 

yapılamaması 

Tur�zm taleb�ndek� 

artış 
 

Su sporlarına olanak 

verecek olan su altı ve 

su üstü parkur 

alanlarının mevcut 

olması 

Tur�zme yönel�k h�zmet 

sektöründe b�l�nç, eğ�t�m, 

kal�te eks�kl�ğ� 

Sağlık tur�zm�n�n 

önem kazanması 
 

Termal Kültür ve 

Tur�zm Koruma ve 

Gel�ş�m Bölges� �lan 

ed�lmes� 

Tur�zm Danışma 

Bürosunun etk�n 

çalışmaması (eleman 

eks�kl�ğ� var) 

Tar�h� merkeze, 

Bergama’ya 

yakınlık 

 

Mav� bayraklı plajların 

bulunması 

İlçen�n tur�zme yönel�k 

tanıtım altyapısında 

eks�kl�k 

  

Kültür tur�zm�ne olanak 

sağlaması (Yunan 

Adalarıyla �y� �l�şk�ler ) 

Sağlık tur�zm�ne �mkan 

verecek yatırımlara yönel�k 

sermaye yeters�zl�ğ� 

  

18 b�n �le 20 b�n arası 

yazlık konutun 

bulunması 

   

Sağlık tur�zm�nde 

kullanılab�lecek olan 

ş�falı çamurun 

bulunması (pelo�d) 

   

İşletme/G�r�ş�mc�l�k 

Kapas�tes� 

 G�r�ş�mc�l�k ve 

�şletmec�l�k kültürünün 

yerleşmem�ş olması 

  

 

 

 

 

 

 

İşgücü 

 Kal�f�ye �ş gücü yeters�zl�ğ�   

 Bölge �ç�nde �ş sahalarının 

bulunmaması neden�yle 

yaşanan �şs�zl�k oranının 

üst sev�yelerde olması 

  

 Bölgeye göçler�n olması 

sebeb�yle �şs�zl�k oranının 

artması 

  

 Genç nüfus �ç�n �ş 

alanlarının bulunmaması 
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Genel 

Yağcıbed�r halılarının 

dokunuyor olması 

Sektörel bazlı yurtdışı 

tanıtım yeters�zl�ğ� 
 Uluslararası t�caret�n 

g�derek serbestleşmes� 

(kotaların kalkması) 

 Yöreye özgü ürünler�n 

tanıtılamaması 
 Türk�ye'de üret�m g�rd� 

f�yatlarının yükselmes� 

 Uygun yatırım alanlarının 

�y� yönlend�r�lememes� 
 Plansız ve hızlı 

büyüme eğ�l�m� 

 

 
SOSYAL VE 

KÜLTÜREL 

YAPI 

Eğ�t�m düzey�n�n 

yüksekl�ğ� neden�yle 

s�v�l toplum 

örgütlenmes�n�n 

gel�şm�şl�ğ� 

Sağlık ve eğ�t�m 

sektörler�ndek� altyapı 

yeters�zl�ğ� 

  

Fest�val deney�m�n�n 

bulunması 

Sosyal altyapı eks�kl�ğ�   

Uzlaşma kültürünün 

olması 
   

İlçede güvenl�k 

sorununun olmaması 
   

Halkın okuma yazma 

oranının yüksek oluşu 
   

 

ÇEVRE ve 

ENERJİ 

Çandarlı, Den�zköy ve 

Bademl� Köyler�n�n üst 

yamaçlarında rüzgar 

enerj�s� potans�yel� 

Çevre yatırımları 

�le alt yapı 

yatırımlarının 

paralel 

yürümemes� 

Ulusal ve 

uluslararası 

düzeyde alternat�f 

enerj�ye olan �lg�n�n 

artması 

Ormanları tehd�t eden 

15000 aded� bulan keç� 

hayvancılığının varlığı 

 

 

DOĞAL VE 

KÜLTÜREL 

VARLIKLAR  

Jeotermal su 

kaynaklarının �lçede 

bulunması 

 İlçen�n Tur�zm 

Bakanlığınca 

Jeotermal Koruma 

Alanı �lan ed�lm�ş 

olması 

Meydana geleb�lecek 

kuraklık �le �lçede 

bulunan ormanlık 

alanlardak� yangın 

r�sk� 

Den�zköy ve Bademl� 

Köyler�n�n üst 

yamaçlarında rüzgar 

enerj�s� potans�yel� 

  1.derecede deprem 

kuşağı üzer�nde 

bulunması 

Tar�h� Aterna ve 

Çandarlı kaleler�n�n 

varlığı 

  Yöredek� keç� 

yet�şt�r�c�l�ğ�n orman 

dokusuna zarar 

ver�yor olması 

10.000 çeş�t b�tk�ye 

sah�p botan�k 

bahçes�n�n bulunması 
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DİKİLİ     
 

EKONOMİK 
GÜÇLÜ 

YANLAR 
ZAYIF YANLAR FIRSAT TEHDİT 

Ş�falı çamurun 

bulunması 
   

Perl�t, bazalt ve gran�t 

g�b� öneml� maden 

yataklarının bulunması 

   

Dünyadak� 5 sualtı 

ormanından b�r�s�n�n 

burada bulunması 

   

 

ALTYAPI VE 

KENTLEŞME 

D�k�l�'n�n den�z ve hava 

yolu bakımından M�d�ll� 

Adası'ndan faydalanıyor 

olması 

İlçen�n �l merkez�ne olan 

uzaklığı 
  

 Kentsel projeler�n az 

olması 
  

 İlçen�n merkez�nde yer 

alan l�manın çevre k�rl�l�ğ� 

ve gürültü yaratarak 

tur�zm� olumsuz etk�lemes� 

  

 Yazlıklar neden�yle yaz 

dönem�nde artan nüfusun 

kent yerleş�m�nde yarattığı 

sorunlar 

  

 Kentleşme ve kentsel 

planlamada yeters�zl�k 
  

D�k�l�’n�n Ekotur�zm ve Açık Alan Rekreasyonu Kaynakları 
B�r yerde ekotur�zm ve rekreasyon, öncel�kle �kl�m ve doğal 

kaynaklarla, ardından özgün sosyo-kültürel b�r�k�m �le gel�ş�r. Mevs�mler�n 

yıl �ç�ne dağılımı, yıllık ortalama, en düşük ve en yüksek sıcaklıklar, nem ve 

güneşl� gün aded�; kısaca �kl�m�n farklı mevs�mlerde tur�zm ve rekreasyon �ç�n 

elver�şl� olup olmadığı, ekotur�zmde de çok öneml�d�r. İzm�r-D�k�l�’de yıllık 

ortalama sıcaklık 16°C, en düşük sıcaklık ocak ayında ve 7,9°C, en yüksek 

sıcaklık �se temmuz ayında ve 26°C’d�r. D�k�l�’de yılın 160 günü hava açıktır 

ve bunun 70 günü yaz aylarına rastlar. Yıllık toplam yağış 575,8 mm olup, 

yarısından fazlası kış aylarında görülür (Atabek ve Baysal, 2011) . D�k�l�’de, 

�lçen�n üç tarafı den�zle çevr�l� olmasına rağmen n�sp� nem düşüktür. Sulu dere 

ve ırmakların çok bol olduğu b�r yer de değ�ld�r. Esas akarsu Bakırçay’dır; 

fakat Bakırçay’ın yaz aylarındak� deb�s�, akarsu sporları �ç�n yeters�zd�r. Hatta 
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b�r sulak alan olan Bakırçay ve Deltası �ç�n “sulak alan yönet�m planı” halen 

yoktur (Anon�m, 2013). 

 D�k�l� �ğne yapraklı ormanları kızılçam,  karaçam ve az m�ktarda fıstık 

çamından oluşur. Den�zden 600 m yüksekl�ğe kadar kızılçam, sonra kızılçam-

karaçam karışık ve daha yukarılarda karaçam ormanları vardır. Yerel 

özell�klerce elver�şl�, kuytu ve neml� dere yataklarında çınar, kestane, 

d�şbudak, söğüt, kavak, akçaağaç, karaağaç ve kızılcık g�b� yapraklı ağaçlar 

yayılış göster�r. Türk meşes�, tüylü meşe ve palamut meşes� de bu ormanların 

karakter�st�k ağaçlarındandır. D�k�l� �lçes� dâh�l�ndek� mak� sahalarında 

mers�n, defne, sandal, kocayem�ş, kermes meşes�, katran ardıcı, katırtırnağı, 

kurtbağrı, keç�boğan, tesp�h çalısı, karaçalı, herdemtaze, peruka çalısı, 

akçakesme, sakız, boyacı sumağı, yaban� zeyt�n (del�ce), kokarçalı, zakkum, 

ahlat, yaban� kuşkonmaz, ağaç fundası ve pembe ç�çekl� funda g�b� b�tk�ler 

yet�şmekted�r (Anon�m, 2013). 

 Üç tarafı den�zlerle çevr�l�, farklı kültürler�n ve �nançların b�r arada 

uzun yıllar yaşadığı bu �lçe, mükemmel doğasıyla b�rl�kte eşs�z b�r kültürel 

m�rasa da sah�pt�r. Henüz gel�şmekte olan b�r �lçe olduğundan, bu m�ras 

D�k�l�’de hayatın kend�s�d�r ve bu, ekotur�zm ve rekreasyon �ç�n çok 

öneml�d�r. 

D�k�l�’de yaptığımız doğa gez� ve �ncelemeler�m�ze göre, yaklaşık 30 

c�varındak� ekotur�zm ve açık alan rekreasyonu faal�yet�nden aşağıdak�ler�, 

D�k�l�’de planlamak ve uygulamak mümkün görünmekted�r: 

• Atlı doğa yürüyüşü 

• Avlanma 

•

•

•

•

 B�s�klet gez�s� 

 Bölge ırkı dağ sığırlarını ve yılkı atlarını gözlemleme 

• Doğa eğ�t�m� 

• Doğa yürüyüşü  

• Doğada görüntü avcılığı (foto safar�) 

• Fauna ve flora gözlemc�l�ğ� 

 Yaban� tavşan ve kuş gözlemc�l�ğ� 

 Orman ve Su İşler� Bakanlığından k�ralanacak bozuk b�r orman 

alanında, kelebekler� cezbeden çalı türler�yle oluşturulacak yaklaşık 1- 2 

hektarlık b�r kelebek gözlem alanı tes�s ed�p, kelebek gözlemc�l�ğ�  
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• Fest�vallere katılma 

• İzc�l�k 

• Kamp-karavan yaşamı deney�m� 

• Köy-yayla yaşamı deney�m� 

• Macera parkında eğlenme 

• Mağara gez�s� 

• Sport�f olta balıkçılığı  

• Stab�l�ze yolda tekerlekl� sandalye �le doğa gez�nt�s� 

• Sualtı dalış  

• Şnorkelle den�zaltı gözlemc�l�ğ� 

• Tepe ve kaya tırmanışı 

• Yamaç paraşütü 

• Yayla gez�s� 

Halen düzenlenmekte olan fest�val ve panayırlar da ekotur�zm� 

destekleyen kültürel etk�nl�klerd�r. Özell�kle kırsalda yöre halkının sadece 

evler�nde üret�p tükett�ğ� yerel yemekler, �çecekler ve el sanatları da öneml� 

ekotur�zm değerler�d�r. “İnsanların d�n� �nançlarını tatm�n etmek amacıyla 

kutsal mekânları z�yaret etme eğ�l�m�” olarak tanımlayab�leceğ�m�z �nanç 

tur�zm� �le b�rl�kte y�ne “�nsanların s�n�rsel ve bedensel yorgunluklarını 

g�dermek, çeş�tl� rahatsızlıklarını tedav� amacıyla yaptıkları tur�zm hareket� 

olarak �fade ed�len sağlık tur�zm� de ekotur�zm� destekleyen tur�zm 

hareketler�ndend�r. Ayrıca otant�k pazarlar ve fest�valler de ekotur�stler�n 

�lg�s�n� çekmekted�r. Özell�kle en sık yapılan doğa tur�zm� akt�v�teler�nden 

doğa yürüyüşü ve b�s�klet turlarına katılanlar, g�tt�kler� yerlerdek� otant�k 

pazarları da z�yaret ederek, yerel halkın ekonom�k durumunu 

�y�leşt�rmekted�r. Sıralanan bu değerler�n tamamı D�k�l�’de mevcuttur ve 

b�lhassa kırsalda yaşayan yerel halkın özgün yemek ve �çecekler� mutlaka 

ekotur�zme kazandırılmalıdır.  

Ekotur�zmde yöre halkı ve d�ğer bölgesel �lg� grupları, ekotur�zm�n 

gel�ş�m�nde aslında zorunlu ortaklardır. Ev pans�yonculuğu �le yerel halk 

ekotur�ste konaklama �mkânı sunarken, sundukları ürünün kal�tel� 

devamlılığında da sorumluluk almalıdır. Ekotur�zmde günüb�rl�k z�yaretç�ler 

yer�ne, en az 8-14 gün konaklayan tur�st hedeflen�r. İşte bu noktada, doğal ve 

kültürel m�rasa dayalı çek�m noktaları çok gerekl�d�r k�, D�k�l� öz kültüründe 
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yer alan ve Kocaoba, Mazılı, Yen�ce, Samanlık ve Çağlan köyler�nde yaygın 

otant�k ünlü Yaycıbek�r halılarını, k�l�mler�, heybeler� dokumayı; �ğne oyası, 

dantel �şleme, eld�ven-çorap örme vb. geleneksel el sanatlarını öğrenme-

öğretme akt�v�teler� de �y� b�r çek�m noktası olab�l�r. 

Güzel doğal alanlar çok yerde mevcuttur. Ekotur�zm�n sürdürüleb�l�r 

olması �ç�n D�k�l�’de ekotur�zme konu olacak sahaların, �lg� gruplarının 

mümkünse tamamına h�tap eden anlamlı ve caz�p b�r tarza/tarzlara 

dayandırılması, D�k�l� ekotur�zm�n�n, farklılık kazandıran unsur/unsurlar 

üzer�ne oturtulması gerek�r. Bu bağlamda örneğ�n “koruk şurubu” ve “otlu 

yumurta” g�b� gastronom�k yen� değerler tesp�t etmek maksadıyla yapılacak 

b�l�msel ve akadem�k çalışmalar ve özgün D�k�l� yeme-�çme kültüründen 

örnekler�n sunulduğu yarışmalar mutlaka desteklenmel�d�r.  

 

Yakın  Dönem İç�n Tekl�fler�m�z 
D�k�l�’de yıllardır devam eden fest�valler ve otant�k mahalle pazarları 

yanı sıra sürdürülmekte olan fakat tekn�k ve hukuk� b�r zem�nden uzak olta 

balıkçılığı, su altı dalış, şnörkelle den�z �ç� gözlemc�l�ğ�, doğa yürüyüşü, 

b�s�klet tur�zm�, kamp-karavan tur�zm�, mağara tur�zm� akt�v�teler�n� 

standartlaştırmak ve yerel halka gel�r get�r�c� faal�yetlere dönüştürmek 

amacıyla yakın dönem �ç�n tekl�fler�m�z aşağıda sıralanmıştır:   

1- Öncel�kle, 64. Hükümet Programında (Anon�m, 2015b) yer alan “5 

Örnek Ekotur�zm  Bölges�”nden b�r� mutlaka D�k�l�’de tes�s ed�lmel�d�r. Proje 

alanlarında gerçekleşt�r�lecek her b�r akt�v�te �ç�n Türkçe, İng�l�zce, Almanca, 

Fransızca, Arapça, Ç�nce, Japonca ve Rusça d�ller�nde hazırlanacak 

k�tapçıklar da o alanda hazırlanmış uluslararası kapsamlı b�rer kaynak olab�l�r. 

Bu k�tapçıklarda, akt�v�teye katılanların sıradan �ht�yaçlarını karşılamada, 

olası sağlık ve güvenl�k sorunlarında alacakları h�zmetler ve bu maksatla 

kurulmuş tes�slere �l�şk�n b�lgeler de mevcut olmalıdır. 

2- D�k�l�’de halen yapılmakta olan tur�zm etk�nl�kler� de tartışılıp 

değerlend�r�lmel�d�r. İlçede sürdürülemez olan tur�zm veya gel�r get�r�c� 

faal�yetler saptanıp tanımlanmalıdır. İşte bu noktada, D�k�l� �lçe merkez�nde 

ve mümkünse ekoloj�k d�zayn ed�lm�ş b�r tes�ste organ�ze ed�lecek “D�k�l�’de 

Ekoturızım” temalı uluslararası b�r sempozyum öncel�kl� tekl�fler�m�zdend�r. 

Bu sempozyuma mutlaka Uluslararsı Ekotur�zm Topluluğunun/The 

Internat�onal Ecotour�sm Soc�ety/ TIES’�n katılımı sağlanmalı; 
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sempozyumda ortaya koyulan f�k�rlerle rev�ze ed�lmes� gereken “D�k�l� 

Ekotur�z� Yol Har�tası” uluslararasılaştırılmalıdır. 

3- Köy Yaşamı Deney�m�: Bu amaçla dağ köyler�nden ç�ftç�l�kle 

geç�nen 12 a�le �le anlaşılmalıdır. Üç AB ülkes�n�n her b�r�nden 4 yıl boyunca, 

her yılın 4 ayı (örneğ�n Ocak, N�san, Temmuz, Ek�m aylarında) 4’er k�ş� 

olmak üzere toplam 12 ekotur�st davet ed�lmel� ve anlaşma yapılan 12 a�len�n 

her b�r�nde b�rer ekotur�st 10 gün süreyle a�lelerle b�rl�kte yaşamalıdır. Onlarla 

b�rl�kte ev, tarla, bahçe �şler� yapmalı; n�şan, düğün, sünnet cenaze, mevlüt vb 

akt�v�telere katılarak yerel kültürü yer�nde görüp �nceleme fırsatı bulmalıdır. 

Gerekt�ğ�nde bu törenler veya fest�valler ekotur�stler�n gel�ş dönemler�nde 

gerçekleşt�r�lmel�d�r. Aynı dönemlerde, D�k�l�’den de Beled�ye Başkanlığınca 

her dönem �ç�n ayrı bel�rlenecek 4’er ekotur�st, proje ortağı d�ğer 3 ülkeye 

g�d�p tarımsal ekotur�zm yapmalıdır. 

4- Yöre Halkının, Ekotur Ş�rketler�n�n ve Alan Kılavuzlarının 

Eğ�t�m�: Ekotur�zm�n baş ve taç prens�b� "doğal kaynaklarda 

sürdürüleb�l�r tur�zm ve g�rd�ler�n ekser�yet�n�n ekotur�st�k kaynakta 

kalması" ancak eğ�t�mle mümkündür. Bu bağlamda yöre halkının, ekotur 

ş�rketler�n�n ve her b�r ekotur�st�k faal�yet�n gerçekleşt�r�lmes�nde �lk vaz�fel� 

olacak “alan kılavuzlarının” eğ�t�m� büyük önem arz etmekted�r.  Eğ�t�m 

programları Beled�ye tarafından tem�n ed�lecek, terc�hen mevcut otant�k 

evlerden yeter büyüklük ve adette satın alınıp, ekotur�st�k yaklaşımla tefr�ş 

ed�len proje mekânlarında gerçekleşt�r�lmel�d�r. Yöre halkının, ekotur 

�şletmeler�n�n ve alan kılavuzu (ekotur rehber�) eğ�t�m�nde yerel ekoloj�k, 

kültürel ve tar�h� değerler�n tanıtımı ve sürdürüleb�l�r kullanımının �şlend�ğ� 

uluslararası esaslar d�kkate alınarak hazırlanacak özgün programlar 

uygulanmalı; eğ�t�mler sonunda kurs�yerlere sert�f�ka ver�lmel� ve bu 

sert�f�kalar küçük ölçekl� ekotur�st�k �şletme açmak, ekotur �şletmes� 

faal�yet�nde bulunmak ve alan kılavuzluğu yapmak �ç�n zorunlu belgelerden 

olmalıdır. Sert�f�ka programları yılda en az �k� defa tekrarlanmalıdır. Sert�f�ka 

programları başlamadan kurulmuş �şletmelerle, alan kılavuzluğu yapmakta 

olan şahısların da, projen�n �lk yılında sert�f�kalarını almaları mecbur� 

olmalıdır. Sert�f�kalı �şletmec� ve alan kılavuzlarının çalışma usul ve esasları, 

mevcut yasal hükümler kapsamında bel�rlen�rken, zorunlu değ�ş�kl�kler de en 

kısa zamanda gerçekleşt�r�lmel�d�r. 
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5- A ve B T�p� Mes�re Yerler� Tes�s�: D�k�l� �lçe sınırları �ç�nde mes�re 

yer� statüsünde b�r yer mevcut değ�ld�r. Oysa Su Çıktı Memba Suyu ve Saz 

Çayırı yaz aylarında b�r gez� ve d�nlenme yer�d�r ve B T�p� Mes�re Yer� g�b� 

�şlev görmekted�r. Alaçam ormanları �ç�nde yer alan Yayla, Bebek, Gölcük, 

Hacıker�m bölgeler� başlıca kamp ve d�nlenme yerler� olup, A T�p� Mes�re 

Yer� hüv�yet�ne bürünmüştür. Bademl� köyünün tab�� güzell�kler�; 

Merd�venl� ve Den�zköy'de bulunan krater göller� �le mağaralar ve 

Madra Çayı'na dayanan ormanlar da mes�re yer� g�b� kullanılan 

alanlardandır. Vak�t kaybed�lmeden D�k�l�’de en az 1’rer adet A ve B T�p� 

Mes�re Yer� resmen kurulmalıdır.   

6- Organ�k Odundışı Orman Ürünler� Bahçes�: Ekotur�zme dayalı 

bu tarımsal ormancılık uygulaması �ç�n, yörede devlet ormanı sınırları �ç�nde 

kalmakla b�rl�kte özel-tüzel mülke sınır olduğu �ç�n f��len ormancılık 

faal�yetler�ne dah�l ed�lemeyen tampon araz�lerden bel�rlenecek en az b�r 

alanda, gerekl� �z�n-�rt�fa, k�ralama �şlemler� tamamlanıp kültür ve/veya doğal 

ahlat, böğürtlen, ahududu, yaban� ç�lek, mercan köşkü, adaçayı vb yabanıl 

meyve-tıbb� b�tk� bahçes� kurulmalıdır. Bu bahçede, yöreye günüb�rl�k veya 

Bademl�, Merd�venl�, Den�zköy vb yerleş�m yerler�nde kurulacak özel-tüzel 

�şletmelere konaklamalı gelen ekotur�stler, meyve-b�tk� hasadını b�zzat 

yaparken, �sterlerse b�tk� üretme-yet�şt�rme çalışmalarına da katılab�lmel� ve 

karşılığında makul b�r ücret ödemel�d�r.   

7- Doğada Yön Bulma (Oryantr�ng): Uluslararası Oryant�r�ng 

Federasyonu'nun kabul ett�ğ� dört oryant�r�ng d�s�pl�n�nden (Anon�m, 2014) 

aşağıda açıklanan üçünün yapılab�leceğ�, mümkün olursa her b�r� �ç�n b�rer 

saha tes�s ed�lmel�d�r.  

• Koşu: Yürüyerek veya koşarak yapılab�l�r. 

• Dağ b�s�klet�: Kuralları koşu oryant�r�ng�ne benzer. Mesafeler çoğu 

kez daha uzun, har�ta ölçeğ� daha büyüktür. Yarışmacılar har�talarını g�dona 

tuttururlar. 

• Pat�ka: Özell�kle engell�lere yönel�k, hız unsurunun ger� plana �t�l�p 

har�ta okuma unsurunun vurgulandığı oryant�r�ng branşıdır. Tekerlekl� 

sandalye �le katılan b�r sporcu �le koşab�len b�r sporcu eş�t koşullarda 

yarışab�l�r.  

Talep geld�ğ�nde, bu tes�slerde şu oryantr�ng çeş�tler� de 

yapılab�lecekt�r (Anon�m, 2014): 
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• Skor oryant�r�ng�: Amaç, bel�rlenen sürede azam� sayıda hedef 

bulmaktır. Zaman dolduğunda takım ya da b�reyler�n bulduğu hedef sayısına 

göre puan değerlend�rmes� yapılır. 

• Bayrak oryant�r�ng�: Takımlar hal�nde yapılır. Her yarışmacı 

bulması gereken hedefe ulaştığında aynı takımdan başka b�r sporcu sonrak� 

hedef� bulmak �ç�n çıkar. 

8- Doğa Yürüyüşü (Trekk�ng): Ege Tur�zm Derneğ�n�n çalışmasında 

(Anon�m, 2009b), 7 doğa yürüyüşü ve 1 b�s�klet safar� güzergâhı saptanmış 

olup bu güzergâhlar akt�f kullanımdadır. Ancak bunlar, b�l�msel b�r yaklaşım 

ve standartlara göre tes�s ed�l�p, sert�f�kalı alan kılavuzları eşl�ğ�nde kullanılan 

güzergâhlar değ�ld�r ve mutlaka zorluk dereceler�ne göre kısımlara 

ayrılmalıdır. Ayrıca bunların heps�nde güzergâhın ekser�yet�, asfalt kaplama 

olup motorlu taşıt traf�ğ�ne açıktır. Oysa D�k�l� sınırları dâh�l�nde çok fazla 

doğal ve tar�h� yürüyüş güzergâhı mevcuttur. Örneğ�n tarafımızdan taslağı 

hazırlanan Ant�k Perperene Yolu, doğal Türk kızılçamı ve yer yer Türk 

meşeler�n�n altından geç�p 487 m yükselt�dek� tepec�kten fıstıkçamı deryasını 

seyre dalmayı; otant�k yörük çadırında soluklanıp Türk kahves�n�n lezzet�n� 

damaklarında yaşadıktan sonra, fıstıkçamları arasında MÖ 5. yy’dan kalma 

lah�tler�,  �k� sur kalıntısı, b�r tapınak, b�r hamam ve 2000 k�ş� kapas�tel� b�r 

ant�k t�yatroyu görmek �ç�n Perperene’ye doğru �lerlemey�; kısaca doğayı ve 

tar�h� �ç�nde h�ssederek g�d�ş-dönüş yaklaşık 3,5 km uzunluğundak�, toprak ve 

yer yer ant�k taş döşeme yolda yürümey� hayal edenler �ç�n �deal b�r “kolay” 

doğa yürüyüşü güzergâhıdır (Şek�l 1-4). Bu güzergâhı b�s�klet safar� �ç�n de 

kullanmak olasıdır. 

Terc�hen mekân, mümkün olmazsa zaman olarak d�ğer akt�v�teler� 

etk�lemeyecek ve beş güzergâh sınıfının (1- Çok kolay, 2- Kolay, 3- Orta, 4- 

Yorucu, 5- Çok zor; Anonymous, 2008) her b�r�nden asgar� b�r adet güzergâhı, 

kullanım dönemler� ve taşıma kapas�teler� �le b�rl�kte bel�rlemek ve her 

güzergâh üzer�nde sağlı – sollu 10’ar metrel�k şer�tlerde yer alan anıtsal 

ve/veya özell�kl� ot, çalı, ağaççık ve ağaçların bulunduğu yerlere a�t konumsal 

ve f�zyograf�k b�lg�ler�, türlere a�t s�stemat�k ve morfoloj�k özell�kler�n de 

ver�ld�ğ� “D�k�l� Doğa Yürüyüş Güzergâhları” rehber�n� hazırlamak, �lk 

çalışma olab�l�r.  

9- Stab�l�ze Yolda Tekerlekl� Sandalye �le Doğa Gez�nt�s�: Çapı 20 

mm’den büyük olmayan çakılla stab�l�ze ed�lm�ş, gen�şl�ğ� terc�hen 2, 5 m 
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(2,0-3,0 m), eğ�m� terc�hen ortalama % 5 (en düşük % 5 - en büyük % 10) olan 

traf�ğe kapalı kırsal ve ormanlık alanlardak� yollardan (Anonymous, 2008) 2-

4 aded� bu etk�nl�k �ç�n planlanıp, “D�k�l� Engels�zler Doğa Gez�nt� 

Güzergâhları” tanıtım k�tapçığı hazırlanab�l�r. 

10- Atlı Doğa Yürüyüşü: Atlı doğa yürüyüşü �ç�n, doğa ve at 

severler�n yılkı atlarını da �zleme �mkânı bulacakları yer/yerler yahut 

Karagöl g�b� eş�ne az rastlanır doğal mekânlar terc�h ed�lmel�d�r. Terc�hen 

mekân, mümkün olmazsa zaman olarak d�ğer akt�v�teler� etk�lemeyecek ve üç 

güzergâh sınıfının (1- Kolay, 2- Orta, 3- Zor; Anonymous, 2008) mümkünse 

her b�r�nden asgar� b�rer adet güzergâh, kullanım dönemler� ve taşıma 

kapas�teler� �le b�rl�kte bel�rlen�p her güzergâh üzer�nde sağlı – sollu 10’ar 

metrel�k şer�tlerde yer alan anıtsal ve/veya özell�kl� ot, çalı, ağaççık ve 

ağaçların bulunduğu yerlere a�t konumsal b�lg�ler�n, türlere a�t s�stemat�k ve 

morfoloj�k özell�kler�n yer aldığı “D�k�l� Atlı Doğa Yürüyüşü 

Güzergâhları” rehber�n� hazırlamak �sabetl� olur. 

11- Doğada Görüntü Avcılığı (Foto Safar�): Doğa ve doğal yaşama 

a�t enstantaneler kadar farklı kültürel etk�nl�klerde, yaşamın �ç�nden değ�ş�k 

�nsan portreler� de foto safar� tutkunlarına �lg�nç geleb�l�r. Göçerler�n 

yaşantıları ve köy hayatı bunlara �y� örneklerd�r. Terc�hen mekan, mümkün 

olmazsa zaman olarak d�ğer akt�v�teler� etk�lemeyecek flora-fauna elemanları, 

portre ve manzara fotoğrafı çekmeye uygun altı güzergâh sınıfının (1- A�le 

�ç�n, 2- Kolay, 3- Orta, 4- Zor, 5- Sarp, 6- Çok sarp; Anonymous, 2008) ve 

“hayatın �ç�nde �nsan” temasına uygun foto çek�mler�ne müsa�t mekanların, 

mümkünse her b�r�nden asgar� b�rer güzergâh/mekan, kullanım dönemler� ve 

taşıma kapas�teler� �le b�rl�kte bel�rlenerek ve her güzergâh üzer�nde sağlı – 

sollu 30’ar metrel�k şer�tlerde yer alan anıtsal ve/veya özell�kl� ot, çalı, ağaççık 

ve ağaçların; yaban hayvanlarının ve �lg�nç doğa manzaralarının 

görüleb�leceğ� sey�r noktalarının ve değ�ş�k �nsan manzaraları sunan 

mekanların bulunduğu yerlere a�t konumsal ve f�zyograf�k b�lg�ler�n, flora ve 

fauna elemanlarına a�t s�stemat�k ve fotoğraf sanatında öneml� dönemsel 

morfoloj�k özell�kler�n yer aldığı b�r k�tapçık, “D�k�l� Foto Safar� 

Güzergâhları” hazırlanmalıdır. Ayrıca �k� foto safar� güzergahı/mekânı 

saptayıp, gerekl� donatıları da yerleşt�rerek önümüzdek� b�rkaç yıldan b�r�nde 

“Uluslararası D�k�l� Doğada Görüntü Avcıları” Yarışması 

düzenlenmel�d�r. 
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12- Sport�f Olta Balıkçılığı - Sualtı Dalış Tur�zm� - Şnorkelle 

Den�zaltı Gözlemc�l�ğ�: D�k�l� 42 km den�z kıyısına sah�p olup, bunun 36 

km’s� plaj n�tel�ğ�nded�r. Ayrıca D�k�l� sah�ller�nde b�rb�r�ne çok yakın �k�şer 

adadan oluşan, takım adalar şekl�nde 6 ada mevcuttur. Bu adalar ve açıkları 

ekotur�zme kazandırılab�l�r; fakat kapsamlı b�r araştırma zorunlu 

görülmekted�r. Halkın halen yararlanma b�ç�m� �se, “Nerede, neler 

yapılab�l�r?” sorusuna cevap olacak özel �puçları �çermekted�r. Tavşan Adası 

olarak da b�l�nen Gar�p Ada �le Kalem Adası arasındak� Akvaryum d�ye 

�s�mlend�r�len yer�n şnorkelle den�z�ç� gözlem� akt�v�tes�nde sıkça kullanılıyor 

olması ve Tavşan Adasında yaban� tavşanların gözlenmes�, buna güzel 

örnektlerd�r (Şek�l 5).  

 

 
Şek�l 1. Neb�ler şelales� (Foto: Musa GENÇ). 
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Şek�l 2. Neb�ler şelales� ve Çukuralan b�s�klet tur�zm� güzergâhlarının Google Earth 

görüntüsü. 

 

 
Şek�l 3. Taslak Perperene doğa yürüyüşü güzergâhı (Ç�zen. Musa GENÇ) 
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Şek�l 4. Ant�k Perperene yolunun başlangıcı (Foto: Musa GENÇ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Şek�l 5. Sport�f olta balıkçılığı - sualtı dalış tur�zm� - şnorkelle den�zaltı 

gözlemc�l�ğ�ne de uygun adalarda gün batımı (Foto: İ. At�lla ACAR). 
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Orta ve Uzun Dönem İç�n Tekl�fler�m�z 
 Başlanan çalışmalar devam ederken, sunulan projeler�n kabul ed�l�p 

ed�lmemes�ne bağlı olarak yen� çalışmalara başlanmalıdır. N�tek�m “D�k�l� 

Örnek Ekotur�zm Bölges�” projes� kabul ed�lecek olursa, aşağıdak� 

çalışmalar, orta ve uzun dönem çalışmaları olarak planlanmalıdır: 

1- Farklı Malzemelerle Üstü Kaplanmış Pat�kalarda B�s�klet 

Tur�zm�: Doğa yürüyüşü güzergahlarının bazıları b�s�klet safar� �ç�n de 

kullanılab�l�r. Terc�hen mekan, mümkün olmazsa zaman olarak d�ğer 

akt�v�teler� etk�lemeyecek ve beş güzergâh sınıfının (1- A�le �ç�n, 2- Kolay, 3- 

Orta, 4- Zor, 5- Sarp, 6- Çok sarp; Anonymous, 20008) kullanım dönemler� 

ve taşıma kapas�teler� �le b�rl�kte bel�rlen�p her güzergâh üzer�nde sağlı – sollu 

10’ar metrel�k şer�tlerde yer alan anıtsal ve/veya özell�kl� ot, çalı, ağaççık ve 

ağaçların bulunduğu yerlere a�t konumsal b�lg�ler�n, türlere a�t s�stemat�k ve 

morfoloj�k özell�kler�n yer aldığı “D�k�l� B�s�klet Tur�zm� Güzergahları -1” 

rehber� hazırlanmalıdır (Şek�l 6).  

2- Kaplamasız Yol ve Pat�kalarda B�s�klet Tur�zm�: Terk ed�lm�şler 

başta olmak üzere her türlü orman yolu, gerekl� �z�n ve �rt�falar alınarak, bu 

maksatla rahatlıkla kullanılab�l�r. Terc�hen mekân, mümkün olmazsa zaman 

olarak d�ğer akt�v�teler� etk�lemeyecek ve üç güzergâh sınıfının (1- Kolay, 2- 

Orta, 3- Zor; Anonymous, 20008) mümkünse her b�r�nden asgar� b�rer adet 

güzergâh, kullanım dönemler� ve taşıma kapas�teler� �le b�rl�kte bel�rlenecek 

ve her güzergâh üzer�nde sağlı – sollu 10’ar metrel�k şer�tlerde yer alan anıtsal 

ve/veya özell�kl� ot, çalı, ağaççık ve ağaçların bulunduğu yerlere a�t konumsal 

ve f�zyograf�k b�lg�ler�n, türlere a�t s�stemat�k ve morfoloj�k özell�kler�n yer 

aldığı “D�k�l� B�s�klet Tur�zm� Güzergahları -2” rehber� hazırlanmalıdır.  

3- Botan�k Tur�zm�: Bu maksatla seç�lecek en az üç güzergâh, anıtsal 

veya özell�kl� b�r b�tk�ye götürürken, ekotur�stler�n, mevcut b�tk�sel zeng�nl�ğ� 

en üst düzeyde görmeler�n� de sağlamalıdır. Bu bağlamda, den�z sev�yes�nden 

başlayıp hâk�m b�r tepeye doğru yapılacak b�r akt�v�te de �lg�nç olab�l�r; 4 

mevs�m�n her b�r�nde d�kkat çek�c� gözlemler�n yapılab�leceğ� dönemler� 

bel�rlemek ve sunmak da, botan�k tutkunlarını etk�leyecekt�r. Örneğ�n mantar 

çeş�d� zeng�nl�ğ� �le meşhur Kementepe yaylasına çıkaran b�r güzergâh, 

mantar çıkış dönem�nde h�zmete sunulursa �lg� çekeb�l�r.  Heracleum 

platytaen�um, Campanula lyrata subsp. Lyrata, Euphorb�a card�ophylla, 

Crocus b�florus subsp. Nub�gena, All�um stylosum, Fr�t�llar�a car�ca subsp. 
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car�ca ve Centaurea amas�ens�s, D�k�l� endem�k b�tk�ler� olarak kayıtlarda 

mevcuttur (Anon�m, 2009). Fakat bu b�tk�ler�n özel korumaya alınması, hatta 

olası tahr�batları önlemek �ç�n yayılış mekanlarının saklı tutulması, kanımızca 

gerekl�d�r.    

 
Şek�l 6. Üstte kaplamalı, altta kaplamasız b�s�klet tur�zm� yolları (Foto: Musa 

GENÇ). 
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Terc�hen mekân, mümkün olmazsa zaman olarak d�ğer akt�v�teler� 

etk�lemeyecek ve b�tk�sel tür zeng�nl�ğ�ne sah�p yahut özell�kl� b�r b�tk�ye 

veya anıt ağaca ulaşmayı sağlayan altı güzergâh sınıfının (1- A�le �ç�n, 2- 

Kolay, 3- Orta, 4- Zor, 5- Sarp, 6- Çok sarp; Anonymous, 20008) mümkünse 

her b�r�nden asgar� b�rer adet güzergâh, kullanım dönemler� ve taşıma 

kapas�teler� �le b�rl�kte bel�rlen�p, her güzergâh üzer�nde sağlı – sollu 30’ar 

metrel�k şer�tlerde veya anıtsal ve/veya özell�kl� ot, çalı, ağaççık ve ağaçların 

bulunduğu yerlere a�t konumsal ve f�zyograf�k b�lg�ler�n, türlere a�t s�stemat�k 

ve morfoloj�k özell�kler�n yer aldığı “D�k�l� Botan�k Tur�zm� Güzergâhları” 

rehber� hazırlanmalıdır.  

4- Fauna Tur�zm� (Yaban Hayatı Gözlemc�l�ğ�): D�k�l� �lçe sınırları 

�ç�nde, Bern sözleşmes�ne göre  bel�rl� zamanlarda korunması gereken (bzkg) 

2 kurbağa; 4’ü kes�n korunması gereken (kkg), 8’� bzkg olmak üzere 12 

sürüngen; 17’s� kkg, 13’ü bzkg olmak üzere 33 kuş türü ve 1’� kkg, 8’� bzkg 

olmak üzere 15 memel� yaşamaktadır. Ayrıca göçmen kuşların kullandığı 2 

göç yolu �lçe sınırları dâh�l�nded�r (Anon�m, 2009a).  Fauna tur�zm�ne 

açılacak güzergahlar tesp�t ed�l�rken, bu doğal değerler�n korunması �ç�n 

gerekl� d�kkat mutlaka göster�lmel�d�r. Fakat Tavşan adasında tavşanları, 

Bademl� P�zza plajı g�r�ş�nde kuşları, özell�kle su �ht�yaçlarını g�der�rken yılkı 

atlarını ve bölge ırkı dağ sığırlarını gözlemlemek; gereken �z�nler alınarak 

k�ralanacak bozuk b�r orman alanında, kelebekler� cezbeden çalı türler�yle 

oluşturulacak yaklaşık 1- 2 hektarlık b�r kelebek gözlem alanı tes�s ed�p, 

kelebekler� seyretmek b�lhassa fauna tutkunları �ç�n özlemle beklenen 

mekanlar olab�l�r.  

Terc�hen mekan, mümkün olmazsa zaman olarak d�ğer akt�v�teler� 

etk�lemeyecek ve fauna gözlemeye elver�şl� altı güzergâh sınıfının (1- A�le 

�ç�n, 2- Kolay, 3- Orta, 4- Zor, 5- Sarp, 6- Çok sarp; Anonymous, 20008) 

mümkünse her b�r�nden asgar� b�rer adet güzergâh, kullanım dönemler� ve 

taşıma kapas�teler� �le b�rl�kte bel�rlenerek her güzergâh üzer�nde sağlı – sollu 

30’ar metrel�k şer�tlerde yer alan anıtsal ve/veya özell�kl� ot, çalı, ağaççık ve 

ağaçların; yaban hayvanlarının görüleb�leceğ� sey�r noktalarının bulunduğu 

yerlere a�t konumsal ve f�zyograf�k b�lg�ler�n, flora ve fauna elemanlarına a�t 

s�stemat�k ve morfoloj�k özell�kler�n yer Aldığı “D�k�l� Fauna Tur�zm� 

Güzergâhları” rehber� hazırlanmalıdır.  
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5- Kaya Tırmanışı: Uzun (rock cl�mb�ng) ve kısa (boulder�ng) kaya 

tırmanışına uygun en az 2 kayalık saha bel�rlen�p, buralar tırmanma zorluk 

dereceler�ne göre (Anonymous, 2014) sport�f faal�yetler �ç�n hazırlanab�l�r. 

Y�ne hazırlanacak “D�k�l� Kaya Tırmanışı Güzergâhları” tanıtım 

k�tapçığında kaya tırmanış alanlarına ulaşım sırasında güzergâhlar boyunca 

sağlı-sollu 30’ar metrel�k şer�tlerde ve bu mekânlarla yakın çevres�nde 

(mekânı çevreleyen 30 m’l�k şer�tte) görüleb�lecek canlı-cansız, tar�h�-kültürel 

objeler�n de özell�kler� açıklanab�l�r.  

6- Macera Parkı: İç�nde boşluk ve açıklıkların da mevcut olduğu 

ormanlık b�r alanda, d�k�l� vaz�yettek� canlı-cansız ağaç gövdeler� arasında 

ger�l� halatlar veya asma halat köprüler üzer�nde, ağaç gövdes�-dalı üzer�nde 

veya ahşap köprülerle; ağaçların tepeler�nde �nşa ed�lm�ş kulübeler ve bu 

kulübeler� b�rb�r�ne bağlayan asma halat köprülerden �st�fade ederek, yere h�ç 

basmadan ormanda safar� yapmayı mümkün kılan macera parkları tes�s 

ed�leb�l�r (Şek�l 7).  Üç t�p olan macera parklarından �lk� çocuklar (3-9 

yaşlarında), �k�nc�s� büyük çocuklar (10-16 yaşlarında), üçüncüsü gençler-

olgunlar (16 yaşından büyükler) �ç�n, b�zzat bu t�p tes�sler� planlama ve �nşa 

etmede profesyonelleşm�ş ş�rketlere kurdurulmalıdır. Macera parklarından 

faydalanacaklar mutlaka, bu akt�v�teler �ç�n b�zzat macera parkı 

�şletmes� tarafından ver�lecek eğ�t�m� almış k�ş�ler olmalıdır.   

 

 
Şek�l 7. Ağaçlar üstünde b�r d�z� akt�v�ten�n yapılab�ld�ğ� macera parklarına b�r 

örnek (URL-1’den). 
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Sonuç 
“D�k�l�’de Ekotur�zm ve Rekreasyon” �ç�n doğru kararlar alınmalı ve 

geç kalmadan, yen� şeyler de yapılmalıdır; ancak, yen� b�r şey yapmak, var 

olanın yanlış ve eks�kler�n� g�dermek değ�ld�r; o zamana kadar yapılmayanı 

yapmaktır.  

Örneğ�n, rekabetç� ve özgün b�r dest�nasyon oluşumu �ç�n gerçekç� 

beklent�ler ortaya koyulmalıdır. Yüksek ekoloj�k değerlere sah�p olan 

sahalar, her zaman yüksek tur�zm değer� �çermeyeb�l�r. Tur�zm, ancak 

doğru pazar ürünler�n� hedefled�ğ� zaman başarılıdır. Özell�kle hassas tab�at 

alanları ekotur�zm �ç�n planlanırken, taşıma kapas�tes� mutlaka 

bel�rlenmel�d�r. Çünkü hassas tab�at alanlarından b�le beklenen faydalar 

yüksekt�r ve ne yazık k�, taşıma kapas�tes�n�n düşüklüğü sınırlı sayıda tur�st 

demekt�r.  

Unutulmamalıdır k�, “ekotur�zm �şletmec�l�ğ�, entegre b�r doğal alan 

yönet�m�d�r.”   Bu bağlamda, örneğ�n konaklama ve d�ğer tur�zm 

altyapıları mümkün olduğunca doğal alanların dışında planlanmalıdır. Bu 

sayede, mesela ev pans�yonculuğu g�b� yöreye ekonom�k g�rd� get�recek b�r 

sektör de kolayca gel�şeb�l�r.  

Doğal alanlar, özell�kle İzm�r’de çok hassastır ve doğa, ekotur�zmde 

öncel�kle aranan kaynaktır. Fakat doğanın bırakınız tahr�b�ne, yorulmasına 

b�le neden olunmamalıdır.  İşte bu noktada, ekotur�zm bölges�nde kültürel, 

d�nsel ve tar�h� çek�c�l�kler varsa bunlardan mutlaka �st�fade ed�lmel�d�r. 

Bunun �ç�n geleneksel hayat, yerel kültür, kırsal ve sosyal ekonom�k yapılar 

da, ekotur�zmde kes�nl�kle temel kaynaklar hal�ne get�r�lmel�d�r. Doğanın 

�ç�nde ve doğal davranışların serg�lend�ğ� b�r mekânda zamanını geç�rmek 

�steyen ekotur�stlere sunulacak örneğ�n m�zansen değ�l gerçek b�r geleneksel 

düğün, sünnet hatta cenaze meras�m� onların �lg�s�n� doğadan uzaklaştıracak 

ve doğada oluşacak olası baskılar daha da azalacaktır. 

Doğaya dayalı tur�zm yönet�m�n�n entegre b�r anlayışla; yan� tur�zme 

tahs�s ed�lecek alan ve çevres�n�n sah�p olduğu doğal, tar�h� ve sosyo-

ekonom�k kaynakları ve bu kaynaklardan tur�st olarak yararlanacakları 

bütüncül ele alarak değerlend�r�lmes� zorunludur. Y�ne, sürdürüleb�l�r 

tur�zm�n öneml� b�r öğes� olan ekotur�zm�n de gel�ş�m�, p�yasa talepler�ne 

göre şek�llen�r k�, talepler doğru bel�rlenmel�d�r. Keza, ekotur�zm� sağlıksız 

ve güvens�z b�r ortamda yapmak mümkün değ�ld�r.  Bu nedenle D�k�l�’de de 
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“tam donanımlı hastaneler ve güvenl�k b�r�mler�” bulunmalı ve mutlaka 

“arama-kurtarma ek�pler�” olmalıdır. 

İzm�r’�n öneml� tur�st�k değerler�nden b�r� olan D�k�l� �lçes�n�, doğa 

sporları altyapısına sah�p, açık hava eğ�t�m alanları bulunan, yen�l�kç� b�r 

ekotur�zm ve rekreasyon merkez� hal�ne dönüştürmek mümkündür. Öyle k�, 

modern yöntemlerle tanıtımını yapıp, ekotur�zm kaynaklarına ulaşım 

�mkânları artırıldığında D�k�l�, yakın gelecekte sadece İzm�r’�n veya 

Türk�ye’n�n değ�l dünyanın öneml� ekotur�zm merkezler�nden b�r� hal�ne 

gelmeye namzett�r.  
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Öz 

Tüket�c� beklent� ve talepler�n� şek�llend�ren zorunlu durumlar mevcuttur. Çölyak 
hastaları yeme-�çme engeller� neden�yle dest�nasyon seç�m�nde d�ğer tüket�c�lere 
nazaran daha fazla seç�c� olmak durumundadır. Yapılan araştırmalar Türk�ye’de her 
yüz k�ş�den b�r�n�n çölyak olduğunu göstermekted�r ve bu hastalığın tek tedav�s� ömür 
boyu glütens�z d�yett�r. Bu araştırmada, gerek eğ�t�ml� panel�stler gerekse tüket�c�ler 
üzer�nde duyusal testler yapılarak, glütens�z/badem, dut ve �ğde unuyla yapılan 
kurab�yeler�n duyusal algısını ölçmek amaçlanmıştır. Bu amaçla buğday unuyla 
yapılan kurab�yeye alternat�f olarak glütens�z/badem, dut ve �ğde unuyla kurab�ye 
üret�lm�şt�r. Bu kurab�yeler eğ�t�ml� panel�stler ve tüket�c�ler açısından 
değerlend�r�lm�şt�r. Araştırma sonucunda; eğ�t�ml� panel�stler açısından genel olarak 
ürünler kabul ed�leb�l�r olduğu görülmüştür.  Tüket�c�ler açısından �se genel olarak üç 
ürünün de beğen�ld�ğ�, en fazla ortalamanın �se glütens�z un/badem unuyla yapılan 
kurab�yede olduğu görülmekted�r. Ayrıca söz konusu ürünler�n beğen�s�n�n çölyak 
durumu ve yaş durumuna göre farklılaştığı tesp�t ed�lm�şt�r. 
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Cel�ac as GastronomyTour�sm Barr�ers 

 
Abstract 

There are compulsory s�tuat�ons �nfluenc�ng consumers' expectat�ons and demands. 
Cel�acs have to be more select�ve about the�r cho�ces of dest�nat�ons than other 
consumers do because of the�r eat�ng and dr�nk�ng barr�ers. Researches reveal that one 
out of every hundred people �n Turkey �s cel�ac and only treament of the d�sease �s a 
l�felong gluten-free d�et. Th�s study a�ms to measure the sensory percept�on of both 
tra�ned panel�sts and consumers about the cook�es made w�th gluten-free flours / 
almond, mulberry and oleaster. For th�s purpose, cook�es w�th gluten-free flours / 
almond, mulberry and oleaster are produced as alternat�ves to cook�es w�th wheat 
flour. These cook�es are evaluated by tra�ned panel�sts and consumers.  As a result of 
the study; products �n general are v�ewed as acceptable by tra�ned panel�sts. Wh�le all 
three products are adm�red by consumers, gluten-free flour / almond cook�e has the 
h�ghest mean. In add�t�on, the adm�rat�on of the ment�oned products are determ�ned 
to vary to accord�ng cel�ac status and age.  
Keywords : gluten-freecook�es, cel�ac, gastronomy, foodbarr�ers, sensoryanalys�s 
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G�r�ş 
Gastronom� tur�zm�ne ver�len önem Dünya’da ve Avrupa’da g�tt�kçe 

artmaktadır ve bazı tur�st�k yerler�n pazarlamasında çok öneml� b�r rol 

oynamaktadır (Durlu-Özkaya ve Can; 2012).Tüket�c�ler�n gerek b�r takım 

rahatsızlıklar sebeb�yle gerekse beslenme engeller� sebeb�yle y�yecek �çecek 

�şletmeler�nde farklılık arayışı �şletmeler açısından rekabet ortamında önem 

kazanmaktadır. Y�yecek �çecek endüstr�s�n�n her geçen gün büyümes� �le yen� 

�şletmeler�n açılması, rekabet� artırmaktadır. Bu sebeple h�zmet sektöründe 

yer alan otel ve y�yecek �çecek �şletmeler�n�n karlılıkları �ç�n yen�l�kler 

yapması zorunlu olmaktadır (Sezg�n, Zerenler, Karaman,2008: 129). Tur�zm 

hareket�ne katılan b�reyler�n her b�r�n�n b�rb�r�nden farklı �stek ve beklent�ler� 

olması sebeb�yle �şletmeler�n k�ş�ler�n �stekler�ne yönel�k planlar yapması 

öneml�d�r (Kozak, 2006). Bu sebeple �şletmeler�n�n farklı müşter� 

gruplarına(beslenme engel� olarak çölyak, d�yabet, vegan g�b�) yönel�k 

menüler hazırlamaları ve bu mönüler� tanıtımda kullanmaları �şletmeler�n 

yararına olacaktır (Cömert ve Durlu-Özkaya, 2014).Bu kapsamda seyahat 

eden k�ş�ler�n genel özell�kler� öneml� olmaktadır. Son yıllarda ülkem�ze gelen 

tur�stler�n özel sağlık durumları neden�yle beslenme programlarına daha fazla 

d�kkat ett�kler� görülmekted�r. Örneğ�n,çölyak, kolesterol, kalp rahatsızlığı, 

şeker ve benzer� rahatsızlıklar farklı beslenme gerekler� ortaya çıkarmaktadır. 

Beslenme engeller� neden�yle tur�stler�n y�yecek �çecek h�zmet� �le �lg�l� farklı 

�stekler� bulunmaktadır. İşletmeler�n mönü planlama sürec�nde bu kr�terlere 

d�kkat etmes� öneml� olacaktır. Mönüler�nde d�yet yemeklere ve �çeceklere ve 

yer vermeler� bununla b�rl�kte beslenme engeller�ne yönel�k yen� mönüler 

oluşturmaları rekabet ortamında avantaj sağlayacaktır (Kozak,2006; Sökmen, 

2005). 

Çölyak hastalığı; genet�k yatkınlığı olan k�ş�lerde arpa, buğday, yulaf 

ve çavdar g�b� hububat ürünler�n�n tüket�lmes�yle tet�klenen b�r �nce barsak 

hastalığıdır. Çölyak hastalığı yaşam boyu süren tek gıda alerj�s�d�r. 

Günümüzde toplumda sık karşılaşılan genet�k hastalıklardan b�r�d�r (Özyurt 

v.d., 2009). Türk�ye Halk Sağlığı Kurumuna göre ülkem�zdek� çölyak 

hastalarının sadece % 10’una teşh�s konulmuştur.Çölyak hastalığı raporu alan 

hasta sayısı 67.683 olarak b�ld�r�lm�ş olup hasta sayısı 250.000 �le 750.000 

arasında tahm�n ed�lmekted�r (Türk�ye Halk Sağlığı Kurumu, 2016). % 10 

teşh�sl� hasta sayısına bakarak ortalama 650.000 hasta olduğu 
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düşünülmekted�r. Çölyak hastalarıyla yapılan görüşmede sadece hastaların 

değ�l a�leler�nde glutens�z d�yete uygun beslend�kler� gözlemlenm�şt�r. 

Tahm�n� olarak 2.600.000 k�ş�n�n glutens�z beslenmes� gerekt�ğ� 

öngörülmekted�r.Çölyak hastalığı, dünya popülasyonunun % 0,6 �le %1’�n� 

etk�lemekted�r (Yönal ve Özd�l, 2014). Bu bulgular sebeb�yle çölyak hastaları 

�ç�n kullanılab�len alternat�f unlar gel�şt�r�lmes� öneml�d�r. Araştırma 

kapsamında �ğde unu, dut unu ve badem unu karışımlı glütens�z un 

kullanılmıştır. 

İğde (Elaeagnusangust�fol�a L.), kapalı tohumlular (Magnol�ophyta) 

bölümünün, �k� çenekl�ler (Magnol�ops�da) sınıfının, gülg�ller (Rosales) 

takımının, �ğdeg�ller (Elaeagnaceae) fam�lyasından b�r b�tk�d�r (Kalyoncu, 

Ersoy ve Yılmaz, 2008). İğde kışın yaprağını döken, doğada kend�l�ğ�nden 

yet�şeb�len, çok fazla toprak seç�c�l�ğ� olmayan yet�şt�r�lmes� oldukça kolay 

b�r b�tk�d�r (Gülcü ve Çel�k-Uysal, 2010). 

Dut b�tk�s�, Urt�cales takımının Morus c�ns�ne dah�ld�r. Dünyanın 

ılıman �kl�m bölgeler�nde Morus c�ns�n�n 100 kadar türü tanımlanmıştır. Bu 

türlerden yaygın olarak 10 – 12 türün yet�şt�ğ� kabul ed�lmekle beraber, en çok 

rastlanan türler, beyaz dut (Morusalba), kara dut (Morusn�gra)  ve mor dut 

(Morusrubra)’dır(Polat, 2004). 

Badem, Rosales takımının Rosaceae fam�lyasının Prunus c�ns�ne bağlı 

P. amygdalus  alt c�ns� �çer�s�nde yer almaktadır. P. a mygdalus alt c�ns�ne dah�l 

40’a yakın badem türü b�l�nmekted�r. Badem, yet�şt�r�c�l�ğ� yapılan en esk� 

meyve türler�nden b�r�s�d�r (Alkan, Tek�ntaş, Seferoğlu ve Ertan, 2014). 

Alternat�f ürün gel�şt�r�lmes� �le �lg�l� l�teratür değerlend�r�ld�ğ�nde, 

Cömert ve Durlu-Özkaya(2014)’nın beslenme engeller� kapsamında vegan 

beslenmey� değerlend�rd�kler� çalışmalarında veganlar �ç�n sütsüz ve 

yumurtasız kek reçetes� ortaya koydukları görülmekted�r. Suwanpan�ch, 

Wanv�j�tkul ve Suwons�chon (2014)’nın yöresel ürünlerden un üret�lmes� 

yoluyla muff�n yapılması ve müşter� kabul ed�leb�l�rl�k düzey�n�n �ncelenmes� 

üzer�ne yaptıkları çalışmada, gel�şt�r�len ürünün renk ve lezzet�n�n genel 

beğen�y� etk�led�ğ� ortaya konmuştur. B�r ürünün, malzeme çeş�tl�l�ğ�n� 

bel�rleyen, hazırlanırken kullanılan tekn�kler ve p�ş�rme yöntemler�n� 

etk�leyen kültürel farklılıklar o ürünü tüketme mot�vasyonunu ve kal�te algısı 

etk�leyeb�lmekted�r (Son ve d�ğ., 2014). Gel�şt�r�len ürünler�n hang� şartlarda 

hazırlandığı kadar, ürünü tadan k�ş�ler�n d�yet durumları, demograf�k 
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özell�kler�, kültürel farklılıkları da duyusal algılarını etk�leyeb�lmekted�r. 

Araştırmada çölyak hastaları �ç�n kullanılab�len alternat�f unlar gel�şt�r�lm�şt�r. 

Bu araştırma, gerek eğ�t�ml� panel�stle gerekse tüket�c�ler üzer�nde 

duyusal testler yapılarak, glütens�z+bademl�, dut ve �ğde unuyla yapılan 

kurab�yeler�n duyusal algısını ölçmek amaçlanmıştır. Ayrıca araştırma 

kapsamında tüket�c�ler�n tadım yaptıkları kurab�yeler� beğenme düzeyler�n�n 

çölyak durumu ve yaş durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığı ortaya 

koymak hedeflenm�şt�r. Bu amaçlar doğrultusunda üç farklı undan kurab�ye 

üret�lm�ş ve eğ�t�ml� panel�stler�n yanı sıra tüket�c�ler üzer�nde ürünlerle �lg�l� 

duyusal algı ölçülmüştür.  

Materyal ve Yöntem 
Araştırma kapsamında hazırlanan kurab�yeler�n �çer�ğ�nde bulunan 

malzemeler�n markaları �ç�n Ankara Çölyak Derneğ�’nden b�lg� alınmış ve şu 

markalar kullanılmıştır: Glütens�z un (Schar®, İtalya), şeker (Balküpü®, 

Türk�ye), yumurta (Kesk�noğlu®, Türk�ye),tereyağ(Yörsan®, Türk�ye), pudra 

şeker� (Bağdat®, Türk�ye), tarçın (Bağdat®, Türk�ye), zencef�l (Bağdat®, 

Türk�ye), şekerl� van�l�n (Bağdat®, Türk�ye), kabartma tozu (Bağdat®, 

Türk�ye), badem (Papağan®, Türk�ye). 

İğde unu hazırlanışı: İğde unu p�yasada hazır bulunab�len b�r ürün olmaması 

sebeb� �le �ğdeler�n kabukları soyulup elde ufalanarak hazırlanmıştır. 

Çek�rdekler�nden ayrılan �ğde meyves� 45oC’de kurutularak un hal�ne 

get�r�lm�şt�r. 

Dut unu hazırlanışı: P�yasadan tem�n ed�len kuru dut, 600 W gücündek� 

blender (Arçel�k®) yardımıyla un hal�ne get�r�lm�ş, 45oC’de kurutulmuş ve 

elenerek kullanılmıştır. 
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Glütens�z un ve badem unu hazırlanışı: Badem ununun glütenle 

temasından kaçınmak amacıyla kabuklu badem kullanılmıştır. 

P�yasadan satın alınarak kabuklarından ayrılan bademden �ç kabukları 

soyularak ve öğütülerek badem unu elde ed�lm�şt�r.Hazırlanan 

kurab�yeler�n çölyak hastaları tarafından da tüket�lecek olması neden�yle 

kullanılan malzemeler�n glütenle temas etmemes�ne d�kkat ed�lm�şt�r. 

Kurab�yeler�n reçetes� ve hazırlanışı:Araştırmada glütens�z/badem unu, 

�ğde unu ve dut unu kullanılarak üç ayrı ürün gel�şt�r�lm�şt�r.  

K1: 100 gr tereyağ + 1 yumurta+ 50 gr pudra şeker�+ 160 gr �ğde 

unu + 2 gr tarçın+ 2 gr zencef�l+ 10 gr şekerl� van�l�n+ 10 gr 

kabartma tozu 

K2: 100 gr tereyağ + 1 yumurta+ 50 gr pudra şeker�+ 160 gr dut 

unu + 2 gr tarçın+ 2 gr zencef�l+ 10 gr şekerl� van�l�n+ 10 gr 

kabartma tozu 

K3: 100 gr tereyağ + 1 yumurta+ 50 gr pudra şeker�+ 160 gr 

glütens�z un+100 gr badem+ 2 gr tarçın+ 2 gr zencef�l+ 10 gr 

şekerl� van�l�n+ 10 gr kabartma tozu 

Araştırma kapsamında hazırlanan kurab�yeler; K1, K2, K3 şekl�nde 

kodlanmıştır. K1 glütens�z ve badem unuyla, K2 �ğde unuyla, K3 dut unuyla 

hazırlanmış kurab�yeler� �fade etmekted�r. Hazırlanışı �se şu şek�lded�r: 

Malzemeler�n heps� b�r arada yoğurulur. Şek�l ver�l�r.200 derecel�k 

fırında 15-20 dk.arasında p�ş�r�l�r. Gel�şt�r�len ürünlerde �ğde ve dut unlu 

kurab�yede 160 gr un yer�ne 160 gr �ğde yada dut unu kullanılmıştır. 

Glütens�z/Bademl� kurab�yede �se 160 gr glütens�z un ve 100 gr badem 

kullanılmıştır. 
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Res�m 1. Alternat�f unlarla elde ed�len ürünler 

Eğ�t�ml� panel�stler �ç�n duyusal anal�z: Araştırma �k� grup katılımcıyla 

gerçekleşt�r�lm�şt�r. B�r�nc� grup eğ�t�ml� panel�stlerden (n=12) oluşurken, 

�k�nc� grup tüket�c�lerden(n=92) oluşmuştur. B�r�nc� grupta yer alan eğ�t�ml� 

panel�stler�, duyusal anal�z konusunda eğ�t�m almış olan Gastronom� ve 

Mutfak Sanatları bölümünde yüksek l�sans eğ�t�m� alan k�ş�ler 

oluşturmaktadır. Eğ�t�ml� panel�stlere hazırlanan ürünlerle �lg�l� duyusal 

anal�z tekn�kler�nden tanımlama değerlend�rmes� �ç�nde prof�l anal�z�nden 

yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında üç farklı kurab�ye 

hazırlanmıştır.Panel�stlerden doldurmaları �stenen duyusal anal�z ölçeğ�nde 

1:“çok kötü”, 2: “kötü”, 3: “orta”, 4: “�y�”, 5: “çok �y�” şekl�nde 5’l� beğen� 

ölçeğ� ve“parlak-mat”, “çatlak-düz”, “sert-yumuşak”, “şekerl�-şekers�z”, 

“var-yok” şekl�nde 5’l� semant�k farklılık ölçeğ� kullanılmıştır. Ölçekte 

ürünlerle �lg�l� görünüm, koku, doku, lezzet olarak dört bölüm yer almaktadır. 

Görünümle �lg�l� olarak parlaklık, çatlaklık ve kızarmış görünüm 

düzey�,dokuyla �lg�l� sertl�k ve kırılganlık düzey�, kokuyla �lg�l� koku beğen�s� 

ve bel�rg�n koku olup olmadığı, lezzetle �lg�l� �se ağızda dağılma, tatlılık 

oranları ve lezzet düzey� sorulmuştur. Üç ürün tadım eğ�t�m� almış olan 

panel�stler tarafından duyusal anal�z� yapılmış olup çıkan sonuçlara �st�naden 

gel�şt�r�lm�ş ürünler �ç�n tüket�c� tadım anket� uygulanmıştır. 

Tüket�c�ler �ç�n duyusal anal�z: Araştırmada �k�nc� grubu oluşturan k�ş�ler ve 

araştırma evren� tüket�c�lerd�r. Araştırma kapsamında oluşturulmuş ürünler�n 

tüket�c�ler tarafından duyusal anal�z� yapılmış ve hazırlanan tüket�c� duyusal 

anal�z ölçeğ�n� doldurmaları �stenm�şt�r. Örneklem grubunun bel�rlenmes�nde 

ölçüt örnekleme ve kolayda örnekleme yöntemler�nden yararlanılmıştır. 

Kolayda örnekleme yöntem�yle çölyak hastası olmayan tüket�c�lere 
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ulaşılırken; ölçüt örnekleme yöntem�yle sadece çölyak hastalarına ulaşmak 

hedeflenm�şt�r. 5 Ocak 2016- 15 Ocak 2016 tar�hler� arasında çölyak hastası 

olmayan 71 tüket�c�ye ulaşılırken, Ankara Çölyak Derneğ� aracılığıyla çölyak 

hastası olan 21 tüket�c�ye ulaşılmıştır. Araştırma örneklem grubunu 92 

tüket�c� oluşturmaktadır. Tüket�c�ler �ç�n hazırlanmış olan anket üç bölümden 

oluşmaktadır. B�r�nc� bölümde demograf�k özell�kler�ne yer ver�lm�şt�r. İk�nc� 

bölümde 7’l� beğen� ölçeğ� şekl�nde ürün görünümü, kokusu, dokusu, lezzet� 

ve genel beğen� düzey� sorulmuştur. Üçüncü bölümde �se tadılan üç üründen 

hang�s�n� daha çok satın alma n�yetler� sorulmuştur.  

Ver�ler�n anal�z�: Bel�rlenen amaçlar doğrultusunda elde ed�len ver�ler�n 

anal�z�nde bet�msel �stat�st�klerden yararlanılmıştır. Araştırma kapsamında 

kullanılan tüket�c� beğen� ölçeğ�n�n Cronbach's Alpha değer� 0,88 bulunmuş 

ve ver�ler�n normal dağılım serg�led�ğ� görülmüştür. Varyans test� homojenl�ğ� 

sağlanamadığından parametr�k olmayan testler terc�h ed�lm�şt�r. Tüket�c�ler�n 

çölyak durumu ve yaş durumuna göre ürün beğen�ler�n�n farklılaşıp 

farklılaşmadığını ölçmek �ç�n Mann Wh�tney U ve Kruskal Wall�s H testler� 

kullanılmıştır.  

 

Bulgular ve Tartışma 
Araştırma kapsamında hem eğ�t�ml� panel�stler�n hem de tüket�c�ler�n 

üret�len kurab�yelerle �lg�l� algıları ve beğen�ler� değerlend�r�lm�şt�r. 

Araştırmada eğ�t�ml� panel�stlere ürünlerle �lg�l� duyusal özell�kler sorulmuş 

ve panel�stler�n yanıtları Tablo 1’de ortalama olarak ver�lm�şt�r. Eğ�t�ml� 

panel�stler�n, alternat�f unlarla üret�lm�ş kurab�yeler�n görünüşü açısından 

değerlend�rmeler�ne bakıldığında; K1, K2 ve K3 parlaklık ve çatlaklık 

açısından uygun değerlere sah�pken, K3 fazla kızarmış olarak 

değerlend�r�lm�şt�r. Bu durumun dutun yapısı gereğ� olduğu düşünülmüş ve 

bu nedenle de ürün kabul ed�leb�l�r görülmüştür. Doku açısından 

�ncelend�ğ�nde; K1, K2 ve K3 ürünler� unlarının karakter�st�k yapılarına 

uygun olması neden�yle kabul ed�leb�l�r görülmekted�r. Koku açısından 

�ncelend�ğ�nde bütün ürünler�n kokularının �y� olduğu bel�rt�lm�şt�r. Bel�rg�n 

koku durumu dut unuyla yapılan üründe daha fazla h�ssed�lm�ş ve panel�stlere 

bu kokunun ne olduğu sorulduğunda dut kokusu cevabı alınmıştır. Bu durum 

dutun kend�ne özgü kokusu olması neden�yle kusur olarak görülmem�şt�r. 

Lezzet açısından değerlend�r�ld�ğ�nde �se; üç ürünün de lezzet�n�n �y� olduğu 
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ve tatlılık açısından normal olduğu �fade ed�lm�şt�r. K1 ürünü bel�rg�n b�r 

şek�lde ağızda dağılırken, K2 ve K3 ürünler� bel�rg�n tat açısından farklılaşma 

gösterm�şt�r. Panel�stlere bel�rg�n tat durumu sorulduğunda �ğde ve dut cevabı 

alınmıştır.  

Tablo 1: Eğ�t�ml� panel�stler�n duyusal anal�z bulguları 
 

Eğ�t�ml� Panel�stler�n Ortalamaları 
 

Duyusal  Özell�kler K1* K2* K3* 

G
ö

rü
n

ü
ş Parlaklık (parlak-mat) 3,42 2,42 3,75 

Çatlaklık (çatlak-düz) 2,33 3,58 3,33 

Kızarmış Görünüm (var-yok) 2,67 2,33 1,83 

D
o

k
u

 Sertl�k (sert-yumuşak) 1,75 3,75 3,50 

Kırılganlık (var-yok) 2,08 3,58 2,75 

Yapışkanlık (var-yok) 4,42 1,83 2,92 

K
o

k
u

 

Koku (�y�-kötü) 1,92 2,17 2,83 

Bel�rg�n Koku (var-yok) 2,33 2,42 1,83 

L
ez

ze
t 

Lezzet (�y�-kötü) 2,00 2,08 2,17 

Ağızda dağılma (var-yok) 1,67 3,92 2,42 

Tatlılık (şekerl� -şekers�z) 2,42 2,42 2,25 

Bel�rg�n tat (var-yok) 2,50 1,42 1,83 

*K1: glütens�z un ve badem unuyla yapılmış kurab�ye; K2: �ğde unuyla yapılmış 
kurab�ye; K3: dut unuyla yapılmış kurab�ye 

Tablo 2’de görüldüğü üzere alternat�f unlarla üret�lm�ş olan ürünler�n 

tadımını yapan katılımcıların demograf�k özell�kler� yer almaktadır. Kadınlar 

% 59.8 oranında çoğunluğu oluştururken, erkekler�n % 40.2 olduğu 

görülmekted�r. Yaş açısından bakıldığında çoğunluğu 45 yaş ve üstü 

oluştururken, eğ�t�m durumlarında çoğunun ün�vers�te mezunu olduğu 

görülmekted�r. Ayrıca katılımcıların %22.8 oranında çölyakhastası olduğu 

görülmekted�r.  
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Tablo 2: Tüket�c�ler�n demograf�k özell�kler�  

C�ns�yet  n % Eğ�t�m Durumu n % 
 

Erkek 37 40.2 
 

Ortaokul ve altı 8 8.7  
Kadın 55 59.8 

 
L�se 16 17.4 

Yaş Durumu  n % 
 

Ün�vers�te 46 50.0 
 

18-24 25 27.2 
 

L�sansüstü 22 23.9 
 

25-34 17 18.5 Gel�r Durumu n % 
 

35-44 11 12.0 
 

1000 TL ve altı 28 30.4 
 

45 ve üstü 39 42.4 
 

1001-2000 TL 16 17.4 

Çölyak Durumu n % 
 

2001-3000 TL 20 21.7 
 

Çölyak 21 22.8 
 

3001-4000 TL 11 12.0 
 

Çölyak değ�l 71 77.2 
 

4000 TL ve üstü 17 18.5 
 

Toplam 92 100 
 

Toplam  92 100 

Tüket�c�ler�n alternat�f unlarla üret�lm�ş kurab�yelere �l�şk�n beğen�ler� 

ve satın alma n�yet� Tablo 3’te yer almaktadır. Ortalamalar �ncelend�ğ�nde; 

görünüş, lezzet, doku ve koku açısından glütens�z un ve badem unuyla 

yapılmış kurab�yen�n d�ğer kurab�yelere göre daha beğen�ld�ğ� söyleneb�l�r. 

Satın alma n�yet� de bu beğen�y� doğrulamaktadır. Tablo 3’te satın alma n�yet� 

açısından da glütens�z un ve badem unuyla yapılmış kurab�yen�n daha çok 

terc�h ed�ld�ğ� görülmekted�r. İk�nc� beğen�len kurab�ye dut unuyla yapılan 

olurken, �ğde unuyla yapılan kurab�yen�n de genel anlamda beğen�ld�ğ� 

söyleneb�l�r. 
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Tablo 3: Tüket�c�ler�n duyusal anal�z bulguları  

Tüket�c�ler�n Ortalamaları** 

Duyusal Özell�kler  K1* K2* K3* 

Görünüş 6,03 4,71 5,51 

Lezzet 6,02 5,03 5,42 

Doku 5,91 4,83 5,29 

Koku  6,03 5,35 5,49 

Genel Beğen� Düzey� 6,20 5,09 5,59 

Satın Alma N�yet� n=47 n=18 n=27 

*K1: glütens�z un ve badem unuyla yapılmış kurab�ye; K2: �ğde unuyla yapılmış kurab�ye; 
K3: dut unuyla yapılmış kurab�ye 
** Ölçek soruları 7’l� l�kert t�pte H�ç Beğenmed�m (1) - Çok Beğend�m (7) şekl�nde 
sorulmuştur.  

Araştırmada tüket�c�ler�n çölyak durumu ve yaşlarına göre 

duyusal algılarının farklılaşması �ncelenm�ş ve bulgular Tablo 4’te 

ver�lm�şt�r. 

Tablo 4: Tüket�c�ler�n çölyak durumu ve yaşlarına göre duyusal algılarının 
farklılaşması 

K
1

 

Çölyak Durumu 
Çölyak (n=21) Çölyak değ�l (n= 71) 

U p Toplam 

sıra ortalaması sıra toplamı sıraortalaması sıra toplamı 

Görünüş 40.55 851.50 48.26 3426.50 620.500 .210 Çölyak = 
40,62 

Çölyak 
değ�l= 
48,24 
    U= 

622.000 
 p= 0.244 

Lezzet 41.71 876.00 47.92 3402.00 645.000 .313 

Koku 44.71 939.00 46.39 3247.00 708.000 .786 

Doku 43.74 918.50 47.32 3359.50 687.500 .565 

K
2

 

Çölyak Durumu 
Çölyak (n=21) Çölyak değ�l (n= 71) 

U p Toplam 

sıra ortalaması sıra toplamı sıra ortalaması sıra toplamı 

Görünüş 57.24 1202.00 43.32 3076.00 520.000 .033 Çölyak = 
58,88 

Çölyak 
değ�l= 
42,84 
    U= 

485.500 
 p= 0.015 

Lezzet 55.98 1175.50 43.70 3102.50 546.500 .058 

Koku 59.48 1249.00 42.66 3029.00 473.000 .009 

Doku 53.26 1118.50 44.50 3159.50 603.500 .178 

K
3

 Çölyak Durumu 
Çölyak (n=21) Çölyak değ�l (n= 71) 

U p Toplam 

sıra ortalaması sıra toplamı sıra ortalaması sıra toplamı 

KSBD, İlkbahar 2017, y. 9, s.213-228

223



 

 

Görünüş 46.69 980.50 46.44 3297.50 741.500 .969 Çölyak = 
56,26 

Çölyak 
değ�l= 
43,61 
    U= 

540.500 
 p= 0.055 

Lezzet 53.69 1127.50 44.37 3150.50 594.500 .143 

Koku 60.88 1278.50 42.25 2999.50 443.500 .004 

Doku 55.05 1156.00 43.97 3122.00 566.000 .083 

K
1

 

Yaş 
18-24 (n=25) 

25-
34(n=17) 

35-44 (n=11) 45 + (n=39) 
χ2 p Toplam 

sıraort. sd sıraort. sd sıraort. sd sıraort. sd 

Görünüş 33.30 

3 

42.50 

3 

48.45 

3 

56.15 

3 

13.530 .004 
18-24 = 
31.44 

25-34 = 
50.09 

35-44 = 
55.14 

45 +  = 
52.15 
χ2 = 
11.46 

p = 0.009 

Lezzet 38.08 52.53 54.86 46.91 5.165 .160 

Koku 34.83 50.91 47.18 50.40 6.829 .078 

Doku 35.12 49.26 62.55 48.06 10.054 .018 

K
2

 

Yaş 
18-24 (n=25) 

25-
34(n=17) 

35-44 (n=11) 45 + (n=39) 
χ2 p Toplam 

sıraort. sd sıraort. sd sıraort. sd sıraort. sd 

Görünüş 35.64 

3 

48.85 

3 

52.14 

3 

50.85 

3 

5.989 .112 18-24 = 
33.92 

25-34 = 
49.41 

35-44 = 
60.18 
45 +  

=49.44 
χ2 = 9.15 
p = 0.027 

Lezzet 30.46 49.79 56.09 52.64 13.350 .004 

Koku 40.00 47.47 60.09 46.41 4.626 .201 

Doku 40.88 49.76 56.45 45.87 3.034 .386 

K
3

 
Yaş 

18-24 (n=25) 
25-

34(n=17) 
35-44 (n=11) 45 + (n=39) 

χ2 p Toplam 

sıraort. sd sıraort. sd sıraort. sd sıraort. sd 

Görünüş 38.86 

3 

37.59 

3 

43.32 

3 

56.18 

3 

9.924 .019 
18-24 = 
33.12 

25-34 = 
39.23 

35-44 = 
55.09 

45 +  = 
55.82 
χ2 = 
13.60 

p = 0.003 

Lezzet 36.12 38.47 49.68 55.76 11.050 .011 

Koku 37.52 43.32 53.73 51.60 5.713 .126 

Doku 30.10 42.47 58.55 55.37 17.680 .001 

Yapılan anal�zler sonucunda; glütens�z/badem unlu kurab�yede çölyak 

durumlarına göre b�r farklılaşma görülmezken, �ğde ve dut unuyla yapılmış 

kurab�yelerde tüket�c�ler�n çölyak durumlarına göre b�r farklılaşma söz 

konusudur. Bu farklılaşma; �ğde unuyla ve dut unuyla yapılan kurab�yen�n 

çölyak hastaları tarafından çölyak olmayanlara göre daha çok 
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beğenmeler�nden kaynaklanmaktadır. Yaş durumları açısından bakıldığında; 

üç üründe de yaşa göre farklılaşma görülmekted�r. Ortalamalar �ncelend�ğ�nde 

18-24 yaş aralığının d�ğer yaş gruplarına göre üç kurab�yey� de daha az 

beğend�ğ� söyleneb�l�r. 

Bulgular değerlend�r�ld�ğ�nde; çölyak hastalarının ürün seçenekler�n�n 

dar olması neden�yle yen� ürünler� daha kolay kabul ett�kler� söyleneb�l�r. 

D�ğer yandan d�yabet hastalarının şekerl� ürünlere olan �lg�s� ya da vegan 

beslenmey� terc�h edenler�n yumurtasız ve sütsüz yapılmış b�r keke olan �lg�s� 

göz önüne alındığında, çölyak hastalarının beğenme düzeyler�n� kurab�ye 

yemey� özlemeler� etk�lem�ş olab�l�r.Yaş açısından gençler�n ürünler� daha az 

beğend�kler� görülmüştür. Bu durum gençler�n alışkın olmadıkları tatları daha 

zor kabul etmeler�nden ya da yaşlılara göre tat alma duyularının daha yüksek 

olmasından kaynaklanmış olab�l�r. Öyle k� yaşlanma �le b�rl�kte duyusal 

kayıpların olduğu b�l�nmekted�r. Yaşlı b�reyler�n bes�nler�n tatlarına yönel�k 

algıları ve duyarlılığı �lerl�yen yaşlarda düşeb�lmekte, özell�kle 45 yaşından 

sonra tat tomurcuklarının b�rçoğu bozulmakta ve tat duyusu g�derek �şlev�n� 

kaybetmekted�r (Guyton ve Hall, 2007 aktaran Ustaahmetoğlu, 2015). 

M��şoğlu ve Hayoğlu (2005)’nuntad eş�k dereceler�n�n algılanması üzer�ne 

hazırladıkları çalışmada, 20-30 yaş grubunda yer alanların tat algılama 

bakımından 30-40 yaş grubuna göre daha duyarlı oldukları �fade ed�lm�şt�r 

(M��şoğlu ve Hayoğlu 2005).  

 

Sonuç ve Öner�ler 
Günümüzde tüket�c�ler�n daha b�l�nçl� hale gelmes�yle b�rl�kte 

tüket�c�ler pazarda yen� arayışlar �çer�s�ne g�rmeye başlamışlardır. Özell�kle 

k�ş�ler�n beslenme �le �lg�l� b�rtakım engeller�n�n olması sebeb�yle beslenme 

konusunda daha d�kkatl� davranmaktadırlar. Bu sebepten yola çıkarak 

�şletmeler farklı rahatsızlıklara yönel�k ortaya çıkan beslenme engeller� 

açısından alternat�fler y�yecekler hazırlamalıdır. Bu ürünler� tanıtımda 

kullanmaları bu müşter� grubunun d�kkat�n� çekecek ve �şletmeler�n 

karlılıkları açısından öneml� olacaktır. Yapılan çalışmada beslenme engeller� 

kapsamında çölyak hastalarına yönel�k glütens�z beslenme ele alınmıştır. Bu 

amaçla �şletmeler �ç�n örnek teşk�l etmes� açısından ürünler gel�şt�r�lerek 

tüket�c�ler�n beğen�s�ne sunulmuştur.  Gel�şt�r�len bu ve benzer� ürünler�n 

beslenme engel� olan müşter�ler �ç�n d�kkat çek�c� olacağı ve böylece tur�zm 
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sektörü �çer�s�nde fark yaratmak amacıyla kullanılab�leceğ� düşünülmekted�r.  

Çölyak hastalığı, dünya popülasyonunun % 0,6 �le %1’�n� etk�lemekted�r.Bu 

bulgular sebeb�yle çölyak hastaları �ç�n kullanılab�len alternat�f unlar 

gel�şt�r�lmes� öneml�d�r. Araştırma kapsamında �ğde unu, dut unu ve badem 

unu karışımlı glütens�z un kullanılmıştır. Bu unlardan kurab�ye üret�lm�ş ve 

eğ�t�ml� panel�stler�n yanı sıra tüket�c�ler üzer�nde ürünlerle �lg�l� duyusal 

algısı ölçülmüştür. Buğday unuyla yapılan kurab�yeye alternat�f olarak 

glütens�z/badem, dut ve �ğde unuyla kurab�ye üret�lm�şt�r. Bu kurab�yeler 

eğ�t�ml� panel�stler ve tüket�c�ler açısından değerlend�r�lm�şt�r. Araştırma 

sonucunda; eğ�t�ml� panel�stler açısından genel olarak ürünler kabul ed�leb�l�r 

görülmüştür. Tüket�c�ler açısından �se genel olarak üç ürünün de beğen�ld�ğ�, 

en fazla ortalamanın �se glütens�z un/badem unuyla yapılan kurab�yede olduğu 

görülmekted�r. Ayrıca söz konusu ürünler�n beğen�s�n�n çölyak durumu ve yaş 

durumuna göre farklılaştığı tesp�t ed�lm�şt�r. Çölyak hastalarının ürün 

seçenekler�n�n dar olması neden�yle yen� ürünler� daha kolay kabul ett�kler� 

söyleneb�l�r fakat çölyak durumuna göre farklılaşmanın gel�şt�r�len ürünün 

kend�s�nden m� yoksa ps�koloj�k nedenlerle m� gerçekleşt�ğ�ne yönel�k 

araştırmalar artırılmalı ve d�yet yapmak zorunda olan k�ş�lere uygun ürünler 

gel�şt�r�lmel�d�r. Araştırmaya konu olan ürünler�n beğen�s�n�n yaş durumuna 

göre farklılaşması gençler�n yaşlılara nazaran daha yüksek tat eş�kler� 

olmasından ya da ürünler�n tatlılık oranları neden�yle gerçekleşm�ş olab�l�r. 

Gel�şt�r�len ürünler gençler�n ve yaşlıların beğen�ler� de d�kkate alınarak 

gel�şt�r�leb�l�r.  

Tüket�c� beklent� ve talepler�n� şek�llend�ren zorunlu durumlardan b�r� 

kabul ed�leb�lecek çölyak hastalığı, yeme-�çme engeller�ne neden olmakta ve 

�nsanların dest�nasyon seç�m�nden satın alma davranışına kadar pek çok 

durumu şek�llend�rmekted�r. Türk�ye’de her yüz k�ş�den b�r�n�n çölyak 

olduğunu ve bu hastalığın tek tedav�s� ömür boyu glütens�z d�yet olduğunu 

düşünürsek, hem tüket�c�ye ver�len h�zmet�n �ht�yaç durumuna göre 

düzenlenmes� hem de artan rekabet ortamında �şletmeler �ç�n fırsat sağlaması 

açısından çölyak menüler� gel�şt�r�lmel�d�r. Araştırma göz önüne alındığında, 

farklı maddelerden un elde ed�lm�ş ve kurab�ye yapımında kullanılmıştır. 

Tüket�c�ler�n beğen�s�ne sunulmak üzere bunun g�b� başka ürünler de 

gel�şt�r�leb�l�r ve menüde yer alan tatlılar bu şek�lde çeş�tlend�r�leb�l�r. 

Y�yecek ve �çecek �şletmeler�, beslenme engeller� neden�yle farklı �steklerde 
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bulunan müşter�ler�n� d�kkate alan ürünler gel�şt�rmel� ve gel�şt�r�len ürünler� 

menü planlama sürec�nde d�kkate almalıdır. Ayrıca söz konusu �şletmeler�n 

çölyak hastalığı konusunda mutfak personel�n� eğ�tmes� d�kkat etmes� gereken 

b�r d�ğer unsurdur. İşletmeler�n, menüler�nde d�yet yemeklere ve �çeceklere 

yer vermeler� ve bununla b�rl�kte yaş unsuru g�b� d�ğer faktörler� de d�kkate 

alarak en uygun menüyü oluşturmaları rekabet ortamında avantaj sağlamanın 

yanı sıra beslenme engeller� neden�yle tüket�mde bulunamayanlar �ç�n 

toplumsal b�r sorumluluk anlayışı ortaya koyacaktır. Ayrıca araştırma 

konusunun farklı boyutlarla ele alınmasını da sağlaması açısından; alternat�f 

ürünler�n gel�şt�r�lmes�, gel�şt�rme süreçler�n�n değerlend�r�lmes�, üret�len 

ürünler�n müşter� beğen�s�, bu beğen�n�n satın alma n�yetler�ne etk�s�, 

gel�şt�r�len ürünler� tadanların duyusal algılarına etk� eden unsurların 

�ncelenmes�ne yönel�k çalışmaların artırılması öner�lmekted�r.  
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Türk�ye Ekonom�s�nde Car� Denge Açığı 
Yapısal mı, Konjonktürel m�?* 

 
Ömer EMİRKADI** 

 
Öz 

Türk�ye ekonom�s� açısından özell�kle de son 5 yıllık süreçte, yüksek car� denge 
açıklarının ver�lmes� ve bu gel�şmeler sonucunda ekonom� gündem�ne gelen 
kırılganlıklar, dış dengey�, makroekonom�k �st�krarı sağlamaya dönük pol�t�kaların 
merkez�ne oturtmuştur. Dolayısıyla da car� �şlemler denges�ne da�r sağlıklı b�r pol�t�ka 
tasarımının gel�şt�r�leb�lmes� �ç�n öncel�kl� olarak, herhang� b�r dönemdek� car� açığın 
ne kadarının konjonktürel (çevr�msel) ne kadarının yapısal b�r sorun kökenl� olduğuna 
da�r soruların yanıtlanması gerekmekted�r.  
B�r d�ğer tartışma �se, car� açığın nedenler� ve açığın f�nansman kal�tes� üzer�ne 
yoğunlaşmaktadır. Pek çok gel�şm�ş ve gel�şmekte olan ülke g�b� Türk�ye de, b�r 
ölçüde yüksek yatırım malı �thalatına bağlı olarak kaydett�ğ� poz�t�f ekonom�k 
büyüme sonucu car� denge açığı vermekted�r ve bu trend car� açığın yüksek olduğu 
dönemlerde n�speten yüksek b�r büyüme hızı ve car� açığın düşük olduğu dönemlerde 
�se n�speten düşük b�r büyüme hızı şekl�nde karşımıza çıkmaktadır. F�nansman 
açısından da açığın kısa ya da, uzun vadel� f�nansman yoluyla karşılanması da ayrıca 
önem kazanmaktadır. 
Türk�ye ekonom�s�n�n kısa vadel� yakın tar�h�ne bakıldığında car� dengen�n çevr�msel 
faktörlerle b�rb�r�ne yakın hareket ett�ğ� görülmekted�r. Üret�m sürec�nde �thal 
g�rd�ler�n yoğun olarak kullanılması, �thalatın m�ll� gel�rle aynı yönde hareket 
etmes�ne ve dolayısıyla car� dengen�n büyümeye duyarlılığının yüksek olmasına 
neden olmaktadır. 
Car� dengeye yönel�k b�r pol�t�ka tasarlanırken bell� başlı bazı sorulara cevap 
bulunması öneml�d�r: Herhang� b�r dönemdek� car� denge açıklarının ne kadarlık b�r 
kısmı konjonktürel unsurlara bağlıdır ya da, car� açığın oluşmasında �ç talep, dış talep 
ve yurt �ç� ve yurt dışı f�yatların rolü ned�r g�b�? Bu çalışma, söz konusu soruların 
yanıtlanmasına katkıda bulunmak ve Türk�ye’de car� �şlemler denges� d�nam�kler�ne 
da�r tartışmaların sağlıklı b�r zem�ne oturtulmasına katkı sağlamak amacıyla car� 
dengen�n çevr�msel ve yapısal b�leşenler� değerlend�r�lmekted�r. 
Anahtar Kel�meler: Car� Denge, Türk�ye Ekonom�s�, Dış T�caret 
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Is Current Account Def�c�t In The Turk�sh Economy 
Structural or Countercyl�cal? 

 
Abstract 

Turkey’s economy, �n the last f�ve years, gave h�gh current def�c�ts and frag�l�t�es 
occured, wh�ch are the consequence of these def�c�ts, placed the external balance �nto 
the center of pol�t�cs that a�ms to prov�de macroeconom�c stab�l�ty. Therefore, �n order 
to develop a steady pol�cy about current account balance, f�rstly, the quest�ones that 
are how much of the current account def�c�t,�n any per�od, �s cyl�cal and how much of 
�t �s based on structural problem, need to be answered. 
Another top�c focuses on the causes of current account def�c�t and �ts f�nance 
qual�f�cat�on. Turkey, too, as �n many developed and develop�ng countr�es, g�ves 
current account def�c�t �n the result of pos�t�ve econom�cal growth, depend�ng on h�gh 
�nvestment goods �mport�ng to some extent. Th�s trend emerges as a h�gher growth 
rate when current def�c�t �s h�gh and as a lower growth rate when current def�c�t �s 
low. In terms of f�nanc�ng, �t �s �mportant to answer the def�c�t through short or long 
term f�nanc�ng. 
It may be observed that current account balance �s �n close relat�on w�th cyl�cal factor, 
cons�der�ng the short-term recent h�story of Turkey’s economy.The �ntens�ve usage 
of �mported �nputs dur�ng the product�on process causes �mports to company nat�onal 
�ncomes and hence the sens�t�v�ty to the growth of the current account balance �s h�gh. 
When des�gn�ng a pol�cy for the current account balance �t �s cruc�al for some 
quest�ons to be answered: How much of the current account def�c�t, �n any per�od, 
depends on cyl�cal elements or what are the roles of domest�c and fore�gn demand and 
domest�c and fore�gn pr�ces �n form�ng current account def�c�t? Th�s study evaluates 
the cyl�cal and structural elements of current account balance �n order to contr�bute to 
answer the the aforement�oned quest�ons and to re�nforce the suggest�ons that are 
about the current account balance �n Turkey. 
Keywords: Current Account, Fore�gn Trade, Turk�sh Economy 
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G�r�ş 
Türk�ye’de car� �şlemler açığının son yıllarda yüksek ve dalgalı b�r sey�r 

�zlemes� car� denge d�nam�kler�n�n daha �y� anlaşılmasına yönel�k çalışmaların 

önem�n� artırmaktadır. Car� �şlemler denges�ne da�r pol�t�ka tasarımının 

sağlıklı b�r şek�lde yapılab�lmes� �ç�n �se öncel�kle herhang� b�r dönemde car� 

açığın ne kadarının konjonktürel ne kadarının yapısal unsurlara bağlı olduğu 

sorusuna da yanıt bulanması gerekmekted�r. Bu çalışma da söz konusu soruya 

cevap bulab�lmey� amaçlamaktadır. 

Ekonom�k kr�z�n yaşandığı 2001 yılında GSYH’n�n % 1,9’u kadar fazla 

veren car� �şlemler denges�, 2002 yılından �t�baren ülkeye g�ren spekülat�f 

sermaye g�r�şler� ve �ç talebe bağlı spekülat�f büyümen�n etk�s�yle açık 

verm�şt�r. Car� açığın artış eğ�l�m�nde oluşu ekonom�de yarattığı kırılgan yapı 

�le kend�n� g�derek h�ssett�rm�şt�r. Türk�ye’n�n car� �şlemler denges�ne 

bakıldığında, 2001 yılından bu yana dış t�caret hacm�nde artışa karşın, car� 

�şlemler denges�nde de çok c�dd� boyutlarda açıklar kayded�lm�şt�r. Bu 

çalışmada temel amaç, Türk�ye �ç�n öneml� b�r sorun hal�ne gelen, car� 

�şlemler açığı sorununun köken�nde yatan başlıca nedenler� ve spes�f�k olarak 

da sorunun yapısal mı konjonktürel m� olduğu ortaya konulmaya 

çalışılmaktadır. 

Türk�ye ekonom�s�n�n yakın geçm�ş�ne bakıldığında car� �şlemler 

denges�n�n daha z�yade konjonktürel faktörlerle ortak hareket ett�ğ� 

görülmekted�r. Üret�m sürec�nde yoğun �thal g�rd� kullanımı, özell�kle 

�thalatın m�ll� gel�rle beraber hareket etmes�ne ve dolayısıyla car� dengen�n 

büyümeye duyarlılığının yüksek olmasına neden olmaktadır (Graf�k 1). 

N�tek�m 2001 kr�z�n� tak�ben güçlü b�r büyüme eğ�l�m�ne g�ren Türk�ye 

ekonom�s�nde car� açığın m�ll� gel�re oranı hızla artarak 2006 yılında yüzde 

6’ya ulaşmıştır (Graf�k 2). 2007 yılından �t�baren gözlenen kademel� 

yavaşlama sürec�nde emt�a f�yatlarının seyr�n�n de etk�s�yle yüksek 

düzeyler�n� koruyan car� açığın m�ll� gel�re oranı, 2009 kr�z�yle b�rl�kte 

tar�hsel olarak oldukça düşük düzeylere ger�lerken, bu dönemde �kt�sad� 

faal�yettek� kesk�n daralma enerj� dışı car� dengen�n m�ll� gel�r�n yaklaşık 

yüzde 2’s� kadar fazla vermes�ne neden olmuştur. 
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Kr�z sonrasında gözlenen yurt �ç� talep kaynaklı güçlü toparlanma ve 

zayıf dış talep görünümü car� açığın hızla gen�şlemes�ne yol açmıştır. 2011 

yılında yüzde 10’a yaklaşan car� açığın m�ll� gel�re oranı yakın tar�h�n en 

yüksek düzey� olarak gözlenm�şt�r. Bu gel�şmeler�n f�nansal �st�krar 

üzer�ndek� olası olumsuz etk�ler�n� sınırlamak amacıyla uygulamaya koyulan 

pol�t�kaların katkısıyla 2012 yılında car� açığın m�ll� gel�re oranında kayda 

değer b�r �y�leşme olmuştur. Ancak, bu düzelme sonrasında dah� car� dengen�n 

oldukça yüksek sev�yelerde kaldığı d�kkat çekmekted�r (Graf�k 2). Bu durum, 

yapısal unsurların önem�ne �şaret etmekte ve car� �şlemler denges�ne yönel�k 

d�nam�kler�n daha yakından �ncelenmes�n� gerekt�rmekted�r. 

 

Türk�ye’de Car� İşlemler Denges� Açığının Nedenler� 
B�r ülkede car� denge açığı ver�lmes�, negat�f tasarruf yapıldığını 

dolayısıyla da, o ülkede gerçekleşen ekonom�k büyümen�n dış tasarruflarla, 

b�r anlamda da uluslararası yatırımcıların terc�hler�ne bağlı olarak 

gerçekleşt�ğ�n� ortaya koyar. Ekonom�de yaşanab�lecek, an� sermaye çıkışları, 

ülke ekonom�s�n� hızlı b�r düzeltmeye zorlayab�l�r. Bu nedenle, sürdürüleb�l�r 

n�tel�ktek� b�r büyüme �ç�n, ulusal tasarrufların artırılması oldukça öneml�d�r. 

Türk�ye �ç�n car� açık; büyük ölçüde borç yaratan, f�nansmanı 

konusunda c�dd� sıkıntılar çıkaran ve ağırlıklı olarak portföy 

yatırımlar (h�sse sened�, bono, tahv�l) �le f�nanse ed�lmes� 

bakımından çoğu zaman kr�t�k eş�k düzeyler�ne gelm�şt�r. Burada 

yapılması gereken en temel şey; portföy yatırımları yer�ne 

 

 

Ömer EMİRKADI
Türk�ye Ekonom�s�nde Car� Denge AçığıYapısal mı, Konjonktürel m�?

232



 

 

doğrudan yabancı yatırımların ülkeye g�r�ş�n� sağlamak olmalıdır. 

Portföy yatırımlarının artması, ülkede sermaye çıkışlarına ve 

f�nansal p�yasalarda �st�krarsızlıklara yol açtığından, 

makroekonom�n�n olumsuz etk�lenmes�ne sebep olmaktadır. 

Aks�ne, artan doğrudan yabancı yatırımlar ekonom�k büyümey�, 

�st�hdamı ve üret�m� arttırır, ülkeye döv�z g�rmes�n� sağlar 

(Aksümer., 2012, 3). 

Türk�ye ekonom�s� açısından car� denge açığı üzer�nde etk�l� olan temel 

faktörler şu başlıklar altında sıralayab�l�r�z: 

Dış T�caret Açığı 

Türk�ye ekonom�s�nde car� �şlemler denges� açığının en öneml� neden�, 

dış t�caret açığıdır. 1980 önces� dönemde �zlenen �thal �kamec� ekonom� 

pol�t�kası �le tüket�mde kullanılan malların yurt �ç�nde üret�lmes�ne 

çalışılmıştır. 24 Ocak 1980 kararlarıyla b�rl�kte, küreselleşen dünyaya b�razda 

kontrolsüz b�r b�ç�mde eklemlenme çabaları sonucu, �hracata dayalı b�r 

ekonom�k büyüme model� uygulanmaya başlamıştır. Ne var k� b�r takım 

hukuk� ve yapısal düzenlemeler olmaksızın başlayan bu dışa açılma sürec� ve 

�lerleyen dönemde AB �le gerçekleşt�r�len Gümrük B�rl�ğ� sürec�n�n de 

katkısıyla toplam �hracatın toplam �thalatın ger�s�nde kalması dış t�caret 

açığıyla sonuçlanmıştır.  

Dolayısıyla dışa açılım sürec�, Türk�ye’n�n dış t�caret hacm�n� 

artırırken, d�ğer taraftan da dünya ekonom�s�ndek� r�skler�n Türk�ye 

ekonom�s�ne yansımasına neden olmuştur. Bu r�sklerden en öneml�ler�nden 

b�r�s� de artan dış t�caret hacm�ne karşın, car� dengen�n sürekl� açık vermes� 

olmuştur. 

Türk�ye’n�n dış t�caret denges�ne �l�şk�n b�lg�ler Tablo 1’de yer 

almaktadır. Tablo1 �ncelend�ğ�nde, dış t�carette sürekl� olarak açık ver�ld�ğ� ve 

bu açığın 2011 yılında en yüksek değer�ne ulaştığı görülmekte olup �hracatın 

�thalatı karşılama oranını da son yıllardak� en düşük düzey olan % 61,5 

c�varındadır. 
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Tablo 1. Türk�ye’n�n Dış T�caret Denges� (M�lyar $) 

 İhracat İthalat Denge İhracat/İthalat (%)

 2008 132.02 

 

201.96 -69.94 65.4 

2009 102.14 140.93 -38.79 72.5 

2010 113.88 185.54 -71.66 61.4 

2011 134.91 240.84 -105 93 

 

56 

2012 152.46 236.55 -84.08 64.5 

2013 151.80 251.66 -99.86 60.3 

2014 157.61 242.18 -84.57 65.1 

2015* 143.85 207.20 -63.36 69.4 
Kaynak: TÜİK, Dış T�caret İstat�st�kler�, Mart 2016,  *Geç�c� 

Türk�ye, dış t�carette en fazla açığı, Ç�n’e karşı vermekted�r. Ç�n’�n 

2001 yılında Dünya T�caret Örgütü’ne kabul ed�lmes�yle b�rl�kte, dünya 

genel�nde �hracatını hızla arttırmaya başlamış ve Türk f�rmaları, bu ülkeyle 

rekabet edemez duruma gelm�şt�r. Ayrıca Türk�ye �le Ç�n arasında özel t�caret 

anlaşmaları olmadığı �ç�n ve karşılıklı yatırım �l�şk�ler� yeter�nce gel�şmed�ğ� 

�ç�n Türk�ye’n�n dış t�caret açığı her geçen yıl artış göstermekted�r.  

Ç�n �le gerçekleşt�r�len �k�l� t�carette, 1996 yılında dış t�caret açığımız 

491 m�lyon dolar �ken 2015 yılında bu rakam 25 m�lyar doları bulmuştur. 

Türk�ye’de gerçekleşt�r�len üret�m�n yaklaşık dörtte üçü ara malı 

�thalatına bağımlıdır. Bu durum, �hracatı arttırırken, �thalatın da beraber�nde 

artmasını get�rmekted�r. Tablo 2’de �thalatı yapılan malların dağılımı, 

ver�lmekted�r. 

Tablo 2. İthalatın Mal Grupları Arasındak� Dağılımı (%) 

 Aramalı Sermaye Malları Tüket�m Malları 

2008 72.7 13.9 11.0 

2009 70.6 15.2 13.7 

2010 70.8 15.5 13.3 

2011 71.9 15.5 12.3 

2012 74 14.3 11.3 

2013 73 14.6 12.1 

2014 73 14.9 12 

2015* 71 16 13.1* 
Kaynak: Mal�ye Bakanlığı, *2015 değerler�, �lk 8 aylık döneme a�tt�r.  
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Enerj�de Dışa Bağımlılık ve Artan Enerj� F�yatları: 

Türk�ye enerj� �ht�yacının öneml� b�r kısmını �thal etmekted�r. 2008 

küresel kr�z�n� tak�p eden son dönemde 2009 yılı har�ç olmak üzere n�speten 

yüksek seyreden petrol f�yatlarının da katkısıyla enerj� mal�yetler�n�n artması 

sonucu öneml� oranda car� açık ver�lm�şt�r. Ger�de bıraktığımız 2015 yılı 

�t�bar�yle gerek yurt �ç� talepte görülen daralma gerekse de enerj� f�yatlarında 

yaşanan ger�leme car� açığa olumlu yönde yansırken AB’n�n �ç�nde bulunduğu 

ekonom�k sıkıntılar ve Rusya İle yaşanan kr�z neden�yle tur�zm gel�rler�ndek� 

yavaşlama bu olumlu tablonun sürdürüleb�lmes�ne engel olmaktadır. 

Tablo 3. Enerj� İthalatının Ekonom�dek� Yer� 

 Enerj� 

İthalatı 

(M�lyar 

$) 

Toplam 

İthalat 

(M�lyar 

$) 

Enerj� 

İthalatının 

Toplam 

İthalat 

İç�ndek� 

Payı (%) 

Car� 

Açık 

(M�lyar 

$) 

Enerj� 

İtha- 

latının 

Car� Açık 

İç�ndek� 

Payı (%) 

Enerj� 

G�derler� Har�ç 

Car� Açık 

(M�lyar $) 

Ham 

Petrol 

Var�l 

F�yatları 

($)*** 

2008 48.3 202.0 23.9 41.5 116.3 -6.8 91.5 

2009 29.9 140.9 21.2 13.4 223.7 -16.5 53.5 

2010 38.5 185.5 20.7 46.6 82.5 8.1 91.5 

2011 54.1 240.8 22.5 77.1 70.1 23.1 71.2 

2012 60.1 236.5 25.4 34.4 174.7 -4.7 86.46 

2013 56 251.7 22.2 64.7 86.5 -9.1 91.1 

2014 54.9 242.2 22.7 45.8 120 -2.3 85.6 

2015 39.2 207.2*3 19 32.19 121 -4.6** 45 

 Kaynak: TÜİK, Dış T�caret İstat�st�kler� Mart 2016, Mal�ye Bakanlığı Yıllık ekonom�k Rapor.  
Botaş Sektör Raporu  2014,  *2015 Kasım, **2015 Temmuz, ***�nflat�ondata.com 

 

Ayrıca Tablo 3’ü değerlend�rmeye devam edersek, enerj� g�derler� har�ç 

car� açığa baktığımızda, sorunun öneml� ölçüde aşıldığı görülmekted�r. Ne var 

k�, enerj�n�n talep esnekl�ğ�n�n çok düşük olması (F�l�pp�n�, 1999; Bernste�n 

ve Gr�ff�n, 2005; Fan ve Hyndman, 2008), enerj� �thalatının car� açık 

üzer�ndek� baskısının, kısa vadede ortadan kaldırılmasını güçleşt�rmekted�r. 
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Türk�ye’n�n enerj� �thalatının arkasında büyük ölçüde elektr�k 

üret�m�nde petrol ve doğalgaz kullanımına ağırlık ver�lmes� bulunmaktadır. 

Türk�ye’de 2016 yılında elektr�k üret�m�n�n kaynaklara göre dağılımı, Tablo 

4’de yer almaktadır. 

 
Tablo 4. 2016 Yılı Elektr�k Üret�m�n�n Kaynaklara Dağılımı 

Üret�m Kaynağı B�r�m değer� 

(megavatsaat) 

% 

Doğalgaz ve Petrol 27.724.21331.92 31.92 

H�drol�k 23.871.96827.49 27.49 

İthal Kömür 12.937.46914.90 14.90 

Taş Kömürü ve L�ny�t 13.078.95515.06 15.06 

Rüzgar 406.8275.07 5.07 

Jeotermal 1.346.8181.55 1.55 

D�ğer Term�k 1.220.8061.41 1.41 

B�ogaz  609.1000.70 0.70 

İthalat 658.2071.91 1.91 

Kaynak:enerj�atlas�.com 
 

Tablo 4’de görüldüğü g�b�, Türk�ye elektr�k enerj�s�n�n yaklaşık üçte 

b�r�n� petrol ve doğalgazla üretm�şt�r. Bu oran, dünya ortalaması olan %27’n�n 

üzer�nded�r. Türk�ye‘n�n enerj�de dışa bağımlılığı devam etmekted�r. Enerj� 

ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı‘nın (ETKB) açıkladığı 2013 b�r�nc�l enerj� 

ver�ler�ne göre �thal kaynakların oranı 2012‘de yüzde 71,5 �ken 2013‘de yüzde 

73,5‘a yükselm�şt�r. 2013‘te yerl� kaynakların b�r�nc�l enerj� tüket�m�ndek� 

payı �se yüzde 26,5 olmuştur. Önümüzdek� yıllarda bu oranın artmak b�r yana 

daha da düşmes� söz konusudur. 2014 yılında enerj� hammaddeler� �thalatın 

54,9 m�lyar dolar ödenm�şt�r. “Tükett�ğ� enerj�n�n yaklaşık dörtte üçünü 

dışarıdan �thal eden Türk�ye, enerj�de dışa bağımlılığın en yüksek olduğu 

b�rkaç ülke arasında yer almaktadır”(mmo.org.tr). 
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Şek�l 1. 1990-2013 Türk�ye Enerj� Taleb�n�n Dışa Bağımlılık Oranı (%) 

B�r�nc�l enerj� taleb�n�n yerl� üret�m �le karşılanma oranı (TYÜKO) 2012 

yılında % 27,5 olarak gerçekleşm�şt�r. D�ğer b�r �fadeyle, Türk�ye’n�n enerj�de 

dışa bağımlılığı % 72,5 düzey�nded�r (Şek�l 1). “Bu oran, özell�kle 1990’ların 

başından �t�baren doğal gaz tüket�m�ndek� büyük yüksel�şe bağlı olarak öneml� b�r 

artış gösterm�ş ve 2000’l� yılların başından �t�baren % 70’ler c�varında seyretmeye 

başlamıştır”(enerj�.gov.tr). 

İç Tasarruf Oranlarının Azlığı 

Türk�ye’de car� �şlemler açığı, hem mutlak değer hem de GSYH’nın 

oranı olarak c�dd� b�r makroekonom�k denges�zl�ğ�n varlığını göstermekted�r. 

Bu durum öncel�kle ülkem�zde var olan b�r tasarruf-yatırım denges�zl�ğ�n�n 

somut gösterges� n�tel�ğ�nded�r. Car� açık varsa bu durum �ç tasarrufların 

yatırımları karşılamaya yetmed�ğ�n� göster�r. 

“Ülkem�zde 1998 yılında GSYH’nın %24,3’ü olan ulusal tasarruf oranı 

sürekl� azalarak 2010 yılında %13,3’e düşmüştür. Bu oran 2012 de % 13,9 

düzey�ndeyken 2013 de % 12,7’ ye ger�lem�ş, 2014 yılında % 13,3 düzey�nde 

gerçekleşm�şt�r”(worldbank.org). Dolayısıyla da yurt�ç� tasarruflar yatırımları 

f�nanse edemed�ğ�nden, yatırımlar dış borçlanmayla gerçekleşt�r�leb�lmekte 

ve bu da car� açığı arttırmaktadır. 
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Dış Borç Stokunun Yüksekl�ğ� 

Dış borç stokunun yüksekl�ğ� de Türk�ye’de car� açığı arttıran b�r 

faktördür. Dış borç anapara ödemeler�, f�nans hesabı �ç�nde yer alırken, bu 

borçlar �ç�n ödenen fa�zler, car� �şlemler hesabına kayded�lmekted�r. Dış 

borçlara �l�şk�n b�lg�ler, Tablo 5’de yer almaktadır. 

Tablo 5.  Dış Borç Stokunun Car� Açığa Etk�s� (M�lyar $) 

 Dış Borç Stoku Car� 

Açık 

Dış Borç 
Fa�z 

Ödemeler� 

Dış Borç Fa�z 

Ödemeler�n�n Car� Açık    
İç�ndek� Payı (%)

 

Özel 

Kes�m 

Merkez 

Bankası 

Kamu Toplam 

2008 188.1 14.1 78.3 281 41.9 8.7 20.7 

2009 172 13.3 83.5 269 13.9 7.3 52.1 

2010 191.4 11.6 89.1 292 48.5 5.4 11.1 

2011 203.8 10.7 95.1 303.9 77.1 5.1 6.6 

2012 227.9 7.1 104 339.7 34.4 4.1 12 

2013 268 5.23 115.9 390.2 64.7 3.9 6 

2014 282.3 2.48 117.7 402.70 45.8 4 8.7 

2015 283.8 1.33 112.96 398.04 32.2 3.8 12 

Kaynak: Haz�ne Müsteşarlığı, Kamu F�nansmanı İstat�st�kler� 

Tablo 5’den de görüldüğü g�b�, ülken�n dış borç stoku sürekl� artarak, 

2015 yılı �t�bar�yle 400 m�lyar dolara ulaşmıştır. Bu borçların fa�z ödemeler�, 

car� açığı arttırmaktadır. 

“Bu bağlamda b�r açılım daha yaparsak, car� �şlemler denges� �le dış 

borç stokunda ortaya çıkan artış ve azalışlar arasında doğrudan b�r �l�şk� 

bulunmaktadır. Car� �şlemler denges�ndek� açık, uluslar arası rezervler�n 

değ�şmed�ğ� varsayımı altında, dış borç m�ktarında artışlara neden 

olmaktadır”(Em�rkad�, 2003, 41). 

 

Car� Açığın F�nansman Kal�tes� 
Türk�ye ekonom�s�nde car� açığın başlıca f�nasman kaynakları 

şunlardır:  

Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

 “ Doğrudan yabancı yatırımlar, car� açığın f�nanse ed�lmes�nde en 

sağlıklı araçlardan b�r�s�d�r”(YASED, 2011: 10). “Çünkü kr�zde ülkey� hemen 

terk edemez”(Kesk�ngöz ve Bozgey�k, 2012). Bu yönüyle, ülkede döv�z kr�z� 
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yaratma potans�yel� daha azdır. Türk�ye’ye gelen DYY m�ktarı ve bu 

DYY’n�n car� açığın f�nansmanındak� payı, Tablo 6’da görülmekted�r.      

Tablo 6. Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Car� Açığı n F�nansmanındak� Payı 
 

 DYY (M�lyar $) CA (M�lyar $) DYY/CA (%) 

2008 19.8 41.9 47 

2009 8.5 13.9 61 

2010 9.0 48.5 19 

2011 16.1 77.1 21 

2012 13.2 34.4 38 

2013 12.4 64.7 19 

2014 12.5 45.8 27 

2015* 16.8 32.2 52 

Kaynak: T.C Başbakanlık Türk�ye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 

Tablo 6’ya bakıldığında, DYY’n�n car� açığın f�nansmanında dönem 

dönem de olsa öneml� b�r yere sah�p olduğu görülmekted�r. Özell�kle Küresel 

kr�z�n �lk �k� yılında DYY g�r�ş�n�n arttığı 2008-2009 yıllarında, car� açığın 

hemen hemen yarısı DYY tarafından f�nanse ed�lm�şt�r. DYY, car� açığın 

f�nanse ed�lmes�nde öneml� b�r alternat�f olup, ülkeye daha fazla DYY 

çek�leb�lmes� �ç�n gerekl� önlemler alınmalıdır. 

Portföy Yatırımları 

Portföy yatırımları, en küçük b�r kr�z bel�rt�s�nde, ülkey� hızla terk 

ederek, ülkede döv�z kr�z�ne sebep olma potans�yel�ne sah�pt�r. Bu nedenle, 

car� açığın f�nansmanında çok güven�l�r olmayan b�r araçtır. Türk�ye’de 

portföy yatırımlarının seyr� ve car� açığın f�nansmanındak� payı, Tablo 7’de 

yer almaktadır. 

Tablo 7’den da görüldüğü g�b�, 2008 yılında, ülkeden büyük 

m�ktarlarda portföy yatırımı çıkışı olmuş ve bu hesap eks� değer almıştır. 

Gel�şm�ş ülkeler�n 2008 kr�z�n�n etk�ler�n� henüz tam olarak atlatamadığı 2010 

ve 2011 yıllarında, Türk�ye %9.2 ve %8.5’l�k büyüme oranları ve �st�krarlı 

ekonom�s�yle, portföy yatırımları �ç�n güven�l�r b�r ülke olmuş ve öneml� 

m�ktarda portföy yatırımı çekm�şt�r. Bu gelen paralar, car� açığının 

f�nansmanında da öneml� b�r yer tutmuştur. Ancak, portföy yatırımları �le car� 

açığı uzun süre f�nanse etmek mümkün değ�ld�r. 
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Tablo 7. Portföy Yatırımları ve Car� Açığın F�nansmanındak� Yer�  

 PY(M�lyar $) CA(M�lyar $)

 

PY/CA (%) 

2008 -3.8 41.9 

2009 2.9 13.9 

2010 19.6 48.5 

2011 19.5 77.1 

2012 38.36 34.4 

2013 21.39 64.7 

2014 20.85 45.8 

2015* -9.37 32.2 

-9,1 

21 

40 

25 

112 

33 

46 

-29 

Kaynak: TCMB-EVDS-Ödemeler B�lançosu Anal�t�k Sunum. *Geç�c� 

 
D�ğer Yatırımlar 

T�car� kred�ler, d�ğer kred�ler, efekt�f mevcutları ve mevduat hesapları, 

d�ğer varlık ve yükümlülükler bu hesapta kayded�lmekted�r. Türk�ye’de d�ğer 

yatırımlar (DY) hesabı poz�t�f değer vermekte ve car� açığın f�nansmanında 

öneml� b�r yer tutmaktadır. Tablo 8’de görüldüğü üzere ger�de bıraktığımız 

2015 yılında car� açığın f�nansmanının çok büyük kısmı bu hesaptan 

sağlanmıştır. Ancak bu yatırımlar, car� açığın f�nansmanında, uzun vadede 

güven�l�r değ�ld�r. Çünkü alınan kred�ler�n fa�zler�, �lerleyen yılların car� 

açığını arttıracaktır. 

Tablo 8. D�ğer Yatırımlar ve Bu Yatırımların Car� Açığın F�nansmanındak� Yer�  
 

 DY (M�lyar $) CA (M�lyar $)
 

DY/CA (%)
 2008 34.5 41.5 83 

2009 -8.3 13.4 -62 

2010 29.4 46.6 63 

2011 19.9 77.2 26 

2012 22.3 34.4 65 

2013 38 64.7 59 

2014 17.6 45.8 38 

2015* 29.6 32.2 92 
Kaynak: TCMB-EVDS-Ödemeler B�lançosu Anal�t�k Sunum. *Geç�c� 
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Net Hata ve Noksan 

B�r ülken�n dış dünya �le ekonom�k �l�şk�ler�n� gösteren ödemeler 

denges�ne �l�şk�n ver�ler�n derlenmes�nde ortaya çıkan hatalar ve eks�kl�kler�n 

ödemeler denges� tablosunda göster�ld�ğ� kaleme net hata ve noksan adı 

ver�l�yor. Çeş�tl� kayıt hataları veya eks�kl�kler� neden�yle bu hesapların 

toplamı uygulamada sıfırdan büyük ya da küçük çıkar.  

Ödemeler denges�, ç�fte taraflı kayıt yöntem�ne göre tutulan muhasebe 

s�stem�ne dayalı b�r b�lanço olduğu �ç�n tanım gereğ� dengede olması 

gerekmekted�r. O nedenle dengey� sağlayab�lmek �ç�n ortaya çıkan fark ters 

�şaretl� olarak “net hata ve noksan” adı altında yazılır ve böylece ödemeler 

denges� dengeye gelm�ş olur. 

Net hata ve noksan kalem�, genel olarak, ölçüm hataları ve tablodak� 

ver�ler�n eks�k veya fazla derlenmes�nden kaynaklanır. Net hata ve noksan 

kalem�n�n oluşmasının nedenler� arasında şunları sayab�l�r�z: “(1) Zaman 

uyumsuzlukları (İhraç ed�lm�ş malın g�d�ş tar�h�yle �hraç ed�len mal 

karşılığında alınacak paranın gel�ş�n�n farklı dönemlerde olması g�b�.) (2) 

Beyan yanlışlıkları veya hataları (Gümrük beyanlarındak� eks�kler ya da 

yanlışlar g�b�.) (3) Kayıt dışılıklar (Gel�rler�n kayda g�rmemes� ya da 

f�nansmanın kayıt dışı olarak gerçekleşt�r�lmes� g�b�.) (4) Anketlerdek� ölçüm 

hataları” (Tur�zm gel�rler�n�n bel�rlenmes�nde uygulanan anketler�n gerçeğ� 

tam olarak yansıtamaması g�b�.) (Eğ�lmez, M., 2015) 

Tablo 9. Net Hata ve Noksan ve Car� Açığın F�nansmanındak� Yer� 

 NHN (M�lyar $)
 

CA (M�lyar $)
 

NHN/CA (%)
 2008 1.97 41.5 5 

2009 2.3 13.4 31.0 

2010 -4.6 46.6 5.9 

2011 8.3 77.2 10.8 

2012 -0.9 34.4 9.0 

2013 1.4 64.7 2.2 

2014 1.6 45.8 3.5 

2015* 9,3 32.2 29 

Kaynak: TCMB-EVDS-Ödemeler B�lançosu Anal�t�k Sunum. *2015 

Tablodan da görüldüğü g�b�, 2009 yılında car� açığın %31’�, 2015 

yılında �se %29’u NHN hesabıyla kapatılmıştır. Ne var k� NHN, garant�s� 
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olmayan b�r hesaptır ve bu kalemle car� açığın uzun dönemde sürdürüleb�l�r 

olması olanaklı değ�ld�r. 

Resm� Rezervler 

Eğer car� �şlemler ve sermaye hesapları �le net hata noksan kalemler�n�n 

toplamı sıfırdan farklı b�r rakam ver�yorsa, bu rakam döv�z rezervler�ne 

aktarılır. Eğer �lk üç kalemde b�r poz�t�f bak�ye var �se (döv�z g�r�şler� çıkıştan 

fazla �se) bu kalem rezervlere aktarılır. Söz konusu poz�t�f bak�ye ödemeler 

denges� �stat�st�kler�ne eks� olarak g�rer ve rezerv artışlarına kayded�l�r.  

“Buradak� mantık, fazla veren döv�z hesabının ödemeler denges� 

�stat�st�kler�nden çıkartılarak, rezervlere eklenmes�ne dayanır. Dolayısıyla 

ödemeler denges� �stat�st�kler�nde rezerv hareketler�nde eks� �fades� 

rezervler�n artmakta olduğunu (ödemeler denges�ndek� hesabın eks�ld�ğ�n�) 

�fade eder” (Yeldan, 2005: 48-49). 

Tablo 10. Rezerv Varlıklardak� Değ�ş�m ve Car� Açığın F�nansmanındak� Yer�  
 

 RV (M�lyar $)

 

CA (M�lyar $)

 

RV/CA (%) 
2008 2.8 41.5 6.7 

2009 -0.8 13.4 -5.9 

2010 -15.0 46.6 -32.1 

2011 -1.0 77.2 -1.3 

2012 -22.8 34.4  -66 

2013 10.8 64.7 16.7 

2014 -0.47 45.8 -1 

2015* 11.8 32.2 37 

Kaynak: TCMB – EVDS - Ödemeler B�lançosu Anal�t�k Sunum. *Geç�c� 

 

Tabloda yer alan negat�f değerler, �lg�l� yıllardak� car� açığı f�nanse 

etmek �ç�n, resm� rezervlerden yararlanıldığını �fade etmekted�r. D�ğer b�r 

�fadeyle car� açığı kapatmak �ç�n, hemen her yıl, döv�z rezervler�nden 

yararlanılmıştır. Fakat bu, car� açığın f�nansmanı �ç�n uygun ve sağlıklı b�r yol 

değ�ld�r. 

 

L�teratür 
Dış denge �le �lg�l� l�teratürde farklı �kt�sad� yaklaşımlara dayanmakla 

beraber b�rb�rler�n� tamamlayıcı n�tel�ktek� norm, sürdürüleb�l�r ve çevr�mden 
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arındırılmış car� denge yaklaşımları bulunmaktadır. Çevr�mden arındırılmış 

car� denge yaklaşımı car� açığın konjonktürle �lg�l� kısmının ayrıştırılmasına 

ana trend�n anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. 

 “Sürdürüleb�l�r car� denge yaklaşımı ödemeler denges� denkl�ğ�nden 

yola çıkan b�r yaklaşım olup, ülken�n net dış varlık durumu �le uyumlu car� 

denge büyüme ve enflasyon varsayımları dâh�l�nde hesaplanab�lmekted�r” 

(Röhn, O., 2012, 14). 

Car� dengey� konjonktür etk�ler�nden ayrıştırdığımızda, eğer ana eğ�l�m 

“norm” veya “sürdürüleb�l�r” car� dengeden uzaktaysa, bu durum yapısal b�r 

takım önlemlere �şaret edecekt�r. 

Günümüzde konu �le �lg�l� olarak Bayoum�, T. ve H. Faruqee (1998), 

Isard, P. (2007) ve Graham, J. ve D. Steenkamp (2012) yaptıkları 

çalışmalarda; yurt �ç� ve yurt dışında �ç dengen�n sağlandığı dolayısıyla çıktı 

açıklarının sıfır olduğu, döv�z kurlarında görülen dalgalanmaların geçm�ş 

hareketler�n gec�kmel� etk�ler�n�n tamamlandığı car� denge görünümünü �fade 

etmekted�r. Peter ve Faruqee (1998), Lee, M�les�-Ferrett�, Ostry, Prat� ve R�cc� 

(2008), Salto ve Turr�n� (2010), Jaumotte ve Sodsr�w�boon (2010) tarafından 

yapılan çalışmalara göre; car� dengey� geç�c� ya da b�r kereye özel 

konjonktürel unsurlardan arındırmayı temel alan bu bakış açısı, özell�kle de 

denge reel döv�z kuru hesaplamalarında yoğun b�r b�ç�mde kullanılmaktadır.  

Türk�ye ekonom�s� açısından konuyla örtüşen bazı çalışmalardan 

Bénassy-Quéré, Béreau ve M�gnon (2008) çalışmasında 2005 yılı �ç�n yüzde 

4,6 olarak hesaplanan çevr�mden arındırılmış car� açık/m�ll� gel�r oranının, 

yapısal öğeler�n �ma ett�ğ� düzey�n �k� katından fazla olduğu görülmekted�r. 

Med�na, Prat ve Thomas (2010) �se; böyle b�r durumda ekonom�n�n dengeye 

geleb�lmes� �ç�n reel döv�z kuru uyarlamasına gereks�n�m olduğunu 

bel�rtmekted�r. 

Yukarıdak� tablolarda görüleb�leceğ� üzere son yıllardak� en yüksek 

m�ktarda car� açık ver�len 2011 yılında, konjonktürel etk�ler�n bel�rg�n olduğu 

görülmekted�r. Örneğ�n 2012 yılı IMF Türk�ye raporunda vurgulandığı üzere, 

�lg�l� dönem car� denge açığındak� ana trend�n, dış hesapların 

sürdürüleb�l�rl�ğ�n� gözeten b�r d�ğer yaklaşım olan ve ülkeler�n net dış 

borçluluğunu göz önüne alan norm düzey�n�n epeyce üzer�nde dolayısıyla da 

reel döv�z kurunda öneml� ölçüde değer kaybı görüleb�leceğ� bel�rt�lmekted�r. 
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Çevr�mden Arındırılmış Car� Denge 
İç ve dış konjonktürdek� dalgalanmaların car� denge üzer�ndek� 

etk�s�n�n hesaplanmasının sağlanab�lmes� �ç�n öncel�kle Türk�ye’de car� 

dengen�n d�nam�kler�n�n ana sürükley�c� kalemler�n�n bel�rlenmes� yararlı 

olacaktır. Türk�ye’de car� dengedek� hareketler�n en öneml� b�leşen�n�n mal-

h�zmet denges� olduğu, kalan kısmın GSYİH’ye oranının zaman �ç�nde 

�st�krarlı b�r sey�r �zled�ğ� görülmekted�r. Dolayısıyla çalışmada temel olarak 

mal-h�zmet �thalatı ve �hracatına üzer�ne odaklanılmakta, gel�r denges� ve car� 

transferlere herhang� b�r uyarlama yapılmamaktadır. 

Dış t�caret açığının çevr�msel unsurlardan arındırılması �ç�n herhang� 

b�r dönemde �thalat ve �hracat üzer�ndek� konjonktürel etk�ler�n hesaplanması 

gerekmekted�r. Çalışmada, Türk�ye ekonom�s�ne da�r öncek� çalışmalara 

paralel olarak, dış t�caret açığının en öneml� bel�rley�c�ler�n�n �ç talep ve dış 

talep olduğu varsayılmıştır. 

Bu çerçevede, �thalatın yurt �ç� talep, �hracatın �se küresel talep �le 

�l�şk�s� ve b�r �ş çevr�m�nde ortaya çıkab�lecek olası komb�nasyonlar Şek�l 

2’de şemat�k olarak göster�lm�şt�r. Burada D yurt �ç� taleb�, M �thalatı, Yf 

küresel taleb� (yabancı gel�r�), X �hracatı, yıldızlı �fadeler �se �lg�l� 

değ�şkenler�n uzun vadel� eğ�l�mler�n� tems�l etmekted�r. 

 

Şek�l 2. İş çevr�mler�nde İhracat ve �thalat 
Örneğ�n, 4 numaralı bölge yurt �ç� taleb�n (dolayısıyla �thalatın) uzun 

vadel� eğ�l�m�n�n üzer�nde, Yf �le �fade ed�len küresel taleb�n (dolayısıyla da 

�hracatın) �se uzun vadel� eğ�l�m�n�n altında seyrett�ğ� dönemler� tems�l 
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etmekted�r. “Güçlü �ç talep-zayıf dış talep” şekl�nde özetleneb�lecek bu 

dönemler, tıpkı küresel kr�z� tak�p eden süreçte 2010-2011 dönem�nde olduğu 

g�b� car� denge açısından en olumsuz konjonktüre tekabül etmekted�r. Öte 

yandan, dış denge açısından en olumlu görünüm dış taleb�n ve �hracatın güçlü, 

�ç taleb�n ve �thalatın �se zayıf olduğu 2 numaralı bölge �le tems�l ed�lmekted�r. 

Uyarlamanın prat�kte nasıl yapıldığının anlaşılması açısından Tablo 

2’de bas�tleşt�r�lm�ş b�r örnek ver�lmekted�r. Herhang� b�r t dönem� �ç�n �hracat 

ve �thalatın 100 dolar sev�yes�nde olduğu, dolayısıyla car� �şlemler denges�n�n 

fazla veya açık vermed�ğ� b�r durumu ele alalım. Aynı dönemde �ç ve dış talep 

uzun vadel� eğ�l�mler�n�n sırasıyla yüzde 10 ve yüzde 5 üzer�nde olsun. İthalat 

ve �hracatın talep esnekl�kler�n�n �se sırasıyla 2 ve 1 olduğunu varsayalım. Bu 

durumda, �ç ve dış talep uzun vadel� eğ�l�m�nden sapmasaydı �thalatın 

gerçekleşenden yüzde 20, �hracatın �se yüzde 5 daha düşük olacağı 

hesaplanab�l�r. D�ğer b�r �fadeyle, �thalat ve �hracatın çevr�m uyarlaması 

yapılmış düzeyler� sırasıyla 80 ve 95 dolar olacaktır. Dolayısıyla konjonktürel 

etk�lerden arındırılmış car� �şlemler hesabı 15 dolar düzey�nde b�r fazlaya 

�şaret edecekt�r. 

Tablo 11. Çeş�tl� Eğ�l�m Varsayımlar ı Altında İç ve Dış Talep Açığı (yüzde olarak) 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

İç 

Talep 
Doğrusal -6,8 -1,4 3,5 5,6 7,6 1,9 -9,8 -0,4 4,6 -0,8 

 HP -2,9 0,3 3,0 3,8 5,6 0,9 -10,0 -0,4 4,4 -1,0 

Dış Talep Doğrusal -1,1 -0,3 0,3 2,2 4,1 3,6 -2,3 -1,4 -1,1 -2,0 

 HP -1,1 -0,8 -0,8 0,5 2,3 2,3 -2,6 -0,8 0,3 0,1 

 OECD -0,1 0,8 1,4 2,4 3,1 1,2 -4,0 -2,7 -2,5 -2,9 

 Kaynak:  OECD. 

Çevr�msel etk�den arındırılmış car� dengede geç�c� f�yat hareketler�nden 

kaynaklanan aşırı oynaklıklar car� açığın yapısal boyutu hakkında sağlıklı b�r 

değerlend�rme yapmayı zorlaştıracaktır. Bu düşünceden hareketle, �thalat ve 

�hracat f�yatları �ç�n de ayrı b�r düzeltme yapılmaktadır. Dolayısıyla, çevr�m 

düzeltmes� yapılırken �ç ve dış talepte olduğu g�b� dış t�caret f�yatlarındak� 

uzun dönem eğ�l�mden sapmaların da arındırılması faydalı olacaktır. 

Yıllar �t�bar�yle CİD’ne baktığımızda 2009 yılında car� dengen�n ana 

eğ�l�m�ne kıyasla daha olumlu b�r görünüm �zlemes�nde �thalat ve dolayısıyla 
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�ç taleptek� daralmanın öneml� b�r rol oynadığı görülmekted�r. 2011 yılında 

�se her üç alt b�leşen�n katkısının da olumsuza dönmes�yle tam ters� b�r res�m 

ortaya çıkmıştır.  

Küresel kr�z sonrasında hızlı sermaye g�r�şler�n�n de etk�s�yle güçlü �ç 

talep ve zayıf dış taleb�n b�r arada gerçekleşmes� 2011 yılında car� açıktak� 

konjonktürel artışı z�rveye çıkarmıştır. TCMB’n�n 2011 yılına g�rerken 

TCMB b�r yandan kred�ler ve �ç taleb� sınırlayıcı önlemler alınırken d�ğer 

yandan döv�z kurunun �kt�sad� temellerle daha uyumlu hareket etmes� 

sağlanarak �ç ve dış talep b�leşenler� arasındak� denges�zl�k g�der�lmeye 

çalışılmıştır. 

Bunların yanı sıra, altın t�caret�ndek� oynaklık da car� dengede geç�c� 

dalgalanmalara yol açmaktadır. Özell�kle 2012 yılında altın �hracatındak� 

olağandışı artış neden�yle ana eğ�l�m� sağlıklı yorumlamak mümkün değ�ld�r. 

“2012 yılında İran’a ve B�rleş�k Arap Em�rl�kler�ne yapılan �hracat neden�yle 

altın �hracatı ana eğ�l�m�nden  c�dd�  oranda sapmıştır. Bu gel�şmen�n hesaba 

katılmaması konjonktürel etk�lerden arındırılmış car� dengey� olduğundan 

daha �y� göstereceğ�nden yanıltıcı olab�lecekt�r”(Kara ve Sarıkaya., 2013, 18). 

2014 yılında �se büyüme hızının yüzde 2,9’a ger�lemes�yle Car� 

açık/GSYH yüzde 5,8 düzey�ne �nm�şt�r. 2014 yılında car� açığın 

ger�lemes�nde rol alan d�ğer öneml� b�r faktör 2013 yılının son çeyreğ�nden 

�t�baren düşmeye başlayan enerj� f�yatlarının dış t�caret açığını h�ssed�l�r b�r 

şek�lde düşürmes�nden kaynaklanmaktadır. TCMB, 2010 yılından �t�baren 

tekrar öneml� b�r büyümen�n gerçekleşmes� �le kred� taleb�ndek� artışların 

önüne geç�leb�lmes� �ç�n kred�ler� daraltarak �ç taleb� kısmak ve �thalatı da 

yavaşlatmak amacıyla düşük fa�z, gen�ş fa�z kor�doru ve zorunlu karşılık 

oranlarının yükselt�lmes�ne yönel�k pol�t�kalar uygulamıştır.  

TCMB, 2015 yılının sonuna doğru �se kurların yükselme eğ�l�m� 

göstermes�nden dolayı fa�zler�, zorunlu karşılık oranlarını ve rezerv ops�yon 

katsayılarını değ�şt�rmem�şt�r. Çünkü doların yükselmes� �thal g�rd� f�yatlarını, 

borçların TL karşılığını ve açık poz�syonlarını artırmaktadır. Bu durumdan en 

çok etk�lenen reel kes�m ve reel kes�m üret�mler�d�r. “D�ğer taraftan kurların 

yükselmes� beraber�nde enflasyonu artırdığı �ç�n kurların denetlenmes� dolaylı 

ve doğrudan yabancı yatırımların ülkeye g�r�ş�n�n özend�r�lmes�ne bağlıdır. 

Dolayısıyla son dönemde fa�z oranlarının yükselt�lmes� gerekl�l�ğ� tartışılır 

hale gelm�şt�r” (Eğ�lmez, M., 2015). 
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Sonuç 
Car� açıktak� çevr�msel hareketler�n b�leşenler�ne ayrıştırılarak 

�ncelenmes�, para pol�t�kası veya d�ğer konjonktürel (yapısal olmayan) 

pol�t�ka tedb�rler�n�n sınırlarının anlaşılması açısından öneml� b�lg� 

sunmaktadır. Yurt �ç�ndek� konjonktürel pol�t�kaların küresel talep veya 

�thalat f�yatları üzer�nde kontrolü son derece sınırlıdır. Bu nedenle yapısal 

olmayan yurt �ç� pol�t�kaların car� açığın daha çok �ç talep ve �thalattan 

kaynaklanan kısmına odaklanmaları daha sağlıklı olacaktır.             

Son dönemde yapısal car� açığı azaltma konusunda öneml� adımlar 

atılmıştır. Ancak bu düzenlemeler�n etk�s�n�n orta ve uzun vadede alınacağı 

düşünülmekted�r. Dolayısıyla bu çalışmanın bulguları kısa vadede �kt�sad� 

büyümeden ödün vermeden car� açığı yüzde 5’ler�n bel�rg�n olarak altına 

�nd�rmen�n oldukça güç olduğunu göstermekted�r. Ayrıca en büyük t�caret 

partner�m�z durumundak� Euro bölges�nde taleb�n uzunca b�r süred�r zayıf 

olması ve bu eğl�m�n b�r sure daha devam etme olasılığının bulunması, 

�lerleyen süreçte car� dengen�n makroekonom�k ve f�nansal �st�krar açısından 

önem�n� koruyacağına �şaret etmekted�r. 

Sonuç olarak; Türk�ye’de car� �şlemler açığı öneml� b�r sorundur ve 

zayıf formda sürdürüleb�l�rd�r. Sürdürüleb�l�rl�ğ�n arttırılab�lmes� �ç�n; 

enerj�de dışa bağımlılık mümkün olduğunca azaltılmalı, (petrol f�yatlarının 

2016 yılının �lk 5 ayında geçen yılın f�yatlarına göre çok düşük olduğunu, 

dolayısıyla petrol �thalatına c�dd� kaynak harcayan b�r ülke olarak bu düşük 

f�yattan oldukça fazla yararlandığımızı unutmadan bu etk�yle car� açığımızın 

Mart 2016 �t�bar�yle 30 m�lyar doların altına ger�led�ğ�n� göz ardı etmemel�y�z. 

Ne var k� petrol f�yatları son dönemde yen�den artış eğ�l�m�ne g�rm�ş 

yükselmeye başladığından car� açığın düşüşüne katkı yapan petrol f�yatları bu 

etk�y� kaybedecek hatta büyük olasılıkla olumlu etk� ters�ne dönmeye 

başlayacak olması �ht�mal� car� açığın yen�den yüksel�şe geçmes�ne yol 

açab�lecekt�r. İhracat arttırılıp, �thalat azaltılarak, dış t�caret açığı azaltılmalı, 

bu bağlamda sermaye malları ve aramalarının yurt �ç�nde üret�m� daha fazla 

teşv�k ed�lmel�, ülkeye daha çok doğrudan yabancı yatırım çek�lmeye 

çalışılmalı, ülkede faal�yet gösteren yabancı yatırımcıların kârlarını, kend� 

ülkeler�ne transfer etmek yer�ne, tekrar yurt �ç�nde yatırıma dönüştürmeler� 

teşv�k ed�lmel�d�r. 
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Örgütler�n Yönet�m� Açısından Ah�l�k Örgütüne Genel 

B�r Bakış; Tar�h�  B�r Araştırma* 
                                                                                                    

İhsan CORA**                                                                                                                             

                                                                                                                               

                                                                    Öz 
Bu çalışmanın konusunu geçm�şte Anadolu Türk toplumunun ekonom�k, sosyal ve 
kültürel hayatının düzenlenmes�nde öneml� b�r rol oynayan “ah�l�k örgütü” 
oluşturmaktadır. Ah�l�k; XIII. Yüz yılın �lk yarısından başlayarak XX. Yüz yılın 
başlarına kadar Anadolu’nun şeh�r kasaba ve köyler�ndek� esnaf ve sanatkarlara 
elaman yet�şt�ren, �şley�şler�n� düzenleyen ve kontroller�n� yapan b�r örgüttür. Ah�l�k, 
İslam� �nançlar �le Türk örf ve adetler�n� kaynaştıran b�r düşünced�r. Bu düşüncede 
�nsan s�stem�n temel�ne oturtulmuş ve her şey onun mutluluğu üzer�ne kurulmuştur. 
Y�rm� b�r�nc� yüzyılda, kuşlar g�b� uçmayı öğrend�k, uçaklar yaptık. Balıklar g�b� 
yüzmey� öğrend�k, den�zaltılar yaptık. Ama kardeşçe yaşamayı öğrenemed�k. Bu 
çalışmada, aşağıdak� problemlere “ah�l�k örgütünün” nün nasıl çözüm bulduğunu 
araştırdık. Çünkü �lerlemek �steyen m�lletler hamle yapab�lmek �ç�n geçm�şe 
bakmaları lazımdır.  Tıpkı b�r hendeğ� atlayıp geçeb�lmek �ç�n üç adım ger� atmak 
gerekt�ğ� g�b�. Bu amaçla şu sorulara cevap aradık.1-Bu gün ah�l�k örgütünden 
alınacak dersler var mıdır? 2-Ülken�n her yer�nde uzun süre malların f�yatlarını nasıl 
aynı tutab�lm�şt�r? 3-Örgütü bu kadar güçlü kılan faktörler nelerd�r? 4- Emek ve 
sermayey� nasıl barıştırmıştır? 5- Güzel ahlak �le sanatı nasıl b�rleşt�rm�şt�r? 6-Esnaf 
ve sanatkarların f�nansman sorunlarına nasıl çözmüştür? Tar�h� kaynakları 
�nceled�ğ�m�zde gördük k� ah�l�k örgütü bu sorunlara or�j�nal ve özgün çözümler 
bulmuştur. Örneğ�n esnaf ve sanatkarların f�nansman sorunlarını gel�şt�rd�ğ�  “orta 
sandıkları” metoduyla büyük ölçüde çözmüştür.  
Anahtar Kel�meler: Örgütler�n Yönet�m�, Ah�l�k Örgütü, Esnaf ve Sanatkar, Ah�l�k 
Kültürü          
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An Overv�ew Of Akh�sm From Management Of 

Organ�zat�ons Perspect�ve: A H�stor�cal Research 
 

Abstract 
Th�s study �s about the Akh�sm organ�zat�on wh�ch played a s�gn�f�cant role �n 
govern�ng the econom�cal, soc�al, and cultural l�fe of Anatol�an Turk�sh soc�ety �n the 
past. Akh�sm, dat�ng from the f�rst half of 13th century t�ll the beg�nn�ng of 20th 
century, was an �nst�tut�on that prepared workforce for tradesmen and craftsmen �n 
Anatol�an c�t�es, towns and even �n v�llages and governed the�r operat�ons. It also 
funct�oned as govern�ng and control mechan�sm of these groups. Akh�sm �s a system 
of pr�nc�ples that comb�nes the Islam�c bel�efs and Turk�sh common law. In th�s 
system, human �s placed at the center and everyth�ng �s founded for h�s happ�ness. In 
21st century, we learned how to fly l�ke b�rds and bu�lt a�rcrafts; we learned how to 
sw�m and bu�lt submar�nes. Yet we couldn’t learn how to l�ve �n harmony and �n a 
fr�endly manner. In th�s study, we seek how Akh� organ�zat�on found solut�ons to the 
problems. Nat�ons who want to make a leap forward should look at the past as �t �s 
necessary to go back a few steps to jump over a d�tch. W�th th�s goal, we looked for 
answers for follow�ng quest�ons: 1) Are there any lessons to be taken from Akh�sm? 
2) How d�d �t stab�l�ze the reta�l pr�ce all over the country? 3) What are the elements 
that make Akh�sm so powerful? 4) How d�d �t reconc�le labour and cap�tal? 5)  How 
d�d �t comb�ne moral values and craftsmansh�p? 6) How d�d �t solve the f�nanc�ng 
problems of tradesmen and craftsmen?. When we look through arch�ves, we have 
found that Akh�sm found authent�c solut�ons to these problems. As an example, �t 
solved the f�nanc�ng problems of tradesmen and craftsmen at a greater extent by 
develop�ng “common safe” method. 
Keywords: Management of Organ�zat�ons, Akh�sm Organ�zat�on, Tradesman and 
Crafstman, Akh�sm Culture  
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G�r�ş 

Günümüzde �nsanlar dünyaya gözler�n� örgütler �çer�s�nde açmakta, 

örgütler �çer�s�nde yaşamakta, çalışmakta, eğ�t�m görmekte, eğlenmekte, 

�badet etmekte ve sonunda da hayata gözler�n� örgütler �çer�s�nde 

kapatmaktadırlar. Bu nedenle örgütler �nsanların hayatlarında öneml� b�r yer 

�şgal eder ve örgütlerden yoksun b�r �nsan toplumu düşünülemez. Çünkü 

�nsanlar �ht�yaçlarını karşılamak ve hayatlarını devam ett�reb�lmek �ç�n 

toplum hal�nde yaşamak ve çalışmak zorundadırlar. İnsan dünyaya b�r örgütün 

üyes� olarak gel�r k� bu örgütün adı “a�le” d�r. A�le, �nsanın yeryüzünde 

kurduğu �lk ve temel örgüttür. İnsan büyüdükçe �l�şk�ler� a�les�n�n dışındak� 

başka çevre örgütler�ne geçer ve olgunluk çağında �se tamamen kend�n� 

toplumun örgüt ağı �ç�nde bulur. Bu yüzden tar�h�n bütün dönemler�nde 

�nsanlar hayatlarını hep örgütler kurarak sürdürmüşlerd�r. Örgütler�n 

kurulmalarının temel neden� �nsan �ht�yaçlarıdır. Çünkü �nsanlar tek başlarına 

karşılayamadıkları �ht�yaçlarını örgütler aracılığıyla daha kolay, daha çabuk 

ve daha ucuza karşılarlar. Örneğ�n çamura saplanan b�r arabayı b�r �nsan tek 

başına çamurdan çıkaramaz. Ama beş k�ş� aynı anda ve aynı yönde �terse 

arabayı çamurdan çıkarab�l�rler. Bu açıdan örgütler, �nsanlar tarafından 

kurulan ve onların yalnız başlarına gerçekleşt�remeyecekler� amaçlarını 

gerçekleşt�rmeye yarayan toplumsal kuruluşlardır. Bugün dünyanın her 

yer�nde b�r çok �nsan mal ve h�zmet üretmek amacıyla durmadan çalışmakta 

ve b�r çok �nsan da bu çalışmaları yönetmekted�r. İşte bütün bu faal�yetler “ 

örgüt” den�len ekonom�k, sosyal, kültürel, s�yasal ve d�n� amaçlı b�r �şb�rl�ğ� 

�ç�nde yer�ne get�r�lmekted�r(H�cks,1979;23). İbn-� Haldun “mukadd�me“ adlı 

eser�nde �nsanların yaşamlarını devletler�n yaşamlarına benzeterek nasıl k� 

�nsan doğumundan �t�baren çocukluk, gençl�k olgunluk ve �ht�yarlık 

dönemler�nden geç�yorsa devletlerde aynı aşamalardan geçer demekted�r 

(Haldun,1990;431). 

Örgütler hakkındak� bu genel b�lg�lerden sonra da d�yoruz k� bu 

makalen�n konusunu atalarımızın yüzyıllar önce esnaf ve sanatkar örgütü 

olarak “ kardeşl�k” temeller� üzer�ne kurduğu “ah�l�k örgütü” oluşturmaktadır. 

Maz�s� Osmanlı Devlet�’n�n kuruluşundan daha önces�ne, Selçuklular 

dönem�ne kadar g�den ah�l�k hakkında günümüzde çok az şey b�l�nmekted�r. 

Bu konuda çalışan b�l�m adamlarının, öneml� b�r çoğunluğunu tar�hç� ve 

�lah�yatçılar oluşturmaktadır. Bununla b�rl�kte az sayıda �kt�sat ve �şletmec� de 
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bu konuda çalışmaktadır. Halbuk� ah�l�ğ�n d�n�, ve tar�h� yönü kadar tedar�k, 

üret�m, dağıtım, bölüşüm, tüket�m, yönet�m, pazarlama v.b. g�b� �kt�sat ve 

�şletmec�l�k yönü de vardır. Hatta Ah� b�rl�kler� bugünkü KOBİ’ler�n 

karşılığıdır d�yeb�l�r�z.  

Ah�l�kte �nsan s�stem�n merkez�ne konulmuş ve her şey onun mutluluğu 

�ç�n düşünülmüştür. H�ç b�r şeye �nsandan daha fazla değer ver�lmem�şt�r. 

Çünkü İslam �nancına göre �nsan yaratılmışların en şerefl�s�d�r. İnsanı b�r 

bütün olarak ele alan ve onu bütün yönler�yle gel�şt�rmeye çalışan ah�l�k 

�nsanın sadece manev� hayatını değ�l, ekonom�k, sosyal ve kültürel hayatını 

da düzenlemekted�r. 

 

Araştırmanın Amacı, Önem� ve Katkısı 
Atalarımızın yüzyıllar önce kurduğu “ah�l�k örgütü” b�r çok nedenden 

dolayı araştırmaya değer b�r konudur. Çünkü aşağıdak� sorular öneml�d�r  ve 

çalışmada bu sorulara cevap aranmıştır. 

1- Yıllardır �kt�sad� kalkınma çabası �çer�s�nde olan ülkem�z�n bunu 

gerçekleşt�reb�lmes� �ç�n ah�l�kten alınacak dersler var mıdır? 2-Ulaşım ve 

haberleşme araçlarının gel�şmed�ğ� yıllarda çok gen�ş b�r coğraf� alana yayılan 

�mparatorluğun çeş�tl� yerler�nde malların f�yatlarını nasıl aynı tutab�l�yordu?     

3-Örgütü bu kadar güçlü kılan faktörler nelerd�r? 4-Günümüzün bütün 

�mkanlarına rağmen, �şç� ve �ş veren send�kalarıyla emek ve sermayey� 

barıştırıp grev ve lokavtları engellemek mümkün değ�lken ah�l�k, emek ve 

sermayey� nasıl barıştırmıştır? 5- Bu gün b�r çok konuda sahtekarlık, 

rüşvetç�l�k ve karaborsayı önlemek çoğu kez mümkün olmadığı halde ah�l�k 

büyük ölçüde bunu önleyerek güzel ahlak �le sanatı nasıl b�rleşt�rm�şt�r? 6-

Esnaf ve sanatkarların kred� ve f�nansman sorunlarını ”orta sandıkları” �le 

nasıl çözmüştür? Sorularına cevap aradık. Bu problemler bu gün bütün 

ülkeler�n sorunudur. Dolayısıyla bu problemler�n çözümü günümüzün 

sorunlarının da çözümüdür. 
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Ah�l�ğ�n Anlamı Tanımı, Kuruluşunu Hazırlayan Nedenler  

Ve Benzer Örgütlerden Farkı 
Ah�l�ğ�n Anlamı ve Tanımı 

Güzel ahlakın, m�saf�rperverl�ğ�n ve sanatın uyumlu b�r sentez� olan ve 

Anadolu’da kend�ne has b�r fütüvvet şekl� olarak ortaya çıkan ah�l�k  “ 

kardeşl�k” demekt�r. “Ah�” kel�mes�n�n nerden geld�ğ� �se tartışmalıdır. Bu 

konuda b�r f�k�r b�rl�ğ� yoktur. Konu üzer�nde yapılan tartışmaların �k� boyutu 

vardır. B�r�nc�s�ne göre ah�l�k Arapça kardeş anlamına gelen “ah�” 

kel�mes�nden gelm�şt�r. İk�nc�s�ne göre �se Orta Asya Türkler�’n�n kullandığı 

el� açık, cömert, y�ğ�t anlamlarına gelen ve Kutadgu B�l�g’de de geçen “akı” 

kel�mes�nden gelm�şt�r (Çağatay, 1981;17). Öneml� olan kel�men�n 

et�moloj�s�nden z�yade kamu değ�l, b�r s�v�l toplum kuruluşu olan bu d�nsel, 

sosyal ve �kt�sad� örgütün adının “ah�l�k”  yan� kardeşl�k olması ve temel�nde 

kardeşl�k ruhunun bulunmasıdır. Çünkü bu gün dah�, en çok �ht�yaç 

duyduğumuz husus b�rb�r�yle kardeş b�r toplum olarak yaşayamayışımızdır 

(Ham�toğulları, 1986;135).                                                                                                                                          

Ah�l�ğ�n çeş�tl� yönler�n� d�kkate alarak tanımını yapab�l�r�z. Konuya 

örgütler�n yönet�m� açısından baktığımız �ç�n örgüt olarak ah�l�ğ�n tanımını 

şöyle yapab�l�r�z; Ah�l�k  XIII . Y.Y.’ın �lk yarısından başlayarak  XX. Y.Y.’ın 

başlarına kadar Anadolu’nun şeh�r kasaba ve  köyler�ndek� esnaf ve 

sanatkarlara  eleman yet�şt�ren, �şley�şler�n� düzenley�p kontroller�n� yapan, 

ekonom�k, sosyal ve kültürel özell�kl� b�r örgüttür (Çağatay, 1981;3).Ah�l�k 

Azerbaycan’ dan  Bosna’ya Kırım’dan Sur�ye’ye kadar  hep Türk’ ler�n 

oldukları yerlerde görülmüştür. Bu nedenle ah�l�k b�r Türk 

kuruluşudur(Çağatay, 1981;5).                                                                                                 

Ah�l�k Örgütünün Kuruluşunu Hazırlayan Unsurlar 

Anadolu, 1071 yılında Malazg�rt savaşıyla Türkler tarafından 

fethed�ld�kten sonra b�r çok kez doğudan gelen Türk göçler�ne kucak açmıştır. 

Kaynaklardan bu göçler�n b�rkaç yüz yıl devam ett�ğ�n� öğren�yoruz. Orta 

Asya’dan batıya doğru göç eden �lk gelenler�n Horasan ve Azerbaycan 

bölgeler� Türkler�n el�nde bulunması neden�yle Anadolu’ya göçler� normal 

şek�lde sürmüştür. Sürüler�yle batıya doğru yol alan bu öncü gruplar 

karşılaştıkları engellere d�renerek, savaşarak yen� geld�kler� bölgelere 

yerleşm�şlerd�r. Böylece Orta Asya’dan İran’a ve İran’dan Anadolu’ya doğru 

yer değ�şt�ren bu hareket düşünce, edeb�yat, kültür ve sanat öğeler�n� de 
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beraber�nde get�rm�şt�r. Moğolların �şgal ve yıkımı karşısında dönem�n; 

Taşkent, Buhara, Semerkant, Merv g�b� kentler�n esnaf ve sanatkarlarının 

büyük b�r kısmı Anadolu’ya gelm�şlerd�r (Ham�toğulları,1986;138). Bu 

göçler�n öncek�ler� Moğol saldırılarından kaçmak �ç�n yapılmıştır. 

Sonrak�ler�n temel�nde �se değ�ş�m arzusu vardır. Amaç, Orta Asya’nın soğuk, 

kurak ve sert �kl�m�nden kurtulmak daha �y� otlak, kışlak ve yurt ed�nmek ve 

aynı zamanda kend� alplık, y�ğ�tl�k, kahramanlık vasıflarına b�r uygulama 

alanı bulmaktır. Ancak, bu esnaf ve sanatkarlar geld�kler� bu topraklarda �k� 

tehl�keyle karşılaştılar. B�r�nc�s�, Rum kökenl� yerl� halk karşısında 

varlıklarını koruyab�lmek, �k�nc�s� �se Anadolu’ya kadar onları kovalayan 

Moğol saldırıları. İşte bu �k� tehl�ke, Türk toplumunu yen� b�r örgütlenme 

model�ne zorladı. Bu yüzden yerl� Rumların rekabet�ne karşı kend� sanat ve 

kab�l�yetler�n� gel�şt�rmek ve Moğol saldırılarına karşı savaş gücünü artırma 

çabaları ah�l�ğ�n kuruluşunun temeller�n� oluşturmuştur. Bu tar�hlerde 

Anadolu’da Mevlana Celalett�n-� Rum�, Hacı Bektaş� Vel�, Baba İlyas, Ah� 

Evran g�b� büyük düşünürler toplumun �ht�yaçlarını karşılamaya 

çalışıyorlardı. Mesela, Mevlana Konya’da �nsanları b�r amaç etrafında 

toplayarak onlara ahlak ve hoşgörü telk�n ed�yor, Baba İlyas, �kt�dara 

yöneltt�ğ� eleşt�r�ler�yle halka yapılan baskıları azaltıyor, Hacı Bektaş� Vel� 

köylü ve göçebe halkın �ht�yaçlarını karşılıyordu, Ah� Evran’da konunun 

�kt�sad� boyutlarını ele aldı. İşte bu entelektüel  k�ş�ler toplumun yaşama, 

çalışma ve d�renme güçler�n� gel�şt�rerek ah�l�ğ�n temeller�n� oluşturdular 

(Ham�toğulları, 1986;139).  

Ah�l�ğ�n kurucusu Ah� Evran’dır. Bu gün Kırşeh�r’de kend� adını 

taşıyan cam��n�n avlusunda yattığına �nanılan Ah� Evran’ın asıl adı Nasur�dd�n 

Mahmut’tur. “Ah� Evran” onun menkıbev� adı olup bu ad �le tanınmıştır. 1171 

yılında Azerbaycan’ın Hoy kent�nde doğmuştur. B�r �kt�sat b�lg�n� olan Ah� 

Evran’ın b�r çok eser� vardır. En b�l�nen� ve b�r s�yasetname özell�ğ� taşıyan 

“Leta�f-� H�kmet” adlı eser�yle devr�n sultanına öğütler verm�şt�r 

(Bayram,1986.175-176). Hocası Evhadud-d�n K�rman�’n�n kızı Fatma �le 

evlenm�ş ve hanımı da “Fatma Bacı” ya da “Kadın Ana”   adıyla Anadolu’nun 

�lk kadın örgütler�nden b�r� olan “Bacıyan-ı Rum” (Anadolu bacıları) 

örgütünün kurucusudur(Bayram,1987). XXI. y.y.’da b�le  kadın g�r�ş�mc�ler�n  

yeter�nce örgütlenememeler�ne rağmen XIII. y.y. ‘da  kadınların da ah�l�ğ�n 

örgütlenme model�ne katılmaları öneml�d�r.  
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Ah� Evran’ın debbağ(der�c�)olduğu b�l�nmekted�r. Önceler� 

debbağların, daha sonrada bütün sanatların p�r� (Ah� Baba) kabul ed�len Ah� 

Evran’ın sanat olarak debbağ lığı seçm�ş olmasının neden� şöyle açıklanab�l�r; 

Atlı asker ve göçebe olan b�r toplumsal yapının olduğu b�r zamanda bu günkü 

g�b� naylon, plast�k, alüm�nyum g�b� maddeler yoktu, �ht�yaç duyulan yemen�, 

ç�zme, ayakkabı, at eyerler�, kuskun, yular, kemer, kırba g�b� eşyalar der�den 

yapılıyordu.Dolayısıyla  bu eşyaların yapıldığı der�n�n �şlenmes� gerek�rd�. 

İşte bu  nedenle Ah� Evran debbağ lığı seçm�ş olab�l�r 

(Ham�toğulları,1986;137).                                                                                  

Ah�l�ğ�n Benzer� Örgütler ve Onlardan Farkı 

On üçüncü yüzyılın ortalarından �t�baren Türk toplumunun sosyal, 

ekonom�k ve kültürel hayatında öneml� b�r rol oynayan Ah�l�k örgütünün 

kaynağını araştıran b�l�m adamları bazı benzerl�kler� d�kkate alarak O’nun 

B�zans loncalarının b�r devamı olduğunu zannetm�şler ya da �lkeler�n�n b�r 

kısmını fütüvvet namelerden alması neden�yle fütüvvetç�l�ğ�n b�r kopyası 

saymışlardır. Bunlardan başka Ah�l�ğ�: Melam�l�k, Batın�l�k, İhvan-üs Safa 

hatta Masonluk g�b� örgütlere benzetenler de olmuştur(Çağatay,1997;60). 

Onlardan h�ç etk�lenmem�şt�r demek doğru değ�ld�r. Böyle b�r yorum, 

sosyoloj�k kanunlara da aykırıdır(Güllülü,1992;67) Elbette k� karşılıklı 

etk�leşmeler olmuştur. Ancak ah�l�k bu örgütler�n kopyası değ�ld�r. Bu 

konudak� araştırmalar bu örgütün Türklere has or�j�nal b�r sentez olduğunu 

ortaya koymuştur(Çağatay,1981;49). 

Gen�ş halk k�tleler�n� organ�zasyonunu �ç�ne alan ah� b�rl�kler� 

şek�lc�l�ğe çok önem verm�şt�r. Hatta bu b�rl�kler�n yüzyıllar boyunca 

yaşamasının sebepler�nden b�r� de onların bu aşırı şek�lc�l�ğ�yle �lg�l�d�r. 

Çünkü ah� b�rl�kler�nde kurallara, törelere ve törenlere bağlanmamış h�çb�r 

faal�yet yoktur. Ayrıca bu törenler anlamsız b�r takım seremon�lerden �baret 

olmayıp b�rl�ğ�n �deoloj�s�n�n z�h�nlere yer etmes� amacına yönel�kt�r. Ah� 

zav�yes�ne kabul ed�len b�r çırak, bu törenler�n anlamından çok şekl�n�n etk�s� 

altında kalmaktadır. Bu törenler dolayısıyla ah� b�rl�kler� b�r yandan 

masonluğa, b�r yandan da çeş�tl� tar�katlara özell�kle de Bektaş�l�ğe 

benzet�lmekted�r. Masonlukta da bu b�rl�klerde gördüğümüz çeş�tl� h�yerarş�k 

statüler�n bulunması, törenler�n şek�l yönünden b�rb�r�ne benzemes�, her �k� 

örgütün de g�zl�l�ğe önem vermes�, bazı �ş avadanlıklarına �deoloj�k anlamlar 

yüklenmes� g�b� nedenlerle bu benzetme yapılmaktadır. Ancak masonlukla 
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ah�l�k arasında bu tür benzerl�kler görülse de her �k�s�n�n aynı tar�h� temele 

dayalı olduklarını söyleyeb�lecek del�llere sah�p değ�l�z(Güllülü,1992;161).           

Ah�l�k örgütü �le batıdak� loncaları karşılaştırdığımız zaman �se her �k� 

organ�zasyon yaklaşık olarak aynı döneme tesadüf etmekted�r. Bu durumda 

akla gelen soru şudur; Orta çağda Hır�st�yan ve Müslüman dünyasındak� 

meslek kuruluşlarının hang�s� d�ğer�ne örnek teşk�l etm�şt�r? Bu sorunun 

cevabı yukarıda olduğu g�b� her �k�s� de b�r b�rb�r�n� hem etk�lem�ş ve hem de 

etk�lenm�şlerd�r olmalıdır. Çünkü bu �k� organ�zasyon kuruluş ve 

fonks�yonları �t�bar�yle b�rb�rler�ne benzemekle beraber �ç�nde doğup 

gel�şt�kler� ekonom�k, sosyal ve s�yasal şartlar farklı olmaları neden�yle b�r 

çok farklılıklar da taşımaktadırlar (Ery�ğ�t,1989;55).Örneğ�n her �k� 

organ�zasyonda da ustaların çalıştıracağı çırak sayısı lonca veya örgüt 

tarafından bel�rlenmekted�r. Her �k�s�nde de zaman �ç�nde bu kuraldan 

sapmalar olmuştur. Usta olmak �ç�n gerekl� b�lg� ve becer�y� kazanmış fakat 

dükkan sayısı sınırlı olduğundan usta sayısının artışını önlemek amacıyla ara 

statü olarak “kalfalık” �cat ed�lm�şt�r. Böylece kalfalar ustanın çalıştırdığı 

vasıflı elaman konumunda kalmışlardır. Bunun g�b� b�r çok benzerl�kler�ne 

rağmen Ah� b�rl�kler�nde batıdak� loncalardan faklı olarak d�n� �nanç ve 

değerler batı loncalarına göre daha fazladır. Hatta d�yeb�l�r�z k� ah�l�ğ�n her 

�lkes�n�n temel�nde İslam d�n�n�n em�r ve yasakları vardır. Ah�l�k Anadolu’da 

b�r tar�kat anlayışı �le doğmuş, ama zamanla meslek ve sanat yönü öne 

çıkarken batı loncalarının çıkışı �se sadece t�car�d�r (Ery�ğ�t,1989;56-57).     

 

Ah� B�rl�kler�nde Örgütlenme, Üyel�k Ve Yönet�m  
Örgütlenme 

Ah�l�k, esasında herkese açık olmasına rağmen, daha z�yade esnaf ve 

sanatkarlar arasında örgütlenm�şt�r. İş� olan ve fütüvvet namelerde yazılı 

ka�delere uymayı kabul eden herkes örgüte katılab�l�r. Bu nedenle de ah�l�k 

den�l�nce esnaf, esnaf den�l�nce de ah�l�k akla gel�r. D�ğer yandan ah�l�ğ�n 

Türk esnaf ve sanatkarları arasında gel�ş�p yaygınlaşması da tesadüf� değ�ld�r. 

Çünkü bu model Müslüman –Türk esnafının hayat anlayışına da uygundur. 

Çünkü İslam d�n� el�n�n emeğ�yle geç�nmey� mukaddes sayar.   

Ah�l�k önceler� debbağ, saraç ve kunduracıları kapsayan b�r örgüt 

olarak ortaya çıkmış ve daha sonra gel�şerek otuz �k� sanat dalını kapsayan b�r 

konfederasyon hal�ne gelm�şt�r. Bu nedenle ah�ler Anadolu’nun hemen her 
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şeh�r, kasaba ve hatta köyler�nde mevcuttur. Ah�ler, esnaf ve sanatkarların 

olmadığı köylerde �se “yaren ” adı altında örgütlenm�şt�r. Şeh�rlerde �se her 

sanat kolu �ç�n ayrı b�rl�kler kurulmuştur. B�r meslekte ayrı örgüt kuracak 

kadar esnaf ve sanatkarın bulunmadığı yerlerde �se b�rb�r�ne yakın meslek 

mensupları aynı çatı altında toplanmışlardır. Daha küçük yerlerde �se bütün 

meslekler�n mensupları aynı çatıda toplanırdı. Ah� b�rl�kler� arasındak� 

münasebetler� büyük mecl�s sağlardı. Ülke genel�ndek� bütün esnaf b�rl�kler� 

�se Kırşeh�r’dek� Ah� Evran Zav�yes�ne  bağlıydılar. Bu zav�yen�n başında 

bulunan Ah� Baba �se bütün sanatkarların p�r� olan Ah� Evran Vel�’n�n 

hal�fes�yd�. Örgüt bu şek�lde b�r merkeze bağlıydı (Ek�nc�,2008;78).  

 

Üyel�k 

Tar�h �ç�nde bazı değ�ş�kl�ğe uğrayan üyel�ğe kabul �k� aşamada 

yapılırdı. Örgüte g�rmey� talep eden b�r genç k� buna “tal�p” den�rd�, kend�s�n� 

kabul edecek b�r as�l azaya müracaat eder, buna da “matlup” den�l�rd�. Tal�pte 

aranan vasıflarda çok t�t�z davranılırdı. Çırak kabulden önce çok t�t�z b�r tetk�k 

ve tak�p ed�l�rd�. Aday, en küçük b�r şüphe uyandırırsa kes�nl�kle kabul 

ed�lmezd�. Özell�kle eşrafın çocuklarına daha çok d�kkat ed�l�rd� 

(Ek�nc�,2008:80).Ah�l�ğe g�r�ştek� bu zorlukları Kemal Tah�r “Devlet Ana” 

adlı romanında ah�l�ğ�n: “�nce yol, çet�n yol, gayet sarp yol” olduğunu, 

yüreğ�ne ve b�leğ�ne güvenmeyenler�n buraya g�remeyeceğ�n�, ah� olmak 

�steyenler�n geç�rd�ğ� zor sınavları romanımsı b�r l�sanla anlatmaktadır 

(Tah�r,1967:94).Fütüvvet namelerde yazılı ahlak kuralarına uymayanlar ve 

bazı meslek mensupları �ft�racılar, münecc�mler, falcılar, h�lec�ler, münafıklar 

da örgüte alınmazlardı. Örgüte g�rmek �steyenler�n ahlak ve terb�yes� üzer�nde 

yapılan �ncelemeler olumlu bulunursa durum zav�yede görüşülür ve uygun 

bulunanlar b�r törenle üyel�ğe kabul ed�l�rd�. Her çırağın b�r ustası ve b�r de 

“yol kardeş�” vardı. Yanında yet�şt�ğ� ustası bell� olmayanlar zav�yeye 

alınmazdı. Ayrıca usta şayet öğrett�ğ� sanatı helal etmez, çırağı takd�m ederek 

ondan memnun olduğunu söylemezse zav�yeye g�remez ve kardeş 

olamazlardı(Ek�nc�,2008; 84).              

 

Yönet�m 

Genell�kle her esnafın adı �le anılan b�r çarşısı vardı. Örneğ�n sahaflar 

çarşısı, çömlekç�ler çarşısı, saraçlar çarşısı, kunduracılar çarşısı g�b�. 
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Bedesten, arasta, uzun çarşı g�b� �s�mler ver�len bu çarşılarda aynı �ş kolunda 

çalışanlar b�r arada bulunurlardı(Bıyıklı,2000;42).Çarşının uygun b�r yer�nde, 

büyük b�r dükkanın üzer�nde yönet�m kurulunun ve başkanın çalıştığı odalar 

olurdu. Berber, fırın, lokanta g�b� herkes�n her zaman �ht�yacı olan esnafa �se 

her çarşıda dükkan açma �zn� ver�l�rd� (Ek�nc�, 2008;79).  

Her esnafın kend�ne has b�r sancağı ve b�r de sancaktarı vardı. Bu sancak 

genell�kle yeş�l atlastan ve üzer�nde ayetler yazılı, kırmızı-beyaz �pekten b�r 

kordonun uçunda o esnafın amblem� bulunurdu. Her esnafın b�r alamet� 

far�kası vardı. Mesela yorgancıların küçük b�r atlas yorgan, nalbantların 

gümüş b�r nal, ayakkabıcıların b�r ç�ft pat�k, berberler�n küçük bronz b�r leğen, 

şekerc�ler�n kon�k ve yaldızlı b�r şeker külahı, ç�ftç�ler�n b�r demet başak 

(Gürata,1975;102). Her esnafın b�r davetç�s� vardı, görev� Ah� Baba’nın 

kapısını açıp kapamak tem�zlemek, gerekl� k�ş�ler� çağırmak, namaz 

vak�tler�n� ve akşamley�n dükkanların kapanma zamanını �lan etmekt�. Her 

esnafın görevl� b�r çeşmec�s� ve karcısı vardı. Çeşmen�n bakımını yapar ve 

yazın esnafa kar ve soğuk su dağıtırdı. Her esnafın b�r bekç�s� vardı, çarşıyı 

süpürür, akşam kapanan dükkanların kontrolünü yapar. K�l�tlenmeden 

unutulanları sah�b�ne haber ver�r, geceler� çarşıyı bekler. Her esnafın b�r de 

duacısı vardı. Sabah, namazdan sonra Ah� Baba’nın kapısının önünde 

toplanan esnafa dua ett�r�r, ondan sonra herkes dükkanına dağılırdı. Duadan 

önce h�çb�r dükkan açılmazdı. Her esnafın b�r yardım sandığı vardı. Buna 

“orta sandığı”, ”esnaf keses�” g�b� �s�mler ver�l�rd�. Esnaf sandığında altı kese 

bulunurdu  (Cumhur�yet�n 50.yılında esnaf ve Sanatkar,1973;56-66). Bunlar;   

1-Atlas Kese: Esnaf vakfına a�t her türlü yazışma evrakı bunun �ç�nde 

bulunurdu.                                                   

2-Yeş�l Kese: Vakıf akarların senetler� ve tapu senetler� bunun �ç�nde 

saklanırdı.                               

3-Örme Kese: Vakıf paralarının konulduğu ve saklanıldığı kese.                  

4-Kırmızı Kese: Borç senetler�n�n saklandığı kese.                                                              

5-Ak Kese: G�der senetler� �le onaylanmış yıl hesaplarının saklandığı kese.                                              

6-Kara Kese: Tahs�l� �mkansız senetler�n saklandığı kese.        

Bu keseler�n renkler�n�n seç�m�n�n de tesadüf� olmadığı ve b�r anlam 

�fade ett�ğ�n� anlıyoruz. Mesela yapılan harcamaların belgeler�yle �zlend�ğ� 

kesen�n reng� beyazdır. Bu reng�n seç�lmes� k�ş�n�n yaptığı �ş�n hesabını 

vereb�l�r olması ve yüzünün ak olmasıdır. Tahs�l� �mkansız senetler�n 
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saklandığı kesen�n reng� �se s�yahtır. Bu da başarısızlığı, mutsuzluğu, bahtı 

karalığı s�mgelemekted�r. Borçların tak�p ed�ld�ğ� kesen�n reng� �se kırmızıdır. 

Kırmızı d�kkat çek�c� ve uyarıcıdır (Doğan,2006;177). 

Orta Sandıklarının Gel�rler�; Her esnaf yaptığı satış m�ktarına göre sandığa 

katkıda bulunurdu. Bu m�ktar satışların bel�rlenen b�r yüzdes� şekl�ndeyd�. 

Bundan başka yamaklıktan çıraklığa, çıraklıktan kalfalığa ve kalfalıktan 

ustalığa yüksel�şte ödenen b�r tür terf� harçlarıyla örgüte a�t mülkler�n gel�rler� 

ve çeş�tl� bağışlardan oluşurdu. Orta Sandıklarının G�derler� �se; Bu 

sandıklarda toplanan paralarla örgüt �ç�n gerekl� harcamalar yapılırdı. Örgütün 

mülkler�n�n tam�r masrafları çeş�tl� verg�ler, görevl�ler�n maaşları, 

toplantıların g�derler�,  fak�rlere yapılan yardımlardan oluşurdu. Bu sandıklar 

sayes�nde esnaf geleceğ�n� güven �ç�nde görürdü. Şüphes�z böyle b�r güven 

duygusu �nsanları örgüte bağlamakta ve gelecek korkusu olmaksızın 

çalışmalarını daha ver�ml� kılmaktaydı. Esnafın �ht�yacı olan hammadde örgüt 

tarafından satın alınarak üyelere dağıtılırdı. Bu şek�lde karaborsa ve farklı 

f�yat oluşumlarının önüne geç�lm�ş olurdu. Satın alınan malın bedel� orta 

sandığından ödend�kten sonra taks�m ed�l�r ve sonra karşılığı esnaftan 

toplanırdı. Bu dağıtım,  ustaların meslek kıdem�ne göre yapılırdı. Kıdeml� 

ustalara daha çok hammadde ver�l�rd�. Ancak bu ayrıntıda da aşırıya 

kaçılmazdı. Mesela otuz yıllık ustalara �k� pay, on beş yıllık ustalara �se b�r 

pay ver�l�rd�(Ek�nc�,2008;87).  

 

Ah�l�k Örgütünde  Organ�zasyon  Yapısı  
H�yerarş� 

Örgüt, b�r başkan �le beş k�ş�l�k b�r yönet�m kurulu tarafından 

yönet�l�rd�. Bu kurul örgütün karar organıydı. Esnaf şeyh�, den�len başkanın 

örgüt �ç�nde öneml� b�r yer� ve görevler� vardı. Böyle olmasında Türk 

gelenekler� etk�l� olmuştur. Çünkü Türk gelenekler�nde güçlü başkan anlayışı 

vardır ve ah�l�k örgütü de bu geleneklere sıkı b�r şek�lde bağlıdır. Örgütte  

yamaklıktan, ah� baba’ ya kadar olan bütün statüler h�yerarş�y� göster�r. Çeş�tl� 

statülerde k� �nsanlar bu günkü g�b� �şç�-�şveren d�ye ayrılmadan b�r arada 

menfaat �l�şk�s� �ç�nde değ�l uzlaşma ve dayanışma �ç�nde çalışırlardı 

(Karaman,2014;99).  

Mesela esnaf başkanı bütün üyeler� b�r baba şefkat�yle koruyan ve 

kollayan meslek�, s�yas�, ahlak� ve d�n� b�r l�derd�r. Esnaf Kethüdası,  yönet�m 
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kurulunun b�r�nc� üyes�d�r, daha çok esnafın genel eğ�t�m� �le �lg�len�rd�. 

Y�ğ�tbaşı, yönet�m kurulunun �k�nc� üyes�d�r. Esnafın yet�şt�r�lmes�, rütbeler�n 

tesp�t�, hammadde dağıtımı, d�s�pl�n konuları, peştamal kuşanma törenler� ve 

orta sandığının yönet�m� konularında esnaf şeyh�ne yardım ederd�. İşç� Başı, 

yönet�m kurulunun üçüncü üyes�yd� ve daha çok tekn�k konularla �lg�len�rd�. 

İşkolunda üret�len mamuller�n kontrol ed�lmes�, kal�tes�z malların �mhası ve 

standartların korunmasıyla �lg�len�rd�. Ehl� H�bre, yönet�m kurulunun d�ğer 

üyes�d�r. Esnaflar arasında meydana gelen anlaşmazlıklara hakeml�k ederd�. 

Yönet�m kurulu her ayın b�r�nc� ve üçüncü cuma günler� esnaf şeyh�n�n 

başkanlığında toplanırdı (Ek�nc�,2008;92). Bu h�yerarş�k kademeler 

arasındak� fark, b�r sınıf farkı değ�l, yaş tecrübe ve uzmanlık farkı �d�. Ah�l�k 

anlayışında b�r ustaya bağlanmamak ve şeceres�n� b�r p�re ulaştırmamak ayıp 

sayılır ve böyle olanlar �çt�ma� n�zam dışı kabul ed�l�rd� (Güllülü,1992; 108).  

 

Semboller ve Törenler 

Toplumsal yaşamda egemen olan bazı değerler ve normlar bel�rl� b�r 

sembolle daha somut hale gel�r. Bu semboller b�r tören, b�r ay�n, b�r �şaret, b�r 

şek�l, b�r jest, b�r k�ş� v.b. olab�l�r. Semboller ulusal kültür �ç�nde olduğu kadar 

örgütsel kültür �ç�nde de öneml� b�r yer tutar. Değ�ş�k şek�llerde kodlanmış ve 

özel anlamları olan örgütsel semboller b�r kültürün üyeler� tarafından 

paylaşılan çeş�tl� kültürel öğeler�n başında gel�r. Bunlar anlam zeng�nl�ğ� 

oluşturan, heyecan uyandıran ve �nsanı eyleme sevk eden sözel,  davranışsal 

ve f�z�ksel nesneler olab�l�r. B�r örgütte, semboller�n bazı fonks�yonlarından 

söz ed�leb�l�r. Örgüt �ç�ndek�ler�n olduğu g�b� örgüte yen� g�ren b�reyler de 

örgütsel yaşamı, değerler�, �nançları, normları büyük ölçüde örgütsel 

semboller aracılığıyla öğren�r. Bu yüzden semboller, örgüt üyeler� arasında 

kullanılan b�r �let�ş�m aracıdır.(Ş�şman,1994; 68). 

Başarılı ş�rketler konusunda araştırmalar yapanlar, ş�rket 

yönet�c�ler�n�n ş�rketler�n�n üstün taraflarını anlatırken büyük ölçüde öykü, 

slogan ve efsaneler anlattıklarını gözlemlem�şlerd�r. Mesela IBM ş�rket�nde 

Watson hakkında öyküler anlatan ş�rket çalışanları, ne O’nu tanımışlar ve ne 

de O’nun  çalıştığı günlük hayatı yaşamışlardı. Ama O’ nunla �lg�l� öykü ve 

efsaneler anlatmışlardır (Kozlu,1988;64).Aynı şek�lde ah�l�k örgütünde de 

Ah� Evran’ın ejderha �le olan mücadeles� konusunda efsane anlatanlar Ah� 

Evran’dan yüzyıllarca sene sonra yaşamışlardır. 
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Ah� B�rl�kler�nde �nsanların yaşantısına yön veren çeş�tl� törenler vardır 

k� bunların başında çıraklık, kalfalık ve ustalık törenler� gel�r. Bu törenler�n 

öneml� b�r bölümünü de kuşak(peştamal) kuşanma oluşturur. Evl�ya Çeleb� bu 

olayın köken�n�n Peygamber�m�z�n “m�raç muc�zes�” olayına dayandığını 

bel�rterek şöyle der: “…m�raca çıkarken Cebra�l, Hz. Muhammed’e (s.a.v.) 

Allah(c.c.) tarafından gönder�len cennet �peğ� b�r peştemalı h�cabından 

g�zlenmes� �ç�n kuşatır ve Burak’a öyle b�nd�r�r. Hz. Muhammed’den de hırka 

g�y�p kuşak kuşanan �lk k�ş� �se Hz. Al�’d�r. Bundan dolayı bütün sanat 

sah�pler� beller�ne b�r peştamal kuşanırlar(Kahraman ve Dağlı, 2006;449).  

Güllülü’ nün, C.H. Tarım’ dan naklen sayfalarca anlattığı ah�l�ktek� 

çıraklık tören�nden küçük b�r sahne şöyled�r; “…Çırak adayları zav�yelerde 

bütün ah�ler�n katılımıyla düzenlenen b�r törenle kend�ler�ne b�rl�k �ç�nde b�r 

“yol atası” (usta), ve �k� de “yol kardeş�” (kalfa) seçerek çıraklığa başlarlar. 

Bu tören şöyle cereyan eder; Ol mecl�ste yen� b�r çırak, falanı atalığa ve f�lanı 

da kardeşl�ğe kabul ett�m der. Nak�p ol çırağın el�ne yapışıp, safn�ale gelüp 

selam ver�r ve der k� bu az�z kardeş�n bu �nsaf katında durmaktan muradı bu 

mecl�ste s�z �ht�yarların huzuru şer�f�nde n�m tar�k olmak �ster. F�lan �ht�yarı 

yol atalığına ve f�lanı da kardeşl�ğe kabul kıldı. Dünyada muhabbet, ah�rette 

şefaat �ç�n ne buyurursunuz? Mahf�l ehl� �se mübarek olsun, derler. Salavat 

çek�ld�kten ve tekb�r get�r�ld�kten sonra nak�p hazırlanan hed�yeler� yol 

atasıyla yol kardeşler�n�n önüne kor ve ger� çek�l�p ol tal�b�n el�ne yapışıp yol 

atasının önüne �let�r. Tal�p �k� d�z�n çöküp oturur. İk� yol kardeşler� de gel�p 

tal�b�n sağına ve soluna otururlar. Ata ve oğlu sağ eller�n sunup baş  

parmakların b�rb�r�ne karşılıklı koyup el tutuşurlar, eller�n�n üzer�ne b�r 

mend�l örterler ve �k� yol kardeşler tal�b�n eteğ�ne yapışıp yol ataya kulak 

ver�rler. Yol ata kuranı ker�mden ayet okur. İk� yol kardeşler� eller�n� tal�b�n 

eteğ�nden çek�p atayla oğulun el� üzer�ne koyar. Yol atası b�r had�s� şer�f okur 

ve şu öğütler� ver�r; P�r�nden yüz çev�rmeyes�n�z, farzı terk etmeyes�n�z, 

d�n�n�z�, malınızı ve helal�n�z� saklayasınız. Evet ded�ğ�n�z� lazım kılasınız. 

Her kanda varırsanız �zzet ve �kramla varasınız. Ne yerde oturursanız edeple 

oturasınız, sözü h�kmetle söyleyes�n�z. Eğer yarın Hak d�vanında ve 

Peygamber huzurunda kabul ben�m olursa s�zs�z cennete g�rmeyey�m. Eğer 

kabul olursa bens�z cennete g�rmeyes�n�z ve bana şefaat edes�n�z. Bu 

anlaşmadan sonra Fat�ha okunur ve tekb�rler get�r�l�r. Mür�t n�m tar�k yan� 

stajyer mertebes�ne çıkar(Güllülü,1992;157-161).  

KSBD, İlkbahar 2017, y. 9, s.251-279

263



 

 

Özetlenerek anlatılan çıraklık tören�ne benzer ve daha da ayrıntılı olan 

kalfalık ve ustalık törenler� de vardır. Ah�l�ğ�n yüz yıllar boyunca yaşaması 

onların bu aşırı şek�lc�l�kler�yle yakından �lg�l�d�r. Hatta ah�l�kte kes�n kural 

ve ka�delere bağlanmamış h�çb�r faal�yet yoktur. Bu törenler anlamsız b�r 

takım seremon�lerden �baret olmayıp d�nlend�r�c�, eğ�t�c� ve öğret�c� olup 

ah�l�k �deoloj�s�n�n z�h�nlere yer etmes� ve örgüt felsefes�n�n göze, kulağa, 

kalbe ve ruha h�tap etme amacına yönel�kt�r. Bu şek�lde sıkı b�r şek�lc�l�kle 

gel�şt�r�len ahlak kuralları �ş hayatına da yansımıştır.  Çünkü ah�l�ğe böyle b�r 

törenle kabul ed�len b�r çırak bu tören�n anlamından çok şekl�n�n etk�s� altında 

kalmaktadır. 

Bunlardan başka, Pad�şah’ın huzurunda zaman zaman düzenlenen geç�t 

törenler�nde esnafın gösterd�ğ� çeş�tl� hünerler “surname” den�len eserlerde 

anlatılmıştır. Bunlar �çer�s�nde konumuz açısından hang� esnafın hang�s�nden 

daha önce geçt�ğ� öneml�d�r. Çünkü esnaf geç�ş sırasına önem ver�rd�. Bu sıra 

yüzünden o kadar gerg�nl�k olurdu k� esnafla hükümet arasında tartışmalar 

çıkardı. Bunun sebeb� her esnaf sınıfının kend�s�n� d�ğer�nden üstün görmes� 

ve kend� h�zmet�n�n daha yararlı olduğu kanaat�n� taşımasıdır. M. Gürata, 

Evl�ya Çeleb�den naklen IV. Murat’ın huzurunda yapılan b�r geç�t tören�n� 

şöyle nakled�yor: “…bundan sonra ekmekç� başı, turşucu başı, saka başı, 

peks�metç� başı, tuz em�n� üzeng� üzeng�ye geçt�ler. Arkasından ekmekç�ler 

kethüdası, şeyhler�, nak�pler�, çavuşları, y�ğ�tbaşıları ve �ç oğlanları eller�nde 

on yed�şer boğum Basra kargısı, harb� ve mızraklarıyla geçerler. Sonra Al� 

Osman’ın mehterhanes� y�rm� ç�ft beyaz develerle geçerler. Ekmekç� başı 

alayından sonra saraç esnafı geçmek �ster. Ancak gem�c�ler h�ddetlen�r az 

kalsın kavga ola(Gürata,1975;52). Durum Sultan Murat’a aksett�r�l�r. Yapılan 

görüşmelerden sonra gem�c�ler�n geçmes� uygun görülür. Ekmekç�lere 

buğdayı gem�c�ler get�rd�ğ� �ç�n b�rb�rler�ne �ht�yaçları olduğu düşünülür. 

Ayrıca gem�c�ler�n p�r� Hz. Nuh pek esk�d�r den�r. Gem�c�ler alayından sonra 

kasapların geçeceğ�n�  Akden�z kaptanları �ş�t�nce bunlarda Murat Han’ın 

huzuruna çıkıp: “ …Pad�şahım duyduk k� kasaplar b�zden evvel geçecekm�ş. 

Ya b�z�m hep�m�z� kırarsın veya b�z hep�m�z kasapları kırarız. Bu �se devr�n 

�ç�n kötü b�r nam olur……” Bunun üzer�ne Pad�şah: “Doğrudur kaptanlar 

İstanbul’a mal götürürler p�rler� Hz. Nuh (A.S.) dır. Bunlar önce geçs�nler 

sonra kasaplar d�ye em�r ver�r. Böylece kaptanlar yatışır. B�rb�rler�ne yakın 

�lg�s� olan sanat mensupları b�rb�r� ardı sıra alaya katılırlardı. Bu törenlerde 
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esnaflar sanat ve �ht�saslarıyla �lg�l� oyunlar ve hünerler göster�rlerd�. 

Aralarında daha üstün ve becer�l� olma yolunda rekabet yaparlar ve kend�ler�n� 

Pad�şah’a ve halka beğend�rme konusunda yarışırlardı. Bu da sanatın 

�lerlemes� ve gel�şmes�ne yol açardı ve b�r anlamda da bu günkü serg� ve 

fuarların rolünü görürdü (Gürata,1975;53).              

                 

Ah�l�k Örgütünün Ekonom�k,  Sosyal,  Meslek� ve Kültürel 

Yönler� 
Ekonom�k Yönler�yle Ah�l�k 

Günümüzün �kt�sat s�stem�ne göre �nsan benc�ld�r. Örneğ�n A. Sm�th 

“her �nsan benc�ld�r ve benc�ll�k evrenseld�r” der. Benc�l �nsan �kt�sad� 

faal�yette bulunurken da�ma kend� çıkarlarını düşünür. Bu bakımdan “homo 

econom�cus” dur. Buna karşılık, ah�l�kte sadece benc�l kar dürtüsüyle kend�s� 

�ç�n değ�l bütün gücüyle, toplum �ç�n üretme ve güçlüye göre değ�l, adalet 

üzere paylaşma vardır. Türklere özgü ve b�r anlamda Osmanlı üret�m model� 

d�yeb�leceğ�m�z bu ekolun örnekler�n� ah�l�kte görüyoruz. Her türlü şartlarda 

bütün �nsanlara �y�l�k etmey� amaçlayan ah�l�kte kap�tal�st toplumlarda ortaya 

çıkan benc�l �nsan t�p�nden farklı olarak karşısındak�n� kend�s�nden daha çok 

düşünen sosyal �nsan t�p� vardır. Çağına göre �ler� sayılacak b�r ekonom�n�n 

özell�kler�n� esnaf ve sanatkarlara öğreten bu z�hn�yet ve örgütlenmey� 

kapsayan model Osmanlı aş�ret�n� küçük b�r beyl�kten büyük b�r 

�mparatorluğa yükselten temel d�nam�kler�n başında gel�r 

(Ham�toğulları,1986;137). B�r ahlak kuralı olarak h�çb�r ah�n�n on sek�z 

d�rhem gümüşten fazla servet� olamaz. Ayrıca kazandığını da d�led�ğ� g�b� 

harcayamaz. Kazancın serbestçe kullanılamayışı örgüt üyeler�n�n yaşamlarına 

sınır ç�zmekted�r. Bu şek�lde ah� b�rl�kler� �ç�nde üret�m g�b� tüket�m de 

sınırlanmakta ve denetlenmekted�r(Güllülü,1992;109). 

  

Ah�l�kte ekonom� b�r araçtır. Bu araç amaç hal�ne get�r�lemez. Sadece 

servet ed�nmek �ç�n çalışmak b�r anlam �fade etmez. Çalışmak, üstün b�r amacı 

gerçekleşt�rmen�n aracı olduğu zaman b�r değer �fade eder. Öneml� olan 

k�mseye muhtaç olmadan yaşamak ve başkalarına da yardım etmek �ç�n para 

kazanmaktır. Sadece para kazanmayı amaç hal�ne get�rmek ah�l�ğ�n kabul 

etmed�ğ� b�r davranıştır. Bu durumda araç olan para, amaç hal�ne gelm�ş olur. 

Çünkü para kazanmak amaç hal�ne gel�rse amaç olan ahlak� değerler de araç 
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hal�ne gel�r. Ah�l�k �nsanın kend� emeğ�yle geç�nmes�n� ve k�mseye muhtaç 

olmamasını �ster. Her ah�n�n, emeğ�n� değerlend�receğ� b�r �ş�, b�r sanatının 

olması �sten�r. Bu yüzdend�r k� ah�ler çalışmayı �badet saymışlar ve �şyerler�n� 

�badet yer� g�b� görmüşlerd�r. Bu konuda şöyle derler; “�ş yer� hak kapısıdır, 

bu kapıdan hürmetle g�r�l�r, saygı ve sam�m�yetle çalışılır, helal�nde n 

kazanılır ve helal yerlere kararınca harcanır” (Ek�nc�,2008;23).  

Sosyal Yönler�yle Ah�l�k 

Şeh�r ve kasabalardak� ah� zav�yeler�n�n yer�n� köylerde ve kırsal 

bölgelerde “yaren odaları” almıştır. Bu odalar m�saf�r ağırlamaktan başka 

kırsal bölgelerde çeş�tl� yaşlardak� k�ş�ler�n devam ett�kler� ve eğ�t�m aldıkları, 

bölgen�n sorunlarının d�le get�r�lerek çözüm aranılan yerlerd�r. Bu odaların 

üyeler�ne veya bağlılarına da “yaren” den�rd�. Köylerde ürünler b�ç�l�p, 

harmanlar kaldırılıp, güz ek�nler� toplandıktan ve yakacak �ç�n odun 

hazırlandıktan sonra yapılacak  b�r �ş kalmadığı ve o tar�hlerde Radyo-TV de 

olmadığından köy halkının yaren odalarına devam etmes� eğlencel� b�r �ş �d�. 

Bu odaların  çalışma şekl� şöyled�r; Her gün b�r k�ş� nöbetç� olur ve yaren 

odasının bütün �ht�yaçlarını karşılardı. Nöbet sırası gelen k�ş� b�r öncek� gece 

dağılırken odanın eşyasını ve dem�rbaşlarını tesl�m alır. Nöbet tutacağı gün 

akşam olmadan gel�r hasırları, k�l�mler� ve keçeler� süpürerek tem�zl�k yapar, 

ocağı yakılmaya hazır duruma get�r�r. Lambanın f�t�l�n� keser, ş�şes�n� 

tem�zley�p gazını koyar, kapıyı kapatıp g�der, �ş�n� b�t�rd�kten sonra tekrar 

gel�p odayı açardı. Lambayı ve ocağı yakar. Gelenlere hoş geld�n�z derd�. 

Odada herkes yaş ve statüsüne göre otururdu (Çağatay, 1981;162). 

Ocağın sağındak� m�nder  “oda başı” nın, sol m�nder �se “yaren başı” 

nındır. Bu k�ş�ler yarenler arasından yıllık olarak seç�l�rd�. Yaren ya da 

odabaşı geld�ğ�nde üyeler O’nu ayağa kalkarak karşılar. Yaren odalarında 

uygun olmayan davranışlar, küfürlü sözler, �çk� ve kumar yasaktı. Odanın 

n�zamına ve edebe aykırı davrananlar yarenbaşının vereceğ� kararla 

cezalandırılırdı. Ayrıca yarenler köyde �ht�yacı olanların her türlü h�zmet�n� 

görürlerd�. Bu h�zmetler�n başlıcaları �se düğünlere yardım, yoksul ve 

k�mses�zlere yardım, tarım �şler�ne yardımdır (Çağatay,1981;169). Yarenler�n 

topluca yaptıkları bu yardımlaşmaya Türk kültüründe “�mece “ adı 

ver�lmekted�r. Halkımızın �nanç ve gelenekler�nden doğan bu metot 

Anadolu’nun b�r çok köyünde yakın zamanlara kadar uygulanmaktaydı. 
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Günümüzde ülkem�z�n kalkınmasında kırsal bölgeler�m�z �ç�n “�meceler” den 

yen� b�r kalkınma hamles�n�n d�nam�kler� oluşturulab�l�r.     

Meslek� Yönler�yle Ah�l�k 

Osmanlı Devlet�’n�n kuruluşundan yıkılışına kadar Ah�l�k örgütü 

devlet�n �kt�sad� hayatında öneml� b�r rol oynamıştır. Mesela İstanbul’dak� 

devlet büyükler�nden Anadolu’ un en fak�r halkına kadar bütün �ht�yaçlar 

örgütün yet�şt�rd�ğ� sanatkarlar tarafından üret�l�rd�. Bu sanatkarların 

üstünlükler�n� bütün dünya kabul etm�şt�r. Her ah� sanatkarı bel�rl� kal�te ve 

m�ktarda hammadde kullanır ve bel�rl� üret�m tekn�kler�ne bağlı kalarak mal 

üret�r ve ürett�ğ� malı bel�rl� f�yata satardı. Bu konuda h�le yapan ya da farklı 

yollara sapanlar cezalandırılırdı. Meslek ahlakının y�t�r�lmes�ne sebep olacak 

ve aşırı kar sağlama düşünces�ne �t�bar ed�lmezd�. Örgüttek� ahlak ve �kt�sat 

anlayışı sanatkarların �şler�yle bütünleşmes�n� sağlayarak �ş�n zevk olduğu 

çalışma şartlarını meydana get�rm�şt�r. Bu durumun b�r sonucu olarak da 

üret�len mamuller �kt�sad� değer�n�n üzer�nde b�r değer taşırdı. Sanatkarların, 

�şe kend� ruhunu yansıttığı bu anlayışta rekabet günümüzden farklı olarak 

daha fazla mal üretmek değ�l daha mükemmel eser yapma şekl�ndeyd� 

(Ek�nc�,1990;48).                                                                                  

 

İş yer�nde baba, ağabey ve kardeş anlayışı �ç�nde çalışılırdı. Bu 

anlayışta herkes�n b�rb�r�ne karşı hak ve vaz�feler� vardı. Çırak mutlaka en �y� 

şek�lde yet�şt�r�l�p kalfa yapılırdı. Buna karşılık �se çırak, kalfa ve ustasına 

karşı saygıda kusur etmez ve onların tal�matlarını eks�ks�z uygulardı. Aynı 

şek�lde ustanın da kalfaya karşı vaz�feler� vardı. O’nu zamanı gel�nce sanatını 

en �y� b�ç�mde yürütecek şek�lde yet�şt�r�r ve meslek sınavında başarılı 

olmasını sağlardı. İş yer� açarken de alet-edevat tedar�k�nde yardımcı olurdu. 

Kalfa da ustasının tal�matları doğrultusunda �ş yer�n� ve çırakları yönet�r ve 

bütün gücüyle üret�m�n kal�tes�n� artırmaya çalışırdı. Günümüzde �se batı 

ülkeler�nde usta; kalfa ve çırakları bell� b�r ücret karşılığında kend� �ş�nde 

çalıştıran ve onlara karşı ücretler�n� ödemekten başka b�r sorumluluğu 

olmayan, üret�len ürünler�n tamamını da kend�s�ne mal eden sermayedar 

patrondur. Buna karşılık, kardeşl�k temel�ne dayanan Ah�l�k’te �şç� ve �şveren 

�l�şk�ler� karşılıklı anlayış ve rıza �çer�s�nde sürdürülürdü (Ulutan,1986;258). 

Ah�l�ğ�n emek-sermaye barışını sağlayab�lmes�n�n temel�nde bu anlayış 

vardır. 
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Ustaların hang� ürünü üreteceğ�, hammaddey� nasıl ve nereden tem�n 

edeceğ�, hang� kal�tede hammadde kullanacağı, hang� şartlarda �şleyeceğ�, 

k�me ve ne f�yattan satacağı bel�rlenm�şt�. Örgütte bütün sanat dallarının b�r 

p�r� vardı. Mesela Tüccarların P�r�: Hz. Muhammet, ç�ftç�ler�n P�r�: Hz. Adem, 

çobanların P�r�: Hz. Musa, Çulhacıların P�r�: Hz. İlyas, debbağların P�r�, Ah� 

Evran g�b� (Gülermen ve Taştek�l,1993;10). Ayrıca her meslek sah�b�n�n de 

p�r�ne aşırı hürmetle bağlanması ve ona der�n saygı duyması �sten�rd�. Bu 

�nanç, Ah�ler� sanatlarının tar�katı �ç�nde sadık ve mesleğ�n�n bütün 

ka�deler�ne candan bağlı mür�tler hal�ne get�r�yordu (Akdağ.1979;17).                                                                                    

Kültürel Yönler�yle Ah�l�k 

Ah�l�k, kaynakları en rasyonel şek�lde kullanarak güzel ahlak, kardeşl�k 

ve dayanışmayı sosyal sermaye olarak kullanmıştır. Osmanlı devlet�’ n�n 

�kt�sad�, sosyal ve s�yasal anlamda güçlü b�r İmparatorluk olmasında öneml� 

b�r rolü olan ah�l�k sadece b�r esnaf ve sanatkar örgütü değ�ld�r. Hak�m olduğu 

örgüt yapısında sanatkarların öneml� b�r yer tutuyor olması O’nu sadece bu 

grubun örgütlenme model� yapmayı caz�p hale get�reb�l�r, ama bu yorum 

ah�l�ğ�n günümüzde tam ve doğru anlayışı değ�ld�r. Çünkü ah�l�k b�r s�stem 

olarak bütün çalışan ve üretenler�n model�d�r. Dönem�n üret�m b�ç�m�nde 

esnaf ve sanatkar zümreler�nden başka sosyal katmanlar yoktur.  

Kend�nden önce başkalarını düşünen kardeşl�k-cömertl�k-dayanışma 

g�b� davranışları yansıtan bu örgütlenme model�, güzel ahlak ve dayanışmayı 

yen� b�r sermayeye dönüştürmüştür. Kap�tal�st s�stemden farklı olarak ah�l�kte  

ürünün m�ktar ve kal�tes�n� artırmanın rekabetten başka yollar da vardır. 

Tembell�k ve cah�ll�ğ� yenen, yoksulluk ve sömürüyü g�deren ah�l�k �kt�sad� 

yapıları rasyonel şek�lde �şleterek ahlak ve faz�let�, kap�tal�st üret�m 

b�ç�mler�n�n �drak edemeyeceğ� ve Marks�st düşüncen�n günümüz şartlarında 

anlayamayacağı b�r b�ç�mde sosyal sermayeye b�r güç kaynağı yapab�lm�şt�r. 

Sadece kend�ne değ�l, toplum �ç�n üretme ve adalet üzere paylaşma. ”Osmanlı 

üret�m b�ç�m�” den�leb�lecek bu üret�m şekl�n�n örneğ�n� ah�l�kte görüyoruz 

(Ham�toğulları,1986;141).  

Günümüz �nsanlarına ah�l�ğ�n düşünce yapısını anlatab�lmek �ç�n,  

meşhur “s�ftah etme” mevzuunu örnek vereb�l�r�z. Bu gün dah� Müslüman 

Türk esnafı “s�ftah” kavramına çok önem ver�r. S�ftah ett�kten sonra ardından 

kısmet�n�n açılacağına �nanır. Bu nedenle henüz s�ftah etmed�m daha ucuz 

ver�yorum demek �ster. Bu konudak� çok sık anlatılan olay şöyled�r; Adamın 
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b�r� b�r şey almak �ç�n Mısır çarşısına g�der ve �lk rastladığı dükkana g�rer. 

Dükkan sah�b� ben s�ftah ett�m yandak� komşumdan al o s�ftah etmed� der. 

Böylece adam s�ftah etmem�ş b�r dükkan bulana kadar dolaşır (Gürata,1975; 

116). 

Ah�l�ğ�n bu z�hn�yet� ve örgütlenme b�ç�m� �mparatorluğun gen�ş ve çok 

boyutluluğuna rağmen her yerde f�yat b�rl�ğ�n� sağlayıp, arz ve taleb� 

dengeleyeb�l�yordu. Bu tar�hlerde bunu �zlem�ş olan b�r yabancı sef�r�n 

tesp�tler� şöyled�r; “İmparatorluğun en ücra köşeler�yle en �şlek merkez� 

arasında f�yat farkının pek az olduğu, kar hadler�n�n sab�t rakamlara yaklaştığı, 

maddeler�n saflığının bozulmadığı, söylenen özell�ğe mutlaka uyulduğu her 

türlü faz�let� �ç�nde taşıyan b�r esnaf ahlakının yaşandığı, mal alırken 

kusurlarının söylend�ğ�, komşusu s�ftah etmem�şken �k�nc� kez mal satmanın 

doğru olmadığını müşter�ye anlatan �nsanların yaşadığı, h�le ve hırsızlığın 

hemen h�ç duyulmadığı, duyulduğunda �se b�r daha yapılmasına �mkan 

bırakılmadığı b�r dönem.”  Batı’nın kap�tal�st toplumları Soylular ve 

Burjuvaları, veya doğu toplumları bürokrat ve teokratları öne çıkarıp egemen 

sınıf yaparken ah�l�k, esnaf ve sanatkarları sosyal h�yerarş�de saygın b�r yere 

çıkarmıştır. (Ham�toğulları, 1986;142).                                                                                                                                                                                                                        

Erkek ve kadınlara ayrı fakat temelde aynı kurallar get�ren bu 

örgütlenme model�nde çok anlamlı kurallar bulunmaktadır. Mesela erkek 

üyeler�n el�ne, bel�ne, d�l�ne hak�m olması �sten�rken kadın üyeler�n �se aşına, 

eş�ne,  �ş�ne hak�m olması �stenmekted�r. Benzer şek�lde cömertl�k b�r yaşam 

felsefes� olduğundan üyeler�n: el�n�, kapısını ve  sofrasını açık tutması 

�sten�rken üç şey�n�n de kapalı olması �sten�rd�. Bunlar; gözünü kapalı tut, 

d�l�n� bağlı tut, bel�n� bağlı tut(Ek�nc�,2008;9).    

 

Ah�l�k Örgütünde  Suç ve Ceza 
Bugün “tüket�c�n�n korunması” denen konunun en güzel 

uygulamasını ah�l�kte görüyoruz. Çünkü ah�l�kte kusurlu mal satmak ve 

müşter�y� aldatmak yasaktı. Bunu yapan esnaf “yolsuz” �lan ed�l�rd�. Yolsuz 

�lan ed�len esnafa her türlü yaptırım uygulanırdı. “Yolsuz” �lan ed�lme, b�r 

esnaf �ç�n ağır ve yüz kızartıcı b�r suçtu. Böyle b�r esnaf p�yasadan �ht�yacı 

olan hammaddey� alamaz, k�mseye mal satamaz, kahvehanelere g�remez, 

herkes onunla �rt�batı keserd�(Köksal,2008;139).Örgüt �lkeler�ne uygun 

davranmayanlar çeş�tl� şek�llerde cezalandırılırdı. Problemler örgüt �ç�nde 
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çözülmeye çalışılır, mecbur kalınmadıkça kadıya müracaat ed�lmezd�. Esnafın 

kontrol s�stem� kadılar tarafından değ�l örgütün müeyy�deler�yle sağlanırdı 

(Kütükoğlu,1986; 60-68).  

Ah�l�k örgütünde kurulan denet�m ve ceza s�stem�yle üyeler�n meslek 

kurallarına uygun davranış �ç�nde bulunup bulunmadıkları kontrol ed�l�rd�. 

Ah�l�k �lkeler�ne uymayanlar cezalandırılırdı. Herhang� b�r esnaf hakkındak� 

ş�kayetler o esnaf grubunun y�ğ�tbaşına yapılırdı. Y�ğ�tbaşı ş�kayet konusunu 

�nceler, kend� çözeceğ� b�r konu �se çözer, değ�lse esnaf şeyh�ne arz ederd�. 

Y�ğ�tbaşı kend�s�n�n karar vereb�leceğ� davalar �ç�n esnafı(ustalar) toplar, 

onların huzurunda davacı ve davalıları d�nler, f�k�rler�n� alır, sonra kararını 

tebl�ğ ederd�. Daha bas�t davalarda �se y�ğ�tbaşının toplantı yapmadan da karar 

verme yetk�s� vardı. Örneğ�n yaptığı denet�mlerde gördüğü aksaklıklar 

konusunda hemen ceza ver�rd�. Y�ğ�tbaşının verd�ğ� kararların temy�z yolu 

vardı. Yan� üst makama �t�raz ed�leb�l�rd�. Mahall� sev�yede �t�raz mevk�� Ah�  

Baba vek�l�yd�. Ah� Baba vek�l� kararının temy�z� �se b�rkaç yılda b�r yaptığı 

z�yaret sırasında Kırşeh�r Ah� Evran zav�yes� şeyh� Ah� Baba’ ya yapılırdı. 

Ancak bu durum sembol�kt� ve hemen hemen h�ç vuku 

bulmazdı(Ek�nc�,2008;100). 

Yönet�c�ler�n denet�m� �se büyük mecl�s tarafından yapılırdı. Büyük 

mecl�s, esnaf şeyhler�n�n yıllık hesaplarını denetler ve ş�kayetler� �ncelerd�. Bu 

mecl�s suçlu bulduğu takd�rde �dar� görevde bulunanları azledeb�l�rd�. Ah�l�kte 

ceza, esnafın kurallara uyması �ç�n gerekl� b�r araç olarak düşünülmüş, çok 

ağır suçlar dışında aşağılayıcı cezalardan kaçınılmıştır. Ver�lecek cezaların 

caydırıcı ve eğ�t�c� olmasına d�kkat ed�l�rd�. Küçük suçlar �ç�n davalıya özür 

d�let�l�r veya çeş�tl� �kramlarda bulunmaya mecbur ed�l�rd�; Örneğ�n kurban 

kesme, lokma çıkarmaya mecbur etme, hammadde dağıtımından har�ç tutma, 

selamlaşmama v.b. g�b�. 

Dava net�ces�nde ver�len cezayı davalının kabul etmes� �sten�r ve bunun 

uygulamasına hemen geç�l�rd�. Üst makamlara �t�raz etmek uygulamanın 

ertelenmes� �ç�n b�r sebep değ�ld�. B�r hata olmuş �se sonradan düzelt�l�r, 

davalının hakkı �ade ed�l�rd�. Cezaların gec�kmes�yle esnafın kurallara 

bağlılığının azalacağı düşünces�yle bu uygulamaya g�d�lm�şt�r. Y�ğ�tbaşı, 

davalıya “yolsuz”  olduğunu tebl�ğ ed�nce suçlu “yolumu açmak �ç�n ne  

buyurursunuz ?” d�ye sorarak kend�s�ne ver�len cezayı öğren�rd�. Bunun 
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üzer�ne davalı “yolumdayım” d�yerek  cezayı kabul ett�ğ�n� beyan ederd� 

(Ek�nc�, 2008;101).       

Halkımız arasında “pabucunu dama atmak” dey�m� kullanılır. Bu dey�m 

b�ze ah�l�kten kalmıştır. Şöyle k�; b�r gün Ah� Evran ayakkabı esnafının 

bulunduğu çarşıdan geçerken esnafın yaptığı ayakkabıları �nceler ve h�lel� 

gördüğü ayakkabıyı kes�p esnafın damına atar, dükkanı kapatılır ve ustasının 

peştamalı kapının k�l�d�ne bağlanır. Satılan malın yer�ne de müşter�ye yen� b�r 

ayakkabı ver�lerek mağdur�yet� önlen�r. Olay esnaflar arasında hızla yayılır, 

falanca ustanın pabucu dama atıldı den�r. Pabucu dama atılan usta haftalarca 

�nsan �ç�ne çıkamaz, k�msen�n yüzüne bakamaz, kend�n� affett�rmek �ç�n 

el�nden gelen� yapar, bunlar da kaf� gelmey�nce terk� d�yar eder (Bıyıklı, 

2000;34).      

 

Ah�l�k Örgütünde Üret�m, Kal�te ve Standard�zasyon 
Ah�l�kte üret�m �ht�yacın b�r fonks�yonudur ve ona göre düzenlen�r. 

İht�yaçların sürekl� kamçılanarak tüket�m�n artırılmasına karşı olan ah�l�k 

bunu sağlamak �ç�n gerekt�ğ�nde üret�m�n sınırlamasına  g�tm�şt�r 

(Öztürk,2002). Ayrıca ah�l�k hammaddeler süreçler ve ürünler  �ç�n standartlar 

gel�şt�r�lm�şt�r  ve üyeler�n bunlara uyma zorunluluğu vardır. II.Beyaz�t 

devr�nde(1481-1512) çıkarılan  ve 1502 yılında yürürlüğe g�ren 

“Kanunname-� İht�sab-ı Bursa” dünyanın �lk standartlar kanunu, �lk 

tüket�c�y� koruma kanunu, �lk çevre n�zamnames�(k� o tar�hte dünyanın çevre 

sorunu yoktu) ve �lk gıda n�zamnames�d�r. Bu kanunnameler y�yecek ve 

�çecek üret�c�ler�nden kuyumcu, berber, bakkal ve hek�mlere kadar, �malat ve 

h�zmetler sektöründe pek çok meslek sah�b�n�n uyması gereken standartları 

kapsamaktadır. Günümüzde bu standartlar; üret�m standartları(ISO 9000), 

sosyal sorumluluk standartları(SA 8000) ve çevre ve yönet�m 

standartları(ISO14000) şekl�nde �fade ed�lmekted�r(Gündüz ve 

d�ğerler�,2012;42).  Or�j�nal metn� Topkapı Müzes� Revan köşkünde bulunan 

Kanunname-� İht�sab-ı Bursa’yı  TSE met�n ve ebat ölçüler�ne uyarak 

basmıştır (Ek�nc�,2008;376). 

Adına bugünkü g�b� “kal�te” ve ya “toplam kal�te yönet�m�” denmese 

de ah�l�kte  bu günkü prens�pler uygulanmıştır. Çünkü felsefe olarak ah�l�k 

örgütü uygulamalarıyla bu günkü toplam kal�te yönet�m� uygulamaları 

arasında paralell�k vardır (Köksal, 2008;139).İmalatın, standartların altında 
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kalması veya kusurlu malın p�yasaya sürülmes� g�b� durumlara esnaf hemen 

karşı çıkardı. Bu g�b� suçları �şleyenler�n dükkanları kapatılır, daha da �ler� 

g�tt�kler� takd�rde esnaflıktan �hraçlarına karar alınab�l�yordu 

(Kütükoğlu,1986;60). 

Her çeş�t malın b�r standardı vardı. Mesela ş�şec�ler�n �malatında dah� 

c�ns�ne göre ş�şeler�n gramajları bel�rlenm�şt�. Bu gramajların altında �malat 

yasak olmasına rağmen buna uymayan bazı ustaların dükkanları kapatılmış, 

tekrar açılab�lmes� �ç�n Kadı’nın huzurunda taahhütte bulunmaları �stenm�şt�r. 

Benzer b�r d�ğer örnek �se düşük kal�tel� n�şasta �mal eden fakat, ala f�yatına 

satan Hüsey�n Usta �htarlara aldırmayıp halkı aldatmaya devam ett�ğ�nden 

örgüt üyeler�, kend�s�n� aralarında barındırmak �stemey�p �hracını 

�stem�şlerd�r (Kütükoğlu,1986;61). 

Bell� mal veya h�zmet� üreten esnaf ve sanatkarlar aynı çarşıda veya 

yakın yerlerde faal�yet göster�rlerd�. Bu durum b�r yandan rekabet� artırırken 

b�r yandan da her türlü kontrolü sağlıyordu. Modern çağın b�r buluşu sayılan 

aynı �ş kolunda çalışanları b�r araya get�ren “s�teler” Ah� Evran tarafından 

XIII. y.y. gel�şt�r�lm�şt�r. Ah� Evran Kayser�’de b�r der� �malathanes� kurmuş 

ve bütün debbağları b�r araya toplayarak çağının en büyük sanay� s�tes�n� 

kurmuştur. Böylece her sanat kolunun b�r araya toplandığı bu s�teler 

Anadolu’nun d�ğer şeh�rler�ne de yayılmıştır. Ah� Evran sanay� s�teler�nden 

başka aynı meslekte faal�yet gösteren esnafların oluşturduğu çarşılar ve 

hanların kurulmasına da öncülük etm�şt�r. XIII. y.y. da yapılan bu 

uygulamanın önem� günümüzün �ş hayatında yen� anlaşılmaktadır (Köksal, 

2008;141).      

 

Ah�l�k Örgütünde  Eğ�t�m ve Yet�şt�rme  
XIX. y.y. başlarına kadar devlet�n vatandaşlarının eğ�t�m, sağlık, sosyal 

ve ekonom�k durumları �le �lg�lenmek g�b� b�r görev� yoktu. Devlet, sadece dış 

ve �ç güvenl�ğ� sağlıyordu. Hatta �ç güvenl�k, her  zaman, her yerde 

sağlanamıyor ve bu görev� çoğu yerde ah�l�k veya derbent örgütü yapıyordu. 

Bu nedenle ah�l�k çok yönlü ve çok amaçlı b�r örgüt olarak gel�şt� ve 

yaygınlaştı. Örgüt amaçlarını gerçekleşt�reb�lmek �ç�n üyeler�n�n eğ�t�m�n� 

sağlaması gerek�rd�. Bu amaçla �nsan b�r bütün olarak ele alınmış, ona yalnız 

meslek� b�lg� değ�l d�n�, ahlakı ve �çt�ma� b�lg�ler de ver�lm�şt�r. İş başında 

yapılan eğ�t�m�n, �ş dışında yapılan eğ�t�mle bütünleşmes� sağlanmıştır. Bu 
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amaçla çalışanlara �ş yer�nde yamak, çırak, kalfa usta h�yerarş�k düzen� �ç�nde 

mesleğ�n �ncel�kler� öğret�l�rken, akşamları toplandıkları ah� zav�yeler�nde 

ahlak ve manev�yat öğret�l�yordu. Ayrıca eğ�t�m bel�rl� b�r noktadan sonra 

tamamlanıp b�ten b�r olay değ�l ömür boyu süren b�r faal�yet olarak ele 

alınmıştır. Muhtemelen bu konuda İslam d�n�n�n “beş�kten mezara kadar 

�l�m öğren�n�z” emr� etk�l� olmuştur.  

Ah� zav�yeler�nde öğretmen tarafından teşk�lata yen� g�ren gençlere 

okuma yazma öğret�lmes�n�n dışında kadı ve müderr�sler de ders ver�rlerd�. 

D�n� ve �lm� b�lg�ler yanında Türkçe konuşma, edeb�yat dersler� de okutulurdu. 

Mesela D�van Edeb�yatı şa�rler�nden Bak� b�r saraç çırağı �ken bu tür eğ�t�m 

almıştır  (Bıyıklı,2000;60). D�ğer yandan Ah�l�k ahlakına a�t 740 kural b�r 

anda öğret�lmed�ğ� g�b� sanata a�t bütün b�lg�lerde b�r anda ver�lmezd�. Ah� 

usul ve erkanına a�t bütün b�lg�ler k�tap hal�ne get�r�lmes�ne rağmen, üret�me 

ve sanata a�t tekn�k b�lg�ler yazılı hale get�r�lmem�şt�. Bu yüzden o dev�rdek� 

ah� sanatkarlarının üret�m tekn�kler� ve sırları günümüze 

ulaşamamıştır(Dem�r,2000:383). Usta sanatın bütün �ncel�kler�n ve sırlarını 

aşama aşama çırak ve kalfalarına öğret�rken onların ahlaken de yet�şmeler�ne 

gayret göster�rd�. Çırak her zaman ustasından, usta da çırağından gururla 

bahsederd�. Ahlaken yeters�z olanlara mesleğ�n tüm sırları öğret�lmezd�. 

B�rl�ğe yen� g�ren gençlere önce 124 kural öğret�l�rd�. Davranış 

kuralları(davranış b�l�mler�) bunların mesela yemek yemeğe a�t olan bazıları 

şöyled�r;büyüklerden evvel yemeğe başlamamak, yemekten önce ve sonra 

eller� yıkamak, kend� önünden yemek, lokmaları küçük olmak, ekmeğ� 

yemeğ�n suyuna batırmamak, yemek odasına ayakkabı �le g�rmemek, ağzını 

şapırdatmadan yemek, başkalarının yanında sümkürmemek, hakkından 

fazlasını yememek, yed�ğ�n�n helal olmasına d�kkat etmek 

g�b�(Güllülü,1992;131).   

Sanatın Sır Olarak Saklanması 

Ah� sanatkarları sanatlarında üstün b�lg� ve tecrübe sah�b� �d�ler. Bazı 

sanat dallarında �se son derece maharetl� �d�ler. Uzun zaman ve emekle 

kazanılan b�lg�ler sır g�b� saklanır ve herkese öğret�lmezd�. Mesela bu 

ustaların yaptığı öyle taş yontma kalemler� vardı k� bunlar bu gün çok 

değerl�d�r. Sadece kend�ler�n�n b�ld�kler� b�r yöntemle su verd�kler� kalemlerle 

rak�pler�nden daha üstün �ş yapmışlar. Bu b�lg�ler�n� oğullarına ya da nad�ren 

de çok sadık kalfalarına öğretm�şlerd�r. Ancak ne kalfasına ve nede oğluna 
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öğretmey�p kend�s�yle b�rl�kte mezara götürenler de 

vardır(Gürata,1975;119).Sanatta bu derece �ht�sas sah�b� olmak şüphes�z b�r 

maharett�r, ama �nsanlığın faydasına olan bu or�j�nal b�lg�ler� kend�s�yle 

b�rl�kte mezara götürmek dereces�nde b�lg�s�n� kıskanmak hoş görüleb�l�r m�? 

Tartışılır. Şüphes�z bu üstün başarı övünülecek b�r durumdur. Ancak sır 

saklama yüzünden kaybolan sanata da üzülmek gerek�r. Gürata, “�malat sırrı” 

saklama konusunu bu sanatkarların b�r kusuru olarak görürken Ülgener, 

konuya daha farklı bakarak şöyle demekted�r; “... sanatın sır olarak saklanması 

ortaçağ �kt�sat ahlakının özell�ğ�d�r. Bu anlayış esnaf örgütünün kapanma ve 

cemaatleşme eğ�l�m�n�n b�r sonucudur. Çünkü dönem�n zor şartları ve 

rak�pler�n rekabet� karşısında her sanat kolu çıkış yolunu kend� �malat 

b�lg�ler�n� g�zl� tutmakta aramıştır. Bu yüzden ”d�l�n� bağlamak ve herkese 

sanat sırrını söylememek” esnaf ahlakının  özell�kler�ndend�. Ah�ler bu 

öğütler� t�t�zl�kle yer�ne get�rm�ş ve bazı �ş kollarında mesela mürekkep, boya 

ve mus�k� aletler�n�n nasıl �mal ed�ld�ğ� hala b�l�nmemekted�r (Ülgener, 

1991;92).Bu konuda Güllülü �se şöyle d�yor; ” ah� b�rl�kler�nde sanat herkesçe 

b�l�nmemes� gereken b�r sır olarak değerlend�r�lmekted�r. Bu anlayıştan ötürü 

ah�l�kte sanatın b�r adı da “h�kmet” d�r ve l�yakat�n� �spat edenlere öğret�l�r. 

“H�kmet� na ehle vermen k� zulmeders�z ve ehl�nden de saklaman k� y�ne 

zulmeders�z”(Güllülü, 1992;112).   

Mus�k� alet� yapan atölyeler �ç�nde Türk z�ller�(çalparalar)en kal�tel� 

olanlardı. Bu z�ller İstanbul’da �mal ed�l�r, Avrupa’ya ve Amer�ka’ya g�der, 

b�rkaç m�sl� f�yatla tekrar İstanbul’a gel�rd�. Dünyanın her yer�nde  değerl� 

olan bu z�ller� İstanbul Samatya’ da z�lc�yan adında �k� üç yüz senel�k geçm�ş� 

olan b�r a�le yapıyordu. Bunlar, z�l �malatının sırlarını, yüzyıllarca kend� 

nes�ller�nden başkasına öğretmem�şlerd� (Gürata, 1975;119). 

Konuyla dolaylı olarak �lg�l� olan ve b�r çok kaynakta geçen çömlekç� 

esnafıyla �lg�l� nakled�len ve “püf noktası” dey�m�n�n de kaynağı olan b�r 

olay �se şöyled�r; Çömlek �malatı yapan b�r ustanın kalfası sanatını 

öğrend�ğ�n� zannederek  �nanarak ayrı b�r dükkan açmak �ster. Ustasının,  

henüz �ş�n “püf noktası” nı öğrenmed�ğ�n� söylemes�ne  rağmen, �kna olmaz. 

Kalfa ayrılıp kend� adına b�r dükkan açıp çanak-çömlek �malatına başlar. 

Ancak aynı tür çamuru kullansa ve aynı tekn�kler� uygulasa da çömlekler� 

b�rkaç ay �ç�nde çatlayıp kırılır. Bunun üzer�ne kalfa  utanarak ustasına g�der; 

ustam senden öğrend�ğ�m g�b� çömlek yapıyorum ama yaptığım çömlekler 
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çok geçmeden çatlıyor. Ustası sen �ş�n püf noktasını öğrenmem�şt�n ondan der 

ve esk� kalfasını merdanen�n başına oturtur ve önüne b�r m�ktar da çamur 

koyarak �şe başlatır. Usta da çamur üzer�nde oluşan ve çömleğ�n çatlamasına 

sebep olan hava kabarcıklarını püf püf yaparak patlatır. Böylece kalfa da �ş�n 

“püf noktası” nı  öğrenm�ş olur. Gerek dey�m ve gerekse olay günümüze çok 

öneml� mesajlar vermekted�r (Doğan, 2006;182). 

Ayrıca debbağlar, Avrupa’da aranan ve benzerler� yapılamayan meş�n 

ve saht�yan �malatıyla da ün yapmışlardı. Bunlar, meslek sırlarını 19. Y. Y.’ın 

başlarına kadar koruyarak Avrupalı rak�pler�ne karşı üstünlükler�n� 

sürdürmüşlerd�r. Hatta onların meslek sırlarını öğrenmek �ç�n Anadolu’ya 

gel�p yaptıkları �ncelemeler� eserler�nde anlatan Flachat, Ol�v�er, Fel�x de 

Beajour g�b� b�r çok Avrupalı seyyah rolündek� sanay� casusunun gayretler�ne 

rağmen, debbağlar teknoloj�k üstünlükler�n� koruyarak, korumacı gümrük 

duvarlarını da aşıp Avrupa’ya �hracat yapab�lm�şler ve özell�kle sarı ve kırmızı 

saht�yanda rak�ps�z kalmışlardır (Genç; 1986;130).  

 

Sonuç ve Değerlend�rme 
Örgütlerde �nsan unsurunun önem� 1920’ l� yıllarda E. Mayo 

başkanlığında yapılan Hawthorne araştırmaları ve beşer� �l�şk�ler adıyla 

yönet�m l�teratürüne g�ren teor�den sonra anlaşılmıştır. O tar�hlere kadar 

klas�k teor� organ�zasyonun �nsan unsurunu �k�nc� planda ele almış, madd� 

faktörler düzenlend�kten sonra, �nsanın öngörüldüğü şek�lde davranacağını 

varsaymıştır. Oysak� ah�l�ğ�n  temel�nde �nsanın  olması ve her şey� �nsanın 

mutluluğu üzer�ne kurmuş olması ne kadar   öneml�d�r.  

B�r örgütü başarıyla yönetmek �ç�n örgütün temel�ne �ş� değ�l, �nsan ve 

evrensel değerler koyulmalıdır. Bu değerler; k�ş�sel bütünlük, hakkan�yet, 

dürüstlük, �nsan onuru, h�zmet, kal�te, gel�ş�m, sevg�, saygı, yardımlaşma, 

dayanışma, mot�vasyon v.b. d�r. Bunlar her tür kültüre, çağa uygulanab�len ve 

�nsan doğasına a�t özell�klerd�r. Organ�zasyonda �nsana önem ver�ld�kten 

sonra yönet�m kolaylaşır. Odağında �nsanın olmadığı yönet�m tarzları 

başarısızlığa mahkumdur (Boz, 2007;116-117). Çağımızın �ç�ne düştüğü 

bunalımın temel�nde ahlak ve faz�lete dayanan değerler�n bırakılarak 

�nsanların sınırsız b�r rekabet, hırs ve haset duygularının tahr�k ed�lmes� 

gerçeğ� vardır. Bu şek�lde beşer� �l�şk�ler zayıflamakta ve �nsanlığın huzur ve 

mutluluğu tahr�p ed�lmekted�r. İşte bu yüzden de günümüzde örgütler�n on altı 
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yaşındak� çocukları “canlı bomba” yapıp kalabalık yerlerde patlatarak 

yüzlerce �nsanın ölümüne sebep olduğu b�r zamanda, b�r ah� şeyh� olan 

Edebal�’ye a�t olduğu söylenen “ey oğul �nsanı yaşat k� devlet yaşasın” f�kr� 

çok öneml�d�r. Bu nedenle de ah�l�ğ� tar�h� görev�n� yapmış ve tekrar tar�h�n 

karanlıklarına gömülmüş b�r örgüt olarak görmemel�d�r. Çünkü ah�l�k 

�nsanlığın bütün çağlarına h�tap etmekted�r. Bu yüzden ah�l�kten alacağımız 

dersler vardır. 

Ah�l�k örgütünü bu kadar güçlü kılan faktörlerden b�r� de b�r s�v�l 

toplum kuruluşu olmasıdır. Zaten devlet müdahaleler� başlayınca da çözülme 

başlamıştır. D�ğer öneml� husus �se ah�l�ğ�n “�nsan“ odaklı olmasıdır. R. 

Soykut, ah�l�k; “ ana rahm�ne düştüğü andan, mezarına atılan son kürek 

toprağa kadar �nsanın mutluluğu �ç�n çalışır d�yor (Soykut,1971;56). 

Günümüzün �şletmeler� �se  müşter� odaklıdır. İnsan odaklı olmakla müşter� 

odaklı olmak farklı şeylerd�r(Doğan,2006; 42). Ayrıca Soykut’ un cümles�n�n 

“mezarına atılan son kürek toprağa kadar” kısmı, “dünya ve ah�ret �nsanın 

mutluluğu �ç�n çalışmaktır” şekl�nde değ�şt�r�lmel�d�r. 

Yaptığımız araştırmada “ah�l�ğ�n kuruluş, gel�şme, ger�leme ve 

çöküşüyle Osmanlı Devlet�’n�n kuruluş, gel�şme, ger�leme ve çöküşü arasında 

�lg�nç b�r benzerl�k” olduğunu gördük. Osmanlı Devlet�’n�n yükselmes�nde ve 

çöküşünde ah�l�k örgütünün ne derece etk�ler� varsa modern Türk�ye’n�n 

İkt�sad� kaynaklarını gel�şt�rerek yerl� ve ulusal b�r model oluşturamamış 

olması arasında da b�r sebep sonuç �l�şk�s� vardır. İkt�sad� kalkınmamızı 

gerçekleşt�reb�lmem�z �ç�n “kentsel yöreler�m�zde AHİLİK’ ten kırsal 

yöreler�m�zde İMECELER’ den” yen� b�r dayanışma ve kalkınmanın 

d�nam�kler�n� oluşturulab�l�r. Çünkü bugünü oluşturan geçm�ş 

unutulmamalıdır. Bununla b�rl�kte b�z�mk�nden farklı koşulların ürünü olan 

yabancı modeller� aynen kabul etmek ne derece sakıncalı �se geçm�ş� de aynen 

kopya etmek de o derece sakıncalıdır. Çağına göre son derece �ler�c�, b�r model 

olan Ah�l�k örgütünden alınacak dersler vardır(Ham�toğulları,1986;135). 

İşletme ve yönet�m b�l�mler�n�n günümüzde öneml� konularından olan; 

çevre duyarlılığı, paydaş memnun�yet�, sürekl� eğ�t�m ve gel�şme, ek�p 

çalışması(�mece),kurumsal sosyal sorumluluk, ters�ne loj�st�k, kal�te güvence, 

toplam kal�te yönet�m� v.b. pek çok konun ah�l�ğ�n ele aldığı konular arasında 

olduğunu görüyoruz. Şayet 13.y.y.’da kurumsallaşan ve 19.  y. y.‘ da 

fonks�yonunu kaybeden ah�l�k s�stem� yen�lenerek günümüze kadar 
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geleb�lseyd� �ş dünyası bu günkü yönet�m anlayışını çok daha önce elde 

edeb�l�rd�(Karatop,2012;884).  

Nasıl k� b�r oku �ler�ye atab�lmek �ç�n yay b�r m�ktar ger�ye 

çek�lmel�yse, �lerlemek �steyen b�r toplum da �ler� g�deb�lmek �ç�n ger�ye 

bakmalıdır. Bunun yanı sıra bu günün değer yargılarıyla b�rçok konuda ah�l�ğ� 

anlayab�lmem�z de mümkün değ�ld�r. Örneğ�n “b�r ah�n�n on sek�z d�rhem 

gümüşten fazla servet� olmaması gerek�r” �lkes� bunlardan b�r�d�r. Bunu bu 

günkü mantıkla açıklamak mümkün değ�ld�r. Ancak çağına göre bu son derece 

normal b�r şeyd�. B�r ah� sanatkarı hayrım çoğalsın düşünces�yle “yaptığı her 

�ş�n kırkıncısını parasız yapardı” Mesela b�r bakırcı yaptığı kırkıncı güğüm ya 

da kazanın ustalığından para almazmış. Günümüzde de �şletmeler b�n�nc�, on 

b�n�nc�, yüz b�n�nc� ürünü hed�ye kuponu �le parasız ver�yor ama arada anlayış 

farkı var. 

Müslümanlar, Mekke’den Med�ne’ye göç ett�kler�nde, herkes�n tezgah 

açmasına müsaade ed�lmeyen Med�ne Pazarı’nda dünyanın en has�s tüccarları 

olan Yahud� esnafı karşısında �k� sene g�b� kısa b�r sürede rekabet üstünlüğü 

sağlayarak rak�pler�n� pazardan çıkarmışlardır. Benzer şek�lde Orta Asya’dan 

göç eden Türkler’ de ah�l�k örgütü vasıtasıyla Anadolu’dak� gayr� Müsl�m 

rak�pler�ne üstünlük sağlamışlardır. On sek�z�nc� asırdan �t�baren kaybed�len 

bu rekabet üstünlüğü y�rm� b�r�nc� yüz yılda yen�den kazanılab�l�r.           

M�lletler�n en değerl� varlığı, başka ülkeler� sömüreb�lme �mkanları, 

madenler� veya parasal değerler g�b� sanay� toplumuna a�t göstergeler değ�ld�r. 

Günümüzün toplumlarının en değerl� ekonom�k varlığı g�r�ş�mc�ler�d�r. 

Çünkü b�r ülken�n kalkınmasında en öneml� rolü g�r�ş�mc�ler üstlenmekted�r. 

Ülkem�z bu açıdan dünya m�lletler� arasında oldukça ger�lerded�r. Buna 

karşılık ah�l�k g�r�ş�mc�l�ğ�n kaynağıdır. Çünkü ah�l�k, güzel ahlaklı g�r�ş�mc� 

yet�şt�ren b�r örgüttür.    
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İnsan Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı: Şa�r Öldü 
 

Hasan YÜREK* 
 

Öz 
Şa�r Öldü, günümüz yazarlarından olan S�bel K. Türker’�n �lk romanıdır. Türker, 
b�rey� anlatan b�r romancıdır. O, olaydan z�yade b�rey� önceler, onun �ç dünyasını 
anlatmaya çalışır. Bu b�rey, yaşadığı dönem�n ürünüdür. N�tek�m eserde anlatılan 
Ers�n 1980 sonrası ortaya çıkan apol�t�k, sıkıntılı, bunalımlı b�r b�reyd�r. Bununla 
b�rl�kte yazarın b�rey üzer�nden toplumsal olanı anlatmaya çalıştığı da söyleneb�l�r. 
Türker, tek�lde tümel� anlatmaya çalışmaktadır. O, anlattığı b�rey� der�n �ç dünyasıyla 
vermekte, onun b�reysell�ğ�n� ortaya koymaktadır. Bununla b�rl�kte b�rey, toplumsal 
olanın b�r sonucudur; dolayısıyla b�rey ortaya konurken aynı zamanda toplumsal 
durum da serg�lenmekted�r. Buradan hareketle bu çalışmada Şa�r Öldü adlı eser ele 
alınacak ve farklı başlıklar altında değerlend�r�lecekt�r.  
Anahtar Kel�meler: Roman, S�bel K. Türker, Şa�r Öldü. 
 

Unbearable We�ght of Be�ng a Human: Şa�r Öldü 
 

Abstract 

“Şa�r Öldü” �s the f�rst novel by S�bel K. Türker, one of today's authors. Türker �s a 
novel�st who descr�bes the �nd�v�dual. He tr�es to descr�be h�s �nner world, ahead of 
the �nd�v�dual. Th�s �nd�v�dual �s the product of the t�me she l�ved. As a matter of fact, 
Ers�n descr�bed �n the novel �s an apol�t�cal, d�stressed, depressed �nd�v�dual who 
appeared �n post 1980. It can be sa�d, however, that the author tr�es to descr�be the 
soc�al over the �nd�v�dual. Türker �s try�ng to tell the collect�ve on the one hand. She 
reveals the �nd�v�dual�ty of the �nd�v�dual she �s descr�b�ng �n h�s deep �nner world. 
The �nd�v�dual, however, �s the result of the soc�al; Therefore, when the �nd�v�dual �s 
revealed, the soc�al s�tuat�on �s exh�b�ted at the same t�me.  Thus �n th�s work, the 
novel "Şa�r Öldü" w�ll be handled and evaluated under d�fferent t�tles. 
Keywords: Novel, S�bel K. Türker, Şa�r Öldü. 
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G�r�ş 
S�bel K. Türker, 2000’l� yıllar �t�barıyla eser yayımlamaya başlayan 

günümüz yazarlarından b�r�d�r. Yazarın yayımlanmış beş romanı ve dört 

h�kâye k�tabı bulunmaktadır (Sakallı, 2015: 89-90). Şa�r Öldü, Türker’�n 

roman olarak yayımlanmış �lk eserd�r. Eser, Eylül 2004 �le Eylül 2005 

arasında Ankara’da kaleme alınmıştır. Romanda başlıklandırılmış on altı 

bölüm vardır. Bunun yanında romanın başında İsmet Özel’den alıntılanmış b�r 

ep�graf; ayrıca romanın sonunda “Şa�r Öldü” başlığıyla ver�len ve sanatçı 

Müge Göçmen’le onun Şa�r Öldü adlı ş��r k�tabı üzer�ne yapılan b�r söyleş� 

bulunmaktadır. Müge Göçmen dış gerçekl�kte karşılığı olan b�r sanatçı 

değ�ld�r. Söyleş�n�n Şa�r Öldü k�tabı üzer�ne yapılması bu metne üstkurmaca 

özell�ğ� vermekted�r. S�bel K. Türker, Müge Göçmen �sm�n� kullanmaktadır. 

Roman Almanca, Romence, Bulgarca, Arapça g�b� çeş�tl� d�llere çevr�lm�şt�r.  

 

Romanın Özet� 
Romanın başk�ş�s� olan Sal�ha Ers�n, anne ve kız kardeş�yle beraber 

yaşamaktadır. Babası vefat etm�ş b�r öğretmen olan Ers�n, Ankara Ün�vers�tes� 

Hukuk Fakültes�’nde okumaktadır. Annes� ve kız kardeş� Yeş�m �se 

bulundukları kötü şartlardan kurtulma çabası �ç�nded�r. Bunun �ç�n de 

Yeş�m’�n zeng�n b�r�yle evlenmes� çabası �çer�s�nded�rler. 

Ers�n, b�r gün El�f adlı türbanlı kızla tanışır ve onunla aralarında b�r 

yakınlık başlar. Aralarındak� en bar�z ortaklık �k�s�n�n de yalnız b�reyler 

olmasıdır. El�f, arkadaşlıklarını güçlend�rmek adına Ers�n’� yazlık evler�ne 

türban takmak şartıyla davet eder. Ers�n �se bu tekl�f� reddeder. Bu arada 

Yeş�m’�n zeng�n koca adayı, evl� çıkar ve Yeş�m hayal kırıklığına uğrar.  

Yaz sona erer, fakültede bütünlemeler yapılır ve Ers�n çoğu ders�nden 

geçerek okulu b�t�rmeye b�raz daha yaklaşır. Onun El�f’le dostluğu daha da 

�lerler. Yeş�m �se Faruk adında yen� b�r zeng�n koca adayıyla flört etmeye 

başlar. 

Ers�n, türbanı yüzünden okula devam edemeyen El�f’� merak eder ve 

onu babasının halı mağazasında z�yaret eder. B�r süre sohbet ett�kten sonra 

El�f, Ers�n’e yazdıklarını ver�r. Eve dönen Ers�n hemen bunları okur ve El�f’�n 

�ç dünyasındak� sıkıntıları �drak eder. Onunla konuşmak �ç�n de tekrar halı 

mağazasına g�der; ancak El�f’�n babası bundan hoşnut kalmaz ve Ers�n’e 
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kızıyla görüşmes�n� �stemed�ğ�n� �let�r. Bunun gerekçes�n� de aralarındak� 

farklılık olarak �zah eder. Bunun üzer�ne Ers�n duruma tepk� ver�r ve El�f’�n 

babasıyla tartışarak mağazadan ayrılır. Okula g�der ve burada karşılaştığı 

C�han’la türban meseles� üzer�ne sohbet ett�kten sonra ev�ne döner. 

Ers�n, b�r süre sonra El�f’�n en �y� arkadaşlarından b�r� olan Sam�m’le 

görüşür ve El�f’�n yazdıklarını ona da göster�r. Sam�m, ona El�f’�n b�r süred�r 

halasında kaldığını söyleyerek halasının ev�n�n telefon numarasını ver�r. 

Ers�n, orayı arar ve El�f’le sohbet eder. 

Ers�nler�n ev�ne b�r süre m�saf�r kalmak �ç�n teyzes� Nerm�n ve onun 

kızı İpek gel�r. El�f, Ers�n’� arayıp görüşmek �sted�ğ�n� söyler. Bunun üzer�ne 

Ers�n, onun halasının ev�ne g�der. Sohbet ederler. Ers�n ondan, evlenme 

hazırlığı yapan Yeş�m �ç�n babasının mağazasından halı ve gel�nl�k kumaş 

almasını �ster. Bunun hırsızlık olduğunu düşünen El�f �k�lemde kalır. El�f’ten 

ayrılan Ers�n b�r bara g�der, burada Hakan’la tanışır ve �k�s� gecey� beraber 

geç�r�rler. 

Yen� yıl yaklaştığı �ç�n Ers�n alışver�şe çıkar. Eve döndüğünde El�f’ten 

�sted�kler�n�n gönder�lm�ş olduğunu görür. B�r süre sonra El�f evler�ne gel�r 

ve �k�s� b�r mekâna g�d�p sohbet ederler. El�f, Avusturya’ya g�d�p eğ�t�m�n� 

orada sürdüreceğ�n� d�le get�r�r.  

İk�s� ayrıldıktan sonra Ers�n, tekrar bara g�der ve orada Hakan’la 

karşılaşır. B�r süre tartıştıktan sonra �l�şk�ler�n� sürdürme kararı alırlar. 

Ers�n, yılbaşı geces�n� Hakan ve arkadaşlarıyla geç�r�r. Sabaha karşı eve 

döndüğünde Yeş�m’� baygın b�r hâlde bulur. Yeş�m, Faruk’un kend�s�yle 

evlenmeyeceğ�n� anlayınca eve dönüp �laç alarak �nt�har etm�şt�r. İnt�har 

sonucunda Yeş�m ölür.  

Aradan dört ay geçer. Ers�n’�n annes� Antalya’dan b�r evl�l�k tekl�f� 

aldığını söyleyerek oraya yerleşeceğ�n� b�ld�r�r. Ers�n’e kend�s�n�n de 

geleb�leceğ�n� söyler. Ers�n �se bu tekl�f� kabul etmez. O, Yeş�m’�n ölümünden 

sonra �y�ce �ç dünyasına çek�l�r ve Hakan dah� k�mseyle görüşmez. 

 

K�ş�ler 

Başk�ş� Ers�n 

Şa�r Öldü, b�rey� anlatma çabasının ürünüdür. B�r başka �fadeyle bu 

roman olay anlatmak �ç�n değ�l b�rey anlatmak �ç�n kaleme alınmıştır. 

Dolayısıyla tema da b�rey eksen�nde ortaya çıkmaktadır. Anlatılan bu b�rey 
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�se romanın başk�ş�s� olan genelde Ers�n olarak geçen ve tam adı Sal�ha Ers�n 

Sağ olan k�ş�d�r. Pek kullanılmayan Sal�ha adı, babaannes�n�n �sm�yken Ers�n 

erkek �sm�d�r. Babası ona, Ers�n’�n tahm�n�ne göre, erkek çocuk beklent�s� 

olduğu ve kend�n� buna hazırladığı �ç�n bu adı verm�şt�r. Ers�n’�n aykırılığı 

�sm�nden başlamaktadır. B�r bayan olan Ers�n’e erkek �sm� ver�lmekte ve onun 

farklılığı somutlaştırılmaktadır. 

F�z�ksel açıdan genelde kardeş� Yeş�m’le mukayese ed�len ve ç�rk�n 

olarak aktarılan Ers�n, akıllı b�r�d�r. 1976 doğumlu olan Ers�n gel�şmeler 

başladığında, yan� olay zamanının başlangıcında y�rm� �k� yaşında 

ün�vers�tede hukuk eğ�t�m� alan b�r�d�r. Bu da onun akıllı b�r� olduğunun 

gösterges�d�r. N�tek�m kend�s� de “Ers�n faydasız aklıyla büyüklenen, yarı del� 

ve güzel olmayan b�r kızdır.” (Türker, 2012: 81) demekted�r. 

Ers�n’�n çocukluğu babasının �lkokul öğretmen� olmasına bağlı olarak 

çeş�tl� Anadolu kentler�nde geçm�şt�r. Ers�n, babasına ne kadar yakınsa anne 

ve kardeş�ne o kadar uzaktır. “Babamın kanından geld�ğ�m� duyumsamak, 

annem ve kız kardeş�me ş�ddetle h�ssett�ğ�m yabancılık duygusunun 

sonucudur herhalde.” (Türker, 2012: 81) d�yen Ers�n bu durumu vurgular. 

Babasıyla benzerl�ğe onun �ç�ne kapanık; �nsana, topluma uzak, �nsanî 

değerler� ön planda tutan, okuyan b�r� oluşuyla ortaya çıkar. Annes� ve kardeş� 

�se sadece bulundukları hayattan kurtulmak �ç�n uğraşan �nsanlardır. Bunun 

�ç�n de Yeş�m’�n zeng�n b�r koca bulması �ç�n çalışmaktadırlar. Bu temel 

ayrılıklar sebeb�yle Ers�n, babasına bağlıdır ve onu daha çok sevmekted�r. 

Babasının ölümünden sonra �se annes� ve kardeş�yle Ankara’da, aynı evde 

yaşamaya devam etmekte ama onlarla çoğu konuda anlaşamamaktadır. Bu 

anlaşmazlık çok der�n ayrılıklar yaratmamaktadır. A�le bağı onları b�r arada 

tutmakta ve bütün farklılıklarına rağmen b�rb�rler�n� sevmeler� sonucunu 

ortaya çıkarmaktadır. Ers�n,  “onlardan nefret ett�ğ�m falan yok. Tam ters�ne, 

öyle çok sev�yorum k�.” (Türker, 2012: 81) d�yerek bu durumu ortaya koyar. 

Aralarındak� sevg�y� rağmen mesafe de sürekl� vardır. B�rb�rler�ne çok 

müdahale etmed�kler� �ç�n de büyük b�r sıkıntı ortaya çıkmaz. Ers�n’�n 

söyled�ğ� “ben� sevd�kler�n�, varlığı ted�rg�nl�k yaratmayan b�r� g�b� kabul 

ett�kler�n� b�l�yordum. Ev�n ked�s� g�b�, ev�n kuşu, akvaryumdak� balığı g�b�. 

Önems�z ama var.” (Türker, 2012: 119) şekl�ndek� sözler annes� ve kardeş�n�n 

kend�s�ne bakışını özetler. Ers�n’�n katlanamadığı en büyük husus da budur. 

Ers�n, a�les� tarafından gerekl� değer� görmemes�n�, yok sayılmasını pek 
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kabullenemese de zamanla bu duruma alışır. Her şeye rağmen aralarındak� 

sevg� bağının varlığını, Yeş�m’�n ölümüyle Ers�n’�n tamamen bunalıma 

g�rmes�nde ve Yeş�m’�n ölümünden sonra evlen�p Ankara’dan taşınmaya 

karar veren Şengül Hanım’ın Ers�n’e beraber g�tme tekl�f� yapmasında 

görmek mümkündür. Anne ve �k� kızından oluşan bu a�le, ortak özell�kler 

taşımasa da, pek bell� etmese de b�rb�r�ne bağlı ve b�rb�r�ne seven b�r a�led�r. 

Ers�n’�n en bar�z yönü yabancılığıdır. “B�r takım sosyoloj�k ve 

ps�koloj�k dış etmenlerden dolayı, k�ş�n�n kend� benl�ğ�n� kaybetmes� ve bunun 

sonucu olarak da akl� denges�zl�k yaşayıp çevres�yle uyum sağlayamaması ve 

�let�ş�ms�zl�ğ�n son safhaya varması.” (Ege, 2005: 5) olarak tanımlanab�lecek 

yabancılaşma Ers�n’de bar�zd�r. O, dünyaya, hayata, topluma uzaktır. Ers�n 

çocukluğundan bahsederken “karadutun çardağına g�rerek kaybolurdum. 

V�şne ağacı cılız ve tatsızdı, hoşlanmazdım. Babamın b�r köşeye ekt�ğ� yeş�l 

soğan, domates ve b�berler�n taze kokusunu �ç�me çekerd�m. İnsan ses�nden 

uzakta, tek b�r dalın ya da kuşun, yaprağın ya da hışırtının, bell� bel�rs�z 

yaşamın dokunulmazlığına sığınırdım.” (Türker, 2012:  27) demekte ve daha 

küçük yaşlarda b�le tek olmayı sevd�ğ�n� ortaya koymaktadır. Ers�n, bu 

bağlamda kend�n� kaplumbağaya benzetmekted�r. O, b�r kaplumbağa g�b� dış 

dünyaya uzak durmakta, kend� kabuğu �çer�s�nde yaşamaya çalışmaktadır. 

Ers�n’�n �nsanlara olan uzaklığı, yabancılığı çoğu �nsanın kend�s�ne 

yaklaşmasını engellemekted�r. “Sıkıntılı ve asık suratlı” (Türker, 2012: 134) 

hâl�yle dışa yansıyan bu yabancılığı d�ğer �nsanların kend�s�ne uzak durmasına 

zem�n hazırlamaktadır. Yabancılığının neden�n� tam olarak kend� de 

anlamayan Ers�n “yaşıtlarım, benden �k� yaş küçük, beş yaş büyük olanlar… 

Ortak kader�m�z var mı? Ben� hep�n�zden ayrı düşüren o aşılamaz mesafe, o 

uzlaşmazlık ned�r?” (Türker, 2012: 47) şekl�nde bu durumu sorgulamaktadır. 

Yabancılaşma durumu b�l�nçl� b�r terc�h olmaktan z�yade kend� yaradılışı, 

yaşadıkları ve dönem�n değerler�ne bağlı olarak �lerleyen b�r durum şekl�nde 

ortaya çıkmaktadır. N�tek�m Ers�n, “k�msen�n desteğ�ne, �lg�s�ne �ht�yacım 

yok ben�m. Y�rm� �k� yıl böyle yaşadım, ş�md�den sonra sırtım sıvazlansa ne 

olacak? Ah, �nsan. B�r�n�n zayıflığı, d�ğer�n�n gücü olur; b�r�n�n suskunluğu 

d�ğer�n�n ses�. Fazla mı kötü n�yetl�y�m. (…) Yaban� b�r hayvan g�b�y�m, 

okşanmaya gelem�yorum. Yalnızlık, tek olmak duygusu m�demde er�meyen 

b�r kem�k g�b�. Yutmuşum, ama ger� çıkaramıyorum.” (Türker, 2012: 57) 

şekl�ndek� sözler�yle bunu ortaya koyar. O, �ç�nde bulunduğu zamana kadar 
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yaşadıkları, yaşadığı dönemde ortaya çıkanlar ve yaradılışı net�ces�nde 

yalnızlaşmış, yabancılaşmıştır. 

Aslında Ers�n, bulunduğu bu hâlden pek de memnun değ�ld�r. O, 

sevg�ye muhtaçtır ve sevg� gördükçe yabancılaşmadan sıyrılab�lecek b�r 

konumdadır. El�f’le olan arkadaşlığı, Hakan’la olan �l�şk�s� bunun �spatıdır. 

Hatta Ers�n zaman zaman yaşadığı dünyayı mutluluk ver�c� b�r yer olarak da 

görmekted�r. Ancak yaradılışı ve beğenmed�ğ� toplum yapısı kend�s�n� 

hayattan, �nsanlardan soğutmaktadır. Böyle olunca da g�tt�kçe yalnızlaşmakta, 

yabancılaşmaktadır. Sınavda kend�ler�ne �nt�harın et�k olup olmadığı 

hususunda yönelt�len soruya “ben bana şahdamarımdan daha yakınım, 

kend�m�n sah�b�y�m. Reddeder�m. Ölçüm kend�md�r. Toplumun canı 

cehenneme. Eks�kl�ğ�m� duymayacak toplumun canı cehenneme. Ruhları 

rahat bırakınız. Et�kt�r elbet. Et�ğ�n ölçü b�r�m� de �nsandır. Toplum d�ye b�r 

şey yoktur, toparlanmış �nsan yığınları vardır.” (Türker, 2012: 33-34) cevabını 

veren Ers�n toplumun değerler�yle uzlaşamadığını göstermekted�r. O, toplum 

yer�ne toparlanmış �nsanlar yığını olarak tanımladığı �nsan grubunun �nsan�, 

ahlak� değerler�n� doğru bulmamakta ve karşı gelmekted�r. Dolayısıyla 

�nsanlarla aradak� mesafe ortadan kalkacağına daha da der�nleşmekted�r. 

N�tek�m daha sonra söyled�ğ� “ben� ney�n büyüttüğünü b�lm�yorum. Ben� 

buraya, bu olduğum, bugünkü olduğum yere taşıyan ne? Yaşamak �ç�n 

çıldırıyorum ama bu oldurulmuş, yapılandırılmış hayatı sevm�yorum. Ben 

uyurken tıkır tıkır �şleyen h�ç susmayan hayatı. Başkalarının ded�ğ�, 

başkalarının söyled�ğ�, düşündüğü, yaptığı, ett�ğ� her şeye yabancıyım.” 

(Türker, 2012: 46) sözler� de bu durumu somutlaştırmaktadır. 

Ers�n’�n yabancılaşmışlığı, et�k gördüğü �nt�harı yer yer düşünmes�ne 

de yol açmaktadır. Yaşadığı bu hâl neden�yle Jean Paul Sartre’ın G�zl� Oturum 

adlı p�yes�nde �fade ett�ğ� “cehennem başkalarıdır” sözünü anımsatacak 

şek�lde “cehennem bu hayat” (Türker, 2012: 200) d�yen Ers�n uzlaşamadığı 

hayattan, dünyadan �nt�har yoluyla ayrılma, kaçma �steğ� �ç�nde olur. Ancak 

bu n�yet h�çb�r zaman eyleme dönüşmez. İnt�harı düşünces�n� eyleme 

dökemeyen Ers�n, hayatta kalmanın ne kadar zor olduğunu anlatmak �ç�n 

kend�n� kahraman olarak n�teler ve şöyle der: “Hayatta kalmaya devam eden 

kahraman. O Ers�n’m�ş…” (Türker, 2012: 249). 

Ers�n’�n zaman zaman kopma noktasına gelen hayat bağı, Yeş�m’�n 

ölümüyle daha da �ncel�r. Her ne kadar Yeş�m’le araları �sted�ğ� g�b� olmasa 
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da onun ölümü Ers�n’�n hayata, dünyaya, topluma karşı duyduğu 

hoşnutsuzluğu en uç şek�lde göstermes�ne zem�n hazırlar.  Romanın sonlarına 

doğru “üç numara traşlı kafamı sıvazlıyorum k�, Hakan’ın çek�p g�tmes�n�n 

neden� bu kafadır, El�f, Sam�m, Yeş�m, teyzem, İpek ve annem. Heps�n�n çek�p 

g�tmes�n�n neden� bu kafa ve �ç�ndek� şeylerd�r. Ne yapsam ağırlığını 

azaltamıyorum.” (Türker, 2012: 252) cümleler�yle yabancılaşma durumunu 

ortaya koyan Ers�n, farklılığını �fade etmekted�r. Bu farklılık, burada geçen üç 

numaralı tıraşla somutlaşmaktadır. O, mevcut yabancılaşma hâl�n� f�z�ksel 

özell�kler�ne de yansıtmaktadır. Bunun yanında, romanın sonunda gözler� 

morarmış, dudakları patlamış b�r Ers�n söz konusudur. Yeş�m’�n �nt�kamını 

almak �steyen Ers�n, Faruk’u hedef almış; ancak dayak yem�şt�r. Bunun 

sonucunda ortaya çıkan kend� tab�r�yle zomb� görüntüsü onun d�ğer �nsanlarla 

farkını, yabancılığını somutlaştıran b�r d�ğer unsurdur. Bel�rt�len tasv�rlerle bu 

dünyaya a�t olmayan b�r Ers�n portres� ç�z�lmekte, böylece onun 

yabancılaşması yansıtılmaktadır. Ers�n’�n yaşadığı yabancılaşma aynı 

zamanda depres�f b�r� olması sonucunu doğurur. O, depres�f olduğu �ç�n 

sürekl� �laç alan b�r�d�r. 

Ers�n’�n �nsanlara olan uzaklığı onun karşı c�nsle �l�şk�ler�nde de 

görülür. O, geçm�şte b�r�ne âşık olmuş; ancak bunu �fade edemem�şt�r. Onun 

karşı c�nsle tek �l�şk�s� Hakan’la kurduğu �l�şk�d�r. Ers�n, b�r barda Hakan �le 

tanışır; Hakan’ın kend�s�ne �lg� göstermes�ne paralel olarak o da Hakan’a �lg� 

göster�r. Hatta o gece b�rl�kte olurlar. Bu geceden sonra Ers�n, b�r daha 

Hakan’la görüşmez. Hakan �se sürekl� Ers�n’� aramaktadır. Tesadüfen 

karşılaştıkları b�r gün b�raz konuştuktan sonra �l�şk�ler�n� sürdürme kararı 

alırlar. Ancak bu noktada da Yeş�m’�n ölümü devreye g�rer ve Ers�n, Hakan 

dâh�l olmak üzere herkesle �l�şk�s�n� keser. Böylece aşk aracılığıyla �nsanlara, 

topluma olan uzaklığından sıyrılması mümkün olan Ers�n’�n tekrar ve daha 

katı b�r şek�lde �çe kapanma durumu ortaya çıkar. 

Ers�n’�n s�yas� yönüne bakıldığında onun 1980 sonrası pol�t�kaya uzak 

duran nesl�n b�r tems�lc�s� olduğu söyleneb�l�r. Aslında sol kes�me yakın duran 

ve “aslında b�r taraf seçsem, onlardan yana olurdu. B�lm�yorlar. Savundukları 

şey kötü değ�l, bana uzak değ�l. Ben� �ten hırçınlıkları, acelec�l�kler�, 

hamlıkları. Yoksa sol b�r terb�yeden geçmem�ş, hayatı böyle okumaya açık 

olmayan �nsanları fazlasıyla aptal buluyorum.” (Türker, 2012: 35) sözler�yle 

bunu �fade eden Ers�n bu kes�m hakkındak� eleşt�r�ler�n� şöyle sürdürür: 
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“Solcu öğrenc�ler eylem koyacaklar, tartışıyorlar kend� aralarında. Ben 

sınıfının tems�lc�s�, o b�le değ�l, kayıp �nsan, başlarını çev�r�yorlar. Onlardan 

da zor kurtulmuştum b�r zamanlar. İnsanı zorlarlar, zorlarlar… Korkaklıkla 

suçlarlar, suçlarlar. Pol�tzer’�n k�tabını burnuna dayarlar. Sen� sıfır 

zannetmeler�ndend�r bu. İşlenecek hammadde. Dört-beş yaş arası çocuk 

beyn�. Sorumlu arkadaş s�ze saz çalmayı öğretecekt�r. Rock ned�r? Afyon.” 

(Türker, 2012: 35). 

 Ers�n, onların k�b�rl� tavrından, dar kafalılığından, yeters�zl�kler�nden, 

acelec� davranmalarından ş�kâyet etmekted�r. Bunun yanında Ers�n, Sam�m’e 

“h�ç uğraşma bence M�m kardeş�m. Bu dünya b�rb�r�m�z� anlamamak üzer�ne 

kurulmuş. Y�y�ş�p duracağız böyle.” (Türker, 2012: 71) demekte ve 

d�ndarlarla kend�s� arasına mesafe koymaktadır. Ers�n, s�yas� b�r taraf değ�ld�r. 

O, k�mseye önyargıyla bakmamaktadır. Dolayısıyla bu özell�k onun s�yas� b�r 

taraf olmasının da önüne geçmekted�r. H�pp� arkadaşlarının yanında El�f g�b� 

muhafazakâr b�r arkadaşının olması onun ortada durduğunun ve bel�rl� b�r 

s�yas� görüşün tarafı olmadığının gösterges�d�r. O, s�yaset� ben�msemeyen 

apol�t�k b�r �nsandır. 

Ers�n’�n b�r d�ğer yönü edeb�yatçı k�ml�ğ�d�r. O, ş��r yazmaktadır. “B�r 

gün ben�, tamamıyla ben� anlatan b�r sayfa, b�r paragraf, b�r cümle, b�r kel�me 

bulacağım günü bekl�yorum üm�ts�zce.” (Türker, 2012: 47) sözler�n� söyleyen 

Ers�n neden yazdığını ortaya koymaktadır. Yazdığı ş��rler� okuyanlar onları 

beğenmekted�r. Hatta ona yazması gerekt�ğ�n� söylemekted�r. Ancak h�çb�r 

şeye bağlanamayan Ers�n, yazıya, ş��re, edeb�yata da bağlanamaz. Yaşadığı 

yabancılaşma kend�s�n� yazmaktan uzaklaştırır. Yazma üzer�ne konuşurken 

söyled�ğ� “soğudum her şeyden” (Türker, 2012: 145) cümles� de buna �şaret 

etmekted�r. 

Üzer�nde durulan bu özell�kler�yle Ers�n, romanın ortaya çıkış amacıdır. 

Roman, Ers�n g�b� b�r b�rey� anlatmak �ç�n yazılmıştır. Bu b�rey hayata 

tutunamamış; hayatla, dünyayla uzlaşamamış, yaşadığı topluma ayak 

uyduramamış, aykırı kalmış b�r�d�r. 

D�ğer K�ş�ler 

Romanda yer alan ve önem arz eden d�ğer k�ş�lere bakıldığında El�f, 

Yeş�m, Şengül, Hüsnü, Sam�m ve Mah�r �s�mler�n� saymak mümkündür. 

El�f, Ers�n’�n türbanlı, d�ndar k�ml�ğ�yle ön plana çıkan arkadaşıdır. 

N�tek�m onun bu özell�ğ� f�z�ksel görünüşüne yansır: “Küt kes�lm�ş tırnakları, 
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eller�n�n tem�zl�ğ�… Saçlarını açsa bu kadar güzel görünmezd� belk�. Adanmış 

rah�belere benz�yor. Türbanının �ç�nde, alnına kadar �nen beyaz örtü, yüzünü 

�y�ce gerd�rm�ş.” (Türker, 2012: 43) El�f, bu özell�ğ�nden dolayı ün�vers�te 

öğren�m�n� devam ett�remez. Çünkü anlatılan dönemde türban yasağı vardır. 

B�r bakıma El�f dışlanan b�r k�tlen�n mensubudur. Aynı zamanda o, babasının 

kend�s�n� her yönüyle kontrol etmes� sonucu ortaya çıkan b�r baskı altındadır. 

Babası, El�f’�n arkadaşlarına dah� karışmaktadır ve bu da El�f’te b�r sıkıntı, b�r 

bunalım yaratmaktadır. “Off! Her hareket�m kontrol altında. Ç�şe g�derken 

b�le �z�n �steyeceğ�m.” (Türker, 2012: 116) d�yen El�f, üzer�ndek� baskıyı �fade 

etmekted�r. Bu özell�kler�yle El�f yalnız ve sıkıntıları, bunalımları olan b�r 

kadındır. Onu Ers�n’e yaklaştıran hususlar da bunlardır. Ers�n de farklı 

nedenlere bağlı olarak aynı özell�kler� taşımaktadır. El�f, öğren�m�n� kend� 

ülkes�nde sürdüremeyeceğ�n� düşünüp Avusturya’ya g�tmeye karar ver�r. 

El�f’le, Ers�n’den sonra b�r başka kadın ele alınmakta ve benzer şek�lde 

sıkıntılı b�r b�rey olarak ortaya konmaktadır. O, başk�ş� olan Ers�n’den çok 

farklı; ancak onun g�b� sıkıntılı b�r kadın örneğ�d�r. 

Romanın k�ş�ler�nden b�r d�ğer� Ers�n’�n ablası Yeş�m’d�r. İk�s� arasında 

kardeşl�k dışında h�çb�r yakınlık yoktur. Yeş�m, Ers�n’�n aks�ne f�z�kî olarak 

güzel, dışa dönük, benc�l, okumayan b�r�d�r. Ers�n, aralarındak� farklılıklardan 

k�m�ler�n� ve onu sevd�ğ�n� “ablamın dolgun dudaklı m�n�k ağzı, ben�m 

yayvan b�r kaba benzeyen dudaklarımla alay eder. İr� göğüsler�, ben�m 

varlığıyla yokluğu b�r olan göğüsler�me, b�r koşu yarışındaymışız da �pe önce 

varacağı bell� olan atlet oymuş g�b� d�klen�r. Sırtına dökülen kumral saçlarını, 

ben�m kısa saçlı başımı ezmek �sterm�ş g�b� sağdan sola, soldan sağa geç�rerek 

omuzlarına atar. Ama ben sever�m Yeş�m’�” (Türker, 2012: 19) cümleler�yle 

d�le get�r�r. Güzell�ğ�n�n farkında olan Yeş�m’�n en büyük �deal� zeng�n b�r 

kocayla evlenmek ve madd� açıdan rahat b�r hayat sürmekt�r. Bunun �ç�n farklı 

erkeklerle beraber olur; ancak b�r türlü �sted�ğ�n� elde edemez. En sonunda 

flört ett�ğ� ve evlenmey� planladığı Faruk’la evlenme hayaller� sona er�nce 

�nt�har eder ve ölür. Yeş�m üzer�nden b�r başka kadın �rdelenmekted�r. Ne 

kardeş� Ers�n’le ne de El�f’le herhang� b�r benzerl�ğ� olan bu kadının sonu 

ölümle b�ten h�kâyes� ver�lerek kadınların yaşadıkları olumsuzluklar 

örneklenmekted�r. 

Ers�n ve Yeş�m’�n anneler� olan Şengül Hanım, geçm�ş�nde 

pavyonlarda çalışmış b�r kadındır. Şengül Hanım, Hüsnü Bey’le evlen�nce 
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esk� yaşamını terk eder. Ancak geçm�ş� onun peş�n� bırakmaz ve �stenmeyen 

gel�n olur. Hüsnü Bey öldüğünde kızları Ers�n ve Yeş�m’le yaşamayı sürdürür. 

Özell�k �t�barıyla Yeş�m’e benzer. O da mevcut sıkıntılarından kurtulup madd� 

sıkıntıların olmadığı b�r hayatın peş�nded�r. Bunu sağlayab�lecek tek k�ş�n�n 

Yeş�m olduğunu düşündüğü �ç�n zeng�n koca bulma hususunda onu sürekl� 

destekler. Yeş�m’�n yaşadığı hayal kırıklığı ve sonrasında gelen ölümü Şengül 

Hanım’ı da sarsar. O, kend�s�ne tal�p olan b�r koca adayına evet dey�p 

Ankara’dan ayrılıp Antalya’ya yerleşme kararı alır. 

Ölmüş olan Ers�n’�n babası Hüsnü Bey, Ers�n’e olan benzerl�ğ�yle 

üzer�nde durulab�lecek k�ş�lerdend�r. Öğretmen olan Hüsnü Bey, yakınlarının, 

a�les�n�n tüm karşı çıkmalarına rağmen pavyonda çalışan Şengül Hanım’la 

evlenm�şt�r. Bu evl�l�k ona pek de mutluluk get�rmem�şt�r. Hayatının son 

dönemler�nde akıl hastası olan Hüsnü Bey, Ers�n g�b� yabancılaşma 

�çer�s�nded�r. “Hüsnü Bey, hayatı boyunca kend�ne anlamsız sözcükler ve 

�zahlardan b�r kılıf yaratmamıştır. B�tk�ler�n varlığı g�b� sess�zce anlam 

üretm�ş, mevs�m� geç�nce de solmuştur. Hüsnü Bey belk� kırmızı, belk� 

pembed�r. Belk� b�rkaç kez hastalıklı renklere bürünmüş, doğasının gücüyle 

yet�nm�şt�r. Ş�kâyet etmem�şt�r. Sadece sadece kapanmıştır. İnsanlar gözler�n� 

üzer�ne d�km�şken ‘bırakın ben�’ derces�ne �ç�yle, damarlarıyla, kök saldığı 

şeyle söyleşm�şt�.” (Türker, 2012: 80) cümleler� bunun somut �fades�d�r. Bu 

özell�kler�yle o, yaşama, topluma uzak; sıkıntılı, bunalımlı b�r k�ş�d�r.  

Sam�m, romanın üzer�nde durulması gereken k�ş�ler�ndend�r. El�f’�n 

arkadaşı olan Sam�m muhafazakâr gençl�ğ� tems�l etmekted�r. El�f, Sam�m’� 

Ers�n’le de tanıştırır. Anlatıcı tarafından d�ndar yönü bel�rt�lerek şöyle tasv�r 

ed�l�r: “Yüzüme merakla d�k�lm�ş yeş�l gözlere bakıyorum. Nasıl b�r duruluk 

bu? Bu ne kadar güzel b�r adam? Bunu ş�md� m� fark ett�m? (…) Ne 

düşünmüştüm �lk tanıştırıldığımızda? İnce, uzun, kumral b�r erkek. Bıyıkları 

dudaklarının üzer�nde kes�lm�ş. Onlardan olan tüm erkekler g�b�. Tem�zl�k, 

�t�kat ve k�ml�k üçlüsü �ç �çe geçm�ş. Aptalca gözüküyor. Sarıya çalan seyrek 

sakalı uca doğru haf�fçe s�vr�len çenes�n� kuşatıyor. Meleğe benzed�ğ�n� 

söyleyen olmuş mudur acaba?” (Türker, 2012: 70-71). Ers�n’�n b�r melek g�b� 

tasv�r ett�ğ� Sam�m, entelektüel b�r muhafazakâr olarak Ers�n’le konuşmakta 

ve çeş�tl� konularla �lg�l� f�k�rler�n� ortaya koymaktadır. Böylece anlatılan 

zamanın muhafazakâr genç �nsan örneğ�, Sam�m’le tems�l ed�lmekted�r.  
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Romanda ön planda olmamasına rağmen El�f’�n babası Mah�r Bey’�n, 

üstlend�ğ� �şlev açısından ele alınması gerek�r. Muhafazakâr olan ve El�f’�n 

üzer�nde baskı kuran Mah�r Bey, halı t�caret� yapmaktadır. Kayser�l� olan 

Mah�r Bey kend�s� g�b� olmayana, düşünmeyene nefretle yaklaşan b�r�d�r. 

Bel�rt�len hususlar dışında üzer�nde durulmayan Mah�r Bey aracılığıyla 

toplumdak� farklılaşma, ayrışma somutlaşmaktadır.  

Romandak� d�ğer k�ş�ler �se şöyle sıralanab�l�r: Ers�n’�n b�rl�kte olduğu 

�lk ve tek erkek olan Hakan, teyzes� Nerm�n Hanım, en�ştes� Naz�f Bey ve 

kuzen� İpek, �lkokul öğretmen� Cel�le Hanım, fakülteden tanıdığı Nuray ve 

C�han, h�pp� arkadaşı D�dem, daha önceden tanıdığı barmen Cevher, alışver�ş 

yaptığı gümüşçü Egemen Hanım; Hüsnü Bey’�n arkadaşları Cav�t, Vel� ve 

Hasan; Cav�t’�n karısı Ayşe; Yeş�m’� arkadaşı Aydan ve onun sevg�l�s� Oktay 

Namaldı; El�f’� kardeş� Mahmut Sel�m; Mah�r Bey’�n mağazasında çalışan 

görevl�; Naz�f En�şte’n�n gayrımeşru �l�şk� yaşadığı Çeşm�naz; Yeş�m’� 

evlenme hayaller� kurduğu, onun �nt�harına sebep olan Faruk Bey; Şengül 

Hanım’ın evlenmeye karar verd�ğ� asker emekl�s� romanda geçen adı 

anılab�lecek bell� başlı d�ğer k�ş�lerd�r. 

 

Tema 
Ers�n üzer�nde durulurken bel�rt�ld�ğ� g�b� bu roman b�rey odaklıdır. 

Amaç Ers�n g�b� b�r b�rey� anlatmaktır. Dolayısıyla tema da b�rey�n 

yabancılaşmasıdır. Bu husus k�ş� kısmında ayrıntılı b�r şek�lde ele alınmıştır. 

Bununla b�rl�kte aykırı olan, yabancılaşan Ers�n adlı b�rey� romanın merkez�ne 

koyan, anlatmaya çalışan romanda �çer�k bağlamında üzer�nde durulab�lecek 

b�r husus daha vardır. Bu da Ers�n-El�f g�b� �k� farklı karakterle yansıtılan 

toplumdak� ayrışmadır. Bu �l�şk� aracılığıyla hem ayrışmaya d�kkat 

çek�lmekte hem de bütün farklılıklara rağmen �nsanların b�r araya geleb�leceğ� 

vurgulanmaktadır. Ers�n, d�n� �nancıyla ön planda olmayan b�r�yken El�f’�n en 

bar�z özell�ğ� d�ndarlığıdır. İk�s� de aynı fakülteye g�tmekted�r; ancak El�f 

türban yasağı sebeb�yle okula devam etmekte sıkıntı yaşamaktadır. Yaşadığı 

sıkıntıları da fakülte dekanının kend�ler�ne olan tavırlarıyla özetler: “B�ze 

böcekm�ş�z g�b� davrandı kadın. (…) B�ze örümcek kafalılar ded�. Bu 

z�hn�yetle, özgür ün�vers�ten�n bağdaşmadığını; ancak örtüler�m�zden 

kurtulursak b�l�me katkı bulunacağımızı… Yan� neredeyse ç�rk�ns�n�z d�ye 

bağıracaktı. Böyle nefret, böyle aşağılama görmed�m.” (Türker, 2012:  68). 
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El�f, bütün farklılığına rağmen Ers�n’le d�yalog kurar. Onunla 

yalnızlığını, duygularını paylaşır ve �k�s� yakın arkadaş olurlar. El�f’�n babası 

bu arkadaşlığa ş�ddetle karşıdır. D�ğer tarafta �se Ers�n bu arkadaşlıktan dolayı 

tepk� görür. D�ndar olmayan tanıdıkları ona hoş bakmazlar. Her �k�s� de 

aralarındak� yakınlıktan dolayı sıkıntı çekmeler�ne rağmen arkadaşlıklarını 

roman boyunca sürdürürler. Böylece b�r taraftan toplumun farklı kes�mler�, bu 

kes�mler�n farklı görüşler�, b�rb�rler�ne olan uzaklıkları hatta b�rb�rler�nden 

hoşnutsuzlukları serg�len�rken d�ğer taraftan her şeye rağmen farklı 

kes�mlerden �nsanların d�yalog �ç�nde bulunab�lecekler� göster�l�r.  

Romanda, d�yalog mesajı Ers�n ve El�f üzer�nden ver�l�rken toplumdak� 

ayrışmanın sebepler�ne da�r düşünceler de d�le get�r�l�r. Ers�n, El�f’e yazdığı 

mektupta “asıl meselem�z ne sen�n El�f ne ben�m S�n ne onun M�m oluşudur. 

Asıl meselem�z ş��r�n ve g�z�n olmayışıdır. Ş��r kabak ç�çeğ� g�b� açılmış, 

patlayan çıtırdayan sakız g�b� ağızlarda b�z� söylemekten vazgeçm�ş. Asıl 

meselem�z ş��r�n hepten yokluğudur. Asıl meselem�z, b�r metn� paylaşma 

sıkıntımızdır. B�ze a�t b�r met�n olmayışıdır.” (Türker, 2012: 166) demekted�r. 

Romanın adı olarak kullanılan “şa�r öldü” �bares� burada b�r daha ön plana 

çıkmaktadır. Şa�r ve ş��r ölmüştür. B�r başka �fadeyle �nsan�l�k, duyarlılık 

eks�lm�şt�r dolayısıyla ayrışma da kaçınılmazdır. B�ze a�t b�r met�n yok d�yen 

anlatıcı, farklılığa vurgu yapmakla b�rl�kte, Ers�n ve El�f’�n b�r araya get�rerek 

bütün zorluklara rağmen farklılıkların �let�ş�m�nden, b�rl�ktel�ğ�nden yanadır. 

 

Zaman 
Olay zamanı �le �lg�l� ver�len �lk b�lg�y� k�ş�lerden El�f �fade eder. 

Geç�rd�ğ� yaz tat�l�n� kastederek “�k� ay boyunca öyle çok böğürtlen yed�m k�, 

artık görmek b�le �stem�yorum.” (Türker, 2012: 69) d�yen El�f’�n bu sözler� 

romanın sonbaharda başladığını göstermekted�r. Bunun hang� yılın sonbaharı 

olduğu �se daha sonra ortaya çıkar. Ers�n’�n b�nd�ğ� otobüste gördüğü b�r 

adamla �lg�l� söyled�ğ�  “göz ucuyla gazeteye baktım şöyle b�r. 17 Aralık 1998 

tar�hl� gazetede tanınmış köşe yazarının makales�ne dalmış g�tm�şt� adam.” 

(Türker, 2012: 133-134) şekl�ndek� sözler olayların 1998 sonbaharında 

başladığını somutlaştırır. Bu noktadan sonra olayla 1 Ocak 1999’a kadar 

kes�nt�s�z b�r şek�lde devam eder. Bel�rt�len gün, b�r başka dey�şle yılbaşı günü 

Ers�n’�n kardeş� Yeş�m �nt�har ed�p ölür. Bu gel�şme Ers�n �ç�n b�r kırılma 

noktasıdır. Bu gel�şmeden sonra Ers�n âdeta yaşamdak� her unsurdan kopar. 
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Yeş�m’�n ölümünden sonra zaman atlaması yapılır ve Mayıs 1999’a geç�l�r. 

Olaylar da burada sonlandırılır. Dolayısıyla olay zamanının 1998 �lkbaharı �le 

1999 �lkbaharı arasındak� yaklaşık b�r yıllık b�r zaman d�l�m�nde geçt�ğ�; 

bununla b�rl�kte anlatılanların ağırlıklı olarak 1998 �lkbaharı �le 1 Ocak 1999 

arasındak� yaklaşık yed� aylık sürey� kapsadığı söyleneb�l�r. 

Yaklaşık b�r yılı �çeren olay zamanı, yer yer ger�ye dönüşlerle 

gen�şlet�l�r ve böylece anlatılan zaman daha da geçm�şe g�der. Geçm�şe da�r 

ger�ye dönüşle anlatılanlar Ers�n’�n anne- babası ve kend� çocukluğuyla 

�lg�l�d�r. Bunlar hatırlamalar şekl�nde romana yansır. Bu örnekler Ers�n’� ve 

a�les�ne daha �y� tanıma olanağı sunmaktadır. Örneğ�n Ers�n çocukluğuna 

dönerek babası hakkında “ babam, şehr�n tek �lkokulunda öğretmend�. Her gün 

�k� yüz metre yürüyerek �ş�ne g�der, sonra aynı �k� yüz metrey� ger�s�nger� 

gel�rd�. Bazen el�nde küçük b�r naylon poşet olurdu. Y�ne de hep yorgun 

görünürdü. Sabah ve akşamları çayını kend� demler, yanında s�garasını 

tüttürürdü. İk� takım elb�ses� vardı: kahvereng� ve lac�vert. D�zler� 

torbalanarak ç�zg�ler� bozulan �k� pantolonunu özenle ütüler, üzer�ndek� 

lekeler� gazyağıyla s�lerd�. Huzurluydu y�ne de. Beklent�n�n boşluğunu 

anlamış b�r� g�b�yd�. Yorgun ve d�ng�n. İnsan olmanın b�tmeyen 

huzursuzluğunu anlamış ve bu oyuna düşmem�şt�.” (Türker, 2012: 26) 

demekted�r. Bu ve buna benzer ger�ye dönüşler Ers�n’� ve çevres�n� daha 

yakından tanıma, anlama olanağı vermekted�r. 

Ger�ye dönüşlerle Ers�n’�n doğmadan öncek� yıllara kadar, yaklaşık 

y�rm� altı sene önces�ne g�d�lmekte, böylece olay zamanı gen�şlet�lmekte ve 

yaklaşık olarak y�rm� yed� yıllık b�r anlatma zamanı ortaya çıkmaktadır. Bu 

da tahm�n� olarak 1972-1999 arasına denk gelmekted�r. 

 

Mekân 
Romanın mekânı Ankara’dır. Yazar, mekân olarak yaşadığı şehr� terc�h 

etm�şt�r. Olaylar �lerled�kçe Ankara’nın çeş�tl� mekânları ön plana çıkar. 

Kızılay, Esat, Bakanlıklar, Etl�k, Atakule, Bahçel�evler, Gölbaşı, Maltepe 

Cam� adı geçen bel�rl� yerlerd�r. Adı geçen bu yerler�n ortak özell�ğ� olaylara 

bağlı olarak ortaya çıkmalarıdır. Örneğ�n El�f �le Ers�n arasında şöyle b�r 

d�yalog geçer: 
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“ ‘Gölbaşı’na g�del�m m�?’ d�ye sordu b�rden. ‘Kışın har�ka olur.’ 

‘Uzak değ�l m�? Yan�, sen b�l�rs�n de…’  

‘Tamam o zaman,’ d�ye gaza bastı.” (Türker, 2012: 222-223). 

Bu d�yalogdan sonra �k�s� Gölbaşı’na g�derler. Gölbaşı sadece 

gel�şmeler bağlamında ortaya çıkan b�r mekândır. Yukarıda bahs� geçen 

mekânlar da aynı şek�lde romanda yer alırlar. Romanda mekân ağırlıklı olarak 

olayın geçt�ğ� yer olmakla sınırlıdır. 

Bunun yanında k�m� zaman anlatılan mekânın b�rey�n �ç dünyasını 

yansıttığı da görülmekted�r. İç sıkıntıları olan Ers�n’�n yaptığı “camdan 

dışarıyı seyred�yorum. Ama b�r şey görüyor değ�l�m. Ç�rk�n şeh�r s�luet�, ara 

sıra gözler�me batıp çıkıyor. Yığışmış b�naların üzer�nde güneş, sarı b�r 

bunaltıya sokmuş kent�.” (Türker, 2012: 53-54); “okulun tam karşısındak� 

arsadan geçen dem�ryolunun ardındak� yıkık dökük evler, manzaranın 

b�çarel�ğ� �ç�mde b�r �syan doğuruyordu. Eks�kl�k, olmamışlık, ç�rk�nl�k… 

İdeal dünya ne kadar uzaktaydı.” (Türker, 2012: 147) şekl�ndek� mekân 

tasv�rler� onun �ç dünyasını yansıtır. Olumsuz olarak yansıtılan mekânlar 

Ers�n’�n �ç dünyasındak� sıkıntılara paraleld�r. Bu örneklerde mekân-�nsan 

�l�şk�s� kurulduğu söyleneb�l�r. 

Bunun yanında mekân bağlamında üzer�nde durulab�lecek son husus 

hatırlanan yerlerd�r. Ers�n’�n zaman zaman ger�ye dönüşler yaparak 

çocukluğuna g�tt�ğ� ve buradak� bazı gel�şmeler� anlattığı görülür. Buralarda 

doğal olarak mekânlar da değ�ş�r. Amasya, Çankırı, İsk�l�p g�b� yerler ortaya 

çıkar. Bu yerler de olay mekânı olmanın dışında herhang� b�r �şlev taşımazlar. 

Bel�rt�len özell�klerden hareketle sınırlı mekân-�nsan �l�şk�s�n�n 

kurulduğu yerler har�ç genel olarak �ster geçm�şte �ster an �çer�s�nde ortaya 

çıksın mekânların olayların seyr�ne göre bel�rd�ğ�, gen�ş olarak tasv�r 

ed�lmed�ğ�, ön plana çıkarılmadığı �fade ed�leb�l�r. 

 

Anlatım 
Roman genelde kronoloj�k b�r akış �ç�nde �lerlemekted�r. Zaman 

kısmında bel�rt�len süre �çer�s�nde gel�şmeler arka arkaya ortaya çıkmaktadır. 

Bununla b�rl�kte olay akışını zedelemeyen ger�ye dönüşler�n varlığı da söz 

konusudur. Zaman kısmında bel�rt�ld�ğ� g�b� ger�ye dönüşler yapılarak Ers�n’� 

daha yakından tanıtılması adına, onun geçm�ş� ve a�les� hakkında b�lg� 

ver�lmekted�r. Ayrıca anlatıcının olayları anlatırken yer yer farklı b�r anlatım 

 

 

Hasan YÜREK
İnsan Olmanın Dayanılmaz Ağırlığı: Şa�r Öldü

294



 

 

yöntem� kullandığı da bel�rt�lmel�d�r. Anlatıcı k�m� zaman, bu anlatım 

yöntem�n� kullanarak, b�r sarkaç hal�nde olayları aktarmaktadır. Anlatıcı b�r 

gel�şmey� aktarırken tam onu b�t�rmeden başka b�r hususa geçmekte; ancak 

b�r süre sonra da ger�ye dönerek o gel�şmey� devam ett�rmekted�r. Bu yöntem� 

somutlaştırmak �ç�n şu örnek ver�leb�l�r: El�f, Ers�n’e yazlıklarına gelme 

tekl�f�n�, 

“ ‘… B�z�mle gelsene.’ 

‘Yazlığa mı? Şaşırıyorum. 

‘Tab��. B�r hafta kalırsın, d�nlen�rs�n.’ 

‘İy� de sen� b�le yen� tanıyorum. Annen baban… Uygun olmaz sanırım.’ 

‘Olur olur, merak etme. Yalnız tek b�r şey var… Nasıl söylesem 

b�lem�yorum… Kabul edersen elbette.’” (Türker, 2012: 57) 

d�yaloğuyla yapar. Ancak El�f’�n o anda bel�rtt�ğ� gelme şartı burada 

ver�lmez. Anlatım b�r süre daha devam ett�kten sonra bu gel�şmen�n ayrıntıları 

ortaya çıkar. El�f’�n şartı, a�les�n�n sıkıntı yaratmaması �ç�n Ers�n’�n türban 

takmasıdır. Net�cede Ers�n bu tekl�f� kabul etmez. 

Romanda yer yer uygulanan bu yöntem aracılığıyla anlatının b�r kurgu 

olduğu h�ssett�r�lmekte, anlatım zeng�nleşt�r�lmekted�r. 

“Ben d�l�yle yazmayı sev�yorum; çünkü kahramanımla d�rekt b�r �l�şk� 

�ç�nde olmak hoşuma g�d�yor. Onun acılarını, sıkıntılarını yüklen�yorum.” 

(Özdem�r, 2012: 12) d�yen yazar bu romanında genel olarak ben anlatıcıyı 

kullanır. Ers�n, b�r�nc� tek�l k�ş� ağzıyla anlatır. Romanın “Zar” başlıklı �k�nc� 

bölümünün g�r�ş� buna örnekt�r: “Çürümeye yüz tutmuş elmayı ağzımda 

gevelerken salona g�rd�m. Annem, üzer�nde gülkurusu sabahlığıyla, yer yer 

epr�m�ş yeş�l kad�fe kaplı koltuklardan b�r�ne kurulmuştu. Kahvaltı tabakları, 

ç�çek desenl� naylon örtünün üzer�nde duruyordu. Tereyağının ekş�m�ş 

kokusunu aldım…” (Türker, 2012: 14). 

Ben anlatıcı, bazen kend�s�n� karşıdak�n�n gözüyle anlatıp �k�nc� tek�l 

k�ş� ağzıyla anlatmaktadır. Ers�n’�n kend�s�yle �lg�l� söyled�ğ� sözler bunu 

somutlaştırır: “Telefonun salonda olması kadar berbat b�r şey yoktur. Hele de 

gecen�n saat onunda, annen�n ve ablanın tanımadığı b�r�yle konuşuyorsan. 

Şaşkın, şüphec� bakışlar seyred�len telev�zyondan kayarak üzer�ne d�k�l�r. 

Meyve tabağına d�l�mlenm�ş kavun ve karpuzlar, unutuldukları �ç�n suyunu 

salarak boşalır, üzülür. Sen suç �şl�yormuş g�b� kamburlaşırsın.” (Türker, 

2012: 52). 
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Bunun yanında �st�sna da olsa yer yer yazar anlatıcının varlığı da söz 

konusudur. Ers�n �le Sam�m’�n b�r görüşmes�nde Ers�n’� tasv�r eden “Ers�n 

s�garasından hırsla nefesler çek�yor, karşısındak� erkeğe b�t�şmemek �ç�n zorlu 

b�r savaşın �ç�nde. Ama kom�k görünüyor y�ne de, b�r kumaşa teyellenm�ş 

�lg�s�z renkte ve dokuda başka b�r kumaş kadar zavallı görünüyor. Söküleb�l�r, 

ancak bunu yapacak el� bekl�yor üm�ts�zce.” (Türker, 2012: 150) cümleler� 

buna örnekt�r. 

Anlatıcı, objekt�f b�r şek�lde olayları, b�reyler� anlatmakta; herhang� 

b�r�n�n ya da b�r görüşün tarafında yer almamaktadır. Örneğ�n toplumda 

ayrışmalara sebep olan türban meseles�nde anlatıcı olanları, k�ş�ler�n 

tavırlarını, düşünceler�n� aktarmayla yet�nmekte bu konu üzer�nde yorum 

yapmamaktadır. O, her k�ş�ye, düşünceye, gel�şmeye aynı mesafeden 

bakmaktadır. 

Roman �çer�ğ� �t�barıyla modern�st b�r n�tel�k taşımaktadır. Bu romanda 

amaç topluma uzak, yabancı b�rey� �şlemekt�r. Dolayısıyla bu amaca bağlı 

olarak üzer�nde durulan b�rey� anlatmak �ç�n modern�st romanın sıklıkla 

başvurduğu, k�ş�n�n �ç dünyasını bel�rg�n b�r şek�lde veren �ç konuşma tekn�ğ� 

kullanılmıştır. Bu tekn�k �rdelenen b�rey� der�nlemes�ne ortaya koymaya 

h�zmet etmekted�r. “Bazen can sıkıcı şeyler, hayaller görürüm ben de. Bazen 

yaşama da�r olmayan sesler duyarım. Belk� tüm bunlar sadece hayattırlar, ben 

b�lmeden, boşuna korkarım. Ne var bunda? Yeş�l-beyaz kapsüller�m� �ç�nce 

geçer. Hukuk Fakültes�’ne zaman zaman devam eder�m. Henüz �t�yat hal�n� 

almamıştır bu hal�m. Dersler ben� sarmamaktadır. Hak ned�r, hukuk, adalet 

ned�r? Yasa koyucu ney� amaç ed�nm�şt�r? Bu t�p sorularla hayatı kend�me 

z�ndan eder�m…” (Türker, 2012: 38-39) cümleler�n� �çeren �ç konuşmada 

Ers�n kend�n� anlatmaktadır. 

Romanın sonu açık uçludur. Aslında bu da anlatılan b�reyle paralell�k 

taşımaktadır. H�çb�r şeye bağlanamayan Ers�n’�n romanı da bel�rl� b�r sona 

bağlanmamıştır. Ers�n’�n h�kâyes� bell� b�r noktada kes�lm�şt�r. Romanın 15. 

bölümü, ölen kardeş�ne seslenen Ers�n’�n şu cümleler�yle b�t�r�l�r: “Güzel 

kardeş�m. Babamı görürsen de k�: Bak ben de del�rd�m. Ers�n m�? Ha, o… 

Bazen beklent�ler boşuna çıkarmış. Demek annem�n kızı değ�l�m. 

Ers�n’m�ş o… hayatta kalmaya devam eden kahraman. O Ers�n’m�ş… 

De k�:” (Türker, 2012: 249). 
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Romanın 16. ve son bölümü �se, “B�ze yardım ed�n�z. Ey ölüler, 

gerçekten ne �ç�n öldüğünüzü söyley�n�z. B�z� boş �şlerle meşgul…” (Türker, 

2012: 235) şekl�nde sonlandırılır.  

Görüldüğü üzere �k� bölüm de kes�lmekted�r. Böylece bel�rl� b�r 

noktada kes�len Ers�n’�n h�kâyes�, buna uygun cümle kuruluşuyla 

somutlaştırılmış ve yoruma açık hâle get�r�lm�şt�r. 

İçer�ğ� �t�barıyla modern�st b�r karakter taşıyan romanda postmodern 

romanın k�m� tekn�kler�nden de faydalanılmıştır. Bu tekn�kler üstkurmaca ve 

kolajdır.  

Romanın sonunda, roman �çer�s�nde de geçen ve kurmaca b�r k�ş�l�k 

olan sanatçı Müge Göçmen’le yapılmış, Ers�n tarafından okunan b�r söyleş� 

bulunmaktadır. Bu söyleş� onun Şa�r Öldü adlı ş��r k�tabı üzer�ne yapılmıştır. 

Her ne kadar k�tabın türü ve onu ortaya koyan sanatçının adı farklı olsa da bu 

söyleş�de romanın yazılış neden� de vardır. Zaten romanın adıyla Müge 

Göçmen’�n k�tabının adı aynıdır. Bu söyleş�de “hayat boş vermekle üzer�ne 

düşünmek g�b� �k� terc�h�m�z var. Ben �k�nc� yolu seçm�ş b�r aptalım. İşaret 

arıyorum. Ve bunu yapan herkes ölüme mahkûm, k�tab� olana yazgılı. 

Met�nler, met�nler… Ne bulduk onlarda ya da ne bulamadık? Şa�r anlaşılmadı, 

tükend�. Toptan del�l�ğ� küçümsüyor ve her zaman �nsan tek�n�n aklını 

kaçırmışlığıyla �lg�len�yorum. Bu yüzden Şa�r üzer�ne düşündüm, 

yoğunlaştım. K�md�r Şa�r? Sorum buydu, yola bununla çıktım. Şa�r tek b�r 

k�ş�d�r ve ş��r� de, yalnızlığı da, ölümü de taşır. Şa�r sözlerle sevap �l�şk�s� 

kuran b�r�d�r. İy�y� abartır, b�r�kt�r�r. Dünyayı anlamaz ve bu yüzden saftır, 

maruz kalandır.” (Türker, 2012: 255) d�yen Müge Göçmen, S�bel K. Türker’� 

tems�len Ers�n’� anlatmaktadır. Ers�n de şa�rd�r, o da anlaşılamamıştır ve buna 

bağlı olarak yalnızdır, yabancıdır. Dolayısıyla yazarın Müge Göçmen 

üzer�nden bu romanın h�kâyes�n� anlattığını söylemek mümkündür. Bu da 

romanda üstkurmacanın varlığına �şaret eder. 

Postmodern roman tekn�kler�nden olan kolaj, roman �çer�s�nde çeş�tl� 

türlerde met�nlere yer ver�lmes�yle ortaya çıkar. Romanda ş��r, mülakat, 

masal, mektup g�b� farklı met�nler mevcuttur. Postmodern�zmdek� çoğulculuk 

anlayışına bağlı olarak ortaya çıkan bu tekn�kle, çokluğun bütünlüğü söz 

konusudur. B�r başka �fadeyle farklı met�nler romanla kaynaşmış b�r bütünün 

parçaları olmuştur. Kolajı oluşturan met�nlerden b�r� aşağıdak� ş��rd�r. Bu ş��r, 
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Macar şa�r Att�la Jozsef’e (1905-1937) a�t “Tem�z Yürekle” başlıklı ş��r�nden 

alıntılanmıştır ve Ers�n’�n yabancılaşma durumunu da yansıtmaktadır. 

“Ne babam var ne annem, 

Ne Tanrım var ne ülkem,  

Ne beş�ğ�m var ne kefen�m, 

Ne öpücüğüm var ne sevg�m.” (Türker, 2012: 176). 

Modern�st b�r �çer�kle oluşturulan eserde postmodern unsurların olması 

romanı hem modern�st hem de postmodern�st yapmaktadır. Bu yapısıyla Şa�r 

Öldü, Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar adlı romanına benzemekted�r. Orada da 

b�rey� anlatma kaygısı ön planda olmakla b�rl�kte postmodern unsurlardan 

yararlanılmıştır. Bununla b�rl�kte bu romanda b�rey� anlatma çabasının ön 

plana çıkmasına bağlı olarak modern�st romanın daha bar�z olduğunu da 

eklemek gerek�r. 

 

Sonuç 
Şa�r Öldü, S�bel K. Türker’�n yayımladığı �lk romandır. Türker, bu 

eserle daha önce örnekler�n� verd�ğ� h�kâyeden farklı b�r türe adım atmıştır. 

Bu roman b�rey� anlatma çabası �çer�s�nde olan b�r eserd�r. Bunu yaparken de 

aynı zamanda topluma da ayna tutmaktadır. B�r başka �fadeyle romanın 

odağında b�rey olmakla b�rl�kte genel� de anlatma çabası söz konusudur. Ers�n 

etrafında yaşanan gel�şmeler�n �lk amacı Ers�n g�b� “�nsana, topluma aykırı 

düşmüş; dünyaya, hayata yabancılaşmış” b�r�n� ele almaktır. İk�nc� amaç �se 

Ers�n’den hareketle anlatılan dönem� �rdelemek, dönem �nsanını yansıtmaktır. 

Bu bağlamda roman tek�lden hareket etmekle ve bunu ön plana çıkarmakla 

beraber tümel� de ele alır demek mümkündür. 

Ankara’da geçen romanda yazarla paralell�k taşıyan unsurlar vardır. 

Ers�n’�n hukuk fakültes� okuması, ş��r yazması, Ankara’da yaşaması bu 

unsurların bazılarıdır. Buradan hareketle yazarın kend� hayatından 

es�nlend�ğ�n� de söylemek mümkündür. 

Roman, 1990’ların sonunda geçmekted�r. 1998 �lkbaharından 1999 

�lkbaharına kadark� yaklaşık b�r yıllık b�r zaman d�l�m� anlatılmaktadır. 

Anlatılan dönem�n 1990’ların sonuna denk gelmes� tesadüfî değ�ld�r. Bu 

dönem� yaşayan yazar, bu dönemdek� b�r b�rey� yansıtmak �sted�ğ� �ç�n zaman 

olarak 1990’ların sonunu terc�h etm�şt�r. 
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Bel�rt�len �çer�ğ�, bel�rt�len zaman ve mekân �çer�s�nde anlatan eser�n 

anlatım unsurlarına bakıldığında b�rey� �y� aktarab�lmek �ç�n �ç konuşmanın 

ön plana çıktığı görülür. Ben anlatıcı kullanılarak yapılan anlatımda �ç 

konuşmalar Ers�n’�n �ç gerçekl�ğ�n� anlatmak �ç�n kullanılmaktadır. Bunun 

yanında üstkurmaca, kolaj g�b� tekn�kler�n varlığı romana postmodern 

özell�kler de katmaktadır. Her ne kadar b�rey üzer�ne yoğunlaşılsa da 

kullanılan bu tekn�kler romanı modern�st �le postmodern�st unsurların b�r 

arada olduğu b�r eser hâl�ne get�rmekted�r. İçer�k modern�st, heps� olmasa b�le 

k�m� anlatım unsurları postmodern�stt�r. 

Üzer�nde durulan hususlarıyla yazarın �lk romanı Şa�r Öldü’nün �çer�ğ�, 

kurgusu, açık uçlu sonuyla d�kkat çek�c�, b�rey gerçekl�ğ�n� yansıtan; farklı 

okumalara, yorumlamalara açık; �nsan olmanın sıkıntılarını ön plana çıkaran 

b�r eser olduğu �fade ed�leb�l�r. 
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Stajyer Öğrenc�ler�n Okullarda Öğretmenden Öğrenc�ye 
Yönel�k Ş�ddete İl�şk�n Gözlemler� 

 
*Yaşar ÇELİK  

**İhsan ONAY  
 

Öz 
İnsan hakları ve çocuk hakları �le �lg�l� olarak dünyada ve ülkem�zde olumlu 
gel�şmeler�n olduğu günümüzde, okullarda halen öğretmenden öğrenc�ye ş�ddet 
vakalarının meydana geld�ğ� görülmekted�r. Okulda ş�ddet kavramı, okul �kl�m� 
üzer�nde olumsuz sonuçlar üreten, öğrenc�ler�n öğrenme süreçler�ne zarar veren, 
onların gel�ş�mler�n� engelleyen saldırgan ve suç benzer� davranışları tanımlamayan 
b�r anlamda kullanılmaktadır. Ş�ddet, yalnızca f�z�ksel zarar vermekten �baret 
olmayıp, aynı zamanda ps�koloj�k baskı, aşağılama, hor görme, azarlama g�b� 
davranışlar da ş�ddet olarak adlandırılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, Eğ�t�m 
Fakültes� 4. sınıf öğrenc�ler�n�n, okullardak� ş�ddet türler� ve ş�ddet�n görülme sıklığı 
�le �lg�l� gözlemler�n� tesp�t etmekt�r. Araştırmanın, okullarda meydana gelen ş�ddet�n 
türler� ve sıklığını bel�rlemeye yönel�k n�cel b�r çalışma olması yanında, bu ver�ler� 
kanıtlayıcı ve daha detaylı olarak okullarda ş�ddet�n nasıl meydana geld�ğ� �le �lg�l� 
ver� sağlaması bakımından da aynı zamanda n�tel b�r çalışma olarak tasarlanmıştır. 
Araştırmanın evren�, Ondokuz Mayıs Ün�vers�tes� Eğ�t�m Fakültes� 2014-2015 Eğ�t�m 
Öğret�m yılı Bahar dönem�nde “öğretmenl�k uygulaması” ders� kapsamında, Samsun 
İl� Merkez Atakum ve İlkadım İlçeler�ndek� okullarda uygulama yapan 4. sınıf 
öğrenc�ler� �le formasyon eğ�t�m� alan, mezun durumundak� toplam 242 stajyer 
öğrenc�den oluşmaktadır. Araştırmada evren�n tamamına ulaşılması amaçlandığından 
örneklem seç�m� yapılmamıştır. Ver� toplama aracı olarak, stajyer öğrenc�ler�n 
uygulama yaptıkları okullardak� ş�ddet türler� ve sıklıkları �le �lg�l� 19 maddeden 
oluşan 4’lü l�kert t�p� ve gözlemled�kler� en çarpıcı ş�ddet vakalarını yazmaları �stenen 
açık uçlu b�r sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenden 
öğrenc�ye yönel�k ş�ddet türler� ve sıklığı; en fazla azarlama, �lg�lenmeme-
görmezl�kten gelme-dışlama, �nc�tecek söz ya da davranışta bulunma şekl�nde ortaya 
çıkmakta �ken, d�ğer ş�ddet türler�n�n görülme sıklıklarının daha az olduğu; stajyer 
öğrenc�ler�n c�ns�yetler� bakımından, okullarda öğretmenden öğrenc�ye yönel�k ş�ddet 
olayları, erkek stajyer öğrenc�ler�n ş�ddet gözlemler�n�n kız stajyer öğrenc�ler�n 
ş�ddete �l�şk�n gözlemler�ne göre daha yüksek sıklıkta meydana geld�ğ�; �lköğret�m 
(�lkokul ve ortaokul) kademes�nde gözlenen ş�ddet olaylarının Formasyon 
(ortaöğret�m) kademes�ne göre daha yüksek sıklıkta olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca 
stajyer öğrenc�ler�n okullardak� ş�ddet olayları �le �lg�l� olarak bel�rtt�kler� en çarpıcı 
�fadeler �ncelend�ğ�nde; “f�z�ksel ş�ddet”, “tehd�t ve aşağılama”, “azarlama, alay 
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etme, hakaret etme, notla korkutma” türler�nde ş�ddet olaylarının meydana geld�ğ� 
tesp�t ed�lm�şt�r. 
Anahtar Kel�meler: Okullarda Ş�ddet, İlkokul, Ortaokul, Ortaöğret�m, Eğ�t�mde 
Ş�ddet 

 

The Observat�ons of Tra�nee Students Regard�ng to 
V�olence to Student from Teachers �n Schools  

 
Abstract 

It �s seen that v�olence occured currently �n schools to student from teachers, desp�te 
there are pos�t�ve developments w�th regard to human r�ght sand ch�ld r�ghts �n the 
World and �n our country �n today. The concept of school v�olence has been used 
mean�ng of behav�ours that produc�ng negat�ve results on school cl�mate, aggress�ve 
and cr�m�nal prevent�ng the development of students. The v�olence �s not only 
phys�cal damage but also �t conta�ns behav�ours psycholog�cal pressure, hum�l�at�on, 
contempt and r�bb�ng. The a�m of th�s study �s f�nd out that what are the observat�ons 
of tra�nee students about v�olence and the prevalence of v�olence �n schools. Th�s 
research both quant�tat�ve to br�ng out v�olence k�nds and the prevalence of v�olence 
�n schools and qual�tat�ve to prov�de data how v�olence occurs �n schools. The research 
�s performed w�th 242 tra�nee students that tak�ng the course of teach�ng pract�ce �n 
pr�mary educat�on and secondary school departments �n Ondokuz May�s Un�vers�ty 
�n 2014-2015 academ�c year. The tra�nee students have been appo�nted to the schools 
�n Atakum and Ilkad�m d�str�cts �n Samsun. In research, survey developed by 
researchers as data collect�on tool has been used. In th�s survey has 19 �tem that 
conta�n�ng v�olence k�nd sand the prevalence of v�olence �n schools. Also, �t has a 
quest�on open ended that conta�ns the most str�k�ng cases of v�olence. The f�nd�ngs of 
the research of related to v�olence from teacher to student are rebuke, no �nterest, 
�gnore-exclus�on, exposure Word sandact�ons that hurt. Accord�ng to gender of 
tra�nee students, the f�nd�ngs shows that observat�ons of male tra�nee students related 
to v�olence k�nd sand the prevalence of v�olence h�gher than v�olence observat�ons of 
female tra�nee students. Also, the v�olence observed �n pr�mary educat�on level �s 
greater than secondary educat�on level. Add�t�onally, the f�nd�ngs related to v�olence 
�n schools regard�ng express�ons of tra�nee student found that "Phys�cal v�olence", 
"threat sand hum�l�at�on," "rebuke, teas�ng, �nsults, note to �nt�m�date". 
Keywords: V�olence �n Schools, Pr�mary School, Secondary School, H�gh School, 
V�olence �n Educat�on 
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G�r�ş 
İnsan hakları ve buna paralel olarak da çocuk haklarında meydana gelen 

gel�şmeler, öğretmen-öğrenc� �l�şk�ler�n� geleneksel yapısından farklı b�r 

boyuta taşımıştır. Dolayısıyla geleneksel anlayış (et� sen�n kem�ğ� ben�m 

anlayışı) değ�şm�ş, artık vel�ler�n nazarında da genell�kle dayak atan, baskı 

kuran, tehd�t eden, korkutan öğretmen anlayışı yer�ne daha demokrat�k, 

öğrenc�ler�yle �şb�rl�ğ� kuran, �nsancıl, onlara değer veren ve k�ş�l�kler�n� 

önemseyen öğretmen anlayışı ben�msenmeye başlanmıştır. Ancak y�ne de 

okullarımızda öğretmenler�n öğrenc�ler�ne yönel�k ş�ddet uyguladıklarına 

�l�şk�n çeş�tl� araştırmalara (Kılıç ve Atl�, 2011; Çubukçu ve Dönmez, 2012) 

ve medya haberler�ne sık sık rastlanmaktadır. Eğ�t�m s�stem�n�n ve 

eğ�t�mc�ler�n en öneml� görevler�nden b�r�s� de bu olumsuz durumları 

azaltmak, hatta ortadan kaldırmak olmalıdır. Bu bağlamda gerek b�l�msel 

araştırmalar gerekse medya aracılığıyla toplumda farkındalık oluşturmak 

gerekmekted�r.  

L�teratür �ncelend�ğ�nde ş�ddetle �lg�l� çeş�tl� tanımlara rastlanmaktadır. 

Bu tanımlardan b�r�ne göre ş�ddet; “B�r �nsanın d�ğer�ne b�lerek ya da 

b�lmeyerek, f�z�ksel ya da f�z�ksel olmayan b�ç�mlerde acı ve zarar vermes�; 

g�zl� ya da açık saldırıda bulunması, güç ve üstünlük taslaması, �ğneley�c� 

davranması, ted�rg�n etmes�, yapmak �stemed�ğ�n� yaptırmak ya da yapmak 

�sted�ğ�n� yaptırmaması, engellemes� g�b� k�ş� üzer�nde egemenl�k sağlamaya 

yönel�k her tür saldırganlık dâh�l olmak üzere, f�z�ksel, c�nsel, ps�koloj�k ve 

ekonom�k acı çekt�rme ve zarar verme” olarak ele alınmıştır (Işık, 1995). 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO, 2002) gel�şt�rm�ş olduğu tanımlamaya göre 

ş�ddet; “Kend�ne, b�r başkasına veya b�r gruba veya b�r topluluğa karşı; 

b�lerek/kasıtlı olarak uygulanan; tehd�t b�ç�m�nde veya yaşama geç�r�lm�ş 

olan; yaralanma, ölüm, ps�koloj�k hasar, gel�şme bozukluğu veya yoksunlukla 

sonuçlanan veya sonuçlanma olasılığı yüksek olan; f�z�ksel ş�ddet veya güç 

kullanımı” olarak tanımlamaktadır. 

Okulda ş�ddet kavramı �se, okul �kl�m� üzer�nde olumsuz sonuçlar 

üreten, öğrenc�ler�n öğrenme süreçler�ne zarar veren, onların gel�ş�mler�n� 

engelleyen saldırgan ve suç benzer� davranışları tanımlamayan b�r anlamda 

kullanılmaktadır (Furlong, Morr�son ve Pavelsk�, 2000). Genel olarak okul 

bağlamındak� ş�ddet, öğrenc� �le öğrenc� ve öğrenc� �le öğretmenler veya okul 
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yönet�c�ler�/okul personel� arasında yaşanan tehd�t ve f�z�ksel saldırıyı 

�çermekted�r (Kızmaz, 2006). 

Ş�ddet�, algılandığı g�b� yalnızca “f�z�ksel zarar” �le açıklamak yeterl� 

değ�ld�r. Okullarda ş�ddet oluşturan unsurlar �ncelend�ğ�nde ps�koloj�k baskı, 

aşağılama, hor görme, azarlama g�b� davranışların ş�ddet olarak adlandırıldığı 

görülmekted�r (Çubukçu ve Dönmez, 2012). Ruhsal anlamda ş�ddet�n, b�reyde 

ya da toplumda değ�şen sürelerde kalıcı etk�ler� de olab�lmekted�r. Ş�ddet, 

b�ç�mler�ne göre gözden geç�r�ld�ğ�nde; f�z�ksel, duygusal-ps�koloj�k, sözel, 

c�nsel, ekonom�k ve daha pek çok davranış b�ç�mler� olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Atman, 2003).Ş�ddet� ortaya çıkaran b�rçok neden olmakla 

b�rl�kte, bu nedenler WHO (2002) tarafından k�ş�sel ve b�yoloj�k etkenler 

(k�ş�l�k bozuklukları, madde bağımlılığı, ş�ddete maruz kalma deney�m�, vb.), 

a�le b�reyler� ve arkadaşların yer aldığı yakın çevre (a�len�n ekonom�k ve 

kültürel yapısı, arkadaş n�tel�kler�, vb.), �ç�nde yaşanılan çevre (çevren�n 

sosyal ve ekonom�k durumu, sosyal ağların zayıf olması, uyuşturucu 

satılması, vb.) ve n�hayet�nde gen�ş çevre (sosyal refah durumu, s�yas� �st�krar, 

adalet ve yargı s�stem�, vb.) şekl�nde sınıflandırılmıştır.  

Ş�ddet�n türler�yle �lg�l� farklı alanlarda b�rçok sınıflamaya 

rastlanmaktadır. Bunlardan b�r� Koç’un (2006) ş�ddet�n uygulanışına göre 

yapmış olduğu sınıflamadır: F�z�ksel Ş�ddet: B�rey�n �taat� ve d�s�pl�n� 

sağlama, cezalandırma ya da öfke boşaltma amacı �le ş�ddet uygulayarak 

çocuğa b�r zarar ver�lmes�d�r. Duygusal Ş�ddet: Çocuğa duygusal olarak zarar 

veren ps�koloj�s�n� bozan her türlü eylem ya da eylems�zl�kt�r. Ekonom�k 

Ş�ddet: Çocuğun gel�ş�m�n� engelley�c�, haklarını �hlal ed�c� �şlerde ya da 

düşük ücretl� �ş gücü olarak çalışması veya çalıştırılması ekonom�k ş�ddett�r. 

Çocuk İhmal�: Çocuğun beslenme, barınma, g�y�m, tem�zl�k, oyun, eğ�t�m, 

güvenl�k, sev�lme ve sağlık h�zmet�n� sağlama görev�n�n redded�lmes� ya da 

yer�ne get�r�lmemes�d�r.  

Meyer ve Farrell (1998) b�r araştırmasında durumsal, �l�şk�sel, yağmacı 

ve ps�kopatoloj�k ş�ddet olmak üzere dört t�p ş�ddetten söz etmekted�r. 

Bunlardan; fak�rl�k, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı durumlarından 

kaynaklananlara durumsal ş�ddet; k�ş�lerarası tartışmalar sonucu oluşanlara 

�l�şk�sel veya k�ş�lerarası ş�ddet; ant� sosyal b�r davranış sonucu gel�şen veya 

kazanç sağlamak amacıyla oluşanlara yağmacı ş�ddet den�r. Ayrıca ağır 

ps�koloj�k travma ve s�n�r s�stem� bozukluklarına dayalı olarak gel�şen ş�ddet� 
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ps�kopatoloj�k ş�ddet olarak �fade etm�şlerd�r. Humphreys (1999) de 

öğretmenler�n ş�ddet �çeren davranışlarını b�r çeş�t d�s�pl�n sorunu olarak 

n�telend�rm�ş ve bu davranışları; “öğrenc�lere bağırmak, emretmek, alay 

etmek, küçümsemek, dalga geçmek, ş�ddetle eleşt�rmek, zayıf- tembel olarak 

n�telemek, tehd�t etmek, �t�p kakmak, bazı öğrenc�ler� sevmemek, d�ğer 

öğrenc�lerle kıyaslamak g�b� davranışlar olarak bel�rlem�şt�r (Kundakcı, 

2002). 

Çocuğa �sten�len davranışı kazandırmak �ç�n baskı ve ş�ddet 

uygulamak, evde a�leler�n, okulda �se öğretmenler�n sıklıkla uyguladıkları 

yöntemlerd�r. Buna bağlı olarak ş�ddet� ortaya çıkaran çok çeş�tl� nedenler 

bulunmaktadır. Bu nedenler�n en öneml�ler�nden b�r� özgüven eks�kl�kler�n�n 

ve yeters�zl�k duygularının h�ssed�lmes�n�n ardından k�ş�n�n bunları kabul 

edememes� ve bununla b�rl�kte duygu durumunu �fade edeb�lecek �let�ş�m 

becer�s�ne sah�p olmamasına bağlı olarak k�ş�n�n f�z�ksel ya da ps�koloj�k 

ş�ddete başvurmasıdır. Ancak g�zlemek �sted�ğ� duygularını bu şek�lde daha 

çok açığa çıkarmaktadır ve bununla da kalmayarak b�r başka k�ş�n�n de 

hayatını travmat�k hale get�rmekted�r. Öğrenc�lere, öğretmenler�n ş�ddet 

uygulama nedenler�nden b�r�s� de öğrenc�lerde artan uygunsuz davranışların 

medya yoluyla abartılmasına bağlı olarak vel�ler�n bu tür sert d�s�pl�n 

metotlarını desteklemes�d�r (Onay ve Çel�k, 2014).  D�ğer taraftan toplumun 

�taat ve otor�teye çok önem vermes� neden�yle d�s�pl�n kurallarını çocuğa 

sunma şekl� ve dayağı eğ�t�m aracı olarak görmes�nden kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca, b�rey�n kend�s�n�n de böyle b�r anlayışla yet�şm�ş olması b�r takım 

f�z�ksel cezaları ş�ddet olarak algılamamasına neden olmaktadır (Gözütok, Er 

ve Karacaoğlu, 2006). Ş�ddet gören �nsanların b�rçoğunda sebeb� 

bel�rlenemeyen f�z�ksel ağrılar, m�de sorunları g�b� f�z�ksel rahatsızlıkların 

yanı sıra depresyon, pan�katak g�b� ps�koloj�k rahatsızlıklar ortaya 

çıkmaktadır (Vural ve Başar, 2006; 2014, http://pdrgunlugu.net/ozguven-

eks�kl�g�-s�ddete-neden-oluyor/). 

Yet�şk�nler açısından bakıldığında �se ekonom�k sorunlar, �ş �le �lg�l� 

problemler, sağlık sorunları ve ağır sorumluluklar k�ş�n�n kend�s�n� çares�z 

h�ssetmes�ne neden olmaktadır. Dolayısıyla bu çares�zl�k öfkeye dönüşerek, 

bazen f�z�ksel bazen de ps�koloj�k ş�ddet olarak karşı tarafa yansımaktadır. Bu 

ş�ddete maruz kalanların okullarda öğrenc�ler olması durumunda, onların 
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okuldan soğumalarına ve uzaklaşmalarına neden olab�lecek kadar öneml� 

boyutlara ulaşab�lmekted�r.  

Öğretmenler�n bell� �lkelere dayanmayan, bağırma, f�z�ksel ş�ddet, 

haksız ve otor�ter kurallar uygulama ve benzer� uygun olmayan davranışlar 

serg�lemeler� eğ�t�m öğret�m ortamını olumsuz etk�lemekted�r (Gold ve 

Chamberl�n, 1996). Sınıfında baskıcı b�r ortam yaratan ve öğrenc�ler�n� çok az 

mot�ve eden b�r öğretmen�n, olumlu b�r sınıf ortamı oluşturması oldukça 

zordur.  

Bu bağlamda, stajyer öğrenc�ler�n “öğretmenl�k uygulaması” ders� 

kapsamında okullarda, öğretmenler�n öğrenc�lere zaman zaman ş�ddet 

uyguladıkları �le �lg�l� gözlemler� ve bu durumdan rahatsızlıklarını d�le 

get�rmeler�, araştırmanın yapılması �ht�yacını ortaya çıkarmıştır. Araştırmanın 

amacı, “Stajyer öğrenc�ler�n, okullardak� ş�ddet türler� ve ş�ddet�n görülme 

sıklığı �le �lg�l� gözlemler�n� tesp�t etmek” olarak bel�rlenm�şt�r. 

 

Araştırmanın Problem� 
Stajyer öğrenc�ler�n okullarda, ““öğretmenl�k uygulaması”” çalışmaları 

esnasında, öğretmenler�n öğrenc�lere ş�ddet uygulayıp uygulamadıkları, 

ş�ddet uygulanıyor �se uyguladıkları ş�ddet�n türler� ve sıklığı �le �lg�l� 

gözlemler� nelerd�r? 

Alt Problemler 

1. Stajyer öğrenc�ler�n, ““öğretmenl�k uygulaması”” çalışmaları esnasında, 

öğretmenler�n öğrenc�lere ş�ddet uygulayıp uygulamadıkları, ş�ddet 

uygulanıyor �se uyguladıkları ş�ddet türler� ve bu ş�ddet�n sıklığı �le �lg�l� 

gözlemler�nelerd�r? 

2. Stajyer öğrenc�ler�n, “öğretmenl�k uygulaması” çalışmaları esnasında, 

öğretmenler�n öğrenc�lere ş�ddet uygulayıp uygulamadıkları,  ş�ddet 

uygulanıyor �se uyguladıkları ş�ddet�n türler� ve sıklığı c�ns�yete göre 

değ�şmekte m�d�r? 

3. Stajyer öğrenc�ler�n, “öğretmenl�k uygulaması” çalışmaları esnasında, 

öğretmenler�n öğrenc�lere ş�ddet uygulayıp uygulamadıkları,  ş�ddet 

uygulanıyor �se uyguladıkları ş�ddet�n türler� ve sıklığı öğren�m 

gördükler� bölüme göre değ�şmekte m�d�r? 
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4. Stajyer öğrenc�ler�n, “öğretmenl�k uygulaması” çalışmaları esnasında, 

öğretmenler�n öğrenc�lere ş�ddet uygulayıp uygulamadıkları,  ş�ddet 

uygulanıyor �se uygulanan ş�ddete �l�şk�n en çarpıcı gözlemler� nelerd�r? 

 

Yöntem 
Araştırmanın model� 

Araştırmada n�cel ve n�tel araştırma yöntemler� b�rl�kte kullanılmıştır. 

Araştırma, tarama (assoc�at�onal-survey) araştırmalarından nedensel 

karşılaştırmalı modelde tasarlanmıştır. Bu araştırmalarda, üzer�nde çalışma 

yapılan konu, araştırmacının man�pülasyonu söz konusu olmaksızın �k� grup 

b�rb�r�yle karşılaştırarak �l�şk�sel b�r şek�lde �ncelen�r. Tarama araştırmaları 

gen�ş b�r k�tleden seç�len örneklemden yola çıkılarak b�r duruma yönel�k 

tutum ve davranışları bel�rlemey� amaçlar (Ek�z, 2007; Vanderstoep ve 

Johnston, 2009; Büyüköztürk, 2009). N�tel araştırmalar �se neden-nasıl-sonuç 

bağlamında herhang� b�r konu veya durum hakkında, n�cel araştırmalara göre 

daha detaylı ver� elde etmek amacıyla başvurulan araştırma çeş�d�d�r. 

Dolayısıyla bu araştırmada, okullarda meydana gelen ş�ddet�n türler� ve 

sıklığının bel�rt�ld�ğ� n�cel araştırma türünün yanında, bu ver�ler� kanıtlayıcı 

ve daha detaylı olarak ş�ddet�n nasıl meydana geld�ğ� �le �lg�l� ver� sağlaması 

bakımından aynı zamanda n�tel b�r araştırmadır.  

 

Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evren�n� Ondokuz Mayıs Ün�vers�tes� Eğ�t�m Fakültes� 

2014-2015 Eğ�t�m Öğret�m yılı Bahar dönem�nde “öğretmenl�k uygulaması” 

ders� kapsamında, Samsun İl� Merkez Atakum ve İlkadım İlçeler�ndek� 

okullarda uygulama yapan 4. sınıf öğrenc�ler� �le formasyon eğ�t�m� alan 

mezun durumundak� stajyer öğrenc�ler oluşturmaktadır. Araştırma 

kapsamında örneklem alınmamış, evren�n tamamına ulaşmak amacıyla 285 

stajyer öğrenc�ye(İlköğret�m ve Ortaöğret�m düzey�nde) okullarda ş�ddete 

�l�şk�n anket uygulanmıştır. Ancak bazı anketler (43 anket) uygun şek�lde 

cevaplandırılmaması neden�yle uygulama dışında tutulmuş olup, 242 anket 

değerlend�rmeye alınmıştır. Uygulanan anket�n, katılımcıların c�ns�yet ve 

bölüm değ�şkenler�ne göre dağılımları �ncelend�ğ�nde; c�ns�yet değ�şken�ne 

göre%72,3’ü kız (N=172), %27,7’s� erkek (N=66); bölüm değ�şken�ne göre 
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�se %83,5’� �lköğret�m (N=202) ve %16,5’� ortaöğret�m (N=40) bölümler�nde 

yer almaktadır.  

Ver� Toplama Aracı 

Ver� toplama aracı olarak stajyer öğrenc�ler�n, uygulama yaptıkları 

okullardak� ş�ddet türler� ve sıklıkları �le �lg�l� doldurmaları gereken 19 

maddeden oluşan 4’lü l�kert t�p� ve gözlemled�kler� en çarpıcı ş�ddet vakalarını 

gösteren açık uçlu b�r sorudan oluşan anket uygulanmıştır. Anket, b�r ölçek 

olarak tasarlanmamış olup, ölçek gel�şt�rmedek� aşamalar kullanılmamıştır 

(Ş�mşek, 2014; Fraenkel, Wallen Hyun, 2016). Bu nedenle l�teratürdek� 

çalışmalara bağlı olarak hazırlanan anket�n geçerl�k ve güven�rl�ğ�ne �l�şk�n 

�k�s� ölçme değerlend�rme, b�r� d�l ve gramer ve b�r� eğ�t�m uzmanı olmak 

üzere 4 uzmandan görüş alınarak ankete son şekl� ver�lm�şt�r. Ankette yer alan 

maddelere ver�len yanıtlar; “0” ş�ddet�n olmadığını, “1” nad�ren, “2” bazen, 

“3” sık sık, “4” her zaman olduğunu gösterecek şek�lde değerlend�r�lm�şt�r.  
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Bulgular ve Yorum  
“Stajyer öğrenc�ler�n, “öğretmenl�k uygulaması” çalışmaları esnasında, 

öğretmenler�n öğrenc�lere ş�ddet uygulayıp uygulamadıkları,  ş�ddet 

uygulanıyor �se uyguladıkları ş�ddet türler� ve bu ş�ddet�n sıklığı �le �lg�l� 

gözlemler� nelerd�r?” alt problem�ne �l�şk�n bulgular ve yorum 

 
Tablo1: Ş�ddet türler� ve ş�ddet�n sıklığına �l�şk�n stajyer öğrenc�ler�n gözlemler� 

 İlköğret�m okulları Ortaöğret�m okulları  

   Ş�ddet Türler� N X 
Standart 
Sapma 

 Ş�ddet Türler�  N  X  
Standart 
Sapma  

1 Azarlama 202 2,51 1,267 Azarlama 40  1,08  1,023  

2 
İlg�lenmeme - 
görmezl�kten 
gelme- dışlama 

202 2,09 1,394 Notla korkutma/yıldırma  40  ,75  1,256  

3 
İnc�tecek söz ya 
da davranışta 
bulunma 

202 2,05 1,365 İnc�tecek söz ya da davranışta bulunma  40  ,70  1,018  

4 
Öğrenc�y� renc�de 
etme¸ küçük 
düşürme 

202 1,80 1,411 Ağız dalaşı-tartışma yapma  40  ,63  ,952  

5 Hakaret etme 200 1,79 1,340 İğneleme 40  ,55  ,904  

6 
Eks�kl�kler�-
hataları yüze 
vurma 

202 1,74 1,398 Öğrenc�y� renc�de etme¸ küçük düşürme  40  ,55  ,959  

7 İğneleme 202 1,62 1,200 Eks�kl�kler�-hataları yüze vurma  40  ,50  ,877  

8 
Ağız dalaşı-
tartışma yapma 

202 1,62 1,334 İlg�lenmeme -  görmezl�kten gelme-  dışlama  40  ,43  ,903  

9 Ayrımcılık yapma 202 1,54 1,320 Ayrımcılık yapma  40  ,38  ,807  

10 
Notla 
korkutma/yıldırma 

202 1,52 1,361 Anne ve babayla korkutma  40  ,35  ,864  

11 
Küfür, kaba söz 
ve davranış 
gösterme 

202 1,36 1,317 Hakaret etme  40  ,31  ,694  

12 Alay etme 202 1,35 1,304 Lakap takma  40  ,28  ,751  

13 Tehd�t etme 202 1,09 1,280 Küfür, kaba söz ve davranış gösterme  40  ,23  ,706  

14 
Anne ve babayla 
korkutma 

202 1,08 1,218 Şaka yoluyla tekme, tokat, yumruk atma  40  ,23  ,733  

15 
Şaka yoluyla 
tekme, tokat, 
yumruk atma 

202 1,03 1,220 Tehd�t etme  40  ,20  ,758  

16 Lakap takma 202 ,93 1,125 Alay etme 40  ,10  ,304  

17 
İst�smar etme (�y� 
n�yet� kötüye 
kullanma) 

202 ,67 1,054 İst�smar etme (�y� n�yet� kötüye kullanma)  40  ,05  ,221  

18 Dayak atma 202 ,67 1,024 C�nsel �st�smarda bulunma  40  ,03  ,158  

19 
C�nsel �st�smarda 
bulunma 

202 ,10 ,537 Dayak atma  40  ,00  ,000  
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Tablo1 �ncelend�ğ�nde, “öğretmenl�k uygulaması”ders� kapsamında 

�lköğret�m düzey�ndek� okullarda görevlend�r�len stajyer öğrenc�ler�n, 

öğretmenler�n öğrenc�lere ş�ddet uygulayıp uygulamadıkları �le �lg�l� 

gözlemler� ar�tmet�k ortalamalarına göre en fazla olandan en az olana doğru 

sıralandığında; sık sık görülen ş�ddet türler�“azarlama ( X =2,51)”, 

“İlg�lenmeme - görmezl�kten gelme- dışlama ( X =2,09)” ve  “İnc�tecek söz ya 

da davranışta bulunma ( X =2,05)” �ken, bazen görülen ş�ddet türler� 

“öğrenc�y� renc�de etme¸ küçük düşürme ( X =1,80)”, “hakaret etme ( X

=1,79)”, “eks�kl�kler�-hataları yüze vurma ( X =1,74)”, “�ğneleme ( X

=1,62)”, “ağız dalaşı-tartışma yapma ( X =1,62)”, “ayrımcılık yapma ( X

=1,54)”, “notla korkutma/yıldırma ( X =1,52)”, “küfür, kaba söz ve davranış 

gösterme ( X =1,36)”, “alay etme ( X =1,35)”, “tehd�t etme ( X =1,09)”, 

“anne ve babayla korkutma ( X =1,08)” ve “şaka yoluyla tekme, tokat, 

yumruk atma ( X =1,03)” şekl�nde ve nad�r olarak da “lakap takma ( X

=,93)”, “�st�smar etme (�y� n�yet� kötüye kullanma) ( X =,67)”, “dayak atma 

( X =,67)” ve “c�nsel �st�smarda bulunma ( X =,10)” şekl�nde olduğu 

görülmekted�r. Ayrıca “öğretmenl�k uygulaması” ders� kapsamında 

ortaöğret�m düzey�ndek� okullarda görevlend�r�len stajyer öğrenc�ler�n, 

öğretmenden öğrenc�ye ş�ddet �le �lg�l� gözlemler� ar�tmet�k ortalamalarına 

göre en fazla olandan en az olana doğru sıralandığında; bazen görülen ş�ddet 

türü “azarlama ( X =1,08)”�ken, “dayak atma”’nın h�ç görülmed�ğ� ve d�ğer 

ş�ddet türler�n�n de nad�ren (0-1 puan aralığı) gerçekleşt�ğ� görülmekted�r. Bu 

bulgulardan yola çıkıldığında öğretmenlerde gözlenen ş�ddet davranışlarının 

daha çok f�z�ksel ş�ddete ağırlıklı olduğu anlaşılmaktadır.  
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“Stajyer öğrenc�ler�n, “öğretmenl�k uygulaması” çalışmaları esnasında, 

öğretmenler�n öğrenc�lere ş�ddet uygulayıp uygulamadıkları,  ş�ddet 

uygulanıyor �se uyguladıkları ş�ddet�n türler� ve sıklığı c�ns�yete göre 

değ�şmekte m�d�r?” alt problem�ne �l�şk�n bulgular ve yorum 
 

Tablo2: Ş�ddet türler�ne �l�şk�n stajyer öğrenc�ler�n gözlemler�n�n c�ns�yete göre 
karşılaştırılması 

 Ş�ddet Türler� C�ns�yet N X  
Standart 
Sapma 

T df p 

1.  Dayak atma                                 
Kız 172 ,57 

,986 -,662 236 ,508 
Erkek 66 ,67 

2.  Şaka yoluyla tekme, 
tokat, yumruk atma 

Kız 171 ,95 
1,226 ,514 235 ,607 

Erkek 66 ,86 

3.  Ağız dalaşı-tartışma 
yapma 

Kız 172 1,44 
1,325 -1,003 236 ,317 

Erkek 66 1,64 

4.  Küfür, kaba söz ve 
davranış gösterme 

Kız 171 1,20 
1,319 -,275 235 ,784 

Erkek 66 1,26 

5.  Hakaret etme 
Kız 171 1,57 

1,410 -,362 233 ,717 
Erkek 64 1,64 

6.  İnc�tecek söz ya da 
davranışta bulunma 

Kız 172 1,85 
1,421 -,491 236 ,624 

Erkek 66 1,95 

7.  Azarlama 
Kız 172 2,31 

1,361 -,364 236 ,716 
Erkek 66 2,38 

8.  
İlg�lenmeme - 
görmezl�kten gelme- 
dışlama 

Kız 172 1,85 
1,495 -,426 236 ,671 

Erkek 66 1,94 

9.  Ayrımcılık yapma 
Kız 172 1,40 

1,345 ,037 236 ,970 
Erkek 66 1,39 

10.  Tehd�t etme 
Kız 172 ,81 

1,374 -2,714 236 ,008 
Erkek 66 1,33 

11.  Anne ve babayla 
korkutma 

Kız 172 ,90 
1,183 -2,151 235 ,033 

Erkek 65 1,28 

12.  Notla 
korkutma/yıldırma 

Kız 172 1,35 
1,578 -1,184 236 ,239 

Erkek 66 1,61 

13.  Öğrenc�y� renc�de etme¸ 
küçük düşürme 

Kız 172 1,64 
1,409 -,058 236 ,954 

Erkek 66 1,65 

14.  Alay etme 
Kız 172 1,17 

1,320 -,549 236 ,584 
Erkek 66 1,27 

15.  Eks�kl�kler�-hataları 
yüze vurma 

Kız 172 1,53 
1,436 -1,156 236 ,249 

Erkek 66 1,77 
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Erkek 66 1,03 

17.  İst�smar etme (�y� n�yet� 
kötüye kullanma) 

Kız 171 ,54 
1,176 -,988 235 ,325 

Erkek 66 ,70 

18.  İğneleme 
Kız 172 1,36 

1,096 -2,409 236 ,017 
Erkek 66 1,76 

19.  C�nsel �st�smarda 
bulunma 

Kız 172 ,06 
,736 -1,144 236 ,256 

Erkek 66 ,17 

 
Tablo2 �ncelend�ğ�nde, “öğretmenl�k uygulaması” ders� kapsamında 

okullarda görevlend�r�len stajyer öğrenc�ler�n, öğretmenden öğrenc�ye ş�ddet 

�le �lg�l� gözlemler�, c�ns�yetler�ne göre t test� �le karşılaştırıldığında tehd�t 

etme (p=,008), anne ve babayla korkutma (p=,033) ve �ğneleme (p=,017) 

ş�ddet türler�nde erkek öğrenc�ler leh�ne (p≤,05) anlamlı farklılığın olduğu 

görülmekted�r. Dolayısıyla okulda meydana gelen olay/durumların b�r ş�ddet 

vakası olarak algılanmasında stajyer öğrenc�lerden erkekler�n gözlemler�n�n, 

kızların gözlemler�ne göre daha yüksek olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. Ayrıca, d�ğer 

ş�ddet türler�nde stajyer öğrenc�ler�n c�ns�yetler�ne göre gruplar arasında 

anlamlı farklılık ortaya çıkmamasına (p>,05) rağmen, ver�len cevapların 

ar�tmet�k ortalamaları �ncelend�ğ�nde d�ğer ş�ddet türler�nde de stajyer 

öğrenc�lerden erkekler�n ş�ddet gözlemler�ne �l�şk�n puan ortalamalarının, 

kızlara göre daha yüksek olduğu görülmekted�r. Bu durum, gerek a�lede 

gerekse okulda kız öğrenc�ler�n erkek öğrenc�lere göre daha fazla ş�ddete 

maruz kalmaları neden�yle (Çubukçu ve Dönmez, 2012), karşılaştıkları ş�ddet 

durumlarını normal olarak algıladıkları, dolayısıyla da stajyer kız öğrenc�ler�n 

okullardak� ş�ddet� az görmeler�nde bu durumun öneml� b�r faktör olab�leceğ� 

düşünülmekted�r.  
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16.
  

Lakap takma
 Kız 171 ,77 

1,057
 

-1,616
 

235
 

,107
 



 

 

“Stajyer öğrenc�ler�n, “öğretmenl�k uygulaması” çalışmaları esnasında, 

öğretmenler�n öğrenc�lere ş�ddet uygulayıp uygulamadıkları,  ş�ddet 

uygulanıyor �se uyguladıkları ş�ddet�n türler� ve sıklığı öğren�m 

gördükler� bölüme göre değ�şmekte m�d�r?” alt problem�ne �l�şk�n 

bulgular ve yorum 

 
Tablo3: Stajyer öğrenc�ler�n ş�ddet türler�ne �l�şk�n gözlemler�n�n öğren�m gördükler� 
bölümlere göre karşılaştırılması 

   Bölüm N X  
Standart 
Sapma 

t df p 

1.  Dayak atma                                 
İlköğret�m 202 ,67 

1,024 9,276 240 ,000 
Formasyon 40 ,00 

2.  Şaka yoluyla tekme, tokat, 
yumruk atma 

İlköğret�m 201 1,03 
,733 5,573 240 ,000 

Formasyon 40 ,23 

3.  Ağız dalaşı-tartışma yapma 
İlköğret�m 202 1,62 

,952 5,601 240 ,000 
Formasyon 40 ,63 

4.  Küfür, kaba söz ve davranış 
gösterme 

İlköğret�m 202 1,36 
,706 7,737 240 ,000 

Formasyon 39 ,23 

5.  Hakaret etme 
İlköğret�m 200 1,79 

,694 10,150 240 ,000 
Formasyon 39 ,31 

6.  İnc�tecek söz ya da davranışta 
bulunma 

İlköğret�m 202 2,05 
1,018 7,228 240 ,000 

Formasyon 40 ,70 

7.  Azarlama 
İlköğret�m 202 2,51 

1,023 7,773 240 ,000 
Formasyon 40 1,08 

8.  İlg�lenmeme - görmezl�kten 
gelme- dışlama 

İlköğret�m 202 2,09 
,903 9,610 240 ,000 

Formasyon 40 ,43 

9.  Ayrımcılık yapma 
İlköğret�m 202 1,54 

,807 7,413 240 ,000 
Formasyon 40 ,38 

10.  Tehd�t etme 
İlköğret�m 202 1,09 

,758 5,965 240 ,000 
Formasyon 40 ,20 

11.  Anne ve babayla korkutma 
İlköğret�m 201 1,08 

,864 4,522 240 ,000 
Formasyon 40 ,35 

12.  Notla korkutma/yıldırma 
İlköğret�m 202 1,52 

1,361 3,330 240 ,001 
Formasyon 40 ,75 

13.  Öğrenc�y� renc�de etme¸ küçük 
düşürme 

İlköğret�m 202 1,80 
,959 6,906 240 ,000 

Formasyon 40 ,55 

14.  Alay etme İlköğret�m 202 1,35 ,304 12,081 240 ,000 
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Formasyon 40 ,10 

15.  Eks�kl�kler�-hataları yüze vurma 
İlköğret�m 202 1,74 

,877 7,309 240 ,000 
Formasyon 40 ,50 

16.  Lakap takma 
İlköğret�m 201 ,93 

,751 4,591 240 ,000 
Formasyon 40 ,28 

17.  İst�smar etme (�y� n�yet� kötüye 
kullanma) 

İlköğret�m 201 ,67 
,221 7,567 240 ,000 

Formasyon 40 ,05 

18.  İğneleme 
İlköğret�m 202 1,62 

,904 6,436 240 ,000 
Formasyon 40 ,55 

19.  C�nsel �st�smarda bulunma 
İlköğret�m 202 ,10 

,537 ,863 240 ,389 
Formasyon 40 ,03 

 
Tablo3 �ncelend�ğ�nde, “öğretmenl�k uygulaması” ders� kapsamında 

okullarda görevlend�r�len stajyer öğrenc�ler�n, öğretmenler�n öğrenc�ler�ne 

uyguladıkları ş�ddet �le �lg�l� gözlemler�, öğrenc�ler�n bulundukları guruplara 

göre t test� �le karşılaştırıldığında dayak atma, şaka yoluyla tekme, tokat, 

yumruk atma, ağız dalaşı-tartışma yapma, küfür, kaba söz ve davranış 

gösterme, hakaret etme, �nc�tecek söz ya da davranışta bulunma, azarlama, 

İlg�lenmeme - görmezl�kten gelme- dışlama, ayrımcılık yapma, tehd�t etme, 

anne ve babayla korkutma, notla korkutma/yıldırma, öğrenc�y� renc�de etme¸ 

küçük düşürme, alay etme, eks�kl�kler�-hataları yüze vurma, lakap takma ve 

�st�smar etme (�y� n�yet� kötüye kullanma) ş�ddet türler�nde anlamlı farklılığın 

(p≤,05) meydana geld�ğ�; c�nsel �st�smarda bulunma ş�ddet türünde �se 

anlamlı farklılığın (p>,05) meydana gelmed�ğ� görülmekted�r. Gurupların 

ar�tmet�k ortalamaları �ncelend�ğ�nde, meydana gelen farklılığın �lköğret�m 

bölümü gurubundak� stajyer öğrenc�ler�n leh�ne olduğu anlaşılmaktadır. Bu 

durum, �lköğret�m düzey�ndek� öğrenc�ler�n yaşça küçük olmaları ve 

kend�ler�n� yeter�nce savunamamalarından dolayı daha fazla ş�ddete maruz 

kalmalarından kaynaklanab�l�r. 

“Stajyer öğrenc�ler�n, “öğretmenl�k uygulaması” çalışmaları esnasında, 

öğretmenler�n öğrenc�lere ş�ddet uygulayıp uygulamadıkları,  ş�ddet 

uygulanıyor �se uygulanan ş�ddete �l�şk�n en çarpıcı gözlemler� 

nelerd�r?” alt problem�ne �l�şk�n bulgular ve yorum 

Bu alt probleme �l�şk�n bulgular, stajyer öğrenc�ler�n kend� �fadeler�yle 

açık uçlu olarak ver�lm�şt�r. Ver�len cevaplar �ncelend�ğ�nde, stajyer 
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öğrenc�ler�n gözlemler�n�n öneml� b�r kısmının �çer�ğ�nde b�rden fazla ş�ddet 

�çeren �fadelere rastlanmıştır. Dolayısıyla stajyer öğrenc�ler�n verd�kler� 

cevaplar d�kkate alınarak ver�ler�n gruplandırılması yoluna g�d�lm�şt�r. Bu 

nedenle, stajyer öğrenc�ler�n cevapları “f�z�ksel ş�ddet”, “f�z�ksel ş�ddet, tehd�t 

ve aşağılama”, “azarlama, alay etme, hakaret etme, notla korkutma ve 

aşağılama”, “dışlama ve d�kkate almama”, “anne-babayla korkutma ve 

tehd�t” ve “c�nsel �st�smar” olmak üzere toplam altı ş�ddet türü kategor�s�nde 

ele alınmıştır.  

Stajyer öğrenc�ler�n okullarda ş�ddete yönel�k gözlemler�nde, 

öğrenc�ler�n en çok f�z�ksel ş�ddete maruz kaldıkları tesp�t 

ed�lm�ş olup, stajyer öğrenc�ler�n kend� �fadeler�yle yalnızca 

f�z�ksel ş�ddet �çeren gözlemler�; 

Ö1: “Öğrenc� nak�l �le gelm�ş, h�perakt�f b�r öğrenc� ve bazı yetenekler� de 

var öğrenc�n�n. Ama öğretmen emekl�l�ğ� gel�p emekl� olmayanlardanmış. 

Öğrenc� yer�nden dah� kalkmasını �stem�yor ve bunun da yolunu bulmuş. 

Sürekl� kulağını çek�yor. Öğretmen ayağa kalktıkça öğrenc� kulaklarını 

kapatıyordu. Anlam veremed�m, sebeb� buymuş meğer. 2. Öğretmenler�n�n 

gelmed�ğ� b�r sınıfa ver�ld�m. Arkadaşım da vardı yanımda. Önce arkadaşım 

b�r öğrenc�y� azarladı (Ben� üzen olaylardan b�r� bu öğrenc�y� sınıftan kovdu, 

ne olduğunu anlamadım.) Daha sonra arkadaşım g�tt�. B�r ders sonra boş olan 

b�r sınıf öğretmen� geld� ve sınıfta gez�nmeye başladı. B�r öğrenc� ayağa kalktı 

ve arkadaşının yanına geçt�, öğretmen g�d�p öğrenc�n�n kulağını çek�p ağlattı. 

Ben hocayı ş�kâyet etmeme rağmen b�r şey olmadı ve hocalarını savundular. 

Ertes� hafta ş�kâyet ett�ğ�m hoca yanıma gel�p kend�nce açıklama yapmaya 

çalıştı ama sonuçta o öğrenc�n�n canı yandı ve renc�de oldu arkadaşlarının 

yanında. 3. en son g�tt�ğ�m stajda g�rd�ğ�m sınıfta b�r ödev �ç�n 10 öğrenc�n�n 

kafasına vurup ağlattı. Aynı zamanda sözel olarak da harekette bulundu.” 

Ö2: “Öğretmen, sınıfındak� öğrenc�y� azarlayıp yer�ne oturmasını söyled� 

ama öğrenc� d�nlemed� öğretmen b�r hışımla öğrenc�n�n yanına g�d�p, sırtına 

başına vurmaya başladı, " kalkmayacaksın yer�nden ve sess�z olacaksın" d�ye 

bağırdı.” 

Ö3: “Okulda �lkokul öğrenc�s�ne, soruyu yanlış çözmes�n�n üzer�ne öğretmen 

önce saç çekme, el�n� yumruk yaparak sert şek�lde vurma ve tokat atma 

seyr�nde devam eden davranışlar. Aynı zamanda sıra arasında tekme atma da 

bulunmaktadır.”  
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Ö4: “İlköğret�m okullarından b�r�nde beden eğ�t�m� ders�nde üç k�ş� sağ sol 

ayağını karıştırdı d�ye sınıfın ortasında tokat atarak dövdü ve azarladı.” 

Ö5: “Genelde çocuklar, öğrenc�ler ayakta dolanıp ders esnasında dolaştıkları 

�ç�n kulak çekme, tokat atma vb davranışlar oluyor.”  

Ö6: “Samsun'un en güzel okullarından b�r�nde 2. sınıf öğretmen� öğrenc�lere 

aşırı şek�lde ş�ddet uygulamaktaydı. Çok uyardık, okul müdürüyle konuştuk o 

da sonuç vermey�nce fakültedek� hocalarımın da desteğ�n� alarak MEM 

müdür yardımcısı �le görüştüm. Sağ olsun ş�ddet o sınıfta son bulmuştu. Ama 

z�hn�yetten dolayı kalıcı olduğunu düşünmüyorum.” 

Ö7: “Müdür yardımcısının b�r öğrenc�y� tokatladığına şah�t oldum. El�yle 

yanağına ve enses�ne vurdu, ayağıyla tekmeleyerek kapıya doğru �tt�.” 

Ö8: “Geçen sene öğretmen 3. sınıf öğrenc�s�n� bayağı b�r tokatlamıştı ve 

vel�ler de �t�raz etmem�şt�. Neden� de çocuğun konuşmasıydı.” 

Ö9: “Öğretmen, öğrenc�n�n dosyasına baktığı �ç�n 5 öğrenc�y� tahtaya 

çıkartıp saçını çekt�, yanağını sıktı ağlattı.” 

Ö10: “sınıf öğretmen�, sınıfta tüm öğrenc�ler�n gözünün önünde sırtından 

defalarca yumrukladı.” 

Ö11: “Staj sınıfında stajyer öğretmenler ders anlatırken, yan� arkadaşım 

öğrenc�y� susturamadığı �ç�n öğretmen onu �terek sınıftan dışarıya attı ve 5  k 

kadar dışarıda ne yaptığı meçhul.” 

Ö12: “Öğretmen öğrenc�ler�n teneffüste yaramazlık yaptığını ve sınıfa 

g�rmed�ğ�n� görünce b�r öğrenc�n�n arkasına tekme attığını gördüm. 

Öğretmen çok s�n�rl�yd�.” 

Ö13: “Staj okulum (1-8) sınıflara eğ�t�m veren b�r kurumdur. Kurumda 8. sınıf 

öğrenc�ler�nden b�r öğrenc� küçük çocuklardan para �stemekte ve onları 

korkutmaktadır. Okul müdür yardımcısı öğrenc�y� bulunduğum sınıfa get�rd� 

ve tekme tokat dövdü. Okulun kurallarını bozarsanız öyle olur ded�.” 

Ö14: “�lkokul öğretmen� öğrenc�s�ne boncuklu tabancayla ateş ett�.” 

Ö15: “Staj okulunda g�rd�ğ�m b�r sınıfta hoca çocuklara ş�ddet uyguluyor. 

Ödev�n� yapmayan öğrenc�n�n kız erkek fark etmeks�z�n kafalarına anahtarla 

vuruyor.”  

Ö16: “Erkek b�r öğretmen kız öğrenc�s�n� okula gelmed�ğ� �ç�n azarladı. 

Cevap vermeyen öğrenc�y� tahta önünde uzun süre beklett�. Cevap vermemeye 

devam ed�nce, sarstı ve yere oturmasını �sted�. Kız öğrenc�y� taşa oturttu ve 

b�r süre beklett�. 20 yıldan fazla kıdem� olan b�r öğretmend�.”  
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Ö17: “G�tt�ğ�m staj okulunda öğrenc�ler, stajyerler olmadığında 

öğretmenler�n�n onlara tokat vb attıklarını söyled�. Aynı okulda staj yapan 

arkadaşlarım da okulda ş�ddetle karşılaştıklarını fakat öğrenc�ler�n ses 

çıkarmadıklarını söyled� (bazı öğretmenler�n). Ben de öğretmen�n arada 

küçük tehd�tler�ne rastladım.” 

Ö18: “B�r gün stajdaydım çok �lg�m� çeken ve esefle kınadığım b�r durumu 

anlatmak �ster�m. Öğrenc�ler�n çok konuşmasına s�n�rlenen öğretmen masada 

ne varsa defter, k�tap, kalem öğrenc�ler�n sırtlarına vuruyordu. Ç ok kınadım 

ama sonuç olarak görmezden gelmek zorundaydım. Çok korkmuştum, o s�n�rle 

ne yapacağı bell� değ�ld�, çok değ�ş�k b�r durumdu.” 

Ö19: “Öğretmen�n, çocuğun saçlarını çekt�ğ�n� gördüm.” 

Ö20: “Öğretmen öğrenc�n�n boğazını sıktı, öğrenc�ye çok s�n�rlend�. B�z 

sınıfta olmamıza rağmen sen� b�r daha uyarmayacağım d�yerek sırasında 

öğrenc�n�n boğazını sıktı.” 

Ö21: “Bugün g�tt�ğ�m stajda öğrenc� derste sesl� b�r şek�lde konuştuğu �ç�n 

öğretmen ona tokat attı.” 

Ö22: “Erkek öğretmen, erkek öğrenc�s�n�n sınıfta dolaştığı �ç�n kulağını çek�p 

tekme attı. Erkek öğretmen kor�dorda koşan b�rkaç öğrenc�y� durdurup 

azarladı. Hakaret ett� ve a�leler�ne söylemekle tehd�t ett�.” 

Ö23: “35 yaş üstü b�r bayan öğretmen sözle baskı kurarak temasla karışık 

olarak çocuğu sarsmıştı. Öğrenc� duvara ayağını basmıştı. Öğretmen 

neden�n� sorunca öğrenc� "arkadaşım yap ded�" ded�. Öğretmen öğrenc�y� 

camın yanına sürükleyerek götürdükten sonra arkadaşına "atla de" şuna ded�. 

Öğrenc�y� sarsarak "Her ded�ğ�n� yapmak zorunda değ�lm�şs�n değ�l m�?" 

ded�.” 

Ö24: “Hareketl� erkek öğrenc�s�ne öğretmen�n şaka yoluyla sürekl� vurması 

ve öğrenc� ayrımı yapması.” 

Ö25: “9. sınıf öğrenc�s� derste gürültü yapmıştı. Öğretmen�n 

konsantrasyonunu bozdu. Öğretmen öğrenc�n�n kulağını şaka yollu çekt�. 

Fakat dozunu ayarlayamadı herhalde. Öğrenc� kızardı, "öğretmen�m çok 

acıttınız" ded� ağlamaklı b�r �fade �le. Öğretmen yaptığı hakaretten dolayı 

özür d�led�. "B�raz fazla kaçtı" ded�.” 

Ö26: “Öğretmen cetvelle, konuşan öğrenc�ler�n� tahtaya çıkarıp eller�ne 

vurdu, kulağını çekt�ğ� de oldu.” 
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Ö27: “Öğretmen, öğrenc�s�n� sınıfın önüne çıkararak hakaret ed�p tekme 

tokat dövdü.” 

Ö28: “Öğrenc�ler z�l çaldıktan sonra sınıfa g�rmed�ğ� �ç�n tahta önünde sıraya 

koyup, öğrenc�ler� omuzlarından sallayıp cetvelle eller�ne ş�ddetle vurdu. 

Bunun yanında derste çok sık düzen bozuldukça omuzdan tutup sallama ve 

baş-el olmak üzere ş�ddetle vurmaya çok sık yer ver�l�yor. Bazen sınıftan 

çıkarıp b�r süre sonra ger� gelmes� sağlanıyor.”  

Okullarda, öğretmenler�n öğrenc�ler�ne f�z�ksel ş�ddet uygulamalarına 

�l�şk�n stajyer öğrenc�ler�n gözlemler� �ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n, 

öğretmenler� tarafından; kulak çekme, kafaya vurma, sırtına vurma, �tme, 

yumruklama, saç çekme, tekme atma, boncuklu tabancayla ateş etme, sarsma, 

sınıfta yere oturtma, boğaz sıkma, tokat atma, a�leler�ne söylemekle tehd�t 

etme, şaka yoluyla kulak çekme, cetvelle ele vurma, sınıftan atma g�b� f�z�ksel 

ş�ddet türler�ne maruz kaldıkları ortaya çıkmıştır. Öğrenc�lere yönel�k bu 

ş�ddet�n nedenler� �ncelend�ğ�nde; yer�nden kalkma, soruyu yanlış çözme, 

sağını solunu karıştırma, arkadaşının yanına g�tme, öğretmen�n dosyasına 

bakma, teneffüste yaramazlık yapma, büyük çocukların küçük çocuklardan 

para �steme, soruya cevap verememe, çok konuşma, ders esnasında sesl� 

konuşma g�b� durum ve davranışlar neden�yle öğretmenler� tarafından f�z�ksel 

ş�ddete uğradıkları tesp�t ed�lm�şt�r. Bu durum, öğretmenler�n pedagoj�k 

yönden yeters�z olmaları neden�yle, öğrenc�ler�n davranışlarını eğ�t�m 

b�l�m�n�n öngörüler� doğrultusunda değ�l de, f�z�ksel güç ve baskı kullanarak 

değ�şt�rmeye çalışmalarından kaynaklanab�l�r.  

Stajyer öğrenc�ler�n, öğretmenden öğrenc�ye yönel�k f�z�ksel ş�ddet, 

tehd�t ve aşağılama ş�ddet davranışlarına �l�şk�n gözlemler�; 

Ö29: “G�tt�ğ�m staj okulunda 50 yaşlarında b�r öğretmen, çocuk yaramazlık 

yapmadığı halde yanına çağırarak sınıfın ortasında kulağını çekt�. Çocuğa 

"sen�n o d�l�n� koparırım, sen�n g�b�ler bu ülken�n başına sıkıntı açıyor, o 

yüzden önceden önlem�n� almalı" d�yerek çocuğu tehd�t ett�. Çocuğun kulağını 

canını yakacak şek�lde çekt� ve çocukla göz teması b�le kurmadan konuşmaya 

devam ett�.” 

Ö30: “4. sınıf b�r erkek öğretmen tarafından çocuklara her ders ş�ddet 

uygulanmaktaydı. Hakaret ve ş�ddet, �st�snasız her ders yapılmaktaydı. 

Öğretmen hatta s�n�r�n� alamadığı �ç�n ard arda g�d�p gel�p çocuğa peş peşe 

tokatlar yağdırıyordu. Hatta çocuk el�yle yüzünü kapatmaya çalışmasına 
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rağmen, �z� verm�yor, çocuğu dövmekle yet�nm�yor tehd�t ve hakaret 

ed�yordu.” 

Ö31: “B�z b�r�nc� dönem staj okulundayken b�r bay hoca, sınıfı resmen 

ş�ddetten kırdı geç�rd�. Tokat atmak mı, sözle tac�z m� b�r de b�z�m yanımıza 

gelerek yaptığının haklılığını savunuyordu. Söz alan herkes� �lk önce b�r 

azarlayıp ardından sözünü d�nl�yordu. Çocuklar bu duruma o kadar 

alışmışlardı k� �nanamadım ben görünce. Bence öğretmen�n akıl sağlığında 

b�r problem vardı.” 

Ö32: “Emekl�l�ğ� yaklaşmış b�r erkek öğretmen öğrenc�ler� sürekl� azarlayıp 

tehd�t ed�yor. En d�kkat�m� çeken hareket�, çocuğun kulağını defalarca çekt�, 

çocuğun ensedek� saçını çek�p kaldırdı ve en kötüsü de b�r dahak�ne d�l�n� 

kesecem, koparacam sen�n g�b�ler bu ülkeye zarar, �ler�de sen�n g�b� çok 

konuşanlar yüzünden ülke hayır görmez, d�l�n� koparayım da o zaman gör sen 

ded�. Ağlamamak �ç�n kend�m� zor tuttum.” 

Ö33: “G�tt�ğ�m okulda b�r öğretmen öğrenc�ler� ayağa kaldırarak kafalarına 

vuruyordu, durmadan azarlıyordu. Erkek öğretmen ve yaklaşık 10-15 yıllık 

b�r öğretmend�. Öğrenc�ler yanlış davranışlarda bulunduğunda bu şek�lde 

onları korkutuyordu.” 

Ö34: “İlkokul 2. sınıf öğretmen� xy adındak� b�r öğrenc�y� yakasından tutarak 

sürükled�. Öğrenc�yle şakalaşıyormuş g�b� ara sıra çocuklara dalıyordu. 

Bazen de sözlü olarak onur kırıcı, aşağılayıcı, hakaret ed�c� sözler söylüyordu. 

Öğretmen h�ç öğretmen g�b� değ�ld�.” 

Ö35: “Emekl�l�ğ� yaklaşmış b�r erkek öğretmen derste konuşan �k� öğrenc�ye 

vurmuştu ve onları azarlamıştı. O an ben b�le öğretmenden korktum.” 

Ö36: “B�r�nc� sınıfa g�den çocuğa hem hakaret hem f�z�ksel ş�ddet uygulamıştı 

öğretmen, tekme tokat geleneksel yolların geçerl� olduğunu söylem�şt�. Ağzı 

bozuk b�r öğretmend�. Küçücük bedenlere h�ç acımadan vurab�l�yordu.”  

Ö37: “Yaklaşık 30-35 yıllık b�r kıdeme sah�p b�r erkek öğretmen öğrenc�lere 

sürekl� hakaret etmekte, onları renc�de ederek k�ş�l�kler�n� olumsuz 

etk�lemekteyd�.” 

Ö38: “Hakaret ve dayak atma. Erkek - bayan öğretmenler derste öğrenc�ler�n 

saçlarını çek�yorlar, hakaret ed�yorlar, kafalarına vuruyorlar.”  

Ö39: “40-45 yaş arası olduğunu tahm�n ett�ğ�m 4. sınıf öğretmen� 

öğrenc�lerden bezm�ş, sabırsız, öğrenc�lere tokat atan azarlayan lakap takan 

b�r öğretmend�. B�r soruya yanlış cevap veren öğrenc�ye tokat atıp 
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azarladığını görünce dehşete kapıldım. Öğrenc�ler �se çares�z ve mecburen 

öğretmene katlanıyorlardı.  Dayak y�yen öğrenc�ler sıralarında sess�zce 

ağlıyorlardı.” 

Ö40: “45 yaşlarında bay b�r öğretmen sınıfta arka sıralarda oturan çocuklar 

ders�n akışını bozuyor d�ye, hakaret �çer�kl� olarak uyardı. Öğrenc�ler�n 

davranışları devam ed�nce 4. sınıf öğrenc�s�ne sert b�r tokat attı. Bu 

öğretmen�n öğrenc�ler� susturma şekl� genel olarak azarlamak ve korkutmak 

şekl�nde.” 

Ö41: “G�tt�ğ�m b�r okulda öğretmen sınıfta h�perakt�f bozukluğu olan b�r 

öğrenc�ye yer�nde duramadığı �ç�n ve bu hastalığını da b�le b�le kulağından 

çekerek sınıfın dışına çıkardı. Öğrenc� çok uyumsuzdu. Fakat üstes�nden 

ps�koloj�k süreçlerle gel�neb�l�r. Arkadaşları önünde renc�de olmuştu.”  

Ö42: “Emekl�l�ğ�ne az kalmış b�r sınıf öğretmen�yd�. B�z sınıfın en arasındak� 

sırada oturmaktaydık. Öğretmen sınıfa g�rd�, ön sırada oturan kız çocuğuyla 

dalga geçmeye başladı. B�ze dönerek s�zce de maymuna benz�yor mu d�yerek 

kız çocuğunu kulağından tutarak b�ze doğru get�rd�. Daha sonra b�r soruya 

cevap veremed� d�ye gene aynı hareketlerle çocuğu b�ze get�rerek, 

cezalandırmamızı �sted�. B�z b�r davranışta bulunmayınca çocuğa tokat 

atmaya başladı. Gar�p olan, çocuğun bu davranışlara tepk� vermemes�yd�.” 

Ö43: “Hocamız 30 yaşlarında sınıf öğretmen�yd�. Sınıfında öğrenc�ler�n� 

yanlış yaptıklarında dalga geçerek renc�de ett�. Çok kızınca tokat atıyordu.” 

Okullarda f�z�ksel ş�ddet, tehd�t ve aşağılama ş�ddet türler�nde stajyer 

öğrenc�ler�n gözlemler� �ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n, öğretmenler� tarafından; 

sınıfın ortasında kulağının çek�lmes�, s�n�r�n� alamadığı �ç�n ard arda g�d�p 

gel�p çocuğa peş peşe tokatlar yağdırması, söz alan herkes� �lk önce azarlayıp 

ardından söz hakkı vermes�, d�l�n� kesecem - koparacam sen�n g�b�ler bu 

ülkeye zarar demes�, öğrenc�y� yakasından tutarak sürüklemes� (2. sınıf), 

şakalaşıyormuş �majı vererek çocuklara saldırması, hakaret etmes�, 

azarlaması, lakap takması, kulağından çekerek sınıfın dışına çıkarması, 

öğrenc�y� maymuna benzetmes�, dalga geçmes� g�b� f�z�ksel ş�ddet, tehd�t ve 

aşağılamaya maruz kaldıkları ortaya çıkmıştır. Öğrenc�lere yönel�k bu 

ş�ddet�n nedenler� �ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n; h�çb�r şey yok �ken (gereks�z 

yere – neden� bell� değ�l), sınıfta konuştuğu �ç�n, öğretmen�n geleneksel 

yolların geçerl� olduğunu düşünmes�, soruya yanlış cevap verme, �ler�de sen�n 

g�b� çok konuşanlar yüzünden ülke hayır görmez, çocuklar ders�n akışını 
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bozuyor d�ye, h�perakt�f bozukluğu olan b�r öğrenc�ye yer�nde duramadığı 

�ç�n, soruya cevap verememe g�b� durum ve davranışlar neden�yle 

öğretmenler� tarafından f�z�ksel ş�ddet, tehd�t ve aşağılamaya uğradıkları tesp�t 

ed�lm�şt�r. Bu durum, öğretmenler�n pedagoj�k yönden yeters�z olmaları ve 

ruhsal açıdan kend�ler�n� rahatlatmak amacıyla, öğrenc�ler�n davranışlarını 

eğ�t�m b�l�m�n�n öngörüler� doğrultusunda değ�l de, f�z�ksel ş�ddet, tehd�t ve 

aşağılama yoluyla değ�şt�rmeye çalışmalarından kaynaklanab�l�r. 

Stajyer öğrenc�ler�n okullarda öğretmenden öğrenc�ye yönel�k azarlama, 

alay etme, hakaret etme, notla korkutma ve aşağılama davranışlarıyla 

�lg�l� gözlemler�; 

Ö44: “Erkek b�r öğretmen�n sınıfın düzen�n� bozan kaynaştırma öğrenc�s�ne 

azarlama, alay etme g�b� sözlü ş�ddet� sonrası ceza �ç�n ders boyunca yerde 

oturtup beklet�ld�ğ�n� gördüm.” 

Ö45: “G�tt�ğ�m staj okulunda sık sık gördüğüm, öğrenc�y� renc�de ederek onu 

aşağılama, �nc�tme ve onu notla korkutma. Bunu çoğu sınıfta gördüm. Yaş 

ortalaması olarak 45-50 c�varı öğretmenlerd� ve genelde erkeklerd�. Ş�ddet� 

gösterme sebeb� �se öğrenc�n�n, öğretmen�n anlattıklarına karşılık 

verememes�, b�reysel farklılıkların �hmal ed�l�p sabır göstermemeler�.” 

Ö46: “Kaba sözler çok fazla kullanılıyor, en ufak b�r şeyde b�le. Öğrenc�y� 

yer�n d�b�ne sokuyorlar. B�r keres�nde karşılaştığım b�r olayda teneffüs 

b�tm�şt�. Çocuklar sınıfta ayakta dolaşıyordu, çocuklardan b�r tanes� 

"öğretmen�m s�z b�ze neden kızmıyorsunuz herkes ayakta ded�" demek k� 

öğretmenler� aşırı tepk� göster�yor. B�z� sınıflarında �stemeyen öğretmenler de 

oluyor. Sanırım onlar öğrenc�ler�n kulaklarını falan çek�yor, b�z varken daha 

d�kkatl� davranıyorlar, olmadığımız zaman ne yaptıklarını b�lm�yoruz tab�.”  

Ö47: “Hakaret etme, Atakum'da 30-35 yaşlarında b�r öğretmen sınıflarında 

öğrenme güçlüğü çeken ve sağlık sorunları olan b�r öğrenc�ye arkadaşlarının 

�ç�nde hakaret ett�. Hıyar otur yer�ne, daha yapmadın mı g�b� cümleler sarf 

ett�, bazılarını da azarladı. Sert bakarak çocuğu s�nd�rmeye çalıştı.” 

Ö48: “Tahm�nen 40 yaşlarında bayan b�r hoca sürekl� azarlıyordu. Onlarla 

ağız dalaşı yapıyor ve öğrenc�lerden sürekl� b�r ş�kâyet etme durumundaydı.” 

Ö49: “Öğretmen, RAM'dan gelen b�r öğrenc�n�n sınıfta kafasına vuruyor, 

sınıf �ç�nde dışlama ve her yaptığına bağırıyordu.” 

Ö50: “50 yaşlarında b�r erkek öğretmen 3. sınıf öğrenc�s�n� sınıfın dışına 

çıkarıp yüksek sesle bağırarak azarladı.” 
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Ö51: “B�r öğrenc� altına kaçırmıştı. Öğretmen herkes�n �ç�nde öğrenc�y� 

azarladı ve renc�de ett�. Müdahale etmey� düşündüm ama stajyer öğrenc� 

olduğum b�şey d�yemed�m.” 

Ö52: “4. Sınıf öğrenc�s� sürekl� ders�n akışını ve huzurunu bozmaktaydı. 9-10 

yaşlarında erkek b�r öğrenc�yd�. Çocuk en arka sırada oturuyordu. Bu, 

öğretmen�n onu görmezden gelmes�n�n b�r gösterges�yd�. Sanıyorum çocuk 

h�perakt�ft�. Sınıfta yaptığı gürültünün dozunu artırınca öğretmen öğrenc�n�n 

el�ndek� k�tabı hızla çekt�. Çocuğun k�tabının sayfası yırtıldı, öğretmen k�tabı 

masaya vurarak onu susturmaya çalıştı.” 

Ö53: “Öğrenme güçlüğü olan 6 yaşındak� �lkokul öğrenc�s�ne öğretmen�n 

tavırları ve azarlaması neden�yle arkadaşlarının da dışlaması, d�ğer 

öğrenc�ler b�ze o ger� zekâlı anlamaz ded�ler.” 

Ö54: “3. sınıflara derse g�rd�m. Öğretmen �ş� olduğu �ç�n sınıftaydı ben de 

çocuklarla problem çözüyordum tahtada b�r öğrenc�yle b�raz zorlandık 

anlatmada. Öğretmen bağırmaya başladı. "salak, ger�zekâlı, b�r çarpım 

tablosunu öğrenemed�n" d�ye, ben de ses�m� çıkaramadım tab�.” 

Ö55: “30-40 yaşları arsında erkek b�r sınıf öğretmen� sınıfta öğrenc�ler�ne 

çok kaba konuşuyordu. Hatta bazı öğrenc�lere lakap takarak h�tap ed�yordu.” 

Ö56: “Sınıfın ortasında öğrenc�ler�ne susmaları �ç�n hakaret yağdıran, 

derslerde onları notlarla korkutup susmalarını sağlamaya çalışan, eller�yle 

masalara vurarak çocukları korkutmaya çalışan öğretmenler vardı.” 

Ö57: “6. sınıf sosyal b�lg�ler öğretmen� Atakum merkezde kız ya da erkek fark 

etmeden, alay etme çocukların anlamayacağı şek�lde hakaret etme, �ğneleme 

ve bu olay dört stajyer öğretmen�n karşısında yapılıyor.” 

Ö58: “Sınıf ortasında konuşan b�r öğrenc�n�n aşağılanarak k�ş�l�k üzer�nde 

tahr�pte karşı karşıya kalması.” 

Ö59: “Sınıf öğretmen� tahm�nen 40-45 yaşlarında öğrenc�ler onun söyled�ğ� 

şeyler� anlamıyor d�ye sürekl� hakaret ed�yor.” 

Ö60: “Öğretmen�n arka sırada uyuyan b�r kız öğrenc�s�ne s�n�rl� b�r şek�lde 

hakaret ederek, neden derste uyumuş olduğunu sordu. Öğrenc� öğretmen�n bu 

tepk�s�ne karşılık ağlamaya başladı. Öğretmen daha sonra öğrenc�s�yle alay 

edecek şek�lde hakaret etmeye başladı. Bunun üzer�ne kız öğrenc� kapıyı 

çarparak çıkıp g�tt�.” 

Ö61: “Öğrenc�y� sınıf �çer�s�nde küçük düşürücü söz söylem�şt�. Öğrenc�n�n 

yaptığı b�r hatayı kaba b�r şek�lde düzelterek öğrenc�y� renc�de etm�şt�.” 
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Ö62: “Sık sık lakap takmaya rastladım. Boydan veya gözlükten dolayı. 

Öğretmenler�n öğrenc�ler�ne sık sık hakaretler�ne rastladım. Genelde salak, 

anlayışsız, �nek, bağlasan durmaz tarzında.” 

Ö63: “Öğretmen, b�r 6. sınıf öğrenc�s�ne gülüyor d�ye vurmak üzere el 

kaldırdı fakat b�z sınıftayız d�ye el�n� �nd�rd�. Yoksa dövecekt�, sonra sınıftan 

kovdu.” 

Ö64: “Öğretmen, öğrenc�lere s�z yapamazsınız, becer�ks�zs�n�z g�b� kel�meler 

kullandı.” 

Okullarda azarlama, alay etme, hakaret etme, notla korkutma ve 

aşağılama ş�ddet türler�nde stajyer öğrenc�ler�n gözlemler� �ncelend�ğ�nde 

öğrenc�ler�n öğretmenler� tarafından; sınıfın ortasında sözlü ş�ddet sonrası 

ceza amaçlı ders boyunca yerde oturtulması, aşağılama - �nc�tme ve notla 

korkutulması, öğrenc�y� sınıfta �stememes�, hakaret etmes�, sert bakışla 

s�nd�rmeye çalışması, RAM’dan (Rehberl�k Araştırma Merkez�) gelen 

öğrenc�y� sınıfta dışlaması, sınıfın dışına çıkarıp azarlaması, h�perakt�f 

öğrenc�y� azarlaması, sınıfta bazı öğrenc�ler �ç�n ger� zekâlı algısı 

oluşturması, alay etmes�, boydan veya gözlükten dolayı sık sık lakap takması 

g�b� ş�ddet türler�ne maruz kaldıkları ortaya çıkmıştır. Öğrenc�lere yönel�k 

ş�ddet�n nedenler�n�n; kaynaştırma öğrenc�s�n�n sınıfın düzen�n� bozması; 

öğrenc�n�n, öğretmen�n anlattıklarına karşılık verememes�, ödev�n� 

yapmaması, altına kaçırması, sınıfın düzen�n� bozması, öğrenmede güçlük 

yaşaması, söylenenler� anlamaması (sınıfın çoğunluğu), derste uyuması, 

boyunun kısa olması veya gözlük takması g�b� durum ve davranışlar olduğu 

tesp�t ed�lm�şt�r. Bu durum, öğretmenler�n pedagoj�k yönden yeters�z olmaları 

ve ruhsal açıdan kend�ler�n� rahatlatmak amacıyla, öğrenc�ler�n davranışlarını 

eğ�t�m b�l�m�n�n öngörüler� doğrultusunda değ�l de, azarlama, alay etme, 

hakaret etme, notla korkutma ve aşağılama yoluyla değ�şt�rmeye 

çalışmalarından kaynaklanab�l�r. 

Stajyer öğrenc�ler�n okullarda öğretmenden öğrenc�ye yönel�k, dışlama 

ve d�kkate almama türü ş�ddet �çeren gözlemler�; 

Ö65: “Dışlama, sınıf öğretmen� öğrenc�n�n devamlı aynı sıkıntıyı çıkardığını 

düşünerek, "artık sen�n öğretmen�n değ�l�m, arkadaşların uslu böyle devam 

edersen artık sen�nle �lg�lenmeyeceğ�m, sen serbests�n" ded�.” 
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Ö66: “G�rd�ğ�m 2. sınıflardan b�r�nde öğretmen öğrenc�y� en arka sıraya 

oturtmuştu. Bütün sınıf öğrenc�y� dışlayınca öğretmene bu durumu sordum. 

Öğretmen öğrenc� �ç�n renc�de ed�c� şeyler söyled� ve bunu bütün sınıf duydu.” 

Ö67: “Sınıfta b�r kaynaştırma öğrenc�s� vardı. Orta yaşlı b�r öğretmen tüm 

öğrenc�lerle �lg�len�rken kaynaştırma öğrenc�s�yle h�ç �lg�lenm�yordu. Sınıfta 

dışlanmış b�r yerde oturtulmuştu. Sınıftan �y�ce soyutlanmıştı.” 

Okulda, öğrenc�y� dışlama ve d�kkate almama ş�ddet türler�nde stajyer 

öğrenc�ler�n gözlemler� �ncelend�ğ�nde okullardak� öğrenc�ler�n, öğretmenler� 

tarafından; sınıfın ortasında artık sen�n öğretmen�n değ�l�m ve sen�nle 

�lg�lenmeyeceğ�m şekl�nde �fadeler kullanması, arka sıraya oturtması ve 

sınıftan soyutlaması g�b� ş�ddet türler�ne maruz kaldıkları ortaya çıkmıştır. 

Öğrenc�lere yönel�k bu ş�ddet�n nedenler� hakkında herhang� b�r net bulgu 

olmamakla b�rl�kte, özell�kle öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenc�ler�n bu 

şek�lde ş�ddete uğradığı tesp�t ed�lm�şt�r. Bu durum, öğretmenler�n pedagoj�k 

yönden özel eğ�t�m uygulamaları bakımından yeters�z olmaları ve ruhsal 

açıdan kend�ler�n� rahatlatmak amacıyla, öğrenc�ler�n davranışlarını eğ�t�m 

b�l�m�n�n öngörüler� doğrultusunda değ�l de, dışlama ve d�kkate almama 

yoluyla değ�şt�rmeye çalışmalarından kaynaklanab�l�r. 

Stajyer öğrenc�ler�n okullarda öğretmenden öğrenc�ye yönel�k, anne-

babayla korkutma ve tehd�t etme türünde ş�ddet �çeren gözlemler�; 

Ö68: “İlg�lenmeme görmezl�kten gelme dışlama çok görüyorum okulda genel 

olarak. Eks�kl�kler� hataları çocukların yüzüne vuruyorlar, B�r de annene 

babana söyler�m d�ye korkutuyorlar. Daha çok bayanlar.”  

Ö69: “Anne ve baba �le korkutma 7-9 yaş yan� �lkokulda çok görülüyor. 

Çocuklardak� b�reysel farklılıklara d�kkat etm�yorlar. Çocuklar b�r şey 

yapamayınca annene babana söyleyeceğ�m sen� yoksa ş�md� annen� babanı 

arayacağım d�yorlar öğretmenler�n çoğunda görülüyor bu durum.” 

Ö70: “B�r 1. sınıf öğrenc�s� sınıfta �drarını tutamamıştı, öğretmen "sınıfta y�ne 

m� yaptın? sen� annene haber vereceğ�m, bıktım senden mahsus yapıyorsun" 

ded�ğ�nde öğrenc� ağlamaya başladı, öğretmen bunu umursamadı b�le.” 

Ö71: “Sınıf öğretmenler�n�n b�rçoğu öğrenc�y� küçük düşüren davranışlarda 

bulunmakta, ödev�n� yapmayan öğrenc�ler sınıf �çer�s�nde anne ve babaya 

ş�kâyet etme g�b� tehd�tlerle öğrenc�y� ağlatacak düzeyde baskı altında 

tutulmakta, sınıf öğretmenler� sınıf �çer�s�nde başarı durumu ger� olan 

öğrenc�ler� sevmemekte ve bunu sınıf ortamında açıkça d�le get�rmekted�rler.” 

 

 

Yaşar ÇELİK-İhsan ONAY
Stajyer Öğrenc�ler�n Okullarda Öğretmenden Öğrenc�ye Yönel�k Ş�ddete İl�şk�n Gözlemler�

324



 

 

Okullarda öğrenc�ler�, anne-babayla korkutma ve tehd�t etme ş�ddet 

türler�nde stajyer öğrenc�ler�n gözlemler� �ncelend�ğ�nde öğrenc�ler�n, 

öğretmenler� tarafından; sınıfın ortasında eks�kler�n� ve hatalarını yüzler�ne 

vurulması, çocuklar b�r şey yapamayınca ve altına kaçırınca anne-babayla 

korkutulması şekl�nde ş�ddete maruz kaldıkları ortaya çıkmıştır. Öğrenc�lere 

yönel�k bu ş�ddet�n nedenler� �ncelend�ğ�nde, öğrenc�ler�n �sten�len� yapmakta 

yeters�z kalmaları, küçük yaşlarda (�lkokul) olmaları, ödev�n� yapmamaları, 

öğretmen�n hataları öğrenc�n�n kasten yaptığını düşünmes� g�b� durum ve 

davranışlar olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. Bu durum, öğretmenler�n pedagoj�k 

yönden yeters�z olmaları ve ruhsal açıdan kend�ler�n� rahatlatmak amacıyla, 

öğrenc�ler�n davranışlarını eğ�t�m b�l�m�n�n öngörüler� doğrultusunda değ�l 

de, anne-babayla korkutma ve tehd�t yoluyla değ�şt�rmeye çalışmalarından 

kaynaklanab�l�r. Ayrıca öğrenc�ler�n anne-babayla tehd�t ed�lmeler�, 

öğretmenler�n kend� sorumluluklarını başkalarına yüklemeler�n�n yanında, 

öğrenc�ler�n a�le ortamında da ş�ddete maruz kaldıklarını göstereb�l�r.  

Stajyer öğrenc�ler�n okullarda öğretmenden öğrenc�ye yönel�k, c�nsel 

�st�smar türü ş�ddet �çeren gözlemler�; 

Ö72: “Okulda öğretmen, öğrenc�ler�yle �y� �l�şk�ler kurduğunu serg�lemekte 

fakat çocuklara gereks�z ve fazlaca yakınlık kuruyordu, kucağına oturtuyor, 

sarılıyor, ç�md�kl�yor bunları da onları sevd�ğ� �ç�n yaptığı �zlen�m�n� 

ver�yordu. Fakat bana kalırsa �st�smardı.” 

Okullarda, c�nsel �st�smar ş�ddet türünde stajyer öğrenc�ler�n gözlemler� 

�ncelend�ğ�nde, sadece b�r stajyer öğrenc� tarafından; öğrenc�y� kucağına 

oturtma, ç�md�kleme ve ona sarılma g�b� davranışlar yoluyla c�nsel �st�smara 

uğradıkları �fade ed�lm�şt�r. Ancak, bu durumun sadece b�r öğrenc� tarafından 

�fade ed�lmes�, söz konusu öğretmen�n bu davranışı c�nsel �st�smar amacıyla 

gerçekleşt�rd�ğ�n� �dd�a etmek �ç�n yeterl� olmayab�l�r. Y�ne de bu t�p 

davranışların tak�p ed�lmes� ve �st�smar boyutunun olup olmadığının 

gözlenmes� yer�nde olab�l�r.  

 

Tartışma 

“Stajyer öğrenc�ler�n, ““öğretmenl�k uygulaması”” çalışmaları 

esnasında, öğretmenler�n öğrenc�lere ş�ddet uygulayıp uygulamadıkları, 

ş�ddet uygulanıyor �se uyguladıkları ş�ddet türler� ve bu ş�ddet�n sıklığı 

�le �lg�l� gözlemler� nelerd�r?” alt problem�ne �l�şk�n tartışma 
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İlköğret�m (�lkokul ve ortaokul) düzey�nde görev yapmakta olan 

öğretmenler�n öğrenc�ler�ne yönel�k ş�ddet uygulayıp uygulamadıkları �le 

�lg�l� bulgular �ncelend�ğ�nde; okullarda en sık görülen ş�ddet türler� sırasıyla 

azarlama, �lg�lenmeme - görmezl�kten gelme- dışlama, �nc�tecek söz ya da 

davranışta bulunma �ken az görülen ş�ddet türler� �se lakap takma, �st�smar 

etme (�y� n�yet� kötüye kullanma), dayak atma ve c�nsel �st�smarda bulunma 

şekl�nde; ortaöğret�m düzey�nde �se azarlama türünde ş�ddet�n bazen 

gerçekleşt�ğ� d�ğer ş�ddet türler�ne �se rastlanmadığı tesp�t ed�lm�şt�r. Çubukçu 

ve Dönmez (2012) İlköğret�m Okul Yönet�c�ler�n�n Okulda Karşılaştıkları 

Ş�ddet Türü Davranış B�ç�mler�ne �l�şk�n yapmış oldukları çalışmada 

okullarda, en çok f�z�ksel ş�ddet türü ardından �se sözel ve tehd�t �çer�kl� ş�ddet 

gözlemled�kler� tesp�t ed�lm�şt�r.  Aküzüm ve Oral (2015) okullarda en yaygın 

olarak görülen ş�ddet olaylarına �l�şk�n araştırmasında “Öğretmenden-

öğrenc�ye yönel�k görülen ş�ddet olayları ana temasında, f�z�ksel ş�ddet, sözel 

ş�ddet ve duygusal ş�ddet” olaylarının yaşandığı �fade ed�lmekted�r. Benzer 

şek�lde Dönmezer, Gümüş ve Tümkaya (2006) yaptıkları çalışmalarında, 

öğrenc�ler�n aşağılama, alay etme, yoksun bırakma, dayak g�b� f�z�ksel ve 

ps�koloj�k ş�ddete maruz kaldıkları ve buna bağlı olarak da cezalandırıcı 

d�s�pl�n yöntemler�n�n çocukların f�zyoloj�k ve güven gereks�n�mler�n�n 

doyumunu engelled�ğ� �fade ed�lm�şt�r.  

“Stajyer öğrenc�ler�n, “öğretmenl�k uygulaması” çalışmaları esnasında, 

öğretmenler�n öğrenc�lere ş�ddet uygulayıp uygulamadıkları,  ş�ddet 

uygulanıyor �se uyguladıkları ş�ddet�n türler� ve sıklığı c�ns�yete göre 

değ�şmekte m�d�r?” alt problem�ne �l�şk�n tartışma 

“Öğretmenl�k uygulaması” ders� kapsamında okullarda görevlend�r�len 

stajyer öğrenc�ler�n, öğretmenler�n öğrenc�ler�ne yönel�k ş�ddet uygulayıp 

uygulamadıkları �le �lg�l� gözlemler�, stajyer öğrenc�ler�n c�ns�yetler�ne göre t 

test� �le karşılaştırılmış ve tehd�t etme, anne ve babayla korkutma, �ğneleme 

ş�ddet türler�nde erkek öğrenc�ler leh�ne anlamlı düzeyde farklılaşma 

meydana gelm�şt�r. Ayrıca d�ğer ş�ddet türler�nde de benzer şek�lde, erkek 

öğrenc�ler�n ş�ddet �le �lg�l� gözlemler� kız öğrenc�lere göre daha yüksek 

olmasına rağmen anlamlı düzeyde b�r farklılaşma meydana gelmem�şt�r. Buna 

karşılık Çubukçu ve Dönmez (2012)�lköğret�m okul yönet�c�ler�n�n okulda 

karşılaştıkları ş�ddet türü davranış b�ç�mler�ne �l�şk�n çalışmasında bedensel 

ş�ddet türünde, yönet�c�ler�n c�ns�yetler� açısından �stat�st�ksel olarak kadın 
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yönet�c�ler�n leh�ne anlamlı farklılık saptamıştır. Dolayısıyla kadın 

yönet�c�ler�n öğrenc�ler arasındak� f�z�ksel ş�ddet davranışlarına �l�şk�n 

gözlemler�n�n erkek yönet�c�lere göre daha fazla olduğu tesp�t ed�lm�şt�r. Bu 

araştırma �le Çubukçu ve Dönmez’�n (2012) araştırma bulguları, 

öğretmenler�n c�ns�yetler�ne göre ş�ddet gözlemler� arasında çel�şk� olduğu 

görülmekted�r. Bu çel�şk�l� durum gözlemlenen gurupların (Öğrenc�ler arası 

ş�ddet – Öğretmenden öğrenc�ye yönel�k ş�ddet) farklılığından 

kaynaklanab�l�r. Buna karşılık Bulut (2008b) yapmış olduğu araştırmada 

öğrenc�ler�ne f�z�ksel ş�ddet uygulayan öğretmenler�n c�ns�yetler�n�n 

araştırılması sonucunda, erkek öğretmenler�n ş�ddet uygulayan grupta kadın 

öğretmenlere göre daha fazla olduğu görülmüştür. Bunu sırasıyla erkek müdür 

yardımcıları, bayan öğretmenler ve bayan �darec�ler tak�p etmekted�r. Genel 

olarak değerlend�r�ld�ğ�nde erkek öğretmenler�n ş�ddet kullanma oranının 

kadınlara göre 6,5 kat daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. 

“Stajyer öğrenc�ler�n, “öğretmenl�k uygulaması” çalışmaları esnasında, 

öğretmenler�n öğrenc�lere ş�ddet uygulayıp uygulamadıkları,  ş�ddet 

uygulanıyor �se uyguladıkları ş�ddet�n türler� ve sıklığı öğren�m 

gördükler� bölüme göre değ�şmekte m�d�r?” alt problem�ne �l�şk�n 

tartışma 

Okullarda görevlend�r�len eğ�t�m fakültes� 4. sınıfta öğren�m gören ve 

formasyon grubundak� stajyer öğrenc�ler�n, öğretmenler�n öğrenc�ler�ne 

yönel�k ş�ddet uygulayıp uygulamadıkları �le �lg�l� gözlemler� �ncelend�ğ�nde; 

dayak atma, şaka yoluyla tekme, tokat, yumruk atma, ağız dalaşı-tartışma 

yapma, küfür, kaba söz ve davranış gösterme, hakaret etme, �nc�tecek söz ya 

da davranışta bulunma, azarlama, �lg�lenmeme - görmezl�kten gelme- 

dışlama, ayrımcılık yapma, tehd�t etme, anne ve babayla korkutma, notla 

korkutma/yıldırma, öğrenc�y� renc�de etme¸ küçük düşürme, alay etme, 

eks�kl�kler�-hataları yüze vurma, lakap takma ve �st�smar etme (�y� n�yet� 

kötüye kullanma) ş�ddet türler�nde eğ�t�m fakültes� 4. sınıfta öğren�m gören 

öğrenc�ler�n okullardak� ş�ddete �l�şk�n gözlemler�n�n formasyon 

öğrenc�ler�n�n gözlemler�ne göre daha yüksek olduğu; buna karşılık c�nsel 

�st�smar ş�ddet türünün her �k� gurupta da çok düşük düzeyde olduğu ve 

farklılaşmanın meydana gelmed�ğ� görülmekted�r. Bulut’un (2008a) 

okullarda meydana gelen, öğrenc�den öğrenc�ye yönel�k ş�ddet olayları  

konusunda yaptığı çalışmanın sonucuna göre, �lköğret�m ve ortaöğret�m 
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kademeler�nde meydana gelen ş�ddet olaylarının, b�rb�r�ne yakın düzeyde 

gerçekleşt�ğ� tesp�t ed�lm�şt�r.  

“Stajyer öğrenc�ler�n, “öğretmenl�k uygulaması” çalışmaları esnasında, 

öğretmenler�n öğrenc�lere ş�ddet uygulayıp uygulamadıkları,  ş�ddet 

uygulanıyor �se uygulanan ş�ddete �l�şk�n en çarpıcı gözlemler� 

nelerd�r?” alt problem�ne �l�şk�n tartışma 

Okullarda “f�z�ksel ş�ddet”, “f�z�ksel ş�ddet, tehd�t ve aşağılama”, 

“azarlama, alay etme, hakaret etme, notla korkutma ve aşağılama”, “dışlama 

ve d�kkate almama”, “anne-babayla korkutma ve tehd�de maruz kalma” ş�ddet 

türler�ne yönel�k olarak stajyer öğrenc�ler�n gözlemler� �ncelend�ğ�nde 

okullardak� öğrenc�ler�n, öğretmenler� tarafından; kulak çekme, kafaya vurma, 

sırtına vurma, �tme, yumruklama, saç çekme, tekme atma, boncuklu 

tabancayla ateş etme, sarsma, boğaz sıkma, tokat atma, a�leler�ne söylemekle 

tehd�t etme, şaka yoluyla kulak çekme, cetvelle ele vurma, sınıftan atma, 

s�n�r�n� alamadığı �ç�n ard arda g�d�p gel�p çocuğa tokat atma, söz alan 

herkes� �lk önce azarlayıp ardından sözünü d�nleme, d�l�n� keseceğ�m - 

koparacağım sen�n g�b�ler bu ülkeye zarar, öğrenc�y� yakasından tutarak 

sürükleme (2. sınıf), şakalaşıyormuş g�b� çocuklara saldırma, hakaret etme, 

lakap takma, kulağından çekerek sınıfın dışına çıkarma, öğrenc�y� maymuna 

benzetme, dalga geçme, sözlü ş�ddet sonrası ceza �ç�n ders boyunca yerde 

oturtup bekletme, aşağılama - �nc�tme ve onu notla korkutma, öğrenc�y� sınıfta 

�stememe, hakaret etme, sert bakışla s�nd�rmeye çalışma, RAM’dan gelen 

öğrenc�y� sınıfta dışlama, sınıfın dışına çıkarıp azarlama, h�perakt�f öğrenc�y� 

azarlama, sınıfta bazı öğrenc�ler �ç�n ger� zekâlı olarak algı oluşturma, 

boydan veya gözlükten dolayı lakap takma, artık sen�n öğretmen�n değ�l�m, 

sen�nle �lg�lenmeyeceğ�m deme, arka sıraya oturtma ve soyutlama; eks�kl�kler� 

ve hataları yüze vurarak, altına kaçırınca ve çocuklar b�r şey yapamadığında 

anne babayla korkutma g�b� ş�ddet türler�ne maruz kaldıkları gözlemlenm�şt�r. 

Aküzüm ve Oral (2015) yaptıkları çalışmada “öğretmenler�n meslek� 

yeters�zl�ğ�, zorbalık ve d�s�pl�n kültürü, empat�k �let�ş�m�n eks�kl�ğ�, okul-a�le 

�şb�rl�ğ�n�n yeters�z oluşu, sosyal akt�v�teler�n yeters�zl�ğ�, olumsuz okul �kl�m�, 

denet�m eks�kl�ğ�, eğ�t�m pol�t�kalarının sık değ�şmes�, rehberl�k 

faal�yetler�n�n yeters�zl�ğ�, d�s�pl�n cezalarının yeter�nce caydırıcı olmaması 

ve sınıf mevcudunun kalabalık olması”nı okullardak� ş�ddet olaylarının 

nedenler� olarak �fade etm�şlerd�r. Aynı çalışmada, öğretmenler�n 
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öğrenc�ler�ne farklı amaç ve şek�llerde ş�ddet uygulamalarına bağlı olarak, 

öğrenc�ler�n b�rb�r�ler�ne yönel�k ş�ddet olaylarının da arttığı �fade ed�lm�şt�r. 

Konuyla �lg�l� yapılan çalışmalar �ncelend�ğ�nde, Kılıç ve Atl� (2011) 

�lköğret�m okullarında öğretmenden-öğrenc�ye ş�ddet olaylarının �lk sırada 

yer aldığı; Gözütok (1993a) öğretmenden öğrenc�ye yönel�k en yaygın 

serg�lenen ş�ddet davranışının f�z�ksel ceza olduğu ve (1993b) öğretmenler�n 

olumsuz d�s�pl�n yöntemler�n� (tokat atma, kulak ve saç çekme, azarlama, 

hakaret etme, tehd�t etme, sınıftan atma, anne-babayla tehd�t etme vb.) 

kullandığı sonuçlarına ulaşılmıştır. D�ğer yandan Bulut (2008a) öğretmenden 

öğrenc�ye yönel�k ş�ddet�n en fazla ders esnasında meydana geld�ğ�n�, ayrıca 

eğer öğretmen sınıfta öğrenc�y� dövmüyorsa ya da dövem�yorsa öğrenc�y� 

c�dd� suçlardan dolayı müdür yardımcısı ya da müdür odasına göndermekte 

ve buna bağlı olarak da okul yönet�c�ler�n�n odasında en çok f�z�ksel ş�ddet�n 

meydana geld�ğ�n� �fade etm�şt�r. Çeleb� ve Asan (2009) �lköğret�m ve l�se 

öğrenc�ler�ne yönel�k ş�ddet ve tac�z �le �lg�l� yaptıkları araştırmalarında 

öğretmenler� tarafından tac�ze uğrayan öğrenc�ler�n verd�kler� cevaplara göre 

öğrenc�ler�n %37’s�n�n tac�z�n “daha yaşlı öğretmenlerce” uygulandığını �fade 

ederken; %34’ü “daha genç öğretmenler�n” de ş�ddet ve tac�z uyguladıklarını;  

öğrenc�ler�n %28’� de “genç yaşlı fark etmez, her gruptan öğretmen tac�z 

uygular” şekl�nde görüş bel�rtm�şlerd�r. Aynı araştırmada ulaşılan sonuçlara 

göre “erkeklerde ş�ddet ve tac�ze uğrama derece ve sıklıkları �le tac�z türler� 

kız öğrenc�lere göre daha fazla olmakla b�rl�kte, en fazla ş�ddet ve tac�ze 

uğrayan gurubun 9-10. sınıf öğrenc�ler� olduğu �ler� sürülmüştür. Bu 

araştırmadak� öğretmenler�n ortaöğret�m öğrenc�ler�ne yönel�k ş�ddete �l�şk�n 

ver�lere göre, öğretmenler�n ortaöğret�m öğrenc�ler�ne ş�ddet uygulama 

durumlarının çok az oranda meydana geld�ğ� ortaya çıkmıştır. Araştırma 

sonucunda elde ed�len bu bulgu Çeleb� ve Asan’ın (2009) elde etm�ş olduğu 

sonuçlarla çel�şmekte �ken, araştırmalarda elde ed�len d�ğer bulgular bu 

araştırma bulgularını desteklemekted�r. Bu durumun neden� olarak, M�ll� 

Eğ�t�m Bakanlığı tarafından 2012 yılından �t�baren uygulanmakta olan “Alo 

147 ş�kâyet hattı”’nın b�l�nçl� olarak, ortaöğret�m öğrenc�ler� tarafından 

kullanılması, vel�ler�n b�l�nçlenmes�, toplum baskısı ve öğretmenler�n öncek� 

yıllardak� g�b� ş�ddet göstermeye cesaret edememes� olarak göster�leb�l�r.  
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Sonuç ve Öner�ler 
Sonuçlar 

1. Okullarda görevlend�r�len stajyer öğrenc�ler�n gözlemler�ne göre, 

okullarda öğretmenden öğrenc�ye yönel�k ş�ddet olayları en fazla 

azarlama, �lg�lenmeme-görmezl�kten gelme- dışlama, İnc�tecek söz ya da 

davranışta bulunma şekl�nde ortaya çıkmakta �ken, d�ğer ş�ddet 

türler�n�n görülme sıklıkları daha az gözlemlenm�şt�r. Y�ne araştırma 

ver�ler�ne göre öğretmenlerde gözlenen ş�ddet davranışlarının daha çok 

f�z�ksel ş�ddete yönel�k olduğu tesp�t ed�lm�şt�r.  

2. Okullarda görevlend�r�len stajyer öğrenc�ler�n c�ns�yetler�ne göre, 

okullarda öğretmenden öğrenc�ye yönel�k ş�ddet olayları �ncelend�ğ�nde, 

erkek stajyer öğrenc�ler�n ş�ddet gözlemler�n�n kız stajyer öğrenc�ler�n 

ş�ddete �l�şk�n gözlemler�ne göre daha yüksek sıklıkta meydana geld�ğ� 

tesp�t ed�lm�şt�r. 

3. Okullarda görevlend�r�len stajyer öğrenc�ler�n bölümler�ne göre, 

okullarda öğretmenden öğrenc�ye yönel�k ş�ddet olayları �ncelend�ğ�nde, 

�lköğret�m (�lkokul ve ortaokul) kademes�nde gözlenen ş�ddet olaylarının 

Formasyon (ortaöğret�m) kademes�ne göre daha yüksek olduğu ortaya 

çıkmıştır. D�ğer b�r �fadeyle, �lköğret�m kademes�nde öğretmenden 

öğrenc�ye yönel�k ş�ddet olayları, ortaöğret�m kademes�ne göre daha 

fazla oranda meydana gelmekted�r.  

4. Okullarda görevlend�r�len stajyer öğrenc�ler�n, okullarda öğretmenden 

öğrenc�ye yönel�k ş�ddet olaylarına �l�şk�n gözlemler� �ncelend�ğ�nde, 

ortaöğret�m düzey�nde gözlemlenen ş�ddet olaylarının çok az sıklıkta 

meydana geld�ğ� görülmüştür. Buna karşılık �lköğret�m düzey�nde 

gözlemlenen ş�ddet olayları, oldukça sık olarak meydana gelmekte olup, 

ş�ddet olaylarına �l�şk�n stajyer öğrenc�ler�n gözlemler� �ncelend�ğ�nde 

“f�z�ksel ş�ddet”, “tehd�t ve aşağılama”, “azarlama, alay etme, hakaret 

etme, notla korkutma” türünde ş�ddet olaylarının d�ğer ş�ddet olaylarına 

göre daha sık olarak meydana gelmekted�r. 

Öner�ler 

• Okul a�le �şb�rl�ğ� ve etk�leş�m� artırılmalıdır. 

• Öğretmenler�n öğrenc�lere rol model olmasının sağlanmalıdır.  
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• Öğretmenler�n geleneksel eğ�t�m anlayışının, çağın eğ�t�m anlayışına 

uygun olarak değ�şt�r�lmes� amacıyla çeş�tl� h�zmet �ç� eğ�t�m sem�nerler� 

almaları sağlanmalıdır. 

• Vel�ler� çocuk gel�ş�m�, çocuk ps�koloj�s� ve eğ�t�m� konusunda 

b�l�nçlend�r�lmes� amacıyla okullarda çeş�tl� kurs ve eğ�tsel faal�yetler 

düzenlenmel�d�r.  

• Öğretmenden öğrenc�ye ş�ddet olaylarının azaltılması amacıyla, 

öğretmenlere yönel�k kurs ve sem�nerler düzenlenmel�d�r.  

• Gerek h�zmet önces� gerekse h�zmet �ç� öğretmen seçme ve yet�şt�rmede 

öğrenc�ye yönel�k ş�ddet�n önlenmes� amacıyla koord�nel� faal�yetler 

düzenlenmel�d�r.  

• Başta öğretmenler olmak üzere okullarda görevl� personel�n ş�ddet�n 

nedenler�, etk�ler� ve önleme yolları hakkında b�l�nçlend�r�lmeler� ve 

eğ�t�lmeler�, ayrıca demokrat�k b�r okul kültürü oluşturacak şek�lde, 

esnek, katılımcı ortamların oluşturulması gerekmekted�r. 
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Fen B�lg�s� Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğ�t�me 

İl�şk�n Görüşler� 
 

Mustafa UZOĞLU* 

 
Öz 

Bu çalışmanın amacı Fen B�lg�s� Öğretmen adaylarının uzaktan eğ�t�m kullanımına 
�l�şk�n görüşler�n� bel�rlemekt�r. Araştırma bet�msel araştırma yöntemler�nden tarama 
yöntem�ne göre 2013-2014 eğ�t�m-öğret�m yılında yürütülmüştür. Araştırmaya, 
G�resun Ün�vers�tes� İlköğret�m Fen B�lg�s� Öğretmenl�ğ�nde öğren�m gören toplam 
79 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmanın ver�ler� araştırmacı tarafından gel�şt�r�len 
anket formundan elde ed�lm�şt�r. Anket formu �k� bölümden oluşmaktadır. İlk 
bölümde katılımcılardan demograf�k b�lg�ler �stenm�ş, �k�nc� bölümde �se öğretmen 
adaylarının uzaktan eğ�t�m hakkındak� görüşler�n� bel�rlemek �ç�n 6 açık uçlu sorudan 
faydalanılmıştır. Katılımcılara anket� doldurmaları �ç�n yaklaşık 20 dak�ka süre 
tanınmıştır. Anketten elde ed�len bulgular �çer�k anal�z�ne tab� tutulmuştur. B�r 
öğret�m üyes� ve 1 öğretmen, öğretmen adaylarının ankete verd�kler� cevapları 
ortaklaşa değerlend�rerek her b�r soru �ç�n tema ve kodları bel�rlem�şt�r. Çalışmanın 
sonucu olarak katılımcılar çoğunlukla uzaktan eğ�t�m� b�lg�sayar �le gerçekleşt�r�len 
öğret�m metodu olarak düşünmüşlerd�r. Ayrıca öğretmen adayları, zaman ve mekan 
bağımsızlığını, ekonom�kl�ğ� ve öğrenme kaynaklarına tekrar ulaşab�lmey� uzaktan 
eğ�t�m�n olumlu yönler� olarak görürken, uzaktan eğ�t�mde öğrenen-öğreten ve 
akranlar arasındak� yararlı etk�leş�m�n sınırlı olması ve bunun sonucu olarak 
mot�vasyon eks�kl�ğ�n�n ortaya çıkab�lmes� g�b� durumları da olumsuzluk olarak 
düşünmüşlerd�r. Elde ed�len sonuçlar ışığında, uzaktan eğ�t�m uygulamaları �ç�n 
ekonom�k destek sağlayarak, teknoloj�y� gel�şt�rerek, eğ�t�m kullanıcılarına kurslar 
düzenleyerek, uzaktan eğ�t�m�n �çer�ğ�n� gel�şt�rerek uzaktan eğ�t�m� daha popüler 
hale get�rmek mümkün olab�lecekt�r.  
Anahtar kel�meler: Uzaktan Eğ�t�m, Fen B�lg�s� Öğretmen Adayları, 
Öğretmen Aday Görüşler� 
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Percept�ons of Sc�ence Teacher Cand�dates on D�stance 

Educat�on 
 

Abstract 
The purpose of th�s study �s to explore percept�ons of Sc�ence Teacher Cand�dates 
regard�ng the use of d�stance educat�on. Th�s study was carr�ed out w�th survey 
method, one of the descr�pt�ve research methods and �t was conducted �n 2013-2014 
academ�c year. Total 79 pre-serv�ce sc�ence teachers study�ng �n Pr�mary School 
Sc�ence Teach�ng Department �n G�resun Un�vers�ty part�c�pated �n the study. The 
data of the research was gathered w�th a quest�onna�re form developed by the 
researcher. The quest�onna�re cons�sts of two parts. In the f�rst part demograph�c 
�nformat�on was requested from the part�c�pants and �n the second part 6 open-ended 
quest�ons were used to determ�ne the op�n�ons of the prospect�ve teachers about 
d�stance educat�on. Approx�mately 20 m�nutes were allowed for part�c�pants to 
complete the quest�onna�re. The f�nd�ngs from the quest�onna�re were analyzed to 
content analys�s. One faculty member and one teacher jo�ntly assessed the responses 
of the prospect�ve teachers to the quest�onna�re and determ�ned the themes and codes 
for each quest�on. As a result of the study, part�c�pants mostly cons�der d�stance 
educat�on as an �nstruct�onal method that �s del�vered v�a computer. Cons�der�ng the 
advantages of d�stance educat�on, pre-serv�ce teachers stated that �t offered su�table 
t�me and place, rev�s�on and �t was econom�cal. Regard�ng d�sadvantages, they sa�d 
that �t lacked �nteract�on and soc�al�zat�on and �t would decrease mot�vat�on because 
�t was not planned l�ke formal educat�on. In the l�ght of the results obta�ned, such 
pract�ces as prov�d�ng enough f�nanc�al support for  d�stance educat�on pract�ces  
wh�ch become more popular thanks to develop�ng technology so that �t can develop 
and become more popular, organ�z�ng �nformat�ve courses for the users about d�stance 
educat�on, and promot�ng the content of d�stance educat�on elaborately can  be 
�ncluded.     
Keywords: D�stance Educat�on, Sc�ence Teacher Cand�d ates, Percept�ons 
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G�r�ş 
Teknoloj�k gel�şmeler dünyanın her yer�nde gün geçt�kçe artmakta ve 

bu durumun etk�ler� eğ�t�mde de görülmekted�r. Bu nedenle bütün ülkeler 

toplumlarının teknoloj�k değ�ş�m ve gel�şmeler�n sağlayacağı güçten 

faydalanması �ç�n çaba göstermekted�r. Bu gücü geç fark etm�ş ülkeler b�le 

d�ğer ülkeler�n teknoloj�k gel�şmeler�ne ulaşmak �ç�n çeş�tl� planlar 

yapmaktadır. Çünkü ülkeler gelecekler�n�n daha �y� olması �ç�n sadece madd� 

kaynakların değ�l, aynı zamanda b�lg� ve �nsan kaynaklarının da d�kkate 

alınması gerekt�ğ�n� düşünmekted�r. İnsan gücü yet�şt�rmen�n en öneml� yolu 

�se eğ�t�m ve öğret�mden geçmekted�r (Deperl�oğlu & Yıldırım, 2009; Uzoğlu 

& Bozdoğan, 2015). Eğ�t�m�n doğru ve ver�ml� yapılab�lmes� de güncel 

gel�şmeler�n yakından tak�p ed�lmes�ne ve bu gel�şmeler�n eğ�t�m 

faal�yetler�nde uygun b�r şek�lde uygulanab�lmes�ne bağlıdır. 

İnsanoğlu yaratılışı �t�bar� �le sürekl� olarak öğrenme faal�yet�nde 

bulunmuştur ve bu amaçla çeş�tl� gel�şmeler ışığında yıllar boyu düzenl� 

öğrenme yöntemler�n� bulmaya çalışmıştır (Sarpkaya, Karasekreter & Doğan, 

2009). Bu doğrultuda eğ�t�m�n, �nsanların öğrenme süreçler�ne göre 

tasarlanması günümüzdek� en öneml� konulardan b�r�d�r. İnsanların 

gel�ş�mler�n�n sağlanab�lmes�, b�lg� ve becer�ler�n�n arttırılması �ç�n örgün ve 

yaygın eğ�t�m kurumlarında b�r takım çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar 

eğ�t�m� merkeze alarak d�ğer gel�şmeler� de �ncelemekted�r. Uzaktan eğ�t�m 

alanında son yıllarda yaşanan gel�şmeler de eğ�t�mc�ler�n ve araştırmacıların 

bu alanda b�rçok çalışma yapmalarına sebep olmuştur.  

Ortaya çıkışı 1920'l� yıllara dayanmakta olan uzaktan eğ�t�mde 

(Adıyaman, 2001) öğrenme, öğrenenle öğreten�n aynı ortamda olmaksızın 

değ�ş�k metotlar kullanımı yardımıyla gerçekleş�r (Carswell & Venkatesh, 

2002). Uzaktan eğ�t�m�n temel amacı eğ�t�m almak �steyenlere geleneksel 

yöntemler dışında fırsatlar sunarak toplumun gel�ş�m�ne katkıda bulunmaktır 

(McIsaac & Blocher, 1998). Teknoloj�n�n çok gel�şmed�ğ� zamanlarda 

uzaktan eğ�t�m mektup ve radyo g�b� �let�ş�m araçları �le gerçekleşt�r�l�rken 

günümüzde özell�kle eşzamanlı ve eş zamansız çevr�m�ç� yöntemler�n de 

artmasıyla çoğunlukla �nternet üzer�nden yürütülmekted�r (Beldarra�n, 2006). 

Bu durum özell�kle ün�vers�te öğrenc�ler�n�n yaygın olarak kullandığı mob�l 

�let�ş�m teknoloj�ler�n de artık eğ�t�mde kullanılab�l�r olma durumunu ortaya 

çıkarmıştır. 
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Günümüzde b�rçok ülken�n uzaktan eğ�t�m faal�yetler�ne oldukça önem 

verd�ğ� göze çarpmaktadır (Ç�vr�l, Aruğaslan & Yakut, 2013). Bu durumun 

ana sebeb� �let�ş�m teknoloj�ler�ndek� gel�ş�m ve paydaşların (öğrenc�, 

öğretmen, vel�, vb. ) bu teknoloj�lere kolayca ulaşab�lmeler�d�r. Böylece 

�steyen k�ş�ler zamandan ve mekândan bağımsız olarak eğ�t�m programlarına 

kolayca ulaşab�lmekted�rler (Beldarra�n, 2006). Günümüzdek� öğrenc�ler�n 

teknoloj�k olarak esk�s�ne nazaran daha donanımlı olmaları (Obl�nger, 2003) 

ve önceden tasarlanan eğ�t�m modeller�n�n artık bu k�ş�ler�n �ht�yaçlarına 

cevap vermekte yeters�z kalmaları (Prensky, 2001) uzaktan eğ�t�m�n önem�n� 

ortaya çıkartmaktadır. Çevr�m�ç� uzaktan eğ�t�m ortamları sayes�nde farklı 

özell�k ve b�r�k�me sah�p olan k�ş�ler bu ortamların avantajlarından 

yararlanarak çağdaş yöntemlerle kolayca etk�l� eğ�t�mler alab�lmekted�rler 

(Rova� & Downey, 2010). 

Türk�ye uzaktan eğ�t�m model� uygulamasına geç başlamış olmasına 

karşın, d�ğer ülkeler�n kullandığı uzaktan eğ�t�m ortamlarını b�rçok eğ�t�m 

programında başarılı b�r şek�lde uygulamaktadır. Günümüzde geleneksel 

yöntemler�n yeters�z kalması, kal�tel� eğ�t�m�n ekonom�k olmaması ve 

teknoloj�n�n hayatımızın her aşamasını kuşatması g�b� nedenlerden dolayı 

uzaktan eğ�t�m g�derek daha öneml� b�r hale gelmekted�r (G�rg�ner, 2002). 

Çünkü geleneksel eğ�t�m ortamlarına er�ş�mde ve yeterl� sev�yede eğ�t�m 

alab�lme noktasında bazı zorluklar ve sıkıntılar mevcuttur. Eğ�t�m kaynağına 

olan f�z�k� uzaklık ve kurumlardak� eğ�t�m kal�tes�n�n çok farklı olması bu 

zorluklara örnek olarak ver�leb�l�r (Taşbaşı  & Aydın, 2002). B�r d�ğer �fade 

�le, her öğrenc�n�n kal�tel� eğ�t�m alab�lmes� �ç�n uygun mekan ve zaman her 

durumda mümkün olmamaktadır. Bu durumda da eğ�t�mde fırsat eş�tl�ğ�nden 

bahsedeb�lmek �ç�n uzaktan eğ�t�m�n yapılması gerekl�l�ğ� ortaya çıkmaktadır 

(Şen, Atasoy & Aydın, 2010). Bu bağlamda çeş�tl� sebeplerden dolayı örgün 

eğ�t�me devam edemeyen k�ş�ler �ç�n uzaktan eğ�t�m, tüm dünyada 

yaygınlaşarak kullanılmakta ve geleceğ�n eğ�t�m s�stemler�nde öneml� b�r yere 

sah�p olacağı ş�md�den kabul ed�lmekted�r (G�rg�ner, 2002). 

Yaygın olarak kullanılan web tabanlı teknoloj�ler sayes�nde etk�leş�ml� 

uzaktan eğ�t�m ortamları kolayca tasarlanarak kullanılab�lmekted�r (Süral, 

2008). Bu da öğrenc�lere anında ger� b�ld�r�m alma, kend� düşünceler�n� 

paylaşma ve tartışma (Tanyıldızı & Orhan, 2005; Zhang, Zhou, Br�ggs, & 

Nunamaker, 2006) ve zorluk çekt�kler� noktalarda destek alma (Ally, 2004) 
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g�b� b�rçok avantaj sağlamaktadır. Bu durum da öğrenc�ler�n sanal ortamlarda 

teknoloj�y� akt�f kullanab�lmeler� (Şenel & Gençoğlu, 2003) problem 

çözeb�lme becer�ler�n� olumlu yönde etk�ler ve onlara geleneksel öğrenc� 

özell�kler� dışında değ�ş�k özell�kler kazandırır ( Tanyıldızı & Orhan, 2005). 

Eğ�t�mde teknoloj�n�n kullanımı �le öğretmen roller�nde de değ�ş�m 

kaçınılmaz olmuştur (Cerezo, vd., 2010). Uzaktan eğ�t�m geleneksel öğretmen 

merkezl� eğ�t�m yöntemler�nden daha z�yade öğrenc� merkezl� eğ�t�m 

yöntemler�ne daha uygun yaklaşımları ben�mser. Bu değ�ş�m�n ver�ml� b�r 

şek�lde gerçekleşeb�lmes� �ç�n öğretmen�n rolü de şüphes�z çok öneml�d�r 

(Işık, Karacı, Özkaraca & B�roğul, 2010). Bu noktada öğretmen yet�şt�rme 

programlarındak� öğrenc�ler�n bu yen� yaklaşıma karşı olumlu tutum 

göstermeler� ülkem�zdek� eğ�t�m kal�tes�n�n geleceğ� adına yararlıdır. Bu 

nedenle tüm öğretmen adaylarının olduğu g�b� fen b�lg�s� öğretmen 

adaylarının da uzaktan eğ�t�me �l�şk�n uzaktan eğ�t�m hakkında b�lg� 

düzeyler�n�n, b�lg� eks�kl�kler�n�n ve düşünceler�n�n bel�rlenmes� önem arz 

etmekted�r. 

Bu çalışmanın amacı gel�şen teknoloj�ler sayes�nde zaman ve 

mekandan bağımsız uzaktan eğ�t�m uygulamalarının yaygınlaştığı günümüzde 

geleceğ�n öğrenc�ler�n� yet�şt�recek olan Fen B�lg�s� Öğretmen adaylarının 

uzaktan eğ�t�m kullanımına �l�şk�n görüşler�n� bel�rlemekt�r.  

 

Yöntem	
Bu çalışma bet�msel araştırma yöntemler�nden tarama yöntem�ne göre 

2013-2014 eğ�t�m-öğret�m yılında yürütülmüştür. Tarama araştırmaları, 

katılımcıların b�r konu hakkındak� görüşler�n� tesp�t etmek �ç�n kullanılab�l�r 

(Büyüköztürk, Çakmak, Akgün, Karaden�z ve Dem�rel, 2012). Böylece 

toplanan ver�ler değ�ş�k yöntemlerle anal�z ed�lerek araştırmanın amacına 

uygun sonuçlar elde ed�leb�l�r. Yapılan bu çalışmada Fen B�lg�s� öğretmen 

adaylarının uzaktan eğ�t�m kullanımına �l�şk�n görüşler�n� �ncelemek 

amaçlandığı �ç�n bu yöntem seç�lm�şt�r.  

Çalışmanın ver�ler� araştırmacı tarafından gel�şt�r�len anket formundan 

elde ed�lm�şt�r. Anket formunun kapsam geçerl�ğ�n� sağlamak �ç�n, Fen B�lg�s� 

Eğ�t�m� alanında uzman �k� öğret�m elemanının görüşler� alınmış ve onların 

görüşler� doğrultusunda anket düzelt�lm�şt�r. Anket formu �k� bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcılardan demograf�k b�lg�ler �stenm�şt�r, 
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�k�nc� bölümde �se öğretmen adaylarının uzaktan eğ�t�m hakkındak� 

görüşler�n� bel�rlemek �ç�n 6 açık uçlu sorudan faydalanılmıştır. 6 açık uçlu 

sorudan oluşan anket ön çalışma �ç�n 10 k�ş�ye uygulanmış, öğretmen 

adaylarının anlamakta zorlandıkları anket maddeler� tekrar gözden geç�r�lerek 

ankete son hal� ver�lm�şt�r. Katılımcılara anket� doldurmaları �ç�n yaklaşık 20 

dak�ka süre tanınmıştır. 

Araştırmaya G�resun Ün�vers�tes� İlköğret�m Fen B�lg�s� 

Öğretmenl�ğ�nde okuyan toplam 79 öğretmen adayı katılmıştır. Bu 

öğrenc�ler�n 47's� kız (%59,4), 32's� (%60,6) erkek olup katılım gönüllülük 

esasına göre gerçekleşm�şt�r. Öğrenc�ler�n tamamı ün�vers�te son sınıfta ve 

mezun aşamasında olan k�ş�lerden amaçlı örnekleme yöntem�yle seç�lm�şt�r. 

Örneklem�n son sınıftan seç�lmes�n�n neden�, öğretmen adaylarının pedagoj�k 

ve teknoloj�k açıdan uzaktan eğ�t�m hakkında yeterl� b�lg� almaları ve 

araştırmanın konusu hakkında yorum yapab�lecek sev�yeye ulaşmış 

olmalarıdır. 

Anket son sınıfta okuyan 79 öğretmen adayına ders esnasında 

dağıtılmış ve cevaplamaları �ç�n onlara 20 dak�ka süre ver�lm�şt�r. Anketten 

elde ed�len bulgular bet�msel anal�ze tab� tutulmuştur. B�r öğret�m üyes� ve 1 

öğretmen, öğretmen adaylarının ankete verd�kler� cevapları ortaklaşa 

değerlend�rerek her b�r soru �ç�n tema ve kodları bel�rlem�şt�r. Ortaya çıkarılan 

tema ve kodlara bağlı olarak her b�r �faden�n frekansı ve yüzdes� ver�lm�şt�r. 

Tablonun altında öğretmen adaylarının ortaya koydukları �fadeler 

yüzdeler�yle bel�rt�lm�şt�r. Katılımcıların her b�r soruyla �lg�l� görüşler� kız ve 

erkek öğretmen adaylarının verd�ğ� cevaplara dayandırılarak oluşturulan 

uygun kodlara göre frekanslandırılmış ve bu frekansların toplamına göre de 

yüzdeler göster�lm�şt�r. Kodlara �l�şk�n frekanslar açık uçlu soruların 

sonucuna göre hesaplandığı ve b�r katılımcı bazen yazdığı cevapta b�rden fazla 

kodla �lg�l� görüş bel�rtt�ğ� �ç�n frekans toplamları her zaman % 100 

olmamaktadır. Ayrıca tabloların �çer�s�nde bel�rlenen kodlara �l�şk�n öğretmen 

adaylarının düşünceler�ne a�t örnek cümleler ver�lm�şt�r (K: Kız, E: Erkek). 

 

Bulgular 

Uygulanan anketlerden elde ed�len ver�ler �çer�k anal�z� sonucunda 

altı farklı tema altında l�stelenerek katılımcıların uzaktan eğ�t�me �l�şk�n 
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düşünceler� ortaya konulmuştur. Tablo 1’de öğretmen adaylarının uzaktan 

eğ�t�m�n kavramsal olarak ne anlama geld�ğ�ne �l�şk�n görüşler� ver�lm�şt�r.  
Tablo 1. Öğretmen adaylarının uzaktan eğ�t�m kavramına �l�şk�n görüşler� 

 

Tema 

 

Kod 

 

Öğretmen Adaylarının Görüşler� 

Kullanılma 

Sıklığı N=79 

 

Yüzde 

Erkek Kız 

U
za

k
ta

n
 E

ğ
�t

�m
 K

av
ra

m
ı 

Haberleşme 

Aracı 

"B�lg�sayar, TV, �nternet g�b� haberleşme 

araçlarından ver�len bazen kayıt olan 

bazen canlı yayınlanan ders." (E1) 

31 30 %77,2 

Teknoloj�-

İnternet 

"Uzaktan eğ�t�m den�ld�ğ�nde, 

teknoloj�y� kullanarak yaptığımız 

eğ�t�md�r." (K4) 

10 24 %43,1 

Uygun 

Mekan 

"B�r eğ�t�m kurumuna g�tmeden, evde 

alınan eğ�t�md�r." (E2) 

7 21 %35,4 

BDÖ "Uzaktan eğ�t�m, b�lg�sayar destekl� 

öğret�m." (BDÖ) 

6 14 %25,3 

Sınav "Öğrenc� sadece sınavlara katılır." (E4) 6 2 %10,1 

Etk�leş�m "Öğrenen ve öğret�c�n�n yüz yüze veya 

herhang� b�r etk�leş�mde bulunmadığı 

eğ�t�md�r." (K24) 

2 5 %8,9 

Açık 

Öğret�m 

"Örgün eğ�t�m dışında ver�len 

eğ�t�mlerd�r. Açık Öğret�m Fakülteler� 

örnekt�r." (K17) 

4 3 %8,9 

Uygun 

Zaman 

"Zaman tasarrufu." (K10) - 4 %5,1 

B�reysell�k "Öğrenc� kend� hızına göre öğrenmes�n� 

ayarlar." (K25) 

1 1 %2,6 

 

Tablo 1 �ncelend�ğ�nde adayların tanımlamaya �l�şk�n yaklaşımları 

farklılık göstermekle beraber adayların çoğu (%77,2) uzaktan eğ�t�m� 

teknoloj�k haberleşme araçları vasıtasıyla gerçekleşen ders olarak 

görmekted�r. Bunun yanı sıra uzaktan eğ�t�m� tanımlarken katılımcıların % 

43,1’� teknoloj�-�nternet,  %35,4’ü mekan , %25,3’ü de b�lg�sayar destekl� 

öğret�m� kavramlarına cevaplarında yer verm�şlerd�r.  D�ğer yandan 

katılımcıların çok az b�r kısmı uzaktan eğ�t�m� tanımlarken, dersler�n 

�şlenmes�nde zaman tasarrufu sağladığını (%5,1), b�r kısmı da öğrenc�n�n 

öğrenme hızına uygun olarak öğret�m gerçekleşt�r�lmes�ne �mkan verd�ğ�n� 

(%2,6) vurgulamıştır. Öğretmen adaylarının uzaktan eğ�t�m�n avantaj ve 

dezavantajlarına �l�şk�n görüşler� Tablo 2'de ver�lm�şt�r.  
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Tablo 2. Öğretmen adaylarının uzaktan eğ�t�m�n avantaj ve dezavantajlarına �l�şk�n 

görüşler� 

Uzaktan eğ�t�m�n avantajlarının ve dezavantajlarının l�stelend�ğ� Tablo 

2’de katılımcıların çoğunlukla uzaktan eğ�t�m�n zamandan (%26,5) ve 

 

Tema 

 

Kod 

 

Öğretmen Adaylarının Görüşler� 

Kullanılma 

Sıklığı N=79 

 

Yüzde 

Erkek Kız 

A
va

n
ta

jl
ar

 

Zaman "Bel�rl� ders saat� olmadığı �ç�n öğrenc� 

strese g�rmeyecekt�r."(E1) 

11 10 %26,5 

Uygun 

Mekan 

"Yer açısından kolaylık sağlar."(K10)  6 9 %18,9 

Ekonom�kl�k "Eğ�t�m �ç�n harcama yok." (E19) 9 4 %16,5 

Tekrar "Kayıtlardan faydalanarak esk� konuları 

d�nleme fırsatı buldum." (K8) 

2 11 %16,5 

B�lg�ye 

Ulaşab�lme 

"B�lg�ye h�ç ulaşamamaktansa sanal 

ortamdan da olsa ulaşılab�lmes� daha 

�y�d�r." (K3) 

2 5 %8,9 

Öğrenme "Anlaşılmayan konuları anlamaya 

yarar." (K1) 

4 3 %8,9 

B�reysell�k "B�reysel hıza göre devam eden 

süreçt�r." (E5) 

2 2 %5,7 

Mot�vasyon "Öğrenc� ders �ç�n tam olarak mot�ve 

olduğu an eğ�t�m� başlatab�l�r." (K2) 

1 1 %2,5 

Eş�tl�k "Herkes�n eğ�t�m görmes�ne yardımcı 

olmak." (K29) 

1 1 %2,5 

Mevcut "Kontenjan sorunu yok." (E15) 1 - %1,2 

D
ez

a
va

n
ta

jl
a

r 

İlet�ş�m-

Etk�leş�m 

"Eğ�t�mde öğretmen-öğrenc� �l�şk�s�n�n 

b�reb�r olması çok öneml�d�r." (E3) 

4 14 %22,8 

Mot�vasyon "B�reysel mot�vasyon zor olab�l�r." (K5) 7 5 %15,2 

Destek-

Dönüt 

"Yapamadığı b�r konuyu başka b�r�nden 

çözüm yolunu öğrenemeyeb�l�r." (K11) 

5 7 %15,2 

Kalıcı 

Öğrenme 

"Etk�l� b�r öğrenme olmayab�l�r." (K9) 3 8 %13,9 

Örgün 

Eğ�t�m 

"Eğ�t�m ortamında bulunamadıkları �ç�n 

zor olab�l�r." (K5) 

1 8 %11,4 

Plan "S�steml� eğ�t�m olmayab�l�r." (E2) 5 1 %7,7 

Sosyall�k "B�rey sosyal olamaz." (E5) 3 2 %6,3 

Etk�nl�k "Etk�nl�kler kısıtlı kalıyor." (K20) 1 1 %2,5 

Sağlık "Sürekl� b�lg�sayara bakacağı �ç�n 

gözler� yanar." (K13) 

- 1 %1,2 
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mekandan (%18,9) bağımsız b�r öğrenme ortamı sağlamasını avantaj olarak 

düşündükler� görülmekted�r. Buna �laveten uzaktan eğ�t�m yöntem�n�n 

ekonom�k olması (%16,5)  ve kayıtlı derslerden sonradan faydalanılab�lmes� 

(%16,5) de öğrenc�ler �ç�n b�rer avantaj kabul ed�lmekted�r.  

D�ğer yandan öğretmen–öğrenc� etk�leş�m�n�n ver�ml� olamaması 

(%22,8), gerekt�ğ�nde b�r�ler�nden yardım alamama (%15,2) ve çalışma 

mot�vasyonunun zor sağlanması (%15,2) g�b� sebepler de katılımcılar 

tarafından uzaktan eğ�t�mde daha fazla dezavantajlı noktalar olarak 

bel�rt�lm�şt�r. Öğretmen adaylarından sadece b�r�s� kontenjan sorununun 

olmamasını (%1,2) avantaj olarak görürken sadece b�r�s� de uzaktan eğ�t�mde 

b�lg�sayarın kullanılmasının gözlere zarar vermes�n� (%1,2) dezavantaj olarak 

görmüştür. Öğretmen adaylarının uzaktan eğ�t�m� kullandıkları dersler Tablo 

3'de ver�lm�şt�r. 
Tablo 3. Öğretmen adaylarının uzaktan eğ�t�m� kullandıkları dersler 

 

Te

ma 

 

Kod 

 

Öğretmen Adaylarının Görüşler� 

Kullanılm

a Sıklığı 

N=79 

Yüzde 

Erke

k 

Kı

z 

K
u

ll
a

n
an

la
r 

Sayısal 

Dersler 

"Matemat�k ders�nde eş zamanlı olarak 

katıldım." (K30) 

4 28 %40 

Sözel 

Dersler 

 

"Sözel derslerden, herhang� b�r �şlemsel 

boyutu olmayan derslerden yararlandım." 

(K16) 

4 19 %29,1 

KPSS 

Dersler� 

 

"KPSS �ç�n olan derslerde yararlandım, 

anlamadığım konuyu farklı b�r�nden 

d�nlemek �ç�n kullandım." (K7) 

1 8 %11,4 

K
u

ll
a

n
m

ay
a

n
la

r 

 "Uzaktan eğ�t�mden h�ç yararlanmadım." 

(E9) 

14 31 %56,9 

 

Tablo 3 �ncelend�ğ�nde öğretmen adaylarının çoğunun (%56,9) 

herhang� b�r uzaktan eğ�t�m faal�yet�ne katılmadıkları görülmekted�r. Uzaktan 

eğ�t�m akt�v�teler�ne katılan öğretmen adaylarının %40'ının sayısal derslerde, 
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%29,1'�n�n sözel derslerde, % %11,4'ünün �se KPSS dersler�nde katıldığı 

bel�rlenm�şt�r. Öğretmen adaylarının uzaktan eğ�t�mden yararlanırken 

kullandıkları teknoloj�k araç gereçlere �l�şk�n görüşler� Tablo 4'de ver�lm�şt�r.  
Tablo 4. Öğretmen adaylarının uzaktan eğ�t�mden yararlanırken kullandıkları 

teknoloj�k araç gereçlere �l�şk�n görüşler� 

 

Tema 

 

Kod 

 

Öğretmen Adaylarının 

Görüşler� 

Kullanılma 

Sıklığı 

N=79 

 

Yüzde 

Erkek Kız 

K
u

ll
a

n
ıl

a
n

 A
ra

ç 
G

er
eç

le
r

 B�lg�sayar 

ve 

İnternet 

"B�lg�sayar üzer�nden İnternet 

yardımı �le ş�fren� g�r�p eğ�t�m 

alab�l�yorsun." (K11) 

30 36 %83,5 

Tablet "Tablet, b�lg�sayar." (K8) 6 5 %13,9 

Akıllı 

Telefon 

"Bazı arkadaşlarım akıllı 

telefonlarını kullanmaktadırlar." 

(K8) 

2 3 %6,3 

Projektör "Projektör kullanırım." (K4) 1 4 %6,3 

Telev�zyon "Telev�zyondan uzaktan eğ�t�m� 

tak�p eder�m." (E4) 

4 - %5,1 

 

Tablo 4 �ncelend�ğ�nde öğretmen adaylarının uzaktan eğ�t�m� 

kullanırken yararlandıkları araç gereçlere bakıldığında çoğunun b�lg�sayar ve 

�nternet (%83,5) kullandığı görülmüştür. Ayrıca Tablet kullananların % 13,9, 

Akıllı telefon kullananların %6,3, projektör kullananların %6,3, telev�zyon 

kullananların �se %5,1 olduğu ortaya çıkarılmıştır. Öğretmen adaylarının 

uzaktan eğ�t�m �ç�n uygun düşündükler� derslere �l�şk�n görüşler� Tablo 5'de 

ver�lm�şt�r. 
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Tablo 5.  Öğretmen adaylarının uzaktan eğ�t�m �ç�n uygun düşündükler� derslere 

�l�şk�n görüşler� 

 

 

Tema 

 

Kod 

 

Öğretmen Adaylarının Görüşler� 

Kullanılma 

Sıklığı 

N=79 

 

Yüzde 

Erkek Kız 

U
y

g
u

n
 D

er
sl

er
 

Sözel 

Dersler 

"Sözel derslere uygun olduğunu 

düşünüyorum." (E1) 

30 41 %89,7 

Sayısal 

Dersler 

"Soru çözümü üzer�nde uygulama 

yapılab�l�r." (K2) 

7 19 %32,9 

Eğ�t�m 

B�l�mler� 

"Eğ�t�m dersler� �ç�n uygun. Çünkü 

b�ze daha gerekl�." (K3) 

- 3 %3,79 

Soyut 

Dersler 

"Anlaşılması güç dersler�n 

uygulanması �ç�n gerekl�d�r." (E4) 

2 1 %3,79 

H
�ç

b
�r

 

D
er

s 

 "Dersler uzaktan eğ�t�mde yeter� 

kadar ver�ml� olamaz."  (E9) 

3 1 %5,7 

 

Tablo 5 �ncelend�ğ�nde öğretmen adaylarının uzaktan eğ�t�m �ç�n 

uygun olab�leceğ�n� düşündükler� derslere bakıldığında daha çok sözel 

(%89,7) ve sayısal (%32,9) dersler oldukları görülmekted�r. Ayrıca Eğ�t�m 

b�l�mler� dersler� �ç�n uzaktan eğ�t�mle ver�lme uygunluğu % 3,79 görülürken, 

soyut dersler �ç�n de bu oranın %3,79 olduğu bel�rlenm�şt�r. D�ğer yandan 

öğretmen adaylarının %5,7's�n�n uzaktan eğ�t�mle dersler�n ver�ml� şek�lde 

ver�lemeyeceğ�n� düşündükler� görülmekted�r. Öğretmen adaylarının uzaktan 

eğ�t�m�n yaygınlaşmasına yönel�k öner�ler� Tablo 6'da ver�lm�şt�r. 
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Tablo 6.  Öğretmen adaylarının uzaktan eğ�t�m�n yaygınlaşmasına yönel�k öner�ler� 

 

Tema 

 

Kod 

 

Öğretmen Adaylarının 

Görüşler� 

Kullanılma 

Sıklığı 

N=79 

 

Yüzde 

Erkek Kız 

U
za

k
ta

n
 E

ğ
�t

�m
e 

Y
ö

n
el

�k
 Ö

n
er

�l
er

 

Yaygınlaştırılmalı  "Uzaktan eğ�t�m alanı 

gen�şlet�lerek daha çok 

öğrenc�ye h�tap ed�l�rse 

yaygınlaşab�l�r." (E4) 

6 5 %13,9 

Tanıtım "Reklam yapılmalı, başarılı 

olan k�ş�ler tanıtılmalıdır." 

(E3) 

1 8 %11,4 

Ekonom�kl�k "Ücrets�z olursa herkes 

kullanab�l�r, programlar 

yaygınlaşır, çoğalır." (K3) 

4 3 %8,9 

Eks�kl�kler "Kal�tel� ders eğ�t�m� 

ver�len b�r öğretmen ve 

araç gereç olmalı." (E2) 

2 5 %8,9 

Örgün Eğ�t�mle 

B�rleşt�r�lmes� 

""Örgün eğ�t�m� 

kısıtlamayıp örgün 

eğ�t�m�n yanında uzaktan 

eğ�t�m de yapılırsa uygun 

olur." (K2) 

1 5 %7,5 

Destek "D�ğer kurumlar bu s�stem� 

desteklemel�d�r." (K6) 

1 2 %3,7 

Teknoloj�-

İnternet 

"Teknoloj�y� daha çok 

kullanmamız gerekl�d�r. 

İnternet s�teler� 

çoğaltılab�l�r. " (K11) 

- 2 %2,5 

Kurs "Uzaktan eğ�t�m 

konusunda kurslar 

ver�leb�l�r." (K13) 

- 1 %1,2 

B
oş

  "Amacını b�lmed�ğ�m �ç�n 

b�r öner� sunamıyorum." 

(E1) 

13 23 %45,5 
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Tablo 6'da öğretmen adaylarının uzaktan eğ�t�m�n yaygınlaşmasına 

yönel�k öner�ler�ne bakıldığında uzaktan eğ�t�m alanının tanıtılarak 

yaygınlaştırılması (%13,9), araç gereç eks�kl�kler�n�n g�der�lmes� (%8,9), 

uzaktan eğ�mle örgün eğ�t�m�n b�rleşt�r�lmes� (%7,5) ve daha ekonom�k 

(%8,9) olması �ç�n gerekl� çalışmaların yapılması g�b� öner�lerde bulundukları 

görülmüştür. Katılımcıların %45,5'�n�n �se herhang� b�r öner�de bulunmadığı 

tesp�t ed�lm�şt�r. 

 

Tartışma, Sonuç ve Öner�ler	
Gel�şen teknoloj�ler sayes�nde zaman ve mekandan bağımsız uzaktan 

eğ�t�m uygulamalarının yaygınlaştığı günümüzde geleceğ�n öğrenc�ler�n� 

yet�şt�recek olan fen b�lg�s� öğretmen adaylarının uzaktan eğ�t�m kullanımına 

�l�şk�n görüşler�n� bel�rlemek amacıyla bet�msel araştırma model�ne uygun 

gerçekleşt�r�len bu çalışmada, genel olarak öğretmen adaylarının uzaktan 

eğ�t�m hakkındak� farkındalıklarının yeterl� olduğu bel�rlenm�şt�r.  

Öğretmen adaylarının çoğu, uzaktan eğ�t�m� gel�şm�ş teknoloj�lerle 

�l�şk�lend�rerek tanımlamaktadırlar. Bunun en büyük sebeb� günümüzde 

uzaktan eğ�t�m faal�yetler�n�n çoğunlukla çevr�m�ç� ortamlarda yürütülmes�d�r 

(Tsa� & Machado, 2002). Halbuk� uzaktan eğ�t�m öğrenen �le öğrenme 

kaynağının f�z�ksel olarak b�r arada bulunmaması şekl�nde tanımlanmaktadır 

(Carswell & Venkatesh, 2002). Örneğ�n açık öğret�m fakülteler�nde öğren�m 

gören öğrenc�ler de uzaktan eğ�t�m yöntem�yle eğ�t�m almaktadırlar. Ancak 

öğretmen adayları uzaktan eğ�t�m� evden alınan b�r eğ�t�m model� olarak 

tanımlamalarına rağmen açık öğret�m� uzaktan eğ�t�m faal�yet� olarak 

düşünmem�şlerd�r. 

Uzaktan eğ�t�m�n en büyük faydalarından b�r�s� de etk�l�  b�reysel 

öğrenme ortamları sunmasıdır (Cerezo, vd., 2010). Delen, L�ew ve W�llson 

(2014) çalışmalarında çevr�m�ç� öğrenme ortamlarında b�reysel öğrenmeye 

yönel�k avantajların bulunduğuna değ�nm�şlerd�r. Ancak öğretmen 

adaylarının çok az b�r kısmı (Tablo 1) uzaktan eğ�t�m�n öğrenen b�reylere öz 

düzenleme becer�ler�n� kullanarak ver�ml� öğrenme fırsatı sunduğuna 

değ�nm�şt�r.  

Öğretmen adayları, uzaktan eğ�t�me �l�şk�n avantaj ve dezavantajları 

değerlend�r�rken çoğunlukla zaman ve mekan bağımsızlığını, ekonom�kl�ğ� ve 

öğrenme kaynaklarına tekrar ulaşab�lmey� olumlu faktörler olarak 
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bel�rlem�şlerd�r. Bu durum Özmen ve Ed�z (2002)'�n çalışmasıyla 

örtüşmekted�r. Buna karşın uzaktan eğ�t�mde öğrenen-öğreten ve akranlar 

arasındak� yararlı etk�leş�m�n sınırlı olması ve bunun sonucu olarak 

mot�vasyon eks�kl�ğ�n�n ortaya çıkab�lmes� olumsuzluk olarak 

değerlend�r�lm�şt�r. Çet�n, Çakıroğlu, Bayılmış ve Ek�z (2004) '�n yaptıkları 

çalışmada bu durumu destekler sonuçlara ulaştıkları görülmüştür. 

Hal�hazırda ün�vers�te son sınıfta öğren�m gören katılımcıların b�r çoğu 

herhang� b�r uzaktan eğ�t�m faal�yet�ne katılmamış olup, katılanların büyük b�r 

kısmının uzaktan eğ�t�m ortamlarını özell�kle geçmekte zorlandıkları sayısal 

�şlem basamaklarının önem arz ett�ğ� matemat�k g�b� sayısal dersler (Bayaz�t, 

Aksoy & Kırnap, 2011) �ç�n kullandıkları tesp�t ed�lm�şt�r. Ayrıca uzaktan 

eğ�t�mden b�r şek�lde faydalanan öğrenc�ler�n çoğunluğunun öğrenme 

faal�yet�n� �nternet bağlantılı b�lg�sayar üzer�nden gerçekleşt�rd�ğ� 

anlaşılmıştır. Bu sonuç Önder (2003)'�n çalışmasıyla paralell�k 

göstermekted�r. Ancak bunun aks�ne, öğretmen adaylarına uzaktan eğ�t�mle 

ver�lmes� uygun olab�lecek derslere �l�şk�n görüşler� sorulduğunda nerdeyse 

tamamı  (Tablo 5) sözel dersler� d�ğer derslere nazaran terc�h etm�şlerd�r. 

Eğ�t�m s�stem�n�n b�r paydaşı olan ve gelecekte akt�f olarak eğ�t�m 

verecek olan öğretmen adaylarına uzaktan eğ�t�m�n yaygınlaşmasına yönel�k 

f�k�rler� sorulduğunda nerdeyse yarısı (Tablo 6) herhang� b�r öner� 

sunmamıştır. Bunun b�r sebeb� de yukarıda da �fade ed�ld�ğ� g�b� çoğu 

katılımcının herhang� b�r uzaktan eğ�t�m faal�yet�nden yararlanmaması olarak 

görüleb�l�r. Bu konuya �l�şk�n öner�s� olan katılımcılar �se uzaktan eğ�t�m�n 

daha çok öğrenc�ye h�tap etmes� ve yeterl� tanıtımın yapılması yoluyla 

yaygınlaşab�leceğ� f�kr�n� paylaşmışlardır.  

Yapılan bu çalışma fen b�lg�s� öğretmen adaylarının uzaktan eğ�t�mle 

�lg�l� görüşler�n� bel�rl� açılardan yansıtmasına rağmen araştırma sonuçları 

mevcut bazı sınırlılıklar çerçeves�nde değerlend�r�lmel�d�r. Ver�ler açık uçlu 

sorular �le toplanmış olup katılımcıların görüşler� der�nlemes�ne 

�rdelenemem�şt�r. Yapılacak çalışmalarda benzer konu etk�l� n�tel çalışma 

yöntemler�n�n kullanılmasıyla gerçekleşt�r�lerek bu eks�kl�k g�der�leb�l�r. 

Çalışmadak� b�r d�ğer eks�kl�k de katılımcıların uzaktan eğ�t�me �l�şk�n 

tecrübeler�n�n yeterl� olmamasıdır. Bu noktada eğ�t�m fakülteler�nde uzaktan 

eğ�t�me �l�şk�n seçmel� dersler açılarak öğretmen adaylarının bu konudak� 

b�lg� düzeyler� resm� olmasa da p�lot uygulamalarla arttırılab�l�r (Erdem�r, 
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Bakırcı & Eyduran, 2009). Böylel�kle ülkem�zde uzaktan eğ�t�m�n daha 

kal�tel� b�r şek�lde uygulanmasına katkıda bulunulab�l�r. 
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Öğret�m Materyal� Tasarım Sürec�n�n Res�m-İş 

Öğretmen Adaylarının Dev�n�şsel (Ps�komotor) Alan 

Kazanımlarına Etk�s�* 
 

El�f MAMUR YILMAZ**  
Sema BİLİCİ*** 

 
Öz 

Bu araştırmanın amacı; Res�m-�ş öğretmen adaylarının �lköğret�m okulları 
öğrenc�ler�ne sanatsal düzenleme �lkeler�n�n öğret�m�ne yönel�k öğret�m materyal� 
tasarım sürec�n�n öğretmen adaylarının dev�n�şsel (ps�komotor) alan kazanımlarına 
etk�s�n� tesp�t etmekt�r.   Araştırmanın çalışma grubu AİBÜ Eğ�t�m Fakültes� Res�m-
İş Eğ�t�m� Anab�l�m Dalı’nda öğren�m gören ve ÖTMT ders�n� alan otuz beş öğretmen 
adayından oluşmaktadır. Araştırma ver�ler�n� toplamak �ç�n görüşme, gözlem ve 
doküman anal�z� yöntemler� kullanılmıştır. Elde ed�len ver�ler Nv�vo 7 N�tel ver� 
çözümleme programında anal�z ed�lm�şt�r. Ver�ler�n anal�z�nde �çer�k anal�z� tekn�ğ� 
kullanılmıştır. 
Araştırmada; öğretmen adaylarının öğrenme etk�nl�ğ�n�n sonucunda dev�n�şsel 
(ps�komotor) alanda slayt tasarlama, kavram har�tası, b�lg� har�tası, z�h�n har�tası ve 
çalışma yaprakları oluşturma ve üç boyutlu materyal tasarlama becer�ler� 
kazandıkları, öğret�m materyal� tasarımı yapmalarının sanatsal düzenleme �lkeler�n� 
kavramalarında etk�l� olduğu ve öğret�m materyaller�n� tasarlamaktan zevk aldıkları, 
öğret�m materyal� tasarımı çalışmalarını yararlı b�r etk�nl�k olarak gördükler�, 
öğrend�kler�n� meslek yaşamlarında da kullanmayı düşündükler� sonuçlarına 
ulaşılmıştır. Elde ed�len ver�lerden hareketle; 1. Öğretmen adaylarına dev�n�şssel 
(ps�komotor) becer�ler kazandıran etk�leş�ml� öğrenme yaklaşımlarının 
yaygınlaştırılması, 2. Öğret�m teknoloj�ler� ve materyal tasarımı ders�n�n �k� yarıyılı 
kapsayacak şek�lde programlanması ve bu ders�n alan uzmanlarınca yürütülmes�, 3. 
Görsel sanatlar öğret�m�ne yönel�k öğret�m materyaller�n�n tasarlanması  şekl�nde 
öner�lerde bulunulmuştur. 
Anahtar Kel�meler: Öğret�m Materyal� Tasarımı, Res�m-İş Öğretmen Adayları, 
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Abstract 

Th�s study a�ms to determ�ne the effects of the teach�ng mater�al des�gn process 
carr�ed out by preserv�ce art teachers for the teach�ng of the subject of pr�nc�ples of 
art�st�c organ�zat�on to pr�mary school students on the preserv�ce teachers’ 
psychomotor doma�n atta�nments. The study group cons�sted of 35 preserv�ce art 
teachers enrolled �n the course t�tled “Teach�ng Techn�ques and Mater�al Des�gn” �n 
the Faculty of Educat�on �n Abant İzzet Baysal Un�vers�ty, Bolu, Turkey. Data was 
comp�led by means of �nterv�ews, observat�on, and document analys�s, and analyzed 
on Nv�vo 7 Quant�tat�ve data analys�s software us�ng the techn�que of content 
analys�s. 
The f�nd�ngs suggest that, as a result of the learn�ng act�v�ty, preserv�ce teachers 
acqu�red psychomotor sk�lls of prepar�ng sl�deshows, concept maps, knowledge maps, 
m�nd maps, worksheets, and three-d�mens�onal mater�al, that  the�r des�gn of teach�ng 
mater�al helped preserv�ce teachers to comprehend pr�nc�ples of art�st�c organ�zat�on, 
that they found �t enjoyable and useful to des�gn teach�ng mater�al, and that they would 
l�ke to make use of what they had learned �n the�r profess�onal career. Based on these 
f�nd�ngs, three suggest�ons can be made: [1] �nteract�ve learn�ng approaches that can 
be useful for preserv�ce teachers to acqu�re psychomotor sk�lls need to be promoted; 
[2] the course of teach�ng technolog�es and mater�al des�gn should cover two 
semesters and be prov�ded by spec�al�sts, and [3] learn�ng mater�al d�rected at v�sual 
arts teach�ng need to be des�gned.  
Keywords: Teach�ng Mater�al Des�gn, Preserv�ce Art Teachers, Psychomotor 
Doma�n Atta�nments 
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G�r�ş 

Günümüzün yaratıcı ve teknoloj�k donanımlı b�reyler�n� yet�şt�rmek 

�ç�n eğ�t�m programlarının en öneml� uygulama alanlarından b�r� de görsel 

sanatlar dersler� olmaktadır.  Bu derste öğrenc�ler�n, sanatsal düzenleme 

yetenekler�n�n gel�şmes� ve bu alanda kültürlenmeler� amaçlanmaktadır.  

Görsel sanatlar alanında sanatsal düzenleme �lkeler�; zıtlık, h�yerarş�, koram 

vb. soyut düzeyde kavramlar olarak tanımlanmakta ve öğrenc�ler�n anlamakta 

zorluk çekt�ğ� sanat konuları arasında yer almaktadır. Soyut ve anlaşılması zor 

kavramlar anlatılırken öğrenc�ler�n görsel ve düşünsel yapılarını harekete 

geç�reb�lecek öğret�m akt�v�teler�n�n gel�şt�r�l�p kullanılması, etk�leş�ml� 

öğrenme ortamları oluşturulması ve bu öğrenme ortamlarında da öğret�m 

teknoloj�ler� ve materyal� tasarım �lkeler�ne uygun olarak hazırlanmış öğret�m 

materyaller�n�n kullanılması gerekmekted�r.  Bu da ancak teknoloj�n�n 

önem�n� kavramış ve teknoloj�y� etk�l� b�r b�ç�mde kullanab�len öğretmenlerle, 

b�lg�ye ulaşab�len, ulaştığı b�lg�y� kullanab�len, b�lg� üreteb�len, ürett�ğ� b�lg�y� 

başkaları �le paylaşab�len, �let�ş�m kurab�len, değ�şen ortamlara uyum 

sağlayab�len n�tel�kl� sanat eğ�t�mc�ler� �le mümkün olmaktadır. K�rschner ve 

Sel�nger (2003:15) eğ�t�m s�stemler�n�n bazen toplumların gereks�n�m 

duyduğu n�tel�klerde b�reyler yet�şt�rememe sorununun ancak teknoloj�n�n 

eğ�t�mle bütünleşt�r�lmes� hal�nde çözüleb�leceğ�n� �fade etmekted�r. 

Öğretmenler�n dersler�ne yönel�k öğret�m materyaller� tasarlayıp kullanmaları 

öncel�kle öğret�m materyaller� �le �lg�l� b�lg� ve becer�ye sah�p olmalarıyla 

sağlanab�l�r. N�tel�kl� b�reyler� yet�şt�reb�lmek �ç�n teknoloj�y� eğ�t�m-öğret�m 

sürec�ne dah�l ederek b�l�m ve teknoloj� alanındak� hızlı gel�şmeler� 

çevreler�yle bütünleşt�rme sorumluluğunun b�l�nc�nde olan n�tel�kl� 

öğretmenlere �ht�yaç duyulmaktadır. 

Ç�lent� (1992:53) öğretme-öğrenme koşularının sürekl� �rdelenerek 

bugünün koşullarına göre yen�den düzenlend�ğ� b�r ortamda özell�kle 

öğretmenler�n, eğ�t�m teknoloj�s� uygulamalarına yönel�k b�r takım b�l�şsel, 

duyuşsal ve ps�komotor davranışları kazanmış olması gerekt�ğ�n� �fade 

etmekted�r. Görsel sanatlar öğretmen adaylarının sanat konularında materyal 

hazırlama becer�ler�ne sah�p olması ve hazırlayacakları materyaller�n sınıf 

üzer�ndek� etk�ler�n�n farkına varması meslek� başarıları açısından öneml�d�r. 

Bu nedenle gerek h�zmet önces� ve gerekse h�zmet �ç� eğ�t�mde öğretmen�n 

uygun örneklerle karşılaştırılması, gerçek öğrenme-öğretme deney�m� 
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yaşaması çok öneml� hale gelm�şt�r. Bu özell�kler h�zmet önces� eğ�t�mde 

eğ�t�m fakülteler�n�n yen�den yapılandırılması çalışmaları sonucunda, 

öğretmenl�k sert�f�ka programları arasında zorunlu ders olarak yer alan 

“Öğret�m Teknoloj�ler� ve Materyal Tasarımı” ders� �le öğretmen adaylarına 

kazandırılmak �stenmekted�r.  

YÖK res�m-�ş öğretmenl�ğ� ders programında (1998) bu ders “öğret�m 

teknoloj�s� �le �lg�l� kavramlar, çeş�tl� öğret�m teknoloj�ler�n�n özell�kler�, 

öğret�m teknoloj�ler�n�n öğret�m sürec�ndek� yer� ve kullanımı, okulun ya da 

sınıfın teknoloj� �ht�yaçlarının bel�rlenmes�, uygun teknoloj� planlamasının 

yapılması ve yürütülmes�, öğret�m teknoloj�ler� yoluyla �k� ve üç boyutlu 

materyaller gel�şt�r�lmes� öğret�m gereçler�n�n gel�şt�r�lmes� (çalışma 

yaprakları, etk�nl�k tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya 

(VCD, DVD) gereçler�, b�lg�sayar temell� gereçler), eğ�t�m yazılımlarının 

�ncelenmes�, çeş�tl� n�tel�ktek� öğret�m gereçler�n�n değerlend�r�lmes�, İnternet 

ve uzaktan eğ�t�m, görsel tasarım �lkeler�, öğret�m materyaller�n�n etk�nl�k 

durumuna �l�şk�n araştırmalar, Türk�ye’de ve dünyada öğret�m 

teknoloj�ler�n�n kullanım durumu şekl�nde tanımlamaktadır. Uşun (2006: v-

v�) öğretmen adaylarının bu ders� tamamladıktan sonra, çeş�tl� öğret�m 

teknoloj�ler�n�n özell�kler�n� (bunların b�rb�rler�ne göre yararları ve 

sınırlılıkları, kullanım alanları vb.) b�lme ve bunları kullanab�lme becer�s� 

kazanmış olmaları, ayrıca dersler�nde kullanmak üzere yen� öğret�m 

materyaller� gel�şt�reb�lmeler� ya da var olan materyaller�n n�tel�kler�n� 

değerlend�reb�lme yeterl�l�kler� kazanmış olmaları gerekt�ğ�n� 

vurgulamaktadır.  

Öğretmen adaylarının etk�n oldukları b�r süreçte b�lg�ler�n� prat�ğe 

uygulayarak davranış hal�ne get�rmeler�n�n onların öğretmenl�k mesleğ�ne 

yönel�k temel b�lg� ve becer� ve tutumları kazanmaları yönünde etk�l� 

olduğunu ortaya koyan b�r çok araştırma mevcuttur (Clarke ve Holl�ngsworth, 

2002; Devec�oğlu ve Akden�z, 2007; Hedr�ck, McGee ve M�ttag, 2000; 

Roskos ve Walker, 1994, akt. Devec�oğlu Kaymakçı ve Yıldırım, 2008:1). 

Buna rağmen Aşan’a (2002) göre öğretmen adaylarının çoğu, teknoloj�y� 

kend� dersler�nde nasıl kullanab�leceğ� konusunda h�zmet önces� eğ�t�mler�nde 

bu ders� almış olmalarına rağmen sınırlı b�lg�yle eğ�t�m fakülteler�nden mezun 

olmakta dolayısıyla da öğretmen olduklarında öğret�m teknoloj�ler�n� 



 

 

Setterhwa�te’a (1990:25) göre öğret�m materyal� tasarımı, geçerl� ve 

önceden kest�r�leb�len öğret�m �ç�n hem materyaller�n hem de görsel-�ş�tsel 

unsurların öğret�m hedefler�ne yönel�k olarak seç�m�, üret�m�, kullanımı ve 

bunlardan etk�l� şek�lde faydalanılması olarak bel�rt�lmekted�r. Gentry 

(1994:88) öğret�m materyal� tasarımını, öğret�m amaçlarına ulaşmada öğret�m 

hedefler�n�n, stratej�ler�n�n ve görsel-�ş�tsel unsurların bel�rlenmes� sürec� 

olarak �fade etm�şt�r.  

Ted Cobun’a göre �nsanlar öğren�lenler�n; % 83’ünü görme, % 11’�n� 

�ş�tme, % 3,5’�n� koklama, % 1,5’�n� dokunma, % 1’�n� duyularıyla ed�nd�ğ� 

yaşantılar yoluyla öğrenmekted�r (Ç�lent�, 1992:35). Genty’e (1994:88) göre 

görsel öğret�m materyaller�, öğrenc�n�n yönlend�r�lmes�nde, d�kkat�n� 

toplamasında, anal�z ve sentez yapab�lmes�nde yardımcı olur. İy� tasarlanmış 

şemat�k b�r göster�m, sözcükler�n �fade ett�ğ� anlamlardan daha fazla kavrayış 

sağlamakta ve hatırda tutmayı kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle görsel sanatlar 

eğ�t�m�nde, r�t�m, hareket, denge, oran-orantı, ahenk, yön, zıtlık, değer, 

h�yerarş�, koram g�b� sanatsal düzenleme �lkeler�n�n öğret�m�nde öğrenc�ler�n 

görsel ve düşünsel yapılarını harekete geç�reb�lecek öğret�m akt�v�teler�n�n 

gel�şt�r�l�p kullanılması önem taşımaktadır. “Soyut b�lg�ler�n gerçek 

durumlara aktarılmasını ve öğrenenler�n ed�nd�kler� becer�ler� uygulama  yolu 

�le kullanmalarını sağlayan ortamlar, gerçek durumları, problemler� ve örnek 

olayların yansıtılmasına ve bu yolla da öğrenenler�n gerçek dünya bağlamında 

deney�mler kazanmasını sağlamakta ve özell�kle soyut konuların 

anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır” (Er�şt�, 2005; Grab�nger, 1999; Jonassen, 

2002).  

Sanat eğ�t�m�nde görsel materyaller�n kullanılması ders�n anlam ve 

amacı açısından son derece etk�l� olmaktadır. Sanat öğret�m�nde öğrenc�ler� 

zorlayan b�lg�ler,  onların çok sayıda duyu organına h�tap edecek şek�lde 

hazırlanan öğrenme ortamlarıyla kazandırılmaya çalışılırsa öğrenmeler�n 

kolaylaşab�leceğ� g�b� kalıcılığının artacağı b�l�nmekted�r. Bu nedenle sanat 

konularının öğret�m�nde görsel araç ve gereçlerden yararlanmak zorunludur 

(Mamur Yılmaz, 2014:52). Sanat öğret�m�nde görsel materyal kullanımının 

etk�ler�n� şu şek�lde sıralayab�l�r�z: 

.Sanat öğret�m� daha etk�l�, canlı, açık ve zevkl� b�r hale get�r�leb�l�r. 

.İşlemler bas�tleşt�r�leb�l�r ve sonuca daha çabuk ulaşılab�l�r. 
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.Modeldek� ayrıntılar daha kolay anlaşılab�l�r, �lg� ve d�kkat çek�c� hale 

geleb�l�r. 

.Öğrenme �steğ� yaratab�l�r. 

.Estet�k b�lg�, görgü ve kültürün gel�ş�m�nde etk�l� olur. 

.B�r konunu açıklanmasında kolaylık sağlar. 

.Zamandan ve sözden kazanımlar elde ed�l�r. 

.Tasarımlar üzer�nde alternat�fler yaratma olanağı sağlar (Artut, 

2002:234). 

Görsel sanatlar öğret�m�nde seç�len materyaller�n sınıf düzey�ne 

uygunluğu, kal�tes�, öğrenc�ler tarafından kullanım b�ç�mler�, öğret�m�n 

başarılı olup olmamasını etk�leyen unsurlardır. Sanat öğretme-öğrenme 

sürec�nde görsel materyal kullanımı görsel materyaller�n seç�m� ve 

hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda görsel sanatlar 

öğret�m�ne yönel�k materyaller�n seç�m� veya hazırlanmasında; ders�n hedef 

ve davranışlarına uygun olması, öğrenc�ye alıştırma ve uygulama �mkânı 

vermes�, konuları en �y� şek�lde somutlaştırması, kolaydan zora doğru 

sıralanmış olması, güncelleşt�r�lm�ş ver�ler sunması, gerçekç� olması, 

öğrenc�n�n gel�ş�m özell�kler�ne uygun tasarlanmış olması g�b� özell�kler 

taşımalıdır. 

Öğret�m metotlarında ve görsel-�ş�tsel araçların eğ�t�m�nde kullanılması 

alanında oldukça ün yapmış olan Edgar Dale’�n gel�şt�rm�ş olduğu ünlü 

“yaşantı kon�s�”, öğrenme stratej�, yöntem, tekn�k, araç-gereçler�n�n, öğrenme 

sürec� sonunda gerçekleşen öğrenc�ler�n hatırlama düzeyler�ne olan etk�s�n� 

ele almıştır. Dale’�n yaşantı kon�s� şu temel prens�plere dayanmaktadır 

(Ç�lent�, 1988, akt. Yaşar, 2004:3): 

.Öğrenme �şlem�ne katılan duyu organlarımızın sayısı ne kadar fazla �se 

o kadar �y� öğren�r ve o kadar geç unuturuz. 

.En �y� öğrend�ğ�m�z şeyler kend� kend�m�ze yaparak öğrend�ğ�m�z 

şeylerd�r. 

.Öğrend�ğ�m�z şeyler�n çoğunu gözler�m�z�n yardımıyla öğreneb�l�r�z. 

.En �y� öğret�m somuttan soyuta ve bas�tten karmaşığa doğru g�den 

öğret�md�r. 

Dale’�n “yaşantı kon�s�”nden hareketle, öğret�m materyal�n�n sanat 

dersler� �ç�n, öğrenc�lere h�tap etme şek�ller�ne göre b�r sınıflama faydalı 

görülmekted�r. Buna göre görsel sanatlar öğret�m�nde kullanılan araç-gereç ve 
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materyaller genel olarak; �k� boyutlu öğret�m materyaller� ve üç boyutlu 

öğret�m materyaller� olmak üzere; ders k�tapları, sanat tar�h� şer�tler�, kavram 

har�taları, b�lg� har�taları, z�h�n har�taları, çalışma yaprakları, modeller, tablo 

ve graf�kler, fotoğraflar, derg�ler, CD ve kasetler, telev�zyon programları, 

slaytlar, müz�k g�b� görsel �ş�tsel materyaller, sanat eserler�, doğal kaynaklar, 

çeş�tl� maketler, gerçek nesneler, serg�ler, müzeler, vb. olarak sıralanab�l�r.  

Dev�n�şsel (ps�ko-motor) alan z�h�n-kas koord�nasyonu gerekt�ren 

davranışları kapsayan b�r alandır (Senemoğlu, 1998:410). Dev�n�şsel alanda 

Harrow, S�mpson ve Cangelos�’n�n sınıflamaları bulunmaktadır. Bu 

çalışmada algılama, kurulma, kılavuzla yapma, mekan�zma, karmaşık faal�yet 

(becer� hal�ne get�rme), duruma uydurma ve yaratma basamaklarından oluşan 

S�mpson’ın taksonom�s� temel alınmıştır. Öğretmen adaylarının görüşler�nden 

elde ed�len b�lg�ler ve gözlemler ortaya çıkan ürünler�n yaratma basamağında 

odaklandığını göstermekted�r. Bu nedenle dev�n�şsel alanda ortaya çıkan 

ürünler�n taksonom�k düzey� yer�ne çeş�d� ve n�tel�ğ� üzer�nde der�nleş�lm�şt�r. 

Eğ�t�m-öğret�m etk�nl�kler�nde g�derek yaygınlaşan yapılandırmacı 

yaklaşımın etk�l�l�ğ�n�n bel�rlenmes�nde bu tür araştırmaların öneml� olduğu 

düşünülmekted�r. Öğretmen adaylarının kend� öğrenmeler�n� yönlend�rmeler�, 

öğrenmey� öğrenmeler�, öğrenme süreçler�nde öğrenme ortamlarını d�zayn 

etmeler�; �şb�rl�kl� öğrenme ve grup projeler� yöntemler�n�n öğrenenler�n 

gel�ş�m�ne katkısının �ncelenmes� ve �şb�rl�kl� öğrenme ve grup projeler� 

yöntemler�n�n öğrenen başarısına etk�s�n�n saptanması, böylece eğ�t�m-

öğret�m etk�nl�kler�nde söz konusu yöntemler�n ağırlık kazanması bakımından 

öneml� olduğu düşünülmekted�r. Öğret�m materyal� tasarım süreçler�nde 

yeğlenen �şb�rl�kl� ve proje tabanlı öğrenme yöntemler�n�n öğretmen 

adaylarını nasıl etk�led�ğ�; bu süreçte onların dev�n�şsel kazanımları 

araştırmanın temel problem� olarak alınmıştır.  

Görsel sanatlar öğretmen adaylarına sanat yapmayı öğren�p, sanat 

üreteb�lecekler� b�r ortamda sunulan öğret�m materyaller� onlar �ç�n anlamlı 

hale gelmeye başlamaktadır. Bu aşamadan sonra öğretmen adayları 

yaptıklarını sanatla ve sanat öğret�m� �le �l�şk�lend�reb�lmekted�r. Bu şek�lde 

öğretmen adaylarının materyal tasarlama ders�nde ed�nd�kler� b�lg�, becer� ve 

değerler�, materyal hazırlama sürec�nde kullanmalarının meslek� gel�ş�mler�ne 

katkı get�receğ� umulmaktadır. Bu bağlamda görsel sanatlar öğretmen 

adaylarının �lköğret�m okulları öğrenc�ler�ne sanatsal düzenleme �lkeler�n�n 
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öğret�m�ne yönel�k öğret�m materyal� tasarım sürec�nde yaşadıkları 

deney�mler ve bu deney�mler�n�n onların dev�n�şsel özell�kler�ne etk�s�n�n 

tesp�t ed�lmes�ne gerek duyulmuştur. Araştırmanın amacına uygun olarak 

“görsel sanatlar (res�m-�ş) öğretmen adaylarının �lköğret�m okulları 

öğrenc�ler�ne sanatsal düzenleme �lkeler�n�n öğret�m�ne yönel�k öğret�m 

materyal� tasarım sürec�n�n res�m-�ş öğretmen adaylarının dev�n�şsel 

(ps�komotor) kazanımlarına etk�s� nasıldır?” sorusuna yanıt aranmıştır. 

 

Yöntem 
Araştırma Model� ve Sürec� 

Bu araştırmada der�nlemes�ne daha zeng�n ver�ler elde etmek üzere n�tel 

araştırma desenler�nden araştırmanın doğasına uygun olan ‘durum çalışması 

desen�’ kullanılmıştır. Durum çalışması, güncel b�r olguyu kend� gerçek 

yaşam çerçeves� �ç�nde çalışan ve durumları çok yönlü, s�steml� ve 

der�nlemes�ne �nceleyen görgül b�r araştırma yöntem�d�r (Patton, 1990:384; 

Yıldırım ve Ş�mşek, 2005:277). Araştırma problem�n� ve ver� toplama 

araçlarını gel�şt�rmek amacıyla uygulama önces�nde p�lot çalışma yapılmıştır. 

Araştırma ver�ler�n�n toplanması 2008-2009 eğ�t�m öğret�m yılı güz yarıyılı 

durum saptaması, �ht�yaç anal�z� ve öğret�m� planlama, bahar yarıyılı öğret�m 

materyaller� tasarlama (ÖMT) süreçler�n� �çeren b�r sürede gerçekleşm�şt�r. 

Araştırma model�; görsel sanatlar öğretmenler�n�n öğret�m materyal� durumu; 

tasarım örnekler�n�n sunumu ve �ht�yaç bel�rleme, görüşmelerden elde ed�len 

ver�ler�n çözümlenmes� ve �ht�yaçlar doğrultusunda öğret�m�n planlanması, 

öğret�m materyal� tasarlama (ÖMT), öğret�m materyaller�n�n 

değerlend�r�lmes�, ver�ler�n anal�z� ve yorumlanması aşamalarından 

oluşmaktadır. 

Uygulamanın yapıldığı sek�z haftalık (toplam otuz �k� ders saat�) süre 

tamamen yapılandırmacı öğret�m uygulamalarına ayrılarak, öğretmen 

adaylarını daha etk�n kılab�lecek, kend� öğrenmeler�ne yön vereb�lecek ve 

daha çok etk�leş�m �ç�nde bulunab�lecekler� zeng�n öğrenme yaşantıları sunan 

öğrenme durumları oluşturulmaya çalışılmıştır. Etk�leş�m�n artırılması �le 

öğretmen adaylarının daha önce yapılandırdıkları b�lg�ler�n doğruluğunu test 

etmeler�, yanlışlarını düzeltmeler�, hatta farklı bakış açıları kazanarak öncek� 

b�lg�ler�nden vazgeçmeler� ve bu b�lg�ler�n yer�ne yen� b�lg� yapılarını 

kurmaları sağlanmaya çalışılmıştır.  Bu bağlamda tasarımlanan öğrenme 
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yaşantılarının; sorgulama, araştırma, problem ve problem�n çözüm tasarımını 

gel�şt�rme üzer�nde odaklanması sağlanmıştır. Bunun �ç�n öğrenme 

yaşantılarında daha çok �şb�rl�kl� çalışmalar, problem ve proje temell� 

öğrenme uygulamaları gerçekleşt�r�lmeye çalışılmıştır. 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubu AİBÜ Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Bölümü 

Res�m-İş Eğ�t�m� anab�l�m dalının öğret�m teknoloj�s� ve materyal tasarımı 

ders�n� alan otuz beş öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma 

grubunun bel�rlenmes�nde; alan dışından gelen öğrenc�ler�n ağırlıkta olması 

ve ders dışı görüşme olanaklarının çok olması neden�yle �k�nc� öğret�m 

öğrenc�ler� seç�lerek amaçlı örneklem yöntemler�nden, t�p�k durum 

örneklem�nden yararlanılmıştır.  

Tablo 1. Öğrenen Çalışma Grubuna İl�şk�n Özell�kler 
C�ns�yet N=35 Alandan Gelen Alan dışından Gelen 

Kız 25 6 19 

Erkek 10 2 8 

Tablo 1’de görüldüğü g�b� çalışma grubu y�rm� beş kız, on erkek 

öğrenc�den oluşmaktadır. Kız öğrenc�lerden altısı erkek öğrenc�lerden �k�s� 

orta öğret�m�n� sanat alanında, d�ğerler� alan dışında tamamlamıştır. 

Araştırma Ver�ler�n�n Toplanması 

Araştırma ver�ler� görüşme, gözlem ve doküman anal�z� yöntemler� 

kullanılarak toplanmıştır. Öğretmen adaylarının hazır bulunuşluklarını 

bel�rlemek amacıyla öğrenme sürec�n�n başında oluşan tüm gruplarla 

araştırmacı tarafından gel�şt�r�len yarı yapılandırılmış “öğretmen adayı 

görüşme formu 1” kullanılarak grup görüşmeler� yapılmıştır. Öğrenme 

sürec�nde ve sürec�n sonunda yapılan benzer görüşmelerden elde ed�len 

ver�ler değerlend�rme ölçütler�nden b�r� olarak kullanılmıştır. Görüşme 

formlarının hazırlanmasında �lg�l� l�teratürün taranmasıyla elde ed�len 

kuramsal b�lg�ler, bu konuda yapılan araştırmalarda kullanılan ver� toplama 

araçları,  yapılan p�lot çalışmalar ve uzman görüşler� esas alınmıştır. Öğret�m 

materyal� tasarımı ve sanatsal düzenleme �lkeler� öğret�m� ana temalarını 

�çeren öğretmen adayı görüşme formları, öğretmen adaylarının dev�n�şsel 

alana �l�şk�n gel�ş�m ve değ�ş�mler� kend� �fadeler�yle tanımlamaları amacını 

taşımaktadır. Başlangıç, süreç ve sonuç görüşmeler� otuz beş öğretmen 
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adayıyla yed� grup görüşmes� şekl�nde yapılmıştır. Gruplara başlangıç 

görüşmeler�nde on sek�z, süreç görüşmeler�nde on beş ve son görüşmelerde 

�se y�rm� beş soru yönelt�lm�şt�r.  

Tablo 2. Öğretmen Adayı Görüşme Süreler� 

Başlangıç Görüşmeler� Süreç  Görüşmeler� Sonuç Görüşmeler� 

1. grup 60 dak�ka Ahenk grubu 18 dak�ka Ahenk grubu 40 dak�ka 

2. grup 52 dak�ka Denge grubu 42 dak�ka Denge grubu 52 dak�ka 

3. grup 52 dak�ka Hareket grubu 23 dak�ka Hareket grubu 65 

dak�ka 

4. grup 35 dak�ka Koram grubu 25 dak�ka Koram grubu 40 dak�ka 

5. grup 47 dak�ka Oran grubu 26 dak�ka Oran grubu 35 dak�ka 

6. grup 65 dak�ka R�t�m grubu 15 dak�ka R�t�m grubu 78 dak�ka 

7. grup 43 dak�ka Vurgu grubu 30 dak�ka Vurgu grubu 54 dak�ka 

Toplam 309 dak�ka 129 dak�ka 360 dak�ka 

Tablo 2’de görüldüğü g�b� başlangıç görüşmeler� 35 dak�ka �le 65 

dak�ka arasında değ�şmekte olup toplam 309 dak�ka sürmüştür. Süreç 

görüşmeler� 15 dak�ka �le 42 dak�kalık süreler �ç�nde sürdürülmüş ve toplam 

129 dak�kada tamamlanmıştır. Sonuç görüşmeler� �se 35 dak�ka �le 78 dak�ka 

arasında değ�ş�kl�k gösterm�ş ve 360 dak�kada tamamlanmıştır. 

Uygulama sürec� boyunca kullanılacak gözlem formları �se bütüncül b�r 

yaklaşımla ele alınmıştır. Araştırmanın alt problemler� d�kkate alınarak 

bel�rlenen olası temalar l�stelenerek gözlem sürec� ve gözlem temaları matr�s� 

oluşturulmuştur.  Gözlemlere başlanmadan önce, aynı n�tel�kler� taşıyan 

b�r�nc� öğret�m öğrenc�ler�nden b�r grup üzer�nde yarı yapılandırılmış olarak 

gel�şt�r�len taslak gözlem formları kullanılarak p�lot gözlemler yapılmıştır. 

P�lot gözlem denemes� sonunda ders�n sorumluluğunu üstlenen araştırmacının 

gözlem formuna yoğunlaşamadığı, bazı ver�ler� gözden kaçırdığı görülmüş, 

ders sonunda kamera kayıtlarının �zlenerek gözlem formunun 

doldurulmasının uygun olacağı kararına varılmıştır. Taslak formlar da bu 

doğrultuda oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu yolla doldurulan gözlem formu �ç�n 

uzman görüşü alınmış, uzmanların görüş ve öner�ler� doğrultusunda gerekl� 

değ�ş�kl�kler yapılarak, araştırmada kullanılab�lme n�tel�ğ� kazandırılmıştır. 

Gel�şt�r�len yapılandırılmamış gözlem formu aracılığıyla öğret�m materyal� 
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tasarımı sürec�n�n, öğretmen adaylarına neler kazandırdığı, ölçme ve 

değerlend�rme sürec�n�n nasıl �şled�ğ�, bu süreçte karşılaşılan zorlukların varsa 

neler olduğu ve bunların g�der�lmes�ne yönel�k neler yapıldığına yönel�k 

ver�lere ulaşılmıştır. 

Araştırmada kullanılan doküman �ncelemes� yöntem�nde öğretmen 

adaylarının dev�n�şsel kazanımlarını değerlend�rmek üzere b�reysel gel�ş�m 

dosyası/ portfolyo/ ürün seçk� dosyası değerlend�rmes� yöntem� kullanılmış, 

sınav yapılmamıştır. Ürün seçk� dosyasında bulunan, öz değerlend�rme 

formları,  akran değerlend�rmes� formları, kavram har�taları ve öğretmen adayı 

günlükler� ölçme ve değerlend�rmede kullanılmıştır. Dokümanlar; günlükler, 

raporlar, grup öz değerlend�rme ve grup akran değerlend�rmes�nden 

oluşmuştur. Grup öz değerlend�rme formu soruları, öğret�m materyal� tasarımı 

�le �lg�l� görüşler ve sanatsal düzenleme �lkeler�n�n öğret�m� �le �lg�l� görüşler� 

doğrultusunda hazırlanmış, anlaşılab�l�r ve tek boyutlu sorular olmuştur. Bu 

form uygulama sonunda b�r kez kullanılmıştır. Grup akran değerlend�rme 

formu �se öğretmen adaylarının uygulama çalışmasında araştırma konusu 

çerçeves�nde b�rb�rler�n� gözlemleyerek çalışmalarını değerlend�rmeler� 

amacıyla b�r kez kullanılmıştır.  

 

Araştırma Ver�ler�n�n Anal�z� 
Araştırmanın ver� çözümleme sürec�nde tümevarımcı b�r yaklaşım 

uygulanmıştır. Görüşme, gözlem ve doküman �ncelemes� yoluyla elde ed�len 

ver�ler elektron�k ortamda yazılı hale get�r�lerek Nv�vo 7 N�tel ver� 

çözümleme programında anal�z ed�lm�şt�r. Araştırma ver�ler�n�n anal�z� �çer�k 

anal�z� tekn�ğ�yle yapılmıştır. Araştırmada �ç geçerl�ğ� ve dış güven�rl�ğ� 

sağlamak �ç�n;  

1. N�tel bulgular doğrudan alıntılarla tanımlanarak yorumlanmıştır.   

2. Araştırmanın alt amaçları açık b�r b�ç�mde bel�rt�lm�ş ve araştırmanın 

çeş�tl� aşamalarının araştırmanın amaçları �le tutarlılığı sağlanmıştır.  

3. Bulguların anlamlılığını ve bütünlüğünü test etmek �ç�n �zlenecek 

n�tel yöntemlerde ve ver� kaynaklarında çeş�tlemeye g�d�lerek araştırmacı 

tarafından gel�şt�r�len anal�z stratej�s�yle bulguların �nandırıcılığı sürekl� test 

ed�lm�şt�r.  

4. Bulguların tutarlılığını sağlamak �ç�n temaları oluşturan kavram ya 

da söz öbekler�n�n kend� aralarında ve b�r temanın da b�r d�ğer�yle tutarlılığı 
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d�kkate alınarak değerlend�r�lm�ş ve anlamlı b�r bütün oluşturulup 

oluşturulmadığı test ed�lm�şt�r. B�r materyal gel�şt�rme uzmanı ve �k� alan 

uzmanının görüşler� alınarak kontrolü sağlanmıştır.  

5. Araştırmanın ver� toplama yöntemler�nden b�r� olan gözlem 

bulgularının oluşturulmasında bağımsız b�r gözlemc�den yararlanılmıştır.  

İçer�k anal�z� tekn�kler�n�n güven�rl�l�ğ� büyük ölçüde kodlama 

�şlem�ne bağlıdır (Gh�gl�one, 1978, akt. B�lg�n, 2006: 16). Bu �se, 

kodlayıcıların ve kodlama kategor�ler�n�n güven�rl�l�ğ�yle �lg�l�d�r (B�lg�n, 

2006: 16). Gökçe’ye göre (2006:109) kodlama güven�rl�l�ğ�, �çer�k anal�z�n�n 

temel �lkeler�nden b�r�, farklı kodlayıcılar tarafından benzer met�n öğeler�n�n 

aynı şek�lde yorumlanmasını gereğ�d�r. Bu araştırmanın kodlama 

güven�rl�l�ğ�n� sağlamak açısından araştırmacının yanında b�r alan uzmanı, b�r 

eğ�t�m programcısı kodlayıcı olarak katılmıştır. Kodlayıcılar arasında görüş 

b�rl�ğ� aşağıdak� çalışmalarla gerçekleşt�r�lm�şt�r: 

P�lot uygulamanın görüşme kayıtlarından �k�s� tesadüfî örneklem olarak 

seç�lm�ş, sadece araştırmanın problem cümles�yle kodlayıcılara ver�lm�şt�r. 

Kodlayıcılar ham ver�ler� b�rb�r�nden bağımsız olarak kodlamışlar, I. 

kodlayıcı 36, II. kodlayıcı 32, III. kodlayıcı 33 kod bulmuştur. Bulunan kodlar 

benzeşen ve ayrışan kodlar olarak �şaretlenm�şt�r. M�les ve Huberman (1994: 

64) benzeşen  kodları “Görüş B�rl�ğ�” ayrışan  kodları �se “Görüş Ayrılığı” 

olarak adlandırmakta ve kodlayıcı güven�rl�ğ� �ç�n Uzlaşma Yüzdes� = Görüş 

B�rl�ğ� / (Görüş B�rl�ğ� + Görüş Ayrılığı) * 100 formülünü önermekted�r.  

Tablo 3. Kodlama Güven�rl�ğ� Çalışması I 

I. Kodlama 
Kod 

Sayısı 

I. ve 

II. 

Kod 

Sayısı 

I. ve 

III. 

Kod 

Sayısı 

II. ve 

III. 

Ortalama 

Uyum 

Görüş 

B�rl�ğ� 

 

36-32 26 

 

36-33 24 

 

33-32 25 

 

% 70,6 

Görüş 

Ayrılığı  12 10  9 

Uyum  %68 %70,5 %73,5 

 
Tablo 3’de  görüldüğü g�b� I. ve II. kodlayıcı arasında .68, I. ve III. 

kodlayıcı arasında .70,5, II.ve III. kodlayıcılar arasında .73,5 l�k uyum, üç 

kodlayıcı arasında yaklaşık .70,6 düzey�nde uyum bulunmuştur. Araştırma 
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sorusunun sınırları ve buna bağlı olarak araştırmanın alt problemler� 

bel�rlenmed�ğ� �ç�n kodlayıcılar arasında alt düzeyde b�r uyum sağlanmıştır.  

Araştırmacı araştırmanın amacı, araştırma problem� ve alt problemlerle 

b�rl�kte p�lot görüşme kayıtlarından y�ne tesadüfî örneklemle başka �k� 

öğretmene a�t görüşme deş�freler�n� d�ğer kodlayıcılara ulaştırmıştır. Üç 

kodlayıcı b�r araya gel�p, �lk kodlamanın sonuçlarını tartışarak yen� 

kodlamanın sınırları bel�rlenm�şt�r. Temat�k b�r yaklaşımla kodlama yapılması 

konusunda görüş b�rl�ğ�ne varılmış ve kodlama sonunda I. kodlayıcı 33, II. 

kodlayıcı 32, III. kodlayıcı 35 kod bulmuştur. 

Tablo 4. Kodlama Güven�rl�ğ� Çalışması II 

II. 

Kodlama 

Kod 

Say. 

I. ve 

II. 

Kod 

Say. 

I. ve 

III. 

Kod 

Say. 

II. ve 

III. 
Ort.Uy. 

Görüş 

B�rl�ğ� 

33-32 

31 

33-

35 

31 

32-35 

29 

%89 Görüş 

Ayrılığı  
2 4 6 

Uyum  %94 %89 %83 

 

Tablo 4’de görüldüğü g�b� I. ve I. kodlayıcı arasında .94, I. ve III. 

kodlayıcı arasında .89, II.ve III. kodlayıcılar arasında .83 lük uyum, üç  

kodlayıcı arasında yaklaşık .89 düzey�nde uyum bulunmuştur. M�les-

Huberman güven�rl�k formülü değer�n�n .70’den yukarı kodlamalarının 

güven�l�r olduğunu göstermekted�r. (Akay, 2010: 90). Kodlayıcıların alt 

problemler� göz önünde bulundurmaları ve tema odaklı kodlamaya 

yönelmeler� kodlayıcılar arasındak� “uzlaşma yüzdes�n�” yükseltm�şt�r.  N�tel 

ver� anal�z�nde kodlayıcılar arasındak� uyum düzey�, kodlama güven�rl�l�ğ�n�n 

gösterges� olarak değerlend�r�ld�ğ�nde kodlayıcılar arasında yüksek düzeyde 

görüş b�rl�ğ� oluştuğu şekl�nde yorumlanmış ve esas uygulama sonuçlarının 

kodlanmasında da benzer çalışmalar yapılmıştır. 

 

Bulgular 
Araştırmada “Res�m-�ş öğretmen adaylarının �lköğret�m okulları 

öğrenc�ler�ne sanatsal düzenleme �lkeler�n�n öğret�m�ne yönel�k öğret�m 

materyal� tasarım sürec�n�n öğretmen adaylarının dev�n�şsel (ps�komotor) alan 
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kazanımlarına etk�s� nasıldır?“ sorusuna yanıt aramak amacıyla elde ed�len 

ver�ler ve yorumları aşağıda sunulmuştur: 

Model 1. Öğret�m Materyal� Tasarımına İl�şk�n Dev�n�şsel (Ps�komotor) Alan 

Kazanımları 

 
Model 1’de görüldüğü g�b� çalışma sürec�n�n sonunda öğretmen 

adaylarının z�h�n har�tası, kavram har�tası, b�lg� har�tası, çalışma yaprağı, 

an�masyon hazırlama g�b� �k� ya da üç boyutlu öğret�m materyal� tasarlama 

becer�ler� ed�nd�kler� ve sunum tekn�kler�n� etk�l� kullanma becer�s� 

kazandıklarına �l�şk�n kodlar bulunmuştur. 

Tablo 5. Öğret�m Materyal� Tasarımına İl�şk�n Dev�n�şsel (Ps�komotor) Alan 

Kazanımları 

Kodlar 

Ahenk 

Grubu 

Denge 

Grubu 

Hareket 

Grubu 

Koram 

Grubu 

Oran 

Grubu 

R�t�m 

Grubu 

Vurgu 

Grubu 

 

Frekans 

B�lg� har�ta. 0 4 5 2 2 2 1 16 

Z�h. har�ta. 1 2 4 1 2 0 4 14 

Üç bo. Tas.      1 4 4 2 0 2 1 14 

Kavr. har�t. 1 2 4 3 1 1 0 12 

Sunum tek. 1 1 4 1 1 1 1 10 

Pow. po�nt 0 1 1 1 0 0 0 3 

Çalış.yapr. 0 1 0 0 1 0 0 2 

An�masyon 0 1 0 0 0 0 0 1 

Frekans 4 16 22 10 7 6 7 72 

Tablo 5’de görüldüğü g�b� sanatsal düzenleme �lkeler�n�n öğret�m�ne 

yönel�k öğret�m materyal� tasarlama sürec�nde dev�n�şsel (ps�komotor) alan 

kazanımlarını sırasıyla; %  22,2  b�lg� har�taları, %   19,4 z�h�n har�taları ve 

aynı oranla üç boyutlu tasarımlar,  %  16,6’ kavram har�taları, %  13,8 etk�l� 

sunum tekn�kler�n� kullanma, % 4,1  Powerpo�nt sunular,  % 2,7  çalışma 

yaprakları ve % 1,3 an�masyonlar oluşturmaktadır. Öğretmen adaylarından 

elde ed�len ver�lerde b�lg� har�taları, kavram har�taları ve z�h�n 
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har�talarıyla �lg�l� �fadeler�n çoğu aynı açıklamaların �ç�nde yer aldığından 

dolayı ortak çözümlenmes� uygun bulunmuştur. Öğretmen adaylarından b�lg� 

har�talarıyla �lg�l� on altı, z�h�n har�talarıyla �lg�l� dört, kavram har�talarıyla 

�lg�l� on �k� açıklama alınmıştır. Bu açıklamalarda adaylar sanatsal düzenleme 

�lkeler�n�n öğret�m�ne yönel�k b�lg�, kavram ve z�h�n har�taları tasarlamanın 

yararlı olduğuna �nanmakta ve bu çalışmaları meslek yaşamlarında 

kullanab�lecekler�n� �fade etmekted�rler. İlg�l� �fadelerden örnekler aşağıda şu 

şek�lde sıralanmaktadır: 

R�t�m S: Sanatsal düzenleme �lkeler� �le �lg�l� konu ver�l�yor b�ze. Araştırma 

yapıyoruz….Ben f�kr�m� söylüyorum, b�r başka arkadaşım f�kr�n� söylüyor. …. 

Sonuçta f�k�rler�m�z ortak b�r noktada b�rleş�yor. İşbölümü yapıyoruz. 

B�rb�r�m�z�n çalışmalarını kontrol ed�yoruz. B�rb�r�m�z�n eks�kler�ne 

bakıyoruz.  Kullanışlı olacak b�r şek�lde ortaya b�r şeyler çıkarıyoruz. Slayt 

düzenlemes�, b�lg� har�tası, kavram har�tası, z�h�n har�tası ortaya çıkıyor 

konumuzla �lg�l�…. 

R�t�m S: Slaytımızı oluştururken b�rçok kaynaktan b�lg� topladık. İnternetten, 

k�taplardan, derg�lerden ve daha b�rçok kaynaktan yararlandık. Konumuzla 

�l�şk�l� olab�lecek her b�lg�y� �nceled�k, res�mler� topladık.  Bu da olab�l�r, o da 

olab�l�r düşünces�yle kesel�m, yapıştıralım derken b�rçok şey� öğrend�ğ�m�z� 

fark ett�k ve özell�kle de arkadaşlarımıza sunduğumuzda öğrend�kler�m�z�n 

pek�şt�ğ�n� gördük. 

Koram M: …kavram har�taları, z�h�n har�taları, b�lg� har�taları b�r şey�, b�r 

olayı, b�r konuyu kavrayab�lmekte çok çok �y� yan�. Öğretmenl�k hayatımda ve 

y�ne d�ğer dersler�mde oldukça yararlanab�l�r�m. 

Denge M:…D�ğer derslerde de herhang� b�r konunun öğrenc�lere 

anlatılmasında kavram har�tası, z�h�n har�tası veya �k� boyutlu, üç boyutlu 

materyaller�n kullanılması yararlı olur. 

R�t�m G: Kavram har�tası, z�h�n har�tası ve b�lg� har�tasının yararını çok 

gördük. Onları yaptıktan sonra zaten anlamadıklarımızı da anladık. 

Hazırlarken konumuzun her b�r bölümünde gözümüzde canlandı.  

Denge M: Bu derste yaptığımız b�lg� har�tası, z�h�n har�tası, kavram har�tası, 

çalışma yaprakları ve d�ğer öğrend�kler�m�z� daha sonraları da 

kullanab�leceğ�z. Zaten burada yaptığımız çalışmalar b�r başlangıç oldu. 

Kend�m�z artık bu tarz öğret�m materyaller� gel�şt�reb�l�r�z. O şek�lde gel�şe 

gel�şe g�decek. İler�de çok �ş�m�ze yarayacağını düşünüyorum ben. 
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Hareket O: Z�h�n har�taları ben�m çok �lg�m� çekm�şt�. Z�h�n har�talarını 

gel�şt�rmeye çalıştığımız süreç çok güzel ve öğret�c� oldu ben�m �ç�n. Bu 

öğrend�kler�m� d�ğer dersler�mde de kullanab�l�yorum.  

Öğretmen adaylarının b�lg�, kavram ve z�h�n har�talarının tasarımından 

zevk aldıkları R�t�m G. kodlu öğretmen adayının “Ders� anladıktan ve bazı 

şeyler kafamıza oturduktan sonra ders� çok zevkl� bulmaya başladık. Kavram 

har�taları, z�h�n har�taları, b�lg� har�taları b�z�m tarafımızdan üret�ld�kçe key�f 

almaya başladık.” şekl�ndek� �fades�nde yansıtılmaktadır. Aşağıdak� 

�fadelerde öğretmen adaylarının kavram har�tası hazırlarken yen� f�k�rler 

ürett�kler�, sanatsal düzenleme �lkeler�n� kavradıkları ve bu uygulamalardan 

zevk aldıkları yönünde benzer söylemlerde bulundukları görülmekted�r: 

Hareket O: B�rkaç haftadır �ç�ne g�rd�ğ�m�z uygulama seçt�ğ�m�z b�r sanatsal 

�lke �le �lg�l� b�lg�ler� toparlama, kavram har�taları oluşturma, z�h�n har�taları 

oluşturma güzel oluyor. Bu �lke �le �lg�l� daha çok f�k�r üretmem�z� sağlıyor. 

Denge M: Yen� yen� şeyler öğren�yorum. Mesela ben daha öncelerden pek 

anlayamıyordum kavram har�tası, b�lg� har�tası, z�h�n har�tası g�b� şeyler�. 

Burada bu tür şeyler� oluştururken, öğrenmeye başladığımı h�ssett�m. Denge 

konusunu ç�zelgelere, har�talara, görsellere dökmek hoşuma g�d�yor. Daha da 

üzer�nde çalışmak �st�yorum bunların. 

Yukarıdak� alıntılarda da görüldüğü g�b� öğret�m materyal� tasarım 

sürec�nde öğrenenler�n tamamı seçt�kler� sanatsal düzenleme �lkes� �le �lg�l� 

olarak b�r kavram har�tası yapmışlardır. Kavram har�tası yaparak konuyu 

“pek�şt�rd�kler�n�”,  “daha �y� anladıklarını” ve “kavram har�tası 

hazırlanmasının zor olmasına rağmen gel�ş�mler�ne katkı sağladığını” 

bel�rtm�şlerd�r. Bu  görüşler,  öğrenc�ler�n  kend� öğrenmeler�n� kend�ler�n�n 

oluşturmalarının onların algılamalarını olumlu yönde etk�led�ğ�n� 

göstermekted�r.  

Öğretmen adaylarının b�lg� har�tası, z�h�n har�tası, kavram har�tası 

tasarımından zevk almalarına rağmen hazırlama aşamasında zorluk çekt�kler� 

yönünde Denge M. kodlu öğretmen adayının “B�lg� har�tası nasıl hazırlanır, 

o konuda b�raz sıkıntı çekt�k…” ve R�t�m S. kodlu öğretmen adayının “Z�h�n 

har�tası, b�lg� har�tası g�b� şeylerde uyarılarınıza çok �ht�yacımız oldu….” 

şekl�ndek� �fadeler� olmuştur. 42 kodlu gözlem kaydında “Öğret�m 

elemanından yardım �sted�ler, hazırladıkları b�lg� har�tasının �çer�ğ�n�n 

yeters�z olduğunu bel�rtt�ler, öğret�m elemanı arka arkaya düşünmeye 
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Üç Boyutlu Tasarım �le �lg�l� olarak altı gruptan on dört açıklama alınmıştır. 

Öğretmen adaylarının üç boyutlu öğret�m materyal� tasarımında özell�kle 

öğret�m materyal tasarım �lkeler�ne uygun olması konusunda zorlandıkları 

yönündek� �fadeler aşağıda sıralanmıştır: 

Hareket N:...kavram har�tası, b�lg� har�tası hazırladık ve bunu �lk başta 

mıknatıslı d�ye düşündük. Ama han� o daha sert, dışına da metal b�r şey ağır 

olacağı ve çocukların kullanımına uygun olmayacağı �ç�n b�z onun yer�ne cırt 

cırtlı şeyler oluyor ya hocam, mukavva onlardan bulmayı terc�h ett�k. Daha 

haf�f olacağını düşündük. 

Hareket Z: Hep üç boyutlu falan düşündük. S�z b�ze “Amaca uygun olmalı 

ded�n�z. Buna baktığımda ben hareket� görmüyorum, hareket� yansıtab�lmel�” 

şekl�nde eleşt�rd�n�z. “Önce durağan daha sonra hareket katacak şeyler olsun 

k� hareket ortaya çıksın. Ney�n yan� resme ney�n hareket kattığını b�z 

göreb�lel�m” falan ded�n�z. Eleşt�r�ler�n�zden sonra b�z de bu materyal� 

tasarladık…. 

Hareket Z:…üç boyutlu materyal konusunda zorlandık. İlköğret�m çocuğunun 

sev�yes�ne göre ayarlamada zorlandık ama son anda toparladık her şey�. 

Öğret�m materyal� tasarım sürec�nde çalışma yaprağı hazırlama �le 

�lg�l� olarak �k� gruptan �k� açıklama alınab�lm�şt�r.  Koram M: kodlu öğretmen 

adayının “Bunlar (çalışma yaprakları) g�deceğ�m yolun genel hatları oluyor. 

Bu b�lg�ler�n üstüne koyacağım öğretecekler�m�. Bu nedenle çok etk�l� 

buluyorum ve yapmaya çalışıyorum “ şekl�nde �fades� olmuştur. Aynı şek�lde 

Oran G. kodlu adayın “…çalışma yaprağı daha önces�nde ve d�ğer 

dersler�m�zde h�ç kullanmadığımız şeyler ama aslında çok faydalı 

şeylerm�ş….Kes�nl�kle bundan sonrasında kullanacağım.” şekl�ndek� �fades� 
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yönlend�r�c� sorular sorarak çalışmaya yöneltt�. Öğrenenler heyecanlandı ve 

�k� tasarım ürett�ler, sev�nçl�yd�ler, tasarımlarını d�ğer gruplarla paylaştılar” 

�fadeler� de bu bulguyu desteklemekted�r. Y�ne aynı gözlem kaydındak� 

“Dersl�k uğultulu, öğret�m elmanı b�r gruba katılmış, gruptak� herkes b�r şeyler 

göster�p sorular yönelt�rken d�ğer gruplar kend� aralarında konuşuyor, notlar 

alıp ç�z�mler yapıyorlar. Ortaya çıkardıkları z�h�n har�taları �le �lg�l� olarak 

f�k�r alış ver�şler�nde bulunuyorlar, yaptıklarını kenara atıp yen� baştan 

başlıyorlar, öğret�m elemanından destek �st�yorlar” şekl�ndek� �fade de bu 

bulguyu doğrulamaktadır.



 

 

�le bu öğret�m materyal�n yararına �nandığını ve �ler�de kullanma konusunda 

�stekl� olduğunu göstermekted�r.  

An�masyon hazırlama kodu �le �lg�l� olarak b�r gruptan yalnızca b�r 

�fade gelmes� adaylarının bu konuya olan �lg�ler�n�n az olduğunu 

göstermekted�r. Öğretmen adaylarının powerpo�nt sunumlar hazırlama ve 

sunumlarında etk�l� sunum tekn�kler�n� kullandıklarına yönel�k �fadeler� slayt 

hazırlama kodu altında toplanmıştır. Slayt hazırlama kodu �le �lg�l� olarak 

grupların tamamından otuz açıklama alınmış alıntılardan örnekler aşağıda 

sunulmuştur: 

Ahenk N: Slaytımızı cümle cümle okuyarak, cümle bozuklukları varsa 

düzelterek hazırlıyoruz. Bu düzeltmeler� yaparken de konumuzu (ahenk) 

kavrayıp, öğreneb�l�yoruz… 

Denge M:… Slayt yapıyoruz mesela, herkes katılıyor. Bey�n fırtınası şekl�nde  

çıkıyor yan�. 

Oran G: …Slaytları oluştururken s�z “bunu �lköğret�m �k�nc� kademeye göre 

yapın veya altıncı sınıfa göre yapın” d�yorsunuz ya. Ben bunları hang� gruba 

göre ne şek�lde nasıl anlatacağımı b�l�yorum artık…. 

Öğretmen adaylarının �fadeler� �ncelend�ğ�nde öğretmen adaylarının 

slayt tasarımı yapmanın ve sunmanın onların meslek� deney�m 

kazanmalarında yararlı olduğuna �nandıkları görülmekted�r. Hareket G. kodlu 

adayın aşağıda sıralanmıştır. Açıklamalar �ncelend�ğ�nde sunular 

hazırlanırken �lg� çek�c�l�k, görsell�k, res�m yazı �l�şk�ler�ne d�kkat ed�ld�ğ� 

görülmekted�r. Aşağıdak� �fadelerde bu durum şu şek�lde yansıtılmıştır: 

Hareket G: Slaytları hazırlarken d�kkat ett�k zaten. Yazı han� çok fazla 

olmasın, �lg� dağılmasın ve görsellere daha fazla önem verd�k. Mesela 

eleşt�r�rken d�ğerler�n�, öyle ona bakarak eleşt�rd�k.  

R�t�m S:…Slaytı hazırlarken cümleler� kaynaklardan seçerek aldık ve 

öğrenc�ler�n sev�yeler�ne uygun hale get�rd�k.  

Öğretmen adayları sunumlarını hazırlarken etk�l� sunum tekn�kler�n� 

göz önünde bulundurduklarına �l�şk�n açıklamalar da bulunmuşlardır. R�t�m 

grubunun Oran grubuna yönel�k yaptığı akran değerlend�rmes� de bu durumu 

“…B�lg�ler, ver�len örneklerle örtüşmüştü. Slayt amacına uygun hazırlanmış. 

Sunum �se; akıcı, duru ve d�kkat� konuya çekerek sunum yapılmıştı. Bu grubun 

anlatımında d�kkat�m dağılmadı. Grup üyeler�n�n yüzler� b�zlere dönüktü ve 

bu durumdan mutluluk duydum. Onlara teşekkür eder�m…” şekl� �le 
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özetlemekted�r. Aynı görüşü R�t�m S. ‘n�n günlük kaydı şu şek�lde 

desteklemekted�r: 

“Sunumlarını �zley�c�lere sırtlarını dönüp sürekl� projeks�yona bakarak 

yaptılar ve göz kontağı kurmadılar. Kollar b�rb�r�ne bağlı olarak sunum 

yapıldı. Ancak sunumun genel kurallarına göre kolları bağlı olarak anlatmak 

çok yanlıştı. Kolları bağlamak �let�ş�me kapalılığın �fades� ve ben bu �fadeden 

çok etk�lend�m….”(R�t�m S. günlük kaydı 2). 

Aşağıdak� açıklamalarda sunumlar sırasında öğretmen adaylarının 

heyecan yaşadığı, beden d�l�n� kullanmada, ses�n� kullanmada, sınıfla göz 

teması kurmada d�kkatl� oldukları, sunumlar sırasında b�rb�rler�n� 

tamamladıkları, böylece sınıf yönet�m�nde deney�m kazandıkları 

görülmekted�r.  

Ahenk E: Öğretmen olduğumuzda en azından nasıl b�r sunum yapacağımızı 

ayrıntılı olarak öğrend�k.  

Hareket N:…kend�m�z� kameradan ders anlatırken �zled�k. El�m�zdek� 

kâğıtlarla falan çok oynamışız. Sürekl� çev�r�p durmuşuz…b�le aynı şey� 

yapmış, oysa çok sak�n görünürdü. Üçümüzde aynı anda aynı hareketler� 

yapmışız. Çok kom�kt� gerçekten…. 

Hareket Z: Ama grubumuz oldukça uyumluydu. Örneğ�n sunumları yaparken 

han� b�r�m�z d�ğer�n�n açığını kapattı. Ya da b�r�m�z sustuğunda d�ğer� devam 

ett�. 

Koram M: B�z de çok alkışlandık. S�z derste daha önce uyardığınız �ç�n 

konuyu arkadaşlarıma yönel�k anlatmaya d�kkat ett�m. Heps� �le tek tek göz 

teması kurdum. Heps� gerçekten d�nl�yorlardı. Sunumuz b�tt�kten sonra gayet 

�y� bulundu.  

Oran M: Konuyu anlatırken aklımızda sorular oluştu. Ne yapacağız acaba? 

Sonra üzer�ne yoğunlaşmaya çalıştık. Aralarda gerg�n ortamlar oldu. Ondan 

sonra yavaş yavaş toparladık. Kend�m�z� mot�ve ett�k. B�raz destek �sted�k. 

Sonra buraya sunuma çıktık. B�raz heyecanlandık. Sınıfın �lg�s�n� çekt�ğ�m�z� 

görünce rahatladık. 

R�t�m S: Hocam s�z “eğer ses tonunuz aynı düzeyde g�derse d�nley�c�ler�n 

d�kkat� dağılır” dem�şt�n�z ya. Anlatırken b�rden aklıma o geld� ve b�raz ses�m� 

yükseltmeye başladım. 
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Tartışma, Sonuç ve Öner�ler 
Öğret�m materyal� tasarım sürec�nde öğretmen adaylarının tamamı 

seçt�kler� sanatsal düzenleme �lkes� �le �lg�l� olarak b�lg� har�tası, z�h�n har�tası, 

kavram har�tası, çalışma yaprakları, slayt, an�masyon ve üç boyutlu öğret�m 

materyaller� tasarlamışlardır. Adaylar öğret�m materyal� tasarımı yaparak 

sanatsal b�ç�mlend�rme �lkeler� �le �lg�l� konuları “pek�şt�rd�kler�n�”,  “daha �y� 

anladıklarını” ve “bu öğret�m materyaller�n�n hazırlanmasının zor olmasına 

rağmen gel�ş�mler�ne katkı sağladığını” bel�rt�lm�şlerd�r. Bu görüşler, 

öğrenc�ler�n kend� öğrenmeler�n� kend�ler�n�n oluşturmalarının onların 

algılamalarını olumlu yönde etk�led�ğ�n� göstermekted�r. Öğretmen  adayları  

sanatsal düzenleme �lkeler�n�n öğret�m�ne yönel�k b�lg�, kavram ve z�h�n 

har�taları tasarlamanın yararlı olduğuna �nanmakta ve bu çalışmaları meslek 

yaşamlarında kullanab�lecekler�n� �fade etmekted�rler. Elde ed�len bulgular 

Yanpar Şah�n’�n (2004: 11) çalışmasının öğrenc�ler�n özell�kle, b�r ün�tedek� 

b�lg�ler� bütün halde görmey� sağlayan dosyaları oluşturmaktan ve ün�ten�n 

bütünleşt�r�lmes�n� ve anlamlı hale get�r�lmes�n� sağlayan kavram har�tası 

hazırlamaktan zevk aldıkları yönündek� bulguları �le örtüşmekted�r. Yanpar 

Şah�n’�n (2004: 11) yaptığı araştırmada kavram har�taları �le �lg�l� 

algılamaların öğrenc�ler�n bu materyal� hazırlamaktan zevk aldıklarını 

göstermekted�r. Altıntaş ve Altıntaş’ın (2008: 65) yaptığı başka b�r araştırma 

bulguları �se kavram har�taları �le �şlenen ders�n somut hale get�r�lmes� ve 

öğrenc�ler�n derste akt�f olmalarından dolayı öğrenmey� zevkl� hale get�rerek 

başarıyı yükseltt�ğ�n� göstererek bu araştırmanın bulguları �le örtüşmekted�r.  

Slayt hazırlama, b�lg�, kavram ve z�h�n har�taları �le üç boyutlu öğret�m 

materyaller� hazırlama ve çalışma yapraklarıyla tanışmaları ve tasarlamaları 

öğretmen adaylarının sanatsal düzenleme �lkeler�n� kavramalarında etk�l� 

olduğu g�b�, öğret�m materyal� tasarımlarına da katkı sağladığı ve alt yapı 

oluşturduğu söyleneb�l�r. 

Öğretmen adaylarının b�lg� har�tası, z�h�n har�tası, kavram har�tası 

tasarımından zevk almalarına rağmen hazırlama aşamasında zorluk çekt�kler� 

görülmüştür. Öğretmen adaylarının z�h�n har�tası, b�lg� har�tası g�b� görsel 

materyaller� oluştururken zorlandıkları ve öğret�m elemanının desteğ�ne 

�ht�yaç duydukları R�t�m S. Kodlu öğretmen adayının �fades�nde Z�h�n 

har�tası, b�lg� har�tası g�b� şeylerde uyarılarınıza çok �ht�yacımız 

oldu….şekl�nde yansıtılmıştır. Adaylarının üç boyutlu öğret�m materyal� 
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tasarımında özell�kle öğret�m materyal tasarım �lkeler�ne uygun olması 

konusunda zorlandıkları yönünde �fadeler� olmuştur. Adaylardan Denge Ş: 

“Seçt�ğ�m�z sanatsal düzenleme �lkes� �le �lg�l� olarak �lk kez b�r kavram 

har�tası hazırlıyoruz. İlk olduğu �ç�n de b�raz sıkıntı çek�yoruz. B�ze b�r tablo 

verm�şt�n�z ya. Oradan bakıp, d�ğer b�lg�lere göre onu har�taya uygulamaya 

çalışıyoruz. Başlangıçta kafamız karışıyordu ama ş�md� neredeyse bütün 

sanatsal �lkeler �le �lg�l� yapab�l�yoruz bunu” şekl�nde bu durumu kısaca 

özetlemekted�r. 

Öğretmen adaylarından çok azı çalışma yaprakları öğret�m materyal�n 

yararına �nandığını ve �ler�de kullanma konusunda �stekl� olduklarını 

bel�rtm�şlerd�r. Buna rağmen çalışma yapraklarının öğrenc�ler�n derse karşı 

�lg�s�n� artırdığı ve başarıyı olumlu yönde etk�leyen özel�klere sah�p olduğu  

hususunda çeş�tl� çalışmalar bulunmaktadır (Kurt ve  Akden�z, 2002; Özmen 

ve Yıldırım,  2005, akt. Er Nas, Çepn�, Yıldırım ve Şenel, 2007: 2). 

Devec�oğlu, Akden�z ve Ayvacı’nın (2005: 69) yaptıkları çalışmada öğretmen 

adaylarının materyal gel�şt�rme sürec�nde çalışma yaprakları hazırlama 

davranışları gel�şt�rd�kler� bel�rlenm�şt�r.  

Öğret�m materyal� tasarım sürec�nde öğretmen adaylarının tamamı 

slayt tasarımı yapmışlardır. Slayt tasarımı yapmanın ve sunmanın onların 

meslek� deney�m kazanmalarında yararlı olduğuna �nandıkları görülmekted�r. 

Öğretmen adayları slayt tasarımı yapmanın ve sunmanın onların meslek� 

deney�m kazanmalarında, s�steml� çalışmalarında, yardımlaşmalarında ya da 

rekabet etmeler�nde etk�l� olduğu söyleneb�l�r. Öğretmen adaylarının 

sunularını hazırlarken �lg� çek�c�l�k, görsell�k, res�m yazı �l�şk�ler�ne d�kkat 

etmeler�n�n yanı sıra etk�l� sunum tekn�kler�n� de uygulamaya çalıştıkları 

görülmüştür.  Öğretmen adayları sunum sırasında heyecan yaşamışlar, beden 

d�l�n� kullanmada, ses�n� kullanmada, sınıfla göz teması kurmada d�kkatl� 

oldukları, sunumlar sırasında b�rb�rler�n� tamamladıkları, böylece sınıf 

yönet�m�nde deney�m kazandıkları görülmekted�r. Devec�oğlu Kaymakçı ve 

Yıldırım’ın (2008) yaptıkları çalışmanın öğretmen adaylarının grup hal�nde 

gel�şt�rd�kler� materyallerle �lg�l�, ders sunularını b�zzat kend� sınıf 

arkadaşlarının karşılarında yapmaları onları, �lk defa sunu yapmış olmalarının 

verd�ğ� heyecanı yenmen�n yanında ver�len dönütlerle eks�kler�n� 

bel�rlemeler� bakımından da olumlu b�r etk�s� olduğu yönündek� bulguları bu 

araştırmanın bulguları �le paralell�k göstermekted�r. Öğretmen adaylarının 
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öğret�m materyal� tasarlama becer�ler� kazandıkları/gel�şt�rd�kler�,  ses�n� ve 

beden d�l�n� kullanma becer�s� kazandıkları söyleneb�l�r. 

Araştırma sonuçlarından hareketle;  öğretmen adaylarına dev�n�şssel 

(ps�komotor) becer�ler kazandıran etk�leş�ml� öğrenme yaklaşımlarının 

yaygınlaştırılması, öğret�m teknoloj�ler� ve materyal tasarımı ders�n�n �k� 

yarıyılı kapsayacak şek�lde programlanması ve bu ders�n alan uzmanlarınca 

yürütülmes�, görsel sanatlar öğret�m�ne yönel�k öğret�m  materyaller�n�n 

tasarlanması, tasarlanan öğret�m materyaller�n�n etk�l�l�ğ�n�n denenerek, 

çoğaltılıp görsel sanatlar öğretmen ve öğrenc�ler�yle buluşturulması 

öner�lmekted�r. 

 

 
374

El�f MAMUR YILMAZ-Sema BİLİCİ
Öğretim Materyali Tasarım Sürec�n�n Res�m-İş Öğretmen Adaylarının Dev�n�şsel (Ps�komotor) Alan 
Kazanımlarına Etk�s�
 



 

 

Kaynakça 
Asan, A. (2002). Pre-serv�ce teachers’ use of technology to create ınsruct�onal mater�als: A 

school-college partnersh�p. Technology, Pedagogy and Educat�on, 

Ç�lent�, K. (1992). Eğ�t�m teknoloj�s� ve öğret�m. Ankara: Kadıoğlu Matbaası. 

Devec�oğlu Kaymakçı, Y. ve Yıldırım, N. (2008). F�z�k ve k�mya öğretmen adayları �ç�n 

öneml� b�r kazanım; öğret�m teknoloj�ler�n� b�lme ve kullanma. Trabzon: KTÜ Fat�h 

Eğ�t�m Fakültes� OFMA. 

Er�şt�, S. D. (2005). Graf�k tasarım �lkeler�ne dayalı olarak gel�şt�r�lm�ş etk�leş�ml� eğ�t�m 

cd’ler�n�n �lköğret�mde temel sanat elemanlarının öğret�m�nde etk�l�l�ğ�. Doktora tez�, 

Anadolu Ün�vers�tes� Eğ�t�m B�l�mler� Enst�tüsü. Esk�şeh�r. 

Genty, C. G. (1994). Introduct�on to �nstruct�onal development: Process and techn�gue. 

Belmont Cal�forn�a: Wadsworth Pupl�sh�nch Company. 

Grab�nger, S. (1999). Instruct�onal strateg�es �n d�sance sc�ence courses: Can the web 

�mprove undergraduate sc�ence educat�on? İnternet adres�: http:// web. Uccs. 

edu/bgadd�s/leadersh�p/l�trev�ewD2.html. adres�nden 03.07.2005 tar�h�nde alınmıştır. 

Gündüz, S., ve Odabaşı, F. (2004). B�lg� Çağ�nda Öğretmen Adaylarının Eğ�t�m�nde Öğret�m 

Teknoloj�ler� ve Materyal Gel�şt�rme Ders�n�n Önem�. TOJET: The Turk�sh Onl�ne 

Journal of Educat�onal Technology, 3(1). 

Jonassen, D. H.(2002). Learn�ng to solve problems w�th technology: A construct�v�st 

perspect�ve. (2 nd ed�t�on). Upper Saddle R�ver, NJ: Prent�ce Hall. 

K�rschner, P., & Sel�nger, M. (2003). The state of affa�rs of teacher educat�on w�th respect to 

�nformat�on and commun�cat�ons technology. Technology, Pedagogy and 

Educat�on, 12(1), 5-17. 

Mamur Yılmaz, E. (2014). Görsel Sanatlar Öğretmen Adaylarının İlköğret�m Okulları 

Öğrenc�ler�ne Sanatsal Düzenleme İlkeler�n�n Öğret�m�ne Yönel�k Öğret�m Materyal� 

Tasarım Süreçler�. Yayımlanmamış Doktora Tez�. Gaz� Ün�vers�tes� Eğ�t�m B�l�mler� 

Enst�tüsü. 

Senemoğlu, N. (1998). Gel�ş�m, öğrenme ve öğret�m: Kuramdan uygulamaya. Ankara 

Enst�tüsü Güzel Sanatlar Eğ�t�m� Anab�l�m Dalı Res�m-İş Öğretmenl�ğ� B�l�m Dalı. 

Ankara. 

Setterhwa�te, L. (1990). Instruct�onal med�a: Mater�als product�on and ut�l�zat�on. Kendal-

Hurt Pupl�sh�ng Company.. 

Uşun, S. (2006). Öğret�m teknoloj�ler� ve materyal tasarım: tasarım seç�m, gel�şt�rme, 

kullanım, yönet�m değerlend�rme. Nobel Yayın Dağıtım.  

Yaşar, O. (Yaz, 2004). İlköğret�m sosyal b�lg�ler dersler�nde görsel materyal kullanımı �le 

coğrafya konularının eğ�t�m ve öğret�m�. M�ll� Eğ�t�m Derg�s�, 163. 

YÖK (1998). Res�m-İş Öğretmenl�ğ� Programı, Ankara: 

 

 

 

 

375

KSBD, İlkbahar 2017, y. 9, s.353-382



 

 

Res�m-İş Eğ�t�m� Öğretmen Adaylarının  

Gel�şt�rd�kler� Öğret�m Materyaller�nden Örnekler 

Şek�l 2. “Hareket” Konulu Üç Boyutlu Öğret�m Materyal�
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Şek�l 4.  “R�t�m” Konulu Üç Boyutlu Öğret�m Materyal�

Şek�l 5.  “R�t�m” Konulu Üç Boyutlu Öğret�m Materyal�
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Şek�l 6. “Değer” Konulu Kavram Har�tası

Şek�l 7.  “Yön” Konulu Kavram Har�tası
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Şek�l 8.  “Denge” Konulu Çalışma Yaprağı

Şek�l 9.  “Zıtlık” Konulu Çalışma Yaprağı
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Şek�l 12.   “Ahenk” Konulu B�lg� Har�tası
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Şek�l 13.  “Oran -Ölçü” Konulu B�lg� Har�tası
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 Değerler Eğ�t�m� ve Türkçe Öğret�m�nde Değer Eğ�t�m� 

Üzer�ne Yapılan Araştırmalara İl�şk�n Kaynakça 

Denemes�* 
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Öz 

Bu araştırmanın amacı, Türk�ye’de Türkçe öğret�m�nde değer eğ�t�m� üzer�ne yapılan 
b�l�msel çalışmaları (tez, makale, b�ld�r�) bel�rlemek, bu eserlerde öne çıkan değerler� 
tesp�t etmek ve alan araştırmacılarına  “Türkçe öğret�m�nde değerler eğ�t�m� 
kaynakçası” sunmaktır.  
Araştırma,  n�tel araştırma metodoloj�s�ne uygun olarak hazırlanmıştır.  Araştırmada 
n�tel araştırma tekn�kler�nden “doküman taraması” yapılmış, ulaşılan ver�ler�n 
anal�z�nde “bet�msel anal�z” tekn�ğ� kullanılmıştır.  
Araştırmanın problem sorularına bağlı olarak şu sonuçlara ulaşılmıştır: Türkçe 
öğret�m�nde değer eğ�t�m� üzer�nde toplamda 73 b�l�msel çalışmanın yapıldığı 
bel�rlenm�şt�r.  Bu çalışmaların 40’ını (%54,4) yüksek l�sans tez�, 30’unu  (%40,8) 
makale, 3’ünü (%4,08) �se b�ld�r� türünden araştırmalar oluşturmuştur. Türkçe değer 
eğ�t�m� çalışmalarında 127 değer�n �ncelend�ğ� bel�rlenm�şt�r. En yüksek frekansa 
sah�p 25 değer şu şek�lded�r: Saygı (f:33), Sevg�(f:32), Yardım severl�k  (f:31), 
Dürüstlük (f:30), Çalışkanlık (f:28), Sorumluluk (f:27), Hoşgörü (f:23), B�l�msell�k 
(f:22),A�le b�rl�ğ�ne önem verme (f:22), Duyarlılık (f:21), Ad�l Olma (f:20), Estet�k 
(f:19), Dayanışma (f:18), M�saf�rperverl�k (f:18), Vatanseverl�k (f:17), Bağımsızlık 
(f:16), Sağlıklı olma (f:16), Tanrı �nancı (f:15), Tem�zl�k (f:15), Barış (f:14), Özgürlük 
(f:12), Fedakârlık (f:12), Sabırlı olma (f.10), Arkadaşlık-dostluk (f:9), Sadakat (f:8). 
Anahtar Kel�meler: Değer Eğ�t�m�, Türkçe Öğret�m�, Değer Eğ�t�m� Kaynakçası 
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A B�bl�ography of Research Scrut�n�z�ng Educat�on of 
Values and Educat�on of Values �n Turk�sh Language 

Instruct�on 
 

Abstract 
The object�ve of the present study �s to determ�ne the sc�ent�f�c stud�es (d�ssertat�on, 
art�cle,proceed�ng) conducted �n Turkey on values educat�on �n Turk�sh language 
�nstruct�on, �dent�f�cat�on of prom�nent values as determ�ned �n these stud�es and to 
prov�de a “b�bl�ography of educat�on of values �n �nstruct�on of Turk�sh” for 
researchers �n the f�eld. 
The study was conducted w�th qual�tat�ve research methodology. “Document 
analys�s,” one of the qual�tat�ve research techn�ques, was conducted �n the study, and 
“descr�pt�ve analys�s” techn�que was ut�l�zed for data analys�s. 
Based on the research quest�ons, the follow�ng results were obta�ned: Overall 73 
sc�ent�f�c work that scrut�n�zed educat�on of values �n Turk�sh language �nstruct�on 
were �dent�f�ed. 40 of these stud�es were d�ssertat�ons (54,4%), 30 were art�cles 
(40,8%), and 3 were proceed�ngs (4,08%). It was determ�ned that 127 values were 
�nvest�gated �n Turk�sh educat�on of values stud�es. The top 27 h�ghest frequency 
values were; Respect (f:33), Love (f:32), Char�tableness (f:31), Honesty (f:30), 
D�l�gence (f: 28), Respons�b�l�ty (F27), Tolerance (F23), Be�ng Sc�ent�f�c (f: 22), 
S�gn�f�cance of the fam�ly un�ty (f: 22), Sens�t�v�ty (f: 21), Fa�rness (f: 20), Aesthet�cs 
(f: 19), Sol�dar�ty (f: 18), Hosp�tal�ty (f: 18), Patr�ot�sm (f: 17), Independence (f: 16), 
Health (f: 16), Bel�ef �n God (f: 15) Cleanl�ness (f: 15), Peace (f: 14), Freedom (f: 12), 
Self-sacr�f�ce (f: 12), Pat�ence (F.10), Fr�endsh�p (f: 9), Loyalty (f: 8).  
Keywords: Educat�on of values, Turk�sh language �nstruct�on, b�bl�ography of 
educat�on of values. 
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G�r�ş 
Gümümüzde hemen her alanda yaşanmakta olan hızlı gel�şmelere ayak 

uydurab�lmek her geçen gün güçleşmekted�r. Teknoloj�k gel�şmelere bağlı 

olarak toplumda �nternete er�ş�m�n sıradanlaşması, avantajlarla b�rl�kte 

beraber�nde b�rçok olumsuzluğu da get�rmekted�r. N�tek�m sosyal medya artık 

toplumsal hassas�yetlere d�kkat ed�lmeden her d�leyen�n v�deo paylaştığı, 

�stenmeyen �çer�kl� paylaşımların had safhaya ulaştığı b�r ortam hâl�n� 

almıştır. Artık �lkokulda okuyan öğrenc�ler�n dah� akıllı telefonlar maharet�yle 

kolaylıkla ulaştığı bu ortamlar toplumların temel�n� oluşturan a�le yapısını ve 

sosyal �l�şk�ler� der�nden sarsmaktadır. Özell�kle sosyal yaşamda 

gerçekleşmekte olan bu değ�şmeler, başta eğ�t�m pol�t�kaları olmak üzere 

b�rçok alanda değ�ş�kl�klere g�tme �ht�yacını da beraber�nde get�rmekted�r.   

Eğ�t�m-öğret�m alanında yaşanan hızlı gel�şmeler, �stend�k b�r toplum 

�nşa edeb�lmek �ç�n öğret�m stratej� ve programlarında öneml� değ�ş�kl�kler 

yapılmasını zorunlu kılmıştır. Türkçe öğret�m programlarında ( MEB 2005; 

2015) gerçekleşen değ�ş�kl�kler bu zorunluluğun somut b�r gösterges�d�r. M�llî 

ve manev� değerler� �çselleşt�rm�ş, güçlü b�reylerden oluşan güçlü toplum 

oluşturma kaygısıyla 2005 ve 2015 öğret�m programlarında “değer eğ�t�m�” 

üzer�ne öncek� programlara nazaran önemle durulduğu b�l�nmekted�r. 

Toplumun en öneml� d�nam�kler�nden olan m�ll� ve manev� değerler�n 

korunarak yen� nes�llere aktarılması büyük oranda eğ�t�m-öğret�m faal�yetler� 

�le mümkün olab�lmekted�r. N�tek�m değerler�n eğ�t�m�, �nsan ve toplumu 

konu alan her b�l�m dalının değ�nd�ğ� b�r unsurdur (Tulumcu, 2015, s. 536).  

Bu anlamda düzenl� eğ�t�m�n uygulanmasında yol har�tası olan öğret�m 

programlarında değer eğ�t�m�ne yer ver�lm�ş olması öneml� b�r �ht�yacı 

karşılamaktadır.   

Başta Türkçe Ders� Öğret�m Programı olmak üzere sosyal alanlarla 

�lg�l� olan d�ğer dersler�n (D�n Kültürü ve Ahlak B�lg�s� Öğret�m Programı, 

Sosyal B�lg�ler Öğret�m Programı) öğret�m programlarında da değer eğ�t�m� 

ve öğret�m�ne daha gen�ş yer ver�lmes�, değerler�n yozlaşmaya yüz tuttuğu 

günümüz sosyal yaşamında geçekleşeb�lecek olumsuzlukları önleyeb�lmek 

adına b�r zorunluluktur.  Türkçe ders�n�n en öneml� öğret�m materyaller� 

arasında; toplumda her yaş ve gruba h�tap eden, onları besleyen b�yograf�, 

öykü, masal, roman, destan, efsane vb. türlerdek� met�nler yer almaktadır. 
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B�l�nd�ğ� üzere bu met�n türler�ne değer eğ�t�m� etk�nl�kler�nde de sıklıkla 

başvurulmaktadır (Özbay ve Tayş� , 2010, Sallabaş, 2012, Kardaş, 2015b ). 

 Değerler; genelde �nanılan, arzu ed�len ve davranışlar �ç�n b�r ölçüt 

olarak kullanılan olgulardır. İlk kez Znan�eck� tarafından sosyal b�l�mlere 

kazandırılan değer kavramı, Lat�nce “kıymetl� olmak” veya “güçlü olmak” 

anlamlarına gelen “valere” kökünden türet�lm�şt�r (Şen, 2008, s. 764). Türk 

D�l Kurumu’nun sözlüğünde “B�r ulusun sah�p olduğu sosyal, kültürel, 

ekonom�k ve b�l�msel değerler�n� kapsayan madd� ve manev� ögeler�n bütünü” 

ve “B�r şey�n önem�n� bel�rlemeye yarayan soyut ölçü, b�r şey�n değd�ğ� 

karşılık, kıymet, yüksek ve yararlı b�r n�tel�k”  (TDK, 2010) olarak 

tanımlanmıştır. 

Programda değer kavramı, “B�r sosyal grup veya toplumun kend� 

varlık, b�rl�k, �şley�ş ve devamını sağlamak ve sürdürmek �ç�n üyeler�n�n 

çoğunluğu tarafından doğru ve gerekl� oldukları kabul ed�len ortak düşünce, 

amaç, temel ahlak� �lke ya da �nançlardır.” şekl�nde tanımlanmıştır. Bu 

açıklamaların dışında, değer kavramı ve eğ�t�m� üzer�nde kafa yoran 

araştırmacılar tarafından gel�şt�r�len tanım, açıklama ve sınıflamalar da bu 

mefhumun daha �y� anlaşılmasına katkı sunmaktadır. 

Theodorson, “değer” mefhumunu sosyal olguların öneml�l�ğ� �le 

b�reysel eylem ve davranışları yargılamada temel b�r ölçüt sağlayan ve b�r 

grubun üyeler�n�n güçlü duygusal bağlarıyla oluşmuş, soyut ve 

genelleşt�r�lm�ş davranış prens�pler� olarak tanımlamaktadır (Theodorson 

1979’dan akt.  Aydın, 2003). Welton ve Mallan’a (1990, s. 130) göre değer, 

“Davranışın, güzell�ğ�n, etk�l�l�ğ�n ya da kıymet�n standartları olarak h�zmet 

eden düşünceler”d�r. Schwart (1992) değer’�, �nsanların kend� etrafındak� 

�nsanları ve karşılaştıkları olayları değerlend�rmek, bunlar karşısında 

yapacaklarına karar vererek bunu meşru b�r duruma get�rmek �ç�n 

kullandıkları ölçütler olarak tanımlamaktadır. Halstead ve Taylor (2000, 

s.169) da değer kavramını,  “Genel olarak davranışlara rehberl�k eden �lkeler 

ve temel �nançlar, eylemler�n �y� ya da �sten�len olarak yargılandığı 

standartlar” olarak tanımlamışlardır.  

Turner (1999), değerler� herhang� b�r konuda karar ver�rken 

kullandığımız �lkeler veya n�tel�ğ�n standartları şekl�nde açıklamaktadır. 

Turner’e göre değerler, �stekler�m�z� ve hırslarımızı şek�llend�rerek olaylar 

karşısında göstereceğ�m�z tutumlarımızı bel�rmekte öneml� etkenlerd�r. 
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Be�ll’e (2003) göre �nsanlar, gelenekler ve toplumsal kurallar 

aracılığıyla �y�y�, kötüyü, doğruyu, yanlışı ayırmayı ve kend� ahlâk �lkeler� 

doğrultusunda ölçü ed�nmey� öğren�rler. Kazanılan bu ölçü, değer adı ver�len 

kanaatler ve �nançlar bütününü oluşturur.  

Bu tanım ve açıklamalardan hareketle değerler�n b�reylerarası �l�şk�ler� 

düzenleme, b�reysel veya ortak kararlar alma, seçme, başarma, sev�nme, 

hüzünlenme, değerlend�rme süreçler�nde öneml� ölçütler olduğu söyleneb�l�r. 

Bu yönüyle değerler; �nsan hayatını düzenleyen, yönlend�ren, m�ll� ve ahlak� 

husus�yetler� bel�rleyen, k�ş�ler arası saygı ve sevg� g�b� hayatı anlamlı kılan 

güdüley�c� b�r rol üstlen�r. 

 

Değerler�n Sınıflandırılması 
Değerler eğ�t�m� alanında çalışma yapan alan araştırmacılarının 

çalışmalarında değerlerle �lg�l� çeş�tl� sınıflandırmalara g�tt�kler� 

görülmekted�r:  

W�nter, Newton ve K�rkpatr�ck (1998)’�n, yapmış oldukları 

sınıflandırmada değerler� �lg�l� olduğu �nsan topluluğunun özell�ğ�ne göre 

a�levî değerler, toplumsal değerler ve b�reysel değerler olmak üzere üçe 

ayırmışlardır. B�rey�n k�ş�l�k ve karakter gel�ş�m�nde a�levî değerler öneml� 

oranda bel�rley�c�d�r. N�tek�m b�rey �ç�n ebeveyn ve kardeşler rol model 

alınmaktadır.  Toplumsal değerler �çer�s�ne gelenek ve görenekler, örf-adet ve 

toplumsal kuralların b�rçoğu g�rmekted�r. Toplumsal değerler sayes�nde 

b�reyler�n ortak davranışlar serg�lemeler� sağlanır, bu sayede toplum 

�çer�s�ndek� çatışmalar azaltılarak toplumun devamlılığı sağlanmış olur. 

B�reysel değerler, b�rey�n k�ş�l�k ve karakter gel�ş�m�nde öneml� rol oynar. 

Eğer b�reyde bu değerler yeter�nce gel�şmezse k�ş�l�k problemler�yle 

karşılaşma r�sk� ortaya çıkar.  

Nelson da değerler�  “b�reysel değerler”, “grup değerler�” ve “sosyal 

değerler” olmak üzere üç grupta ele almaktadır. Buna göre b�reysel değerler;  

seç�m yapmada ve satın alınan ürünlerde, hob�lerde olduğu g�b� d�ğer k�ş�sel 

terc�hlerle �l�şk�l�d�r (M�chael�s, 1988'den akt. Yazıcı, 2006,s. 502 ).  Grup 

değerler�; bel�rl� b�r grubun üyeler� tarafından paylaşılan değerlerd�r. Bu grup; 

a�le, kulüp, d�n� ya da pol�t�k b�r grup olab�l�r (Naylor ve D�em, 1987). Sosyal 

değerler �se adalet, saygı, farklılık, eş�tl�k g�b� değerlerd�r ve b�rey�n mevcut 
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toplumsal yapı �çer�s�nde varlığını devam ett�rmes�ne yarar (M�chael�s, 

1988'den akt. Yazıcı,  2006, s. 502). 

Rokeach (1973, s.28) değerler�  1. “Gaye değerler”, 2. “Vasıta değerler” 

olarak �k� grupta �ncelem�şt�r. Gaye değerler; “a�le güvenl�ğ� barış �ç�nde b�r 

dünya, başarılı olmak, b�lgel�k, eş�tl�k, gerçek dostluk, güzell�kler dünyası, 

heyecan ver�c� hayat, �ç huzur, mutluluk, saygı, dostluk, özgürlük, rahat b�r 

hayat, sosyal kabul, ulusal güvenl�k, zevk” şkl�nded�rVasıta değeler �se; 

bağımsızlık, affed�c� olma, cesur, dürüst, entelektüel, gen�ş görüşlü, hırslı, 

�taatkar, kend�n� kontrol edeb�len, naz�k, mantıklı, neşel�, sevecen, sorumluluk 

b�l�nc� olan,  tem�z, yardımsever, oluşturmacı olmak” şekl�nded�r.   

Spranger (1928) değerler� “ b�l�msel değerler”, “ekonom�k değerler”, 

estet�k değerler”, “sosyal değerler”, “pol�t�k değerler”, “d�n� değerler” 

şekl�nde daha gen�ş yelpazede değerlend�rm�şt�r. Buna göre b�l�msel değer; 

gerçeğe, b�lg�ye, muhakemeye ve eleşt�rel düşünceye önem ver�r. B�l�msel 

değerlere sah�p b�rey; deneysel, eleşt�r�c�, akılcı ve entelektüeld�r. Ekonom�k 

değer, yararlı ve prat�k olana önem ver�r. Estet�k değer �se s�metr�, uyum ve 

forma önem ver�r. B�rey, hayatı olayların b�r çeş�tl�l�ğ� olarak görür. Sanatın 

toplum �ç�n zorunluluk olduğunu düşünür. Sosyal değerde başkalarını sevme, 

yardım etme ve benc�l olmama esastır. En yüksek değer �nsan sevg�s�d�r. 

Pol�t�k değerde, her şey�n üstünde k�ş�sel güç, etk� ve şöhret vardır. Esas 

olarak kuvvetle �lg�l�d�r. D�n� değer; evren� b�r bütün olarak kavrar ve 

kend�s�n� onun bütünlüğüne bağlar. D�n� uğrunda dünyev� hazları feda eder 

(Akbaş, 2004, s.  30–31). 

Değerlerle �lg�l� olarak d�kkat çek�c� çalışmalar yapan yazarlardan b�r�s� 

de Schwartz’dır. Schwartz (1992)değerler�; b�reysel ve kültürel olmak üzere, 

�k� kategor�de �ncelem�şt�r. B�reysel düzeydek� değerler, k�ş�ler�n yaşamlarını 

yönlend�rmedek� önemler�ne göre ele alınır. Değerler�n kültürel düzeyde 

�ncelenmes�ndek� amaç �se, toplumun genel�nde paylaşılan ve toplumsal 

normlara dayanan soyut f�k�rlere �l�şk�n b�lg� üretmekt�r. Kültürel düzeydek� 

�nceleme b�r�m� kültürel grubun (ulus, etn�k grup) kend�s�d�r. Bu �k� düzey 

arasındak� ayırımın neden� �se, b�reysel düzeyde k�ş�y� yönlend�ren değerler 

arasındak� güdüsel �l�şk�ler�n kültürel düzeyde aynı özell�kler� serg�lememes� 

olasılığının bulunmasıdır (Kuşd�l ve Kağıtçıbaşı, 2000; Yazıcı, 2006, s. 503). 

Sallabaş (2012, s.  60) değer� b�r tek �nanç değ�l, b�rçok �nancın 

b�rleş�m�nden oluşan karma b�r kavram olarak açıklamaktadır. Bu açıklama 

 

 

Mehmet Nur� KARDAŞ-Seda CEMAL
Değerler Eğ�t�m� ve Türkçe Öğret�m�nde Değer Eğ�t�m� Üzer�ne Yapılan Araştırmalara İl�şk�n 
Kaynakça Denemes�
 

388



 

 

ve sınıflamalar, b�reyler�n her türlü duruma karşı tutumları üzer�nde bel�rley�c� 

olan değerler� üzer�nde b�rçok faktörün etk�l� olduğunu göstermekted�r. 

Değer Eğ�t�m�n�n Önem� 

B�r toplumdak� b�reyler� b�rb�r�yle bütünleşt�ren, toplumun 

süreğenl�ğ�n� sağlayan ögeler�n başında değerler� gel�r. Değerler toplum 

�ç�nde b�rl�ğ� ve beraberl�ğ� oluşturarak çözülme ve dağılmaların önüne geçer. 

Değerler, toplumda kabul gördüğü �ç�n uygulanması ve devamlılığının 

sağlanması �stenen manev� olgulardır. K�m� zaman yasaların b�le yeterl� 

gelmed�ğ� durumlarda toplumdak� b�rl�ktel�ğ�, düzen� sağlayan, oluşab�lecek 

olumsuz durumlarda toplumu ayakta tutab�len, huzuru ve güven� devamlı 

kılan ortak kabullerd�r (Kırmızı, 2014, s. 219). 

M�lletler�n kend�ne a�t değerler�, tar�hler�nde yaşadıkları olaylara, 

öneml� gördükler� olgulara göre şek�llen�r. Değerler� korumanın ve 

sürdürmen�n önem� de böylece ortaya çıkar. Bu yüzden değer eğ�t�m�nde 

a�lelerden sonra okullara da öneml� görevler düşmekted�r.  (Özbay, Karakuş 

Tayş�, 2011, s. 24). Değerler eğ�t�m�n�n hedef� b�rey�n kend�n� tanıması, 

anlaması ve tamamlaması yoluyla �y� b�r hayat sürmes�n� sağlamaktır (Kılınç, 

Akyol, 2009, s. 5). Bu bağlamda düşünüldüğünde, okullar sadece b�lg�n�n 

aktarıldığı yerler değ�l, toplumların değerler�n�n de kazandırıldığı kurumlardır 

den�leb�l�r. 

Çocuk değer eğ�t�m�n� �lk olarak a�leden alır ama değerler�n s�steml� 

olarak öğret�m� okullarda gerçekleşt�r�l�r  (Sallabaş, 2012,s. 60). Açık ve örtük 

programlar bünyes�nde yer alan, okulda gerçekleşt�r�len uygulamalarla 

öğrenc�ye kazandırılacak �çer�k; toplum ve b�rey�n, beklent� ve �ht�yaçlarıyla 

şek�llenmel�d�r (İd� Tulumcu ve Tulumcu, 2015, s. 537). Kültürlenme 

sürec�nde bu öneml� b�r �ht�yaçtır.  

Kültürlenme sürec�n�n �stend�k yönde olması �ç�n m�lletler, 

vatandaşlarının önce kend� değerler�n� sonra �se evrensel değerler� 

�çselleşt�rmes�n� �ster (Kardaş, 2015a, s. 58). N�tek�m değerler toplumdan 

topluma, hatta aynı toplum �ç�nde b�le zamandan zamana değ�ş�kl�kler 

göstereb�lmekted�r. Toplumun sağlıklı b�r şek�lde varlığını sürdüreb�lmes� 

�ç�n değerler�n devamlılığı gerekl�d�r. Bu devamlılığın sağlanması �ç�n değer 

eğ�t�m�ne öneml� m�syonlar yüklenm�şt�r.  Bu çerçevede, topluma karışmaya, 

sosyalleşmeye yen� yen� başlamışken öz değerler eks�ks�z ve etk�l� b�r eğ�t�mle 

çocuklara aktarılmalıdır. Değer aktarımı yapılırken baskıcı olunmamalıdır.  

389

KSBD, İlkbahar 2017, y. 9, s.383-412



 

 

(Karatay, 2007, s. 942-943). Öğret�m materyaller� göz önünde bulundurularak 

değerler, her ders �ç�n bel�rlenmel� ve etk�l� öğret�m yöntemler�yle öğrenc�lere 

kazandırılmalıdır. 

Öğret�m programları �ncelend�ğ�nde b�rçok ders �ç�n değerler�n henüz 

bel�rlenmed�ğ�, öğret�mde evrensel değerler�n ağırlıkta yer aldığı Sosyal 

B�lg�ler Ders� Öğret�m Programı’nda yer ver�len değerler�n esas alındığı 

d�kkat çekmekted�r. Yerel değerlerle b�rl�kte evrensel değerler�n öğrenc�lere 

�let�lmes� d�ğer dersler�n de amaçları arasında olmalı ve dersler�n 

programlarında buna yer ver�lmel�d�r.  

Türkçe Öğret�m�nde Değer Eğ�t�m� 

2005 Türkçe Ders� Öğret�m Programı �ncelend�ğ�nde öğrenc�lere 

kazandırılacak değerlere doğrudan değ�n�lmed�ğ�, bu yönde b�r değer 

l�stes�n�n hazırlanmadığı görülmekted�r. Programda k�ş�sel, sosyal ve evrensel 

değerlere değ�n�lm�ş ama  “hoş görü” ve “saygı” değerler� dışında bu 

değerler�n neler olduğu hususuna b�r açıklama get�r�lmem�şt�r.  Programda 

değerlerle �lg�l� şu �fadelere yer ver�lm�şt�r: “Türkçe Ders� Öğret�m 

Programı’nın amacı, Türkçey� doğru, etk�l� ve güzel kullanan, eleşt�rel ve 

yaratıcı düşüneb�len, b�lg�y� kullanab�len, üreteb�len, g�r�ş�mc�, k�ş�sel ve 

sosyal değerlere önem veren b�reyler yet�şt�rmek” (MEB, 2005) şekl�nde 

bel�rt�lm�şt�r Yen�lenen Türkçe Ders� Öğret�m Programı’nın “Genel Amaçlar” 

bölümünde de Türkçe değer eğ�t�m�yle �lg�l� hedefler şu şek�lde yer 

almaktadır:  

D�l�m�z�n, m�llî b�rl�k ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından 

b�r� olduğunu ben�msemeler�, Türkçey�, konuşma ve yazma 

kurallarına uygun b�l�nçl�, doğru ve özenl� kullanmaları, Türk ve 

dünya kültür ve sanatına a�t eserler aracılığıyla m�llî ve evrensel 

değerler� tanımaları,  hoşgörülü, �nsan haklarına saygılı, yurt ve 

dünya sorunlarına duyarlı olmaları ve çözümler üretmeler�, M�llî, 

manev� ve ahlak� değerlere önem vermeler� ve bu değerlerle �lg�l� 

duygu ve düşünceler�n� güçlend�rmeler� amaçlanmaktadır (MEB, 

2005, s.  4). 

Okulda yapılan değer öğret�m�, b�rey�n kend�s�n�n öğrend�ğ� ya da 

çevres�nden ed�nd�ğ� değerler� hayata geç�rme ve devamlılığını sağlamada 

yardımcı olmaktadır. Türkçe ders� de met�nlerle değer �let�m�n� sağlamada 

öneml� b�r derst�r (Kaygana, Yapıcı, Aytan, 2013).  
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Türkçe ders�; doğru ve güzel okumayı/yazmayı, etk�l� d�nlemey�, d�l 

b�lg�s� kurallarını uygulatmayı ya da etk�l� konuşmayı amaçlamanın yanında; 

b�rey�n m�llî, ahlak�, sosyal ve evrensel değerlere sah�p olmasını da amaçlar 

(İd� Tulumcu, Tulumcu, 2015,s. 538). Türkçen�n bu amaçlarını uygulamaya 

geç�recek en uygun materyal, met�nlerd�r. B�r m�llet, değerler�n� geçm�şten 

geleceğe edeb� eserler� aracılığıyla aktarır. Edeb� eserler�n aktarımı �ç�n de 

Türkçe ders� ders k�taplarında yer ver�len met�nler t�t�zl�kle �ncelenmel�, 

eserlerde �şlenen değerler çocuklara aktarılmalıdır (Şentürk ve Aktaş, 2015, s. 

218). 

Değer Eğ�t�m� Açısından Türkçe Ders K�tapları ve Met�nler 

Eğ�t�m�n öneml� amaçlarından b�r� değerler�n öğret�m�n� yaparak 

b�reyde �stend�k yönde davranış gel�şt�rmekt�r. Değerler�n davranışa 

dönüşmes� �ç�n b�rey tarafından kabul görmes� gerekmekted�r. Toplumlar, 

b�reyler�n a�t oldukları değerler� ben�msemes�, yaşaması ve yen� nes�llere 

aktarmasıyla ancak ayakta durab�l�r (Tekşan, 2012, s. 2). 

 Öğrenc�ler arasındak� �let�ş�m� sağlamaya yardımcı olan Türkçe ders�, 

farklı özell�klere sah�p met�nler�n ele alınmasıyla da değer eğ�t�m�n� 

gerçekleşt�ren m�hver derslerdend�r. N�tek�m Türkçe met�nlerde �şlenen 

temalar yerel ve evrensel değerler�n öğrenc�ye aktarılmasında etk�n rol 

oynamaktadır. Öğrenc�n�n sev�yes�ne uygun b�r şek�lde sunulan destan, 

efsane, ş��r, man�, ağıt, masal, atasözü g�b� toplumun kültürel m�rasına örnek 

teşk�l edecek türler aracılığıyla değerler�n öğrenc�lere kazandırılması ve 

kültürel b�l�nc�n oluşturulması sağlanmaya çalışılır (Kırmızı, 2014,s.221). 

Ders k�tapları, d�ğer derslerde olduğu g�b� Türkçe dersler�n�n de 

vazgeç�lmez b�r parçasıdır, öğrenc�n�n d�lsel ve b�l�şsel gel�ş�m�n� sağlamaya 

yardımcı olur.  Özenle hazırlanmış ders k�tapları okuma, d�nleme, konuşma, 

yazma, görsel okuma ve görsel sunu becer�ler�ndek� başarıyı da öneml� ölçüde 

etk�lemekted�r. Ders k�tapları, değerler�n öğret�m� ve uygulatılmasında da 

başvurulacak temel kaynaklardandır (Şen,2008,s.764). 

Türkçe öğret�m� genel olarak met�nler aracılığıyla yapılmaktadır. Bu 

yönüyle Türkçe öğret�m�n�n vasıtalarından b�r� olan met�nler�n değer �let�m� 

amacına uygun olarak da seç�lmes� gerekmekted�r. Özell�kle h�kâye ed�c� 

met�nler, kazandırılmak �stenen tutum, değer ve davranışların ver�lmes�nde 

araç olarak kullanılmaya oldukça uygundur (Sallabaş, 2012, s. 59). 
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Çocukların okuyacağı met�nler, değer aktarımı açısından hem 

toplumun �ht�yaçlarını karşılamalı, hem de b�rey�n kend�s�yle barışık ve 

çevres�yle uyumlu b�r yaşam sürmes�ne yardımcı olmalıdır (Karatay, 2007, s. 

946). Bu anlamda eğ�t�m-öğret�m etk�nl�kler�nde kullanılan met�nler�n d�l ve 

üslup özell�kler�n�n yanı sıra değer �let�m� bakımından da yeterl� olması 

gerekmekted�r.  

Türkçe Ders� Öğret�m Programı’nda okuma ve d�nleme met�nler�nde 

bulunması gereken n�tel�kler bel�rt�lm�şt�r. Programda, eğ�t�m-öğret�m 

etk�nl�kler�nde kullanılacak met�nler�n bell� değerlere uygun olması gerekt�ğ� 

anlatılmıştır. Buna göre; 

Met�nlerde m�llî, kültürel ve ahlak� değerlere, m�llet�m�z�n 

bölünmez bütünlüğüne aykırı unsurlar yer almamalıdır”, 

“Met�nlerde �nsan hak ve özgürlükler�ne, �nsan� değerlere 

aykırı öğeler yer almamalıdır” ,“ Met�nler, öğrenc�n�n k�ş�sel 

gel�ş�m�ne katkıda bulunacak ve onlara estet�k b�r duyarlılık 

kazandıracak n�tel�kte olmalıdır” ve “M�llî, kültürel ve ahlak� 

değerlere, m�llet�m�z�n bölünmez bütünlüğüne aykırı unsurlar 

yer almamalıdır”, “İnsan hak ve özgürlükler�ne, �nsan� 

değerlere aykırı öğeler yer almamalıdır” , “Öğrenc�n�n k�ş�sel 

gel�ş�m�ne katkıda bulunacak ve onlara estet�k duyarlılık 

kazandıracak n�tel�kte olmalıdır (MEB, 2006, s. 56-57). 

Türkçe öğret�m�nde terc�h ed�len/ed�lecek eserler�n sözlü ve yazılı 

yollarla yüzyıllardır devam eden kültür unsurlarını taşıması ve bu unsurları 

okurlara kazandırması bakımından yeterl� olması, eğ�t�m-öğret�m 

etk�nl�kler�nde �stend�k başarıyı sağlayab�lmek açısından öneml�d�r.  Bu 

anlamda özell�kle Türkçe öğret�m�nde değer �let�m� çalışmaları �ç�n 

kullanılacak met�nler�n bel�rlenmes� �ç�n b�r kom�syon oluşturulmalı, 

oluşturulacak kom�syonun, �ş�n c�dd�yet�n�n farkında olarak çalışmalarını 

yürütmes� önem arz etmekted�r. Ayrıca programın uygulayıcıları Türkçe 

öğretmenler�n�n de ders �ç� ve ders dışı çeş�tl� etk�nl�kler yaparak, öğrenc�lere 

yerel ve evrensel değerler�n yoğun olarak �şlend�ğ� k�tapları önermek suret�yle 

değer eğ�t�m�ne katkıda bulunmaları gerekmekted�r (Karatay,2007, s. 944).  

Tüm bu gerekl�l�klere rağmen, Türkçe ders� öğret�m programlarında, 

öğrenc�lere kazandırılacak değerler�n bel�rt�lmed�ğ�, değer eğ�t�m�ne a�t ayrı 

b�r öğrenme alanının olmadığı, değer eğ�t�m�ne bel�rg�n b�r süre ayrılmadığı, 
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değer eğ�t�m�n�n örtük şek�lde �fade ed�ld�ğ� söyleneb�l�r (Kırmızı, 2014,s. 

224). Bu açıdan Türkçe Ders� Öğret�m Programı (2015)’nın yen�den 

düzenlenmes�, �hmal ed�len değer eğ�t�m�n�n öneml� b�r başlık olarak 

programa dâh�l ed�lmes� öneml� b�r �ht�yaçtır.  

Öte yandan Türkçe öğret�m� alanında değer �let�m� üzer�ne yapılan 

b�l�msel çalışmalar son yıllarda bel�rl� b�r artış gösterse de genel anlamda bu 

çalışmaların hem n�cel�k hem n�tel�k olarak yeters�z kaldığı söyleneb�l�r. Bu 

çalışma, Türkçe öğret�m�nde değer eğ�t�m� üzer�ne yapılan çalışmalar 

hakkında alan araştırmalarına b�lg� vermes� açısından öneml� b�r �ht�yacı 

karşılayacaktır. 

 

Araştırmanın Amacı 
Bu araştırmanın amacı, Türk�ye’de  Türkçe Öğret�m�’nde değer eğ�t�m� 

üzer�ne yapılan b�l�msel çalışmaları bel�rlemek, bu eserlerde öne çıkan 

değerler� tesp�t etmek ve  alan araştırmacılarına  “değer eğ�t�m� kaynakçası” 

sunmaktır.  

Araştırmada şu sorulara cevap aranmıştır: 

1. Türkçe öğret�m�nde değer eğ�t�m� üzer�ne yapılan b�l�msel 

çalışmaların tür olarak yüzde (%) ve  frekans(f) dağılımı nasıldır? 

2. Türkçe değer �let�m� çalışmalarında �ncelenen değerler, bu 

değerler�n   yüzde (%) ve  frekans (f) dağılımı nasıldır? 

3. Türkçe öğret�m�nde değer eğ�t�m� üzer�ne yapılan  çalışmalardan 

oluşturulan “ Türkçe Değer Eğ�t�m� Kaynakçası” nda hang� 

eserler yer almaktadır?  

 

Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın desen�, sınırlıkları ve ver� anal�z� 

hakkında b�lg�ler ver�lm�şt�r. 

Araştırmanın Desen� 

Araştırma, n�tel araştırma metodoloj�s�ne uygun olarak hazırlanmıştır. 

Araştırmada n�tel araştırma modeller�nden “ Doküman Taraması” 

kullanılmıştır. Tarama modeller� geçm�şte ya da halen var olan b�r durumu var 
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olduğu şekl�yle bet�mlemey� amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır. Bu 

modelde araştırma konusu olan olay, olgu, nesne, b�rey vb. kend� koşulları 

�ç�nde ve olduğu g�b� tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2011, s. 77).  Bu 

araştırmada Türkçe öğret�m� alan yazınında değerler eğ�t�m� üzer�ne yapılan 

çalışmalar taranarak  araştırmanın amacına h�zmet eden ver�ler bel�rlenm�ş ve 

bet�mlenm�şt�r.  

Araştırmanın Sınırlıkları 

Bu çalışma kapsamına alınan ve taranan ver� tabanları YÖK Tez 

Merkez�, Google, Google Akadem�k, ULAKBİM ve ASOS �le sınırlıdır. 

Araştırma, 2000-2015 yıllarında değer eğ�t�m� üzer�ne yapılan çalışmalarla 

sınırlıdır.  

Ver� Anal�z� 

Doküman taraması �le f�şlenen ver�ler�n anal�z�nde “bet�msel anal�z” 

metodu kullanılmıştır. Bet�msel anal�zde amaç, doküman taramasıyla elde 

ed�len bulguların yorumlanmış b�r b�ç�mde okuyucuya sunulmasıdır (Yıldırım 

ve Ş�mşek, 2008).  Araştırmada öncel�kle değer eğ�t�m� üzer�ne yapılan 

b�l�msel çalışmalar bel�rlenm�şt�r. Bel�rlenen çalışmalar �ncelenerek öne çıkan 

değerler�n frekans ve yüzde değerler� tablolaştırılarak sunulmuş, bulgular 

değerlend�r�lerek yorumlanmıştır. 

 

Bulgular 

Bu bölümde çalışmanın problem soruları çerçeves�nde ulaşılan 

bulgular alt başlıklar hal�nde sunulmuştur. 
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1. Problem Sorusuyla İlg�l� Bulgular 
Tablo 1. Türkçe öğret�m�nde değer eğ�t�m� üzer�ne yapılan b�l�msel çalışmaların 

yüzde (%) ve frekans (f) dağılımı  

Çalışma Türü f % 

Yüksek L�sans Tez� 40 54,4 

Doktora Tez� - - 

Makale  30 40,8 

B�ld�r�  3 4,08 

Toplam 73 99,28 

Tablo 1 �ncelend�ğ�nde Türkçe öğret�m�nde değer eğ�t�m� üzer�nde 

doktora tez�, yüksek l�sans tez�, makale ve b�ld�r� türler�nde toplamda 73 

b�l�msel çalışmanın yapıldığı görülmekted�r. Bu çalışmaların 40’ını  (%54,4) 

l�sansüstü tez, 30’unu  (%40,8) makale çalışmaları, 3’ünü (%4,08) �se b�ld�r� 

türünden araştırmalar oluşturmaktadır. Türkçe öğret�m� alanında doktora 

türünden b�r çalışmaya rastlanmamıştır. 

Yüzde ve frekans değerler� �ncelend�ğ�nde “yüksek l�sans tez�” ve 

“makale” türünden çalışmaların n�cel�k bakımından kısmen yeterl� olduğu 

söyleneb�l�r. Buna karşılık “doktora tez�” düzey�nde çalışmaların yapılmamış 

olması d�kkat çek�c� b�r eks�kl�k olarak değerlend�r�leb�l�r. Genel olarak 

Türkçe değer eğ�t�m� üzer�nde yapılan çalışmaların oldukça yeters�z olduğunu 

söylemek mümkündür. Bu durumun, değer eğ�t�m�n�n Sosyal B�lg�ler Eğ�t�m� 

alanına münhasır b�r uğraşı alanı olduğu yönündek� yanlış algıdan �ler� geld�ğ� 

söyleneb�l�r. Hâlbuk� Türkçe Öğret�m� alanında, met�nlerle ver�len d�l 

eğ�t�m�yle b�rl�kte değer eğ�t�m�n�n de ver�lmes� gerekl� ve öneml�d�r. Türkçe 

öğret�m� alanında özell�kle son yıllarda makale ve l�sansüstü tez 

çalışmalarında değer eğ�t�m� üzer�nde hassas�yetle durulması, buna bağlı 

olarak yapılan n�tel�kl� çalışmaların her geçen gün artması gerekmekted�r. Bu 

çalışmaların doktora tez çalışması düzey�nde de yapılması değer eğ�t�m�ne 

ver�len önem�n anlaşılması açısından öneml� olacaktır.  
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D�ğer taraftan, topluma m�ll�-manev� değerler� �çselleşt�rm�ş b�reyler�n 

kazandırılması, yalnız Sosyal B�lg�ler Eğ�t�m� �le D�n Kültürü ve Ahlak B�lg�s� 

Eğ�t�m� alanının değ�l, başta Türkçe öğret�m� ders� olmak üzere hedef k�tles� 

�nsan olan bütün program ve dersler�n temel uğraşı alanlarından olması 

gerekmekted�r.  

Türkçe öğret�m�nde değer eğ�t�m� üzer�ne yapılan çalışmalarda 

araştırılan değerler ve bu değerler�n yüzde-frekans değerler� Tablo 2’de 

ver�lm�şt�r. 

2. Problem Sorusuyla İlg�l� Bulgular 
Tablo 2.Türkçe değer �let�m� çalışmalarında �ncelenen değerler ve bu değerler�n 

yüzde (%), frekans (f) dağılımı: 
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DEĞERLER 

 

f 

 

% 

1 Saygı 33 25,74 

2 Sevg� 32 24,96 

3 
Yardımseverl�k

  

31 24,18 

4 Dürüstlük 30 23,4 

5 Çalışkanlık 28 21,84 

6  Sorumluluk 27 21,06 

7  Hoşgörü 23 17,94 

8 B�l�msell�k 22 17,16 

9 
A�le b�rl�ğ�ne 

önem verme 

22 17,16 

10  Duyarlılık 21 16,38 

11  Ad�l olma 20 15,6 

12 Estet�k 19 14,82 

13  Dayanışma 18 14,04 

14 
 

M�saf�rperverl�k 

18 14,04 

15  Vatanseverl�k 17 13,26 

16 Bağımsızlık 16 12,48 

 

DEĞERLER 

 

f 

 

% 

17 
Sağlıklı olmaya 

önem verme 

16 12,48 

18 Tanrı İnancı 15 11,7 

19  Tem�zl�k 15 11,7 

20 Barış  14 10,92 

21  Özgürlük 12 9,36 

22  Fedakârlık 12 9,36 

23  Sabır 10 7,8 

24 Arkadaşlık-

Dostluk 

9 7,02 

25  Sadakat 8 6,24 

26  Kanaatkârlık 8 6,24 

27  Vefa 8 6,24 

28 
 

Alçakgönüllülük 

7 5,46 

29 Merhamet 7 5,46 

30 Gelenek 
7 5,46 

31  Cesaret 6 4,68 

32 D�l B�l�nc�  
6 4,68 
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DEĞERLER 

 

f 

 

% 

33 İy�l�k 
6 4,68 

34 Edep 5 3,9 

35 Vatan Toprağını 

Kutsal Sayma 

5 3,9 

36  Şükür 5 3,9 

37 Kahramanlık 
5 3,9 

38 Y�ğ�tl�k 
4 3,12 

39  Cömertl�k 4 3,12 

40 Eş�tl�k 2 1,56 

41  Az�m 4 3,12 

42  Özgüven 4 3,12 

43 Paylaşımcılık 4 3,12 

44  İffet 4 3,12 

45 Onurlu Olmak 
4 3,12 

46 L�derl�k 
4 3,12 

47 Özgüven 
4 3,12 

48 Nezaket 
4 3,12 

 

DEĞERLER 

 

f 

 

% 

49  D�ğerkâmlık 3 2,34 

50  Tevazu 3 2,34 

51  Tevekkül 3 2,34 

52 Sebat 3 2,34 

53 Kararlılık 
3 2,34 

54 Benc�l Olma 
3 2,34 

55 Eş�tl�k 
3 2,34 

56 Zeng�nl�k 
3 2,34 

57 Vatan-M�llet 

Menfaat� 

3 2,34 

58 L�derl�k 
3 2,34 

59 İler� Görüşlülük 
3 2,34 

60  

Geleneksell�k 

3 2,34 

61 B�lgel�k 
3 2,34 

62 Yaratıcı-Yapıcı 
3 2,34 

63 Okuma 

Alışkanlığı 

3 2,34 

64 Evrensell�k 
3 2,34 
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DEĞERLER 

 

f 

 

% 

65 D�n� Bayramları 

B�lme 

3 2,34 

66 Hakkan�yetl� 

Olma 

3 2,34 

67 Takd�r Etme 
3 2,34 

69  Tefekkür 2 1,56 

70 Uygar Olma 
2 1,56 

71 Ahlaklı Olma 
2 1,56 

72 Tutumlu olma 
2 1,56 

73 H�kmetl� Olma 
2 1,56 

74 Özdenet�m 
2 1,56 

75 B�rl�k 

Beraberl�k 

2 1,56 

76 Az�m 
2 1,56 

77 Komşuluk 
2 1,56 

78 Üm�tvar olma 
2 1,56 

79 İy�mser Olma 
2 1,56 

80 İdeal�st Olma 
2 1,56 

82 Akıllı Olma 
2 1,56 

 

DEĞERLER 

 

f 

 

% 

83 Demokras� 
2 1,56 

84 Bayrak 
2 1,56 

85 M�ll� Marş 

B�l�nc� 

2 1,56 

86 Uyumluluk 
2 1,56 

87 İtaat 
1 0,78 

88 Tutarlılık 
1 0,78 

89 Şecaat 
1 0,78 

90 Sır saklama 
1 0,78 

91 Af D�leme 
1 0,78 

92 Şeh�tl�k 
1 0,78 

93 Gurur 
1 0,78 

94 Mutluluk 
1 0,78 

95 Güç 
1 0,78 

96 Empat� 
1 0,78 

97 Öğrenmeye 

İstekl� Olma 

1 0,78 

98 Erdem 
1 0,78 
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DEĞERLER 

 

f 

 

% 

99 Tar�h� Eserler� 

Koruma 

1 0,78 

100
 

Evrensell�k 
1 0,78 

101
 

Emek 
1 0,78 

102
 

Atatürkçülük 
1 0,78 

103
 

Ata Sporları 
1 0,78 

104
 

Başarı 
1 0,78 

105
 

Hazcılık 
1 0,78 

106
 

Güven 
1 0,78 

107
 

Özdenet�m 
1 0,78 

108
 

Tutarlılık 
1 0,78 

109
 Zulme Karşı 

Koyma 

1 0,78 

110
 Toplumsal 

Kurallar 

1 0,78 

111
 

İçtenl�k 
1 0,78 

112
 

Hırs 
1 0,78 

113
 

Adamlık 
1 0,78 

 

DEĞERLER 

 

f 

 

% 

114 İlet�ş�m  
1 0,78 

115 Ölüm  
1 0,78 

116 Huzur  
1 0,78 

117 Aşk  
1 0,78 

118 Korku  
1 0,78 

119 Hayal  
1 0,78 

120 Oyun  
1 0,78 

121 Dönüşüm  
1 0,78 

122 Anlam  
1 0,78 

123 Öfke  
1 0,78 

124 Yalnızlık  
1 0,78 

125 Hayal kırıklığı 
1 0,78 

126 Benc�ll�k  
1 0,78 

127 Bölünmüşlük  
1 0,78 

Tablo 2 İncelend�ğ�nde Türkçe öğret�m�nde değer eğ�t�m� üzer�ne 

yapılan çalışmalarda 127 değer�n araştırıldığı-�ncelend�ğ� görülmekted�r. 127 
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değer �çer�s�nde en çok araştırılan 25 değer�n şu şek�lde sıralandığı 

görülmekted�r:  

Saygı (f:33), Sevg�(f:32), Yardım severl�k  (f:31), Dürüstlük (f:30), 

Çalışkanlık (f:28), Sorumluluk (f:27), Hoşgörü (f:23), B�l�msell�k (f:22),A�le 

b�rl�ğ�ne önem verme (f:22), Duyarlılık (f:21), Ad�l Olma (f:20), Estet�k 

(f:19), Dayanışma (f:18), M�saf�rperverl�k (f:18), Vatanseverl�k (f:17), 

Bağımsızlık (f:16), Sağlıklı olma (f:16), Tanrı �nancı (f:15), Tem�zl�k (f:15), 

Barış (f:14), Özgürlük (f:12), Fedakârlık (f:12), Sabırlı olma (f.10), 

Arkadaşlık-dostluk (f:9), Sadakat (f:8). 

 Türkçe Öğret�m� çalışmalarında en sık araştırılan bu değerler, aslında 

Türkçe öğret�m�nde kullanılan met�nler�n değer eğ�t�m� bakımından zeng�nl�ğ� 

hakkında da b�z alan araştırmacılarına b�lg� vermekted�r. N�tek�m değer 

eğ�t�m� çalışmaları yapılırken kullanılacak eserler, öncel�kle değer unsurlarını 

ne oranda �çerd�ğ�yle �lg�l� ön �ncelemeye tab� tutulur. Ön �ncelemeden sonra 

araştırılacak değer l�stes� hazırlanır ve uzman görüşüne sunulur. Dolayısıyla 

Türkçe değer eğ�t�m� araştırmalarında kullanılacak değerler formunda 

yukarıda ver�len 25 değere yer ver�lmes� gerekt�ğ� söyleneb�l�r. Bu değerlere 

Türkçe Ders� Öğret�m� Programı’nda da yer ver�lmes�, Türkçe öğret�m� 

alanında değer eğ�t�m� üzer�ne çalışmalar yapan araştırmacılarına kolaylık 

sağlayacaktır.  
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Sonuç 
Araştırmanın problem sorularıyla �lg�l� olarak ulaşılan sonuçlar şu 

şek�lded�r: 

Türkçe öğret�m�nde değer eğ�t�m� üzer�ne yapılan b�l�msel çalışmaların 

tür, yüzde (%) ve frekans (f) dağılımına �l�şk�n sonuçlar: 

�  Türkçe öğret�m�nde değer eğ�t�m� üzer�nde toplamda 73 b�l�msel 

çalışmanın yapıldığı bel�rlenm�şt�r.  Bu çalışmaların 40’ını  (%54,4) 

l�sansüstü tez, 30’unu  (%40,8) makale, 3’ünü (%4,08) �se b�ld�r� 

türünden araştırmaların oluşturduğu soncuna ulaşılmıştır. Türkçe 

öğret�m� alanında doktora türünden b�r çalışmaya rastlanmamıştır. 

Bu sonuç, Türkçe öğret�m�nde değerler eğ�t�m� konusu üzer�nde henüz 

yeterl� sayıda çalışmanın yapılmadığını göstermekted�r. Türkçe öğret�m�nde 

değer eğ�t�m� üzer�ne yeterl� sayıda çalışmanın yapılmamış olması, sosyal 

�let�ş�m becer�ler� �stend�k düzeyde gerçekleşm�ş, yaşadığı topluma a�d�yet 

duygusu gel�şm�ş b�reyler yet�şt�rmey� önceleyen Türkçe ders� �ç�n öneml� b�r 

eks�kl�kt�r. Çünkü Türkçe dersler� öğrenc�ler�n �let�ş�m becer�ler�n� 

gel�şt�rmen�n yanında, yerel ve evrensel değerler�n öğret�leb�leceğ� temel 

derslerdend�r.  

Eğ�t�m kurumlarında m�hver ders olarak görülen Türkçe dersler�nde 

değerler eğ�t�m�ne daha gen�ş yer ver�lmes�, topluma �ht�yaç duyduğu 

donanımlı b�reyler� kazandırmak bakımından öneml�d�r. N�tek�m değerler 

eğ�t�m�yle topluma; a�le ve okul eğ�t�m�nde değerler�n farkında, k�ş�l�ğ� 

gel�şm�ş, davranışları olgunlaşmış b�reyler yet�şt�rmek amaçlanmaktadır 

(Kantar, 2014). 

2015 Türkçe Ders� Öğret�m Programı’nda, öncek� programlara nazaran 

değer eğ�t�m� üzer�nde daha gen�ş durulmuştur (MEB, 2015). Bu durum 

olumlu b�r gel�şme olarak görülse de öncek� programda (MEB, 2006) olduğu 

g�b� eğ�t�mde hang� değerler�n öne çıkarılması gerekt�ğ� ve öğrenc�lere 

değerler�n nasıl kavratılacağı hususunda b�r netl�k bulunmamaktadır.  Bu 

durum, Türkçe ders�nde gerçekleşt�r�len değerler eğ�t�m�nden �stend�k 

net�celer almayı olumsuz etk�leyecekt�r.  
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Alanyazın �ncelend�ğ�nde Türkçe öğret�m� alanında yapılan l�sansüstü 

tez ve makale çalışmalarının derlen�p alan araştırmalarının d�kkat�ne 

sunulduğu herhang� b�r çalışmanın bulunmadığı anlaşılmaktadır. Gerek alan 

araştırmacılarının bu anlamdak� �ht�yaçlarına cevap vermek gerekse Türkçe 

öğret�m� alanında değerler eğ�t�m�ne d�kkatler� çekmek adına bu çalışma 

öneml�d�r. 

Türkçe değer �let�m� çalışmalarında �ncelenen değerler ve bu değerler�n 

yüzde (%) ve frekans (f) dağılımıyla �lg�l� sonuçlar şu şek�lded�r: 

�  Türkçe öğret�m�nde değer eğ�t�m� üzer�ne yapılan çalışmalarda 127 

farklı değer�n araştırıldığı-�ncelend�ğ� bel�rlenm�şt�r. 127 değer 

�çer�s�nde en sık araştırılan 25 değer şu şekl�de sıralanmıştır. 

Saygı (%25,74/f:33), Sevg�(%24,96/f:32), yardım severl�k  (%24,18/ 

f:31), Dürüstlük (%23,4/f:30), Çalışkanlık (%21,84/f:28), Sorumluluk 

(%21,06/f:27), Hoşgörü (%17,94/ f:23), B�l�msell�k (%17,16/ f:22),A�le 

b�rl�ğ�ne önem verme (%1716/ f:22), Duyarlılık (%16,38/ f:21), Ad�l Olma 

(%15,6/ f:20), Estet�k (%14,82/ f:19), Dayanışma (%14,04/ f:18), 

M�saf�rperverl�k (%14,04/ f:18), Vatanseverl�k (%13,26/ f:17), Bağımsızlık 

(%12,48/ f:16), Sağlıklı olma (%12,487 f:16), Tanrı �nancı (%11,7/ f:15), 

Tem�zl�k (%11,7/ f:15), Barış (%10,92/ f:14), Özgürlük (%9,36/ f:12), 

Fedakârlık (%9,36/ f:12), Sabırlı olma (%7,8/ f.10), Arkadaşlık-dostluk 

(%7,02/ f:9), Sadakat (%6,24/ f:8).  

Bu değerler �ncelend�ğ�nde, Türkçe değer �let�m� çalışmalarında yerel 

değerlerle b�rl�kte evrensel değerler�n de yoğun olarak �şlend�ğ� 

anlaşılmaktadır. Bu sonuç, Türkçe öğret�m�nde kullanılan met�nler�n yerel ve 

evrensel değer unsurlarını barındırması bakımından yeterl� olduğunu 

göstermekted�r. Türkçe öğret�m� alanında sürdürülen değerler eğ�t�m� 

araştırmalarında kullanılmak üzere hazırlanacak değerler l�stes�nde yer 

ver�lmes� gereken değerlere �şaret etmes� bakımından da bu sonuç öneml�d�r.  

�  Türkçe öğret�m�nde değer eğ�t�m� üzer�ne yapılan çalışmaların yer 

aldığı kaynakçada 40 l�sansüstü tez, 30 makale ve 3 tebl�ğ yer almıştır.  

Türkçe öğret�m�nde değerler eğ�t�m� üzer�ne yapılan çalışmalarda son 

yıllarda b�r �vme gözlemlense de n�cel�k açıdan bunun henüz yeterl� sev�yede 

olmadığı söyleneb�l�r. Ayrıca Türkçe öğret�m� alan yazını �ncelend�ğ�nde, 

henüz herhang� b�r değerler eğ�t�m� kaynakçasının hazırlanmadığı 
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görülmekted�r.  İlk olması açısından bu çalışma önem arz etmekted�r. Bununla 

b�rl�kte bu çalışmanın alan araştırmacılarına eks�ks�z, genel b�r kaynakça 

sunduğunu söylemek veya �dd�a etmek yanlış olacaktır. Çünkü bu çalışma 

kapsamına alınan ve taranan ver� tabanları YÖK Tez Merkez�, Google, Google 

Akadem�k, ULAKBİM ve ASOS �le sınırlıdır.  Daha fazla ver� tabanı 

taranarak hazırlanacak daha kapsamlı b�r değerler eğ�t�m� kaynakçasına temel 

oluşturması açısından bu çalışma öneml�d�r.   

Sonuçlardan hareketle şu öner�lerde bulunulab�l�r: 

Türkçe öğret�m�nde değer eğ�t�m� konusuna d�kkat çekmek, yapılacak 

çalışmaların n�cel�k ve n�tel�kler�n� gel�şt�rmek �ç�n uygulanmakta bulunan 

Türkçe Ders� Öğret�m Programı rev�ze ed�lerek Türkçe değer �let�m� 

çalışmalarının çerçeves� bel�rt�lmel�d�r (amaç, önem, met�n türler�, değerler, 

değer �let�m�nde başvurulacak kaynak ve yöntemler vb.).  

Yapılan çalışmalardan hareketle Türkçe değer �let�m� çalışmalarında öne 

çıkan değerler bel�rlenerek araştırmalarda kullanılması �ç�n b�r değerler l�stes� 

hazırlanmalıdır. 

Türkçe öğret�m� alanında; yüksek l�sans tez�, doktora tez�, makale ve k�tap 

türünden daha fazla çalışma yapma yoluna g�d�lmes� �ç�n araştırmacılar teşv�k 

ed�lmel�, yapılan çalışmalar desteklenmel�d�r. 

Türkçe öğret�m�nde değerler eğ�t�m� üzer�ne daha çok ver� tabanının 

tarandığı daha kapsamlı b�r kaynakça hazırlanmalıdır. 
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Günlük Türünün Türkçe Öğret�m�nde Kullanım 
Olanakları Üzer�ne B�r Değerlend�rme: Zlata’nın 

Günlüğü Örneğ� 

*Hakan İSKENDER

 
Öz 

Günlük, çocuk edeb�yatında kend�s�ne fazla yer bulmamış ve Türkçe öğret�m 
sürec�nde yeter�nce yararlanılmamış b�r türdür. Bununla b�rl�kte günlüklerden çeş�tl� 
etk�nl�kler aracılığıyla başta yazma öğrenme alanı olmak üzere farklı d�l ve düşünme 
becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes�nde faydalanılab�l�r. Günlükler, soyut düşünme becer�s�n�n 
g�derek gel�şt�ğ� ortaokul yıllarında öğrenc�ler�n daha anal�t�k ve eleşt�rel düşünceler 
gel�şt�rmes�ne yardımcı olab�l�r. Temel olarak günlük türünün Türkçe öğret�m�ndek� 
kullanım olanaklarını ele alan bu çalışmanın �lk bölümünde günlük türünün kavramsal 
mah�yet� �le kurmaca olan ve kurmaca olmayan günlükler�n çocuk edeb�yatı �ç�ndek� 
konumundan bahsed�lm�şt�r. Daha sonra Türkçe Ders� Öğret�m Programı’nda günlük 
türünün yer�ne değ�n�lm�şt�r. Günlükler�n Türkçe öğret�m�nde daha yaygın şek�lde 
kullanılmasının sağlayacağı faydalar ve çocuk okura uygun günlüklerde bulunması 
gereken n�tel�klerden söz ed�lm�şt�r. Ardından çocuk edeb�yatından b�r günlük örneğ� 
olarak Zlata’nın Günlüğü adlı eser üzer�ne kısa b�r �nceleme gerçekleşt�r�lm�şt�r. 
Eser�n, Türkçe öğret�m�nde kullanımı üzer�ne b�r değerlend�rme yapılmıştır. Son 
olarak �se günlük türünden Türkçe öğret�m�nde farklı d�l ve düşünme becer�ler�n�n 
gel�şt�r�lmes� amacıyla nasıl faydalanılab�leceğ�ne da�r çeş�tl� etk�nl�k öner�ler� 
get�r�lm�şt�r. 
Anahtar Kel�meler: Günlük, Türkçe öğret�m�, çocuk  edeb�yatı, Zlata’nın Günlüğü. 
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An Evaluat�on of the Usage Poss�b�l�t�es of the D�ary 
Genre �n Teach�ng Turk�sh  Language: The Case of 

Zlata’s D�ary 

 
Abstract 

D�ary �s a genre that has not been able to f�nd much space �n ch�ldren's l�terature and 
has been underut�l�zed �n the process of Turk�sh language teach�ng. However, d�ar�es 
can be used to develop d�fferent language and th�nk�ng sk�lls, part�cularly wr�t�ng 
sk�lls, through several act�v�t�es. D�ar�es can help students to develop a more analyt�cal 
and cr�t�cal th�nk�ng dur�ng secondary school years when abstract th�nk�ng sk�lls are 
gradually shaped. The study f�rst deals w�th the conceptual nature of the d�ary genre 
and the pos�t�on of f�ct�onal and non-f�ct�onal d�ar�es �n ch�ldren's l�terature and 
d�scusses the pos�t�on of d�ary �n Turk�sh Language Curr�culum. It also focuses on 
poss�ble benef�ts prov�ded by the use of da�ry �n Turk�sh language teach�ng and the 
character�st�cs that need to be �ncluded �n d�ar�es and are su�table for ch�ld readers. It 
later carr�es out a br�ef rev�ew on the work Zlata’s D�ary that �s a d�ary example of 
ch�ldren's l�terature. It also evaluates the usage poss�b�l�t�es of th�s work �n Turk�sh 
language teach�ng. The study f�nally offers a var�ety of act�v�t�es regard�ng how to 
ut�l�ze the d�ary genre �n Turk�sh language teach�ng �n order to develop d�fferent 
language and th�nk�ng sk�lls.  
Keywords: D�ary, Turk�sh language teach�ng, ch�ldren’s l�terature, Zlata’s D�ary. 
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G�r�ş 
Günlükler; b�r�nc� k�ş� anlatımına dayalı, k�ş�sel tecrübeler�n yansıdığı 

ve öznel yargıların yoğun yer tuttuğu bel�rl� b�r zaman ç�zg�s� üzer�nde 

�lerleyen yazılardan oluşur. Karataş (2011)’a göre günlükler b�r bakıma 

hatıranın günü gününe, sıcağı sıcağına yazılmış ve tar�h konmuş şekl�d�r. 

Günlükler, sıklıkla h�ç k�mseye �fade ed�lmem�ş duygu ve düşünceler� �çeren 

met�nlerden oluştuğundan başka �nsanların merak duygusunu üzer�ne çeker. 

Bu tür k�ş�ye özel met�nlerden b�r �nsanın karakter�n� veya anlattığı olayların 

o k�ş�n�n bakış açısına göre nasıl şek�llend�ğ�n� anlama �ht�mal� d�ğer 

�nsanların �lg�s�n� çekmekted�r. Bu bakımdan günlükler�n g�zl� ve k�ş�ye özel 

yapısının okur üzer�nde okuma mot�vasyonu bakımından ps�koloj�k b�r etk� 

oluşturduğu düşünüleb�l�r. 

Günlükler�n okuma mot�vasyonuna yönel�k bu tür b�r etk�s�n�n yanında 

yazarları �ç�n de farklı ps�koloj�k etk�ler� mevcuttur. K�ş�sel mektuplar, notlar, 

e-postalar ve anılar g�b� b�reysel yazı b�ç�mler�nden olan günlükler (Phen�x, 

2002: 37) Anne Frank veya Zlata F�l�pov�c örnekler�nde olduğu g�b� çocuklar 

�ç�n hayatın acımasızlığından b�r tür kaçış yolu olarak görülmüştür. 

İncelend�ğ� zaman günlükler�n�n çet�n hayat şartları altında bu �k� çocuğun 

gerçek anlamda dostu ve sırdaşı olduğu görüleb�l�r. Anne Frank’ın günlüğüne 

K�tty, Zlata F�l�pov�c’�n �se M�mmy adını vermes� aslında çocukların 

günlükler�, hayatlarının zor dönemler�nde kend�ler�ne dost olarak görmeler�ne 

b�r �şarett�r. 

Günlük türündek� met�nler�n sınıflandırılmasında farklı yaklaşımlar 

bulunsa da bu çalışmada günlükler, kurmaca günlükler ve kurmaca olmayan 

günlükler şekl�nde �k�ye ayrılmıştır. Kurmaca günlükler, gerçekten 

yaşanmamış veya yaşanmış olsa b�le yazar tarafından daha sonra edebî b�r 

kaygıyla günlük şekl�ne dönüştürülen olayları �çeren met�nlerd�r. Bu 

günlükler, yazarın veya başka b�r kahramanın bakış açısından okura sunuluyor 

olab�l�r. En b�l�nen örnekler�nden b�r�s� olan gençl�k edeb�yatı klas�kler�nden 

B�r Genç Kızın Uyuşturucu Günlüğü (Go Ask Al�ce) yayımlandığında 

k�ml�ğ�n� g�zleyen b�r genç kızın ağzından kurmaca olmayan b�r günlük 

şekl�nde yazılmış görünüyordu. Oysak� bu günlük, b�r terap�st olan Beatr�ce 

Sparks (1917-2012) tarafından kaleme alınmış kurmaca b�r eserd�r. Kurmaca 

günlükler�n çocuk ve gençl�k edeb�yatı alanında en öneml� örnekler� olarak 

Sue Townsend’�n B�r Yen�yetmen�n G�zl� Günlüğü (The Secret D�ary of 
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Adr�an Mole, Ages 13 ¾ ), Lou�se Renn�son’ın Okumayın Günlüğümü (Angus, 

Thongs and Full-Frontal Snogg�ng ), Jeff K�nney’�n Saft�r�k Greg’�n Günlüğü 

(D�ary of a W�mpy K�d), Rachel Renee Russell’ın B�r Şapşalın Günlüğü (Dork 

D�ar�es), S�ta Brahmachar�’n�n Eng�nar Kalpler (Art�choke Hearts), Meg 

Cabot’nun Prenses Günlükler� (Pr�ncess D�ar�es)  k�tapları sayılab�l�r. B�r 

klas�k olarak en b�l�nen örneklerden b�r�s� �se Edmondo De Am�c�s’�n Çocuk 

Kalb� k�tabıdır. Türk çocuk ve gençl�k edeb�yatında �se Arslan Sayman’ın 

Ufaklığın Eğlencel� Günlükler�, Koray Avcı Çakman’ın Geveze Prenses’�n 

Günlüğü, Arzu Çallıoğlu Eren’�n Börülce’n�n Günlüğü, Erdoğan 

Kahyaoğlu’nun Bıcır’ın Günlüğü, Hamdullah Köseoğlu’nun Barış’ın 

Günlüğü k�tapları kurmaca günlükler arasında değerlend�r�leb�l�r. 

Son yıllarda çocuk edeb�yatı sahasında kurmaca günlükler�n m�zah� 

tonu g�derek artan b�r b�ç�mde görüldüğü yen� b�r akım başlamıştır. Bu akımın 

öncüsü �se 2007 yılında Jeff K�nney’�n kaleme almaya başladığı Saft�r�k 

Greg’�n Günlüğü ser�s�d�r. Günlüğe eşl�k eden ç�z�mler, k�tabın ç�zg�l� b�r 

defter görünümünde olması ve k�tapta el yazısı kullanılması bel�rg�n özell�kler 

olarak d�kkat çeker. Ş�md�ye on b�r farklı k�tabın yayımlandığı ser�, bütün 

dünyada �lg� çekm�ş ve 100 m�lyondan fazla kopya satmıştır. K�nney’�n 

başarısı kend�s�ne benzer b�r yolda �lerleyen pek çok yazarın ortaya çıkışını 

sağlamıştır. Özell�kle Rachel Renee Russell’ın B�r Şapşalın Günlüğü (Dork 

D�ar�es) ser�s� bu akımın en öneml� tak�pç�ler�nden b�r�s� kabul ed�lmekted�r 

(R�ckard, 2014). Bu tür k�taplar günümüzde çok katmanlı (mult�modal) 

yapısıyla g�derek çocuk edeb�yatı sahasında yaygınlaşmakta ve çocuk okurun 

�lg�s�n� çekmekted�r. 

Kurmaca olmayan günlüklere örnek olarak �se Batı’da öğret�m 

süreçler�nde de yaygın olarak değerlend�r�len Anne Frank’ın B�r Genç Kızın 

Günlüğü (D�ary of a Young G�rl) ve Zlata F�l�pov�c’�n Zlata’nın Günlüğü 

göster�leb�l�r. Kurmaca olmayan günlükler, yazarı tarafından deney�mlenen ve 

yaşandığı süreçte kayda geç�r�lm�ş yazılardan oluşur. Kurmaca olmayan 

günlükler, yazıldığı dönem �ç�n öneml� tar�hsel ver�ler �çer�r. Örneğ�n İng�l�z 

parlamento üyes� ve donanma am�ral� Samuel Pepys (1633-1703), 1660 

yılından 1669 yılına kadar uzanan sürede tuttuğu meşhur günlüğünde o 

dönem�n Londra’sının hem büyüley�c� yönler�n� hem de kusurlarını dürüstçe 

kaleme almıştır (Ku�per, 2012: 206). Bu tür günlüklerden Batı’da tar�hsel 

olayların öğret�m�nde öneml� ölçüde faydalanılmaktadır. Bununla beraber 
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Türk edeb�yatında günlük türü ancak Tanz�mat Dönem�’yle beraber gel�şmeye 

başladığı �ç�n daha esk� dönemler �ç�n tar�hsel b�r doküman olarak 

günlüklerden öğret�m sürec�nde faydalanmak çok fazla mümkün 

görünmemekted�r. 

Türkçe Öğret�m�nde Günlük Türünün Yer� 

Türkçe öğret�m� açısından bakıldığında “günlük, yazma becer�s�n�n 

gel�şmes�nde ve yazma alışkanlığının kazanılmasında çok öneml� b�r türdür.” 

(Baş, 2015: 139). 2006 Türkçe Ders� Öğret�m Programı’nda (TDÖP) yazma 

öğrenme alanında günlük tutma, amaç ve kazanımlardan b�r�s� olarak 

göster�lmekted�r. Öğretmenler�n öğrenc�ler� günlük tutmaları konusunda 

özend�rmes� beklenmekted�r. Y�ne Program’da “Öğrenc�ler her gün günlük 

tutab�lecekler� g�b� yalnızca etk�lend�kler� olaylar hakkındak� duygu ve 

düşünceler�n� de yazab�l�rler.” den�lmekted�r (2006: 35). Baş (2015: 143)’a 

göre, �k�nc� kademede öğrenc� b�r�nc� kademede başladığı günlük tutmaya 

devam etmel� ancak tecrübe ve gözlemler�n� sorgulayarak yazıya aktarmalıdır. 

Görüldüğü üzere ortaokul yıllarından �t�baren öğrenc�ler�n tuttukları günlükler 

sadece yaşananların b�r kaydı olmamalı, yaşananların üzer�ne daha eleşt�rel, 

anal�t�k ve ayrıntılı f�k�rler�n gel�şt�r�ld�ğ� yazılar �çermel�d�r. D�ğer b�r 

�fadeyle günlükler sadece günlük olayları kaydetmen�n ötes�nde öğrenc�ler�n 

eylemler�n�n sonuçları hakkında der�n b�r şek�lde düşünmeler�ne yardım 

etmel�d�r (Hoffner, 2010:28). Bu tür b�r beklent� oluşmasının en temel 

gerekçes� �se öğrenc�ler�n ortaokul çağlarından �t�baren soyut düşünme 

becer�s�n� ed�nmeye başlamalarıdır. TDÖP’de yazma öğrenme alanıyla 

�l�şk�lend�r�len günlük tutma etk�nl�kler�ne �l�şk�n en ayrıntılı açıklamalardan 

b�r�s� �se M�llî Eğ�t�m Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkçe 7 Öğretmen 

Kılavuz K�tabı’nda yer almaktadır: 

 “Öğrenc�ler�n�ze b�r k�msen�n günlük gözlemler�n�, �zlen�m ve 

düşünceler�n�, başından geçen olayları günü gününe yazarak ve 

tar�h atarak oluşturduğu yazılara günlük (günce) den�ld�ğ�n� 

bel�rt�n�z. Öğrenc�ler�n�zden, günlük gözlemler�n� veya 

başlarından geçen olayları yazmaları �ç�n b�r defter tutmalarını 

�stey�n�z. Günlük tutmak �ç�n elektron�k ortamı (Word, Web…) 

da kullanab�lecekler�n� söyley�n�z. Günlük tutan öğrenc�lerden 

417

KSBD, İlkbahar 2017, y. 9, s.413-423



 

 

günlükler�nde nasıl b�r d�l kullandıkları hang� konulara yer 

verd�kler� g�b� konularda konuşmalarını �stey�n�z.” (2015: 52) 

Yazma öğrenme alanıyla �lg�l� yapılan farklı çalışmalar, günlük tutma 

�le yazma becer�s� arasında olumlu b�r �l�şk�n�n varlığını �şaret etmekted�r. 

İlköğret�m �k�nc� kademe öğrenc�ler� �ç�nde günlük tutmayan öğrenc�ler 

tutanlara göre daha fazla yazma tutukluğu yaşamaktadır (Özbay ve Zorbaz, 

2012). Y�ne, günlük tutan öğrenc�ler tutmayanlara göre yazma becer�s�nde 

kend�ler�ne daha çok güvenmekte, yazma becer�s�ne karşı daha tutkulu 

görünmekte ve yazma becer�s�n� sürekl� gel�şt�rmek �stemekted�rler (Kana, 

Özbaşı ve Ünlü, 2015). Kalyoncu ve Dağlı (2007), 2. sınıf öğrenc�ler�n�n 

günlük tutarak yazılı �fade becer�ler�n�n gel�şt�ğ�n�, olaylar üzer�ne daha 

anal�t�k ve eleşt�rel düşündükler�n�, gözlem ve d�nleme becer�ler�n�n arttığını, 

karşılaştırmalar yapab�ld�kler�n�, noktalama �şaretler�n� daha doğru 

kullandıklarını, sezg�sel ve kend�l�ğ�nden bet�mlemeler yapmaya 

başladıklarını bel�rlem�şt�r. Günlükler�n öğret�m süreçler�ne olan olumlu 

etk�s�ne en çarpıcı örneklerden b�r�s� �se 2003 yılında 4. sınıf öğrenc�ler�n�n 

yazdığı sınıf günlükler�nden derlenerek oluşturulan Sınıf Günlükler� k�tabıdır. 

K�tabın ortaya çıkış serüven�, sınıf öğretmen� Nerm�n Şenol Kalyoncu’nun 

desteğ� ve teşv�k�yle öğrenc�ler�n�n günlükler tutmasıyla başlamıştır. 

Öğretmen�n öğrenc�lere günlük yazdırmaya başlamasının temel mot�vasyon 

kaynağı �se öğrenc�ler�n derslere karşı �lg�s�z ve �steks�z tavırlarıdır (URL-1). 

TDÖP’de günlük türüyle �lg�l� olarak sadece yazma alanına �l�şk�n 

kazanımlar mevcutsa da günlükler farklı d�l ve düşünme becer�ler�n�n 

öğret�m�nde de �şlevsel olarak kullanılab�l�rler. Öğrenc�ler� n�tel�kl� ve gel�ş�m 

dönemler�n�n gerçekl�kler�ne uygun günlüklerle buluşturmanın ve bunlarla 

�lg�l� çeş�tl� etk�nl�kler yapmanın farklı d�l ve düşünme becer�ler� üzer�ne 

olumlu etk�s� olacağı varsayılab�l�r. Bununla b�rl�kte TDÖP’de günlük türü 6, 

7 ve 8. sınıfta yer ver�lmes� gereken edebî türler arasında yer almamaktadır. 

Bu durumda ders k�tapları da günlük türüyle �lg�l� met�n örnekler�ne yer 

vermemekted�r. Öğrenc�ler�n n�tel�kl� günlük örnekler�yle tanışmadığı ve 

günlük türüyle �lg�l� deney�mler�n�n zeng�nleşt�r�lmed�ğ� öğret�m süreçler�, 

Türkçe ders� açısından öğrenc�ler�n günlük tutma kazanımı ed�nmes�nde ve 

günlük tutmanın değer�n� kavramasında bel�rl� ölçüde yeters�zl�kler 

�çerecekt�r. Bu konuda öğretmenler ve a�lelere çocuklara yönel�k çeş�tl� 
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günlüklerle buluşturmak görev� düşmekted�r. Bu günlükler�n de çocuk 

edeb�yatının temel �lkeler�n� (çocuk bakışını yansıtan, çocuk gerçekl�ğ�ne 

h�tap eden, çocuğun yaş ve �lg�s�ne göre olan) göz önünde tutan k�taplar 

olması gerekmekted�r. Arıcı (2016: 165)’ya göre çocukla buluşturulacak olan 

günlükler aşağıdak� n�tel�klere sah�p olmalıdır: 

● Günlükler çocuğun sev�yes�ne göre açık, anlaşılır olmalıdır. 

●Konuları çocuğun �lg�s�n� çekeb�lecek hareketl� olaylara dayanmalıdır. 

● Günlüklerdek� olaylar, çocuklara güzel örnek teşk�l etmel�, �stend�k davranış 

kazandırma yönüyle örtüşmel�d�r. 

● İçtenl�kle �nandırıcı b�r d�lle yazılmış olmalıdır. 

● Ağır tasv�rlerle ve bet�mlemelerle der�n ruh tahl�ller�yle örülmüş ve b�lg� 

aktarımı n�tel�ğ�ndek� günlükler kullanılmamalıdır. 

Türkçe Ders�nde Kullanılab�lecek B�r Günlük Örneğ�: Zlata’nın 

Günlüğü 

Günlük türünden faydalanarak gerçekleşt�r�lecek olan Türkçe öğret�m� 

etk�nl�kler�nde kullanılacak kaynaklardan b�r�s� Zlata F�l�pov�c tarafından 

kaleme alınmış günlük olab�l�r. Zlata’nın Günlüğü, Zlata F�l�pov�c tarafından 

1991-1993 arasında Bosna Savaşı esnasında yazılmıştır. Saraybosna kuşatma 

altındayken savaşın vahşet�n� der�nden h�sseden küçük b�r kızın neler yaşayıp 

h�ssett�ğ�n� anlatan bu günlük, 20. yüzyılda Anne Frank’ın günlükler�yle 

beraber savaşı b�r çocuğun bakış açısından anlatan en öneml� eserlerden 

olmuştur. Günlüğüne “Sevg�l� M�mmy” d�ye h�tap eden Zlata, tıpkı Anne 

Frank’ın yaptığı g�b� savaşın mahvett�ğ� çocukluğunda kend�s�ne b�r arkadaş 

ve sırdaş olarak günlüğünü seçm�şt�r. Bu günlükten öğret�m süreçler�nde 

güncel meseleler hakkında çocuklarda bel�rl� b�r duyarlık uyandırmak 

amacıyla da faydalanılab�l�r. B�l�nd�ğ� üzere Sur�ye’de meydana gelen 

savaştan ötürü b�nlerce çocuk a�les�yle beraber Türk�ye’ye göç etmek zorunda 

kalmıştır. Mercan Uzun ve Bütün (2016), çalışmalarında Türk�ye’dek� 

Sur�yel� çocukların yoksulluk, d�l ve kültür farklılığı, dışlanma g�b� b�rçok 

sorunla çok erken yaşlarda karşılaştığını tesp�t etm�şt�r. Yaş grubu �t�barıyla 

5. ve 6. sınıflar �ç�n uygun olduğu düşünülen Zlata’nın Günlüğü’nden 

öğrenc�ler�n b�r savaşın kend�ler�yle aynı yaşlarda b�r çocuğun ruhunda yol 

açtığı yaraları duyumsaması ve savaş mağduru çocuklara karşı bu anlamda 

duygusal b�r yakınlık h�ss� oluşturması amacıyla yararlanılab�l�r. 
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Türkçe Öğret�m�nde Günlükler�n Kullanılab�leceğ� Çeş�tl� Etk�nl�kler 

Günlüklerden yararlanarak farklı d�l becer�ler�n�n öğren�m�ne katkıda 

bulunmak �ç�n aşağıda örnekler� ver�len çeş�tl� etk�nl�kler gerçekleşt�r�leb�l�r: 

● Çocuk ve gençl�k edeb�yatından n�tel�kl� kurmaca olmayan çeş�tl� günlükler 

okunarak bunlar üzer�ne çeş�tl� tartışmalar ve etk�nl�kler (okuma çember� g�b�) 

düzenleneb�l�r (Hoffner, 2012). Kurmaca olmayan günlükler�n b�yograf�k 

çalışmalar açısından ve tar�h kaynakları olarak değer�n� öğrenc�lere sezd�recek 

tartışmalar yürütüleb�l�r. Aşağıda ver�len performans değerlend�rme ölçeğ�yle 

öğrenc�ler�n günlükler�n değer� ve önem� üzer�ne yapacakları tartışma 

puanlandırılab�l�r. 

Tablo 1. Okuma Çember� Etk�nl�ğ�ne İl�şk�n Performans Değerlend�rme Ölçeğ� 

5 4 3 2 1 
Öğrenc� b�r 

günlüğü grupla 
�ncelem�ş ve 
tartışmaya 

sürekl� katkıda 
bulunmuştur. 

Öğrenc� b�r 
günlüğü grupla 

�ncelem�ş ve 
tartışmaya sık 

sık katkıda 
bulunmuştur. 

Öğrenc� b�r 
günlüğü grupla 

�ncelem�ş ve 
tartışmaya 

b�raz katkıda 
bulunmuştur. 

Öğrenc� b�r 
günlüğü grupla 

�ncelem�ş ve 
tartışmaya çok 

az katkıda 
bulunmuştur. 

Öğrenc� b�r 
günlüğü grupla 

beraber 
�ncelem�ş 

ancak 
tartışmaya 

katılmamıştır 

Ölçek, (Hoffner, 2012)’den uyarlanmıştır.  

● Öğrenc�lere b�r hafta boyunca günlük tutma görev� ver�lerek daha sonra bu 

günlükte yazılanlar sınıfın ger� kalanıyla paylaşılab�l�r (Hoffner, 2012). 

Öğrenc�ler özell�kle günlük tutma deney�mler�nden bahsedeb�l�rler. 

Öğrenc�lere yönelt�len günlük tutmanın kend�ler�ne nasıl h�ssett�rd�ğ�, günlük 

tutarken zorlanıp zorlanmadıkları, günlük tutmaya bundan sonra devam ed�p 

etmeyecekler� g�b� sorularla b�r tartışma yürütüleb�l�r. Daha sonra tutulan 

günlükler b�r performans değerlend�rme ölçeğ�yle değerlend�r�leb�l�r. 

Tablo 2. Günlük Tutma Etk�nl�ğ�ne İl�şk�n Performans Değerlend�rme Ölçeğ� 

5 4 3 2 1 
Öğrenc� haftanın 

her günü �ç�n 
eleşt�rel ve anal�t�k 
değerlend�rmelere 
yer veren günlük 

tutmuştur. 

Öğrenc� haftanın 
her günü �ç�n 
eleşt�rel ve 

anal�t�k 
değerlend�rmeler 
�çermeyen günlük 

tutmuştur. 

Öğrenc� 4-6 
gün arasında 

günlük 
tutmuştur. 

Öğrenc� 1-3 
gün arasında 

günlük 
tutmuştur. 

Öğrenc� 
günlük 

tutmamıştır.  

Ölçek, (Hoffner, 2012)’den uyarlanmıştır.  
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Öğrenc�lerle bu etk�nl�k zaman zaman tekrarlanab�l�r. Bununla b�rl�kte 

günlükler�n özel ve k�ş�sel b�r yanı olduğu unutulmamalıdır. Mektup ve 

günlük g�b� k�ş�ye özel sayılab�lecek yazıları öğrenc�lere okutmaya 

zorlamanın onlar üzer�nde olumsuz etk�ler� olab�l�r (Hodson ve Jones, 2012: 

17). Bu nedenle öğrenc�n�n günlüğünü sadece öğretmenle m� yoksa sınıf 

arkadaşlarıyla mı paylaşmak �sted�ğ� öğren�lmel� ve buna göre hareket 

ed�lmel�d�r. 

● Okunan günlüklerden hareketle farklı edebî türlerle �lg�l� yazma etk�nl�kler� 

gerçekleşt�r�leb�l�r. Zlata’ya mektup yazma veya Zlata’nın yaşadıklarından 

hareketle b�r kısa öykü yazma bu tür etk�nl�klere örnek göster�leb�l�r. 

● Farklı türlerde okunan k�tapların kahramanları ağzından kurmaca günlükler 

oluşturulab�l�r. Öğrenc�ler�n seçeceğ� b�r roman veya kısa öykü kahramanının 

başlarından geçen olaylar ve bu olaylar üzer�ne olan değerlend�rmeler� günlük 

b�ç�m�nde aktarılab�l�r. 

● Öğrenc�lerden sınıf sev�yeler�ne uygun şek�lde öğrend�kler� tar�hsel 

olaylardan seçt�kler� herhang� b�r�n� günlük b�ç�m�nde yazıya aktarmaları 

�steneb�l�r. Bunu yaparken bey�n fırtınası tekn�ğ�yle öğrenc�lere yardımcı 

olunab�l�r. Olay esnasında bet�mlemeler�ne yardımcı olması �ç�n öğrenc�ler�n 

duydukları, gördükler� ve kokladıkları şeyler� düşünmeler� �sten�r. Olay 

sırasında ne h�ssedeb�lecekler�, ne yaptıkları (olaya dâh�l m� oldukları ya da 

kend�ler�n� güvenl� b�r uzaklıkta mı tuttukları), hang� rolü üstlend�kler�, olayda 

b�r�n� ya da b�r şey� kaybed�p kaybetmed�kler� vb. tartışılıp notlar çıkarılab�l�r 

(Ball, Buckton ve Sanderson, 2000). 

● Öğrenc�ler; sanat, spor, doğa b�l�mler� vb. üzer�ne düşünceler�n� ve 

gözlemler�n� �çeren özel b�r alana yönel�k günlükler tutab�l�r. Bu günlükler 

tutulurken anlatılanlarla �lg�l� çeş�tl� ç�z�mler yapılab�l�r veya res�m ve 

fotoğraflar günlüğe ekleneb�l�r. 

● Bütün öğrenc�ler�n katılacağı ortak b�r sınıf günlüğü oluşturulab�l�r. 

Öğrenc�ler, sınıfta o gün yapılan etk�nl�kler ve yaşanan olaylarla �lg�l� 

düşünceler�n� bu günlükte paylaşab�l�rler. Bu günlükler daha sonra zaman 

zaman okunarak öğrenc�ler�n yazılı anlatım becer�ler�n�n 

değerlend�r�lmes�nde açık b�r kaynak olarak kullanılab�l�r. 
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● Son yıllarda yapılan araştırmalarda ağ günlükler�n�n öğret�m süreçler�nde 

etk�n b�r şek�lde kullanılmasının eleşt�rel düşünme becer�ler�ne ve akadem�k 

başarıya katkıda bulunduğu bel�rlenm�şt�r (Babur, 2010; Kocaoğlu ve Keleş, 

2015). Bu bağlamda öğrenc�ler�n ağ günlükler� (blog) oluşturması ve 

düşünceler�n� �nternet üzer�nden bu günlükler aracılığıyla akranlarıyla 

paylaşması teşv�k ed�leb�l�r. 

Sonuç 
Günümüzde çocuk edeb�yatı alanında özell�kle kurmaca günlükler 

şekl�nde oluşturulan k�tapların g�derek daha fazla sayıda yayımlanmaya 

başlandığı görülmekted�r. Bununla b�rl�kte kurmaca olsun veya olmasın 

günlükler Türkçe öğret�m sürec�nde yeter�nce yararlanılmamış b�r edebî 

türdür. Türkçe ders�nde günlüklerle �lg�l� b�rb�r�ne benzer ve kısıtlı sayıda 

etk�nl�kler gerçekleşt�r�lmekted�r. Oysa günlüklerden Türkçe ders�nde başta 

yazma öğrenme alanıyla �l�şk�lend�r�lm�ş olarak farklı d�l ve düşünce 

becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n yararlanmak mümkündür. Zlata’nın Günlüğü 

g�b� b�r günlük, çocukların temel d�l becer�ler�n�n gel�şt�r�lmes�nde b�r araç 

olarak kullanılab�leceğ� g�b� savaş konusunda öğrenc�lerde farkındalık 

yaratmak amacıyla da değerlend�r�leb�l�r. Bu bakımdan günlük türünden 

örnek met�nlere Türkçe ders k�taplarında daha gen�ş b�r şek�lde yer ver�lmel� 

ve günlükler�n kullanıldığı etk�nl�k örnekler� öğret�m sürec�nde 

çeş�tlend�r�lmel�d�r. 
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Esk� Türklerde Devlet S�stem�n�n Mutlak Monarş�k 
Modelden Ayrılan Yönler� 

 
*Demokaan DEMİREL

  
Öz 

Esk� Türklerdek� devlet yapısının temel�nde dört unsur vardır. Bunlar; halk, özgürlük, 
ülke ve kanundur. Halk, boyların b�r araya gelmes�yle oluşmuştur. Bağımsızlık, 
Türkler�n büyük önem verd�ğ� b�r unsurdur ve bunun �ç�n mutlak b�r devlet yapısı 
gerekl�d�r. Ayrıca her Türk devlet� bel�rl� b�r araz� üzer�nde kurulmuştur ve Türk 
devletler� kanun anlamına gelen töre hükümler�ne göre �dare ed�lm�şlerd�r. Adalet, 
eş�tl�k ve �nsanlık tören�n değ�şmeyen hükümler�d�r. Bu hükümler k�ş� hak ve 
hürr�yetler�n� güvence altına almaktadır. Esk� Türkler d�s�pl�n, özgür düşünce, cesaret, 
geçm�şe bağlılık g�b� özell�klere sah�p fertlerden oluşmaktadır. Bu çalışma, Esk� Türk 
devletler�ndek� yönetsel n�tel�kler� mutlak monarş�k rej�mler�n özell�kler� �le 
karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Çalışmada devlet yönet�m�ndek� unsurlar d�kkate 
alınmıştır ve genel anlamda �dar� yapının kend�ne özgü özell�kler� tesp�t ed�lm�şt�r. 
Kurultay ve tören�n hükümdarın s�yasal �kt�darı üzer�ndek� etk�ler� tartışılmaktadır. 
Veraset usulü değerlend�r�lmekted�r. Toplumsal bakımda n �se tabakalaşma, özel 
mülk�yet ve kadının a�le �ç�ndek� rolü g�b� hususlar monarş�k s�stem kapsamında 
�ncelemeye tab� tutulmaktadır.   
Anahtar Kel�meler: Devlet Yapısı, Ülke, Töre, Bağımsızlık, Monarş� 
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The D�fferent Aspects of the Anc�ent Turk �sh State from 
Absolute Monarch�al Model 

 
Abstract 

The anc�ent Turk�sh states const�tuted on four bas�c elements. These were people, 
�ndependence, terr�tory and law. The people were formed by com�ng together of the 
clans. Independence was a character�st�c wh�ch anc�ent Turks gave a b�g �mportance 
to �t and �t had to a strong state structure for �ndependence. Also, every Turk�sh state 
was establ�shed on a spec�f�c terr�tory and they governed under the customary 
prov�s�ons wh�ch were descr�bed as law. Unchangeable prov�s�ons of the customs 
were just�ce, equ�ty and human�ty. These prov�s�ons assured on the �nd�v�dual r�ghts 
and freedom. Anc�ent Turk�sh soc�et�es had some features such as d�sc�pl�ne, free-
th�nk�ng, courage, loyalty to past and the state. Th�s study a�ms to compare the 
character�st�cs of adm�n�strat�ve qual�t�es of the anc�ent Turk�sh states w�th the 
character�st�cs of the absolute monarch�cal reg�mes. It has been �nto account the 
elements of the state adm�n�strat�on and the d�st�nct�ve features of the adm�n�strat�ve 
structure have been �dent�f�ed generally. It �s d�scussed that the state assembly “Toy” 
and the laws how do have effects pol�t�cal power of the ruler. It �s cons�dered a 
success�on procedure �n the study. It �s soc�ally exam�ned that �ssues such as 
strat�f�cat�on, pr�vate property, the role of the woman w�th�n the fam�ly structure under 
the monarch�cal system.  
Keywords: The State Structure, Terr�tory, Law, Independence,  Monarchy 
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G�r�ş 
Türkler devlet b�l�nc�ne erken ulaşmış ve her zaman �ç�n devlet�n, m�ll� 

varlığı koruyan, yaşatan ve gel�şt�ren vazgeç�lmez b�r müessese olduğunun 

farkında olmuşlardır. Bu bakımdan Türkler dünya meden�yet tar�h�nde başlıca 

�k� hususta öneml� rol oynayarak hünerler�n� gösterm�şlerd�r. Bunlardan �lk�; 

Orta Asya’nın son derece olumsuz �kl�m ve çevre şartlarının zorunlu kıldığı 

atlı-göçebe hayat tarzını gerçekleşt�rm�ş olmaları, d�ğer� �se yasalara ve 

törelere göre düzenl� b�r b�ç�mde �şleyen büyük devletler kurmalarıdır. Bunda 

sah�p oldukları değerler�n yen� yerler ele geç�rmey�, huzur ve barışı sağlamayı 

teşv�k ed�c� yapısı, ayak basılan coğrafyalarda �st�la ve sömürüye yönelmekten 

çok düzen� tes�s etmeye çalışmaları öneml� b�r etken olmuştur. 

Esk� Türklerde devlete kutsallık kazandıran otor�te, �rades�n� ve gücünü 

m�llet�n varlığından almıştır. Devlet kavramı m�llet, ülke, egemenl�k ve 

teşk�latlanma temel�nde somutlaşmıştır. İlk kez b�r devlet�n adı olarak Türk 

�sm� Ç�n kaynaklarında M.Ö. 552 yılında geçmekted�r. Coğrafya olarak �se 

erken orta çağlarda Türk adının Baykal-Hazar-Ç�n hududu �çer�s�nde ortak b�r 

s�yas� k�ml�ğ� n�teleyen b�r b�ç�mde kullanıldığı görülmekted�r. Çeş�tl� �s�mler 

adı altında varlığını sürdüren Türk toplumları ortak b�r kültürel ve s�yasal 

k�ml�k olarak Türk adını ben�msem�ş olup bu bahsed�len husus çeş�tl� yabancı 

menşel� kaynaklar tarafından da güçlü b�r b�ç�mde ortaya konmaktadır. 

Kavramsal bakımdan Esk� Türkler tab�r� Merkez� Asya �le m�lattan öncek� 

dönemden �t�baren etnografya dönem�n� ve Güney S�b�rya olarak b�l�nen 

Merkez� Asya bölges�ne Rusların gelmes�yle son bulan dönem� kapsayan 

tar�hsel sınırlar �ç�ndek� tüm Türk halkları �ç�n kullanılmaktadır (Ekrem, 2006: 

24). 

Bu çalışmada amaçlanan s�yasal ve kuramsal açıdan Esk� Türk 

Devletler�n�n yönet�m�ne �l�şk�n n�tel�kler� bel�rleyerek bunların monarş�k 

rej�mlerden hang� hususlarda farklılık gösterd�ğ�n� açıklamaktır. Çalışmada 

l�teratür �ncelemes� yapılmak suret�yle metodoloj�k ve karşılaştırmaya dayalı 

anal�t�k b�r b�l�msel yöntem kullanılarak devlet model�n�n temel kurumları ele 

alınmış; hükümdar ve hükümet yapısı, ordu, kurultay (Toy) şekl�ndek� yapı 

gözler önüne ser�lmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda devlet�n dayandığı unsurlar 

olan halk, ülke, egemenl�k ve kanun (töre) temaları üzer�nde durulmuştur. 

Esk� Türk devlet s�stem�ndek� yapısal özell�kler�n açıklanmasının ardından 
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bunların monarş�k rej�mler �le farklılaşan yönler� değerlend�r�lerek çeş�tl� 

çıkarımlarda bulunulmuştur.  

 

Devlet�n Temel Kurumları 
Bu başlık adı altında Esk� Türklerdek� hükümdarlık ve hükümet yapısı, 

ordu teşk�latlanması ve kurultayın devlet s�stem� �ç�ndek� konumu 

�şlenmekted�r. 

Hükümdar (Kağan) ve Hükümet Yapısı 

Kağan unvanı tar�hte �lk kez Hunlar tarafından kullanılmıştır ve �l 

kel�mes� �se Esk� Türklerde devlete karşılık gelmekted�r. İl, a�leden başlayıp 

a�leler b�rl�ğ� anlamına gelen urugların b�rleşmes�yle oluşan boy ve budun 

halkalarının en gel�şm�ş ve n�ha� şekl�d�r. İlk sosyal b�rl�k olan a�le, kan 

akrabalığı esasına dayanır ve tüm sosyal yapının çek�rdeğ� durumundadır. 

Türklerdek� Hakan çadırlarıyla gök kubbe arasındak� benzerl�ğe d�kkat 

ed�ld�ğ�nde devlet düzen� �le a�le düzen� arasında sıkı b�r �l�şk� kurulduğu 

görülür. Türk Kağanlarının çadırlarının kubbel� olması göğün yerdek� 

sembolü olarak kabul ed�lm�ş, gök kubbe devlet�n, çadır �se a�len�n örtüsü 

olarak düşünülmüştür (N�yaz�, 2001: 26). 

Kağan dışında, “Tan Hu”, “Han”, “Yabgu” g�b� unvanlar alan 

hükümdar, ülkeden ve halktan b�r�nc� derecede sorumlu olan k�ş�d�r. Kağanın 

başlıca vaz�feler�; m�llet�ne bakmak, gözetmek, doyurmak, boyları b�r arada 

tutarak düzen �ç�nde yaşatmak, dış tehd�tlere karşı tedb�r almak ve yen� yerler  

ele geç�rmekt�r. Esk� Türk �nanışına göre taht, Kağan’a Tanrının b�r �hsanıdır. 

Bu bakımdan Türk Kağanına Tanrı tarafından “Kut” ver�ld�ğ�ne �nanılır. Kut; 

devlet, saadet, ruh, baht ve �kbal anlamlarına gelmekte olup, Tanrının 

kutladığı Kağanına tüm dünyayı vaat ett�ğ�ne �nanılır. Ancak; “Kut” Kağan’a 

ve a�les�ne ömür boyu bağışlanmamıştır. Kağan’ın başarısız seferler�, 

ekonom�k yoksunluk ve adalets�zl�k g�b� kötü �dare b�ç�mler� serg�lemes� 

durumunda görevden alınması mümkündür (Taşağıl, 1999: 58). Kut’a sah�p 

olduğuna �nanılan Aş�na (Asena) boyunun kurucu atalarının d�ş� b�r kurt 

tarafından yet�şt�r�ld�ğ�ne ve sah�p oldukları dem�rc�l�k yetenekler�yle dağı 

er�tt�kler� kabul ed�l�r (Roux, 1997: 49). Hükümdarlık klanı olarak 

n�telend�r�len bu sülale �ç�nden k�m�n kağan olacağını bel�rleyen kes�n b�r 

veraset kuralı da yoktur. Türklerdek� egemenl�k anlayışına göre hanedanın 

kadınları dışındak� tüm erkek üyeler�n egemenl�kten pay almaya hakları 
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vardır. Hanedan üyeler�n�n egemenl�kten pay almaları sonucu ortaya çıkan 

yapıya “ülüş s�stem�” den�r. Ülüş s�stem�nde ülke hanedan üyeler� arasında 

paylaşılmaktadır. Hanedanın erkek üyeler�, egemenl�k ve �kt�darda eş�t hakka 

sah�p olduğundan �çler�nden b�r� kağan olarak tahta çıksa b�le, potans�yel 

olarak heps� ülkey� yönetme hakkına sah�pt�r (İnalcık, 1959: 74-75; Erg�n, 

1970: 4-31). Bu durum Esk� Türk devletler�n� hızlı b�r çöküş sürec�ne 

sürükleyecek kanlı veraset savaşlarına neden olmuştur. Türk hâk�m�yet 

telakk�s�nde bell� b�r veraset hukukunun bulunmaması neden�yle taht 

kavgaları meşru b�r hak olarak algılanmıştır (Koca, 2002: 828). Devlet 

yönet�m�ne �l�şk�n �st�krarlı b�r veraset s�stem�n�n bulunmaması esk� Türk 

devletler�n�n kısa ömürlü olmalarına sebeb�yet verm�şt�r. 

Esk� Türklerde bakan konumundak� yüksek görevl�lere “Buyruk”, 

başbakan konumundak� b�r�nc� vez�re de “Ayguc�” veya “Öge” den�rd�. 

Buyruk, Esk� Türklerde Kağan yardımcılarına ver�len unvandır. Ç�n 

kaynaklarına göre, Göktürk ve Uygurlarda buyruk sayısı dokuzdur. Ayguc�ler 

hanedan dışından, devlete yaptıkları yararlı h�zmetlerle seçk�nleşen, halkın 

sev�p saydığı k�ş�ler arasından seç�lmekted�r. Buyruklar �ç�nde en yüksek 

mertebedek� baş vez�r�n unvanını taşıyan k�ş�, Kağan adına ordu komutanlığı 

yapmaktan d�plomat�k �l�şk�ler� yürütmeye kadar gen�ş b�r yelpazede yetk� ve 

sorumluluk sah�b�d�r (Öztürk, 1973: 34). Bu bakımdan Ayguc� merkez� 

�daredek� en öneml� yapıtaşlarından b�r�d�r. 

Yabgu �se b�rer küçük �l olan bağlı budunların başlarındak� beylere 

ver�len yüksek b�r unvandır. Yabgular genell�kle hükümdarların büyük 

kardeşler�d�r. Şad, bağlı İl’e merkezden gönder�len �darec�d�r. Şadlar 

hükümdarların küçük kardeşler�d�r. Genell�kle devlete bağlı boylar, kav�mler 

veya kent-devletler� Ulu Kağan’a bağlı bu re�slere ver�lmekted�r. Devlet�n 

bel�rl� b�r bölges�n�n b�r yetk�l�ye ver�lmes� orada yaşayan kav�mler�n 

yönet�m�n� de sağlamaktadır (Yörükan, 2004: 121-122). Yabgu ve Şadlar 

devlet�n merkez� yapısı dışında taşrada da denet�m ve gözet�m� sağlama 

�steğ�n�n b�r sonucu olarak görülmel�d�r. 

Devlete bağlı daha küçük alt b�r�mler olan boy beyl�kler�ne gönder�len 

ve buralarda b�r yandan kağan adına sevk ve �darey� yönlend�ren tudunlar, b�r 

yandan da verg� �şler�n� koord�ne eden devlet �dares�ndek� üst düzey 

memurlardandır. Hunlarda, Göktürk ve Uygurlarda başında “B�t�gç�” veya 

“Tamgacı” den�len üst düzey b�r bürokratın bulunduğu çeş�tl� d�ller� konuşup 
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yazab�len kât�p ve kuryelerden oluşan heyetler�n var olduğu b�l�nmekted�r. 

B�t�gç� ve Tamgacı, Toy’da ve hükümet toplantılarında dış pol�t�kayla �lg�l� 

alınan kararları tak�p etmekle mükelleft�r (Donuk, 1998: 84; Kafesoğlu, 1997: 

278). 

Ordu 

Esk� Türklerde devlet yapısı orduya hâk�m olan �lkelerle şek�llenm�şt�r. 

Ordu yapısını bel�rleyen temel unsur Mete (Oğuz Kağan) Han’a atfed�len onlu 

s�stemd�r. M�ll� b�rl�k ve bütünlüğün sağlanmasında onlu s�stem etk�l� b�r 

unsur olmuştur. Onlu s�stem sayes�nde orduda tüm boylar, onbaşılardan tümen 

başlarına kadar kumanda z�nc�r�yle b�rb�r�ne bağlanmakta, bu durum kader 

b�rl�ktel�ğ� ve kaynaşmayı da beraber�nde get�rmekted�r. Onlu s�stem Türk 

s�yas� teşekküller�n�n tam b�r d�s�pl�n �ç�nde çalışmasını sağlayan başlıca 

faktördür (Kafesoğlu, 1996: 75). 

Ordu; a�le, boy ve budun d�l�mler�ne göre taks�m ed�lm�ş, b�r boyun 

1000, budunun �se 10000 askerle sefere �cabet etmes� beklenm�şt�r. Ordunun 

başkomutanı kağandır. Savaş açma ve sefer �ç�n b�rl�k sevk etme kararlarını 

Ulu Kağan vermekted�r. Göktürklerde subaşılık (ordu komutanlığı) �se 

Şadlara, Kağanların küçük kardeşler�ne bırakılmıştır. Ulu Kağanlar hem 

büyük seferlere hem de akın seferler�ne katılab�l�rler ve Ulu Kağanların “Bör�” 

yan� Kurt den�len kend� özel korumaları da bulunmaktadır (Erkoç, 2008: 231). 

Esk� Türk devletler�n�n savaşçı doğası ve atlı göçebe yaşam tarzı neden�yle 

ordu devlet yönet�m�n�n belkem�ğ�n� oluşturmaktadır ve ordu �le m�llet 

devlet�n bekası �ç�n yekpare b�r bütünlük �ç�nded�r. 

Kurultay (Toy) 

Toy hükümetten ayrı olarak s�yas�, asker�, �kt�sad� ve kültürel tüm 

meseleler�n görüşülüp karara bağlandığı b�r mecl�st�r. Üyeler�ne Toygun 

den�len bu mecl�s Mete Han (M.Ö. 209-174) devr�nden �t�baren Türk 

devletler�ndek� öneml� müesseselerden b�r� olmuştur. Toy, Kağandan sonra 

devlet�n �ç ve dış tüm sorunlarının görüşülüp kararlaştırıldığı yüksek b�r kurul 

organı olup, Kağan Toy’un kararlarının tümüne uymak zorunda değ�lse de 

onun kararlarını d�kkate almak durumundadır. B�r devlet mecl�s� olan Toy’a 

başta Kağan olmak üzere, Kağan’ın karısı Hatun, Ayguc� veya Öge, Buyruklar 

ve Tudun g�b� beyler katılmaktadır. Tarhan, Apa, Erk�n g�b� unvanlara sah�p 

Toygunlar, h�zmetler� sayes�nde devlet yönet�m�nde yükselm�ş toy üyes� 

yüksek memurlardır. Savaş �lânı ve Kağan’ın ölümü dışında Yılbaşı, İlkbahar 
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ve Sonbahar olmak üzere senede üç kez toplanan Toylarda devlet ve m�llet 

meseleler� müzakere ed�lerek karara bağlanmaktadır. Toy; yasama ve yürütme 

yetk�ler�ne sah�pt�r. Ayguc� devlet yönet�m�nde �cranın başıdır. Toylarda 

alınan kararların �crasından b�r�nc� derecede sorumludur (Kafesoğlu, 1997: 

261). Toy’un b�zzat kend�s� töre koyar. Kağan’ın töre koyması doğrudan tek 

başına değ�l; y�ne Toy yoluyla gerçekleş�r. Toy’a kanun tekl�f� Kağan 

tarafından yapılır ve kabul ed�l�rse töre hal�n� alır. Esk� Türklerde Kağan 

seç�m�nde devlet mecl�s�n�n rolü büyüktür. Tahta geç�ş k�m� hallerde devlet 

mecl�s�nce yapılır. Bazen de mücadele sonucu tahta geç�ş hakkını elde eden�n 

kurultay tarafından onaylanması şekl�nde olur (Arsal, 1974: 270-271; 

Avcıoğlu, 1979: 276-277). Toy yapılanması hem b�r tür yasama organı 

n�tel�ğ�nded�r hem de s�yasal s�stem �ç�nde b�r fren-denge unsurudur. Kağanın 

devlet yönet�m�nde mutlak, sınırsız ve keyf� b�r egemenl�ğ�n�n bulunmadığına 

�şaret etmekted�r. Örneğ�n; Göktürk hakanı B�lge Kağan’ın ülkedek� kentler�n 

surlarla çevr�lmes� ve Bud�zm �le Tao�zm’�n serbestçe tanıtılması konusunda 

yaptığı �k� tekl�f Türk m�llet�n�n hayat görüşüne ters düştüğü �ç�n mecl�s 

tarafından redded�lm�şt�r (Mandaloğlu, 2012: 217). Kağanın devlet� yönetme 

kudret� bağlamında Toy oldukça öneml� b�r fonks�yona sah�p olup b�r anlamda 

kağanın hükümranlığına s�yasal açıdan meşru�yet kazandırıcı b�r rol 

üstlenmekted�r. 

Özell�kle İlkbahar toyu asker�-stratej�k meseleler, dış pol�t�kayla �lg�l� 

�şler, elç� kabuller�, yen� hükümdar seç�m� g�b� öneml� devlet �şler�n�n 

görüşülmes� neden�yle d�ğerler�ne göre daha öneml�d�r. Toylarda esk� Türk 

gelenekler�ne göre sıkı b�r devlet protokolü ve d�s�pl�n� uygulanır, Toylara 

devlet�n �ler� gelenler� ve beyler�n�n yanı sıra halk da katılır, tâb� beyler ve 

yabancı zümreler�n tems�lc�ler�n�n b�zzat katılmış olmaları �se devlete 

bağlılıkları ve yen� hükümdarı tanıdıkları anlamına gel�r. Aks� b�r davranış 

�syan şekl�nde yorumlanır (İzg�, 1977: 31). Toy; devlet�n �dar� s�stem� �ç�nde 

üyeler�n�n tems�l� b�r n�tel�ğ� olması, yan� kend� kab�leler�n�n �radeler�n� tems�l 

etmeler� ve Kağan’ın �kt�darını sınırlandırmaları g�b� sebeplerle oldukça 

demokrat�k b�r n�tel�ğe sah�pt�r. Hatunların s�yas� hayat �ç�ndek� konumu �le 

�lg�l� �lk b�lg�lere Ç�n kaynaklarında rastlanmaktadır. Ç�nl� tar�hç�ler�n 

yazdıklarına bakılırsa Türklerde hükümdar eşler� devlet meseleler�nde 

görüşler�n� açıkça beyan etmekteyd�. Hakan tek başına b�r elç�y� huzuruna 

kabul etmez sağda hakan solda hatun oturduğu b�r zamanda huzura alınır, 
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şölenlerde, kurultaylarda (k�nkeşlerde), �badet ve ay�nlerde, harp ve sulh 

mecl�sler�nde, Hatun da mutlaka Hakanla beraber bulunurdu. Devlet teşk�latı 

�ç�nde Hatun, Kağandan sonra gelen en öneml� güçlerden b�r�s�yd�. En öneml� 

yasama organı olan Toy üyes� olan Hatunlar hükümdara vekalet edeb�l�r, ordu 

komutanlığı yapab�l�rd�. Hatunların h�zmet�nde görev yapan bakanlar vardı. 

Kadınlar; hükümdar, kale muhafızı, val�, sef�r olab�l�rlerd� (Gökalp, 2015: 

193-204; Kafesoğlu, 1997: 258). Orhun ab�deler� de kadının s�yas� rolünü 

ortaya koyan öneml� b�r örnekt�r. Kült�g�n ab�des�nde �k�nc� Göktürk 

Devlet�’n�n kuruluşu anlatılırken, “Yukarıda Türk Tanrısı, Türk mukaddes 

yer�, suyu öyle tanz�m etm�ş, Türk M�llet� yok olmasın d�ye, m�llet olsun d�ye 

babam İlter�ş Kağanı, annem İlb�lge Hatunu göğün tepes�nden tutup yukarı 

kaldırmış olacak” d�ye yazmaktadır (Orkun, 1987: 34). Aslında Esk� Türk 

devletler�nde kadınların s�yasette yüksek mevk�lere geleb�lmeler� annen�n a�le 

�ç�ndek� rolünden kaynaklanmaktadır. Babadan sonra a�ley� anne tems�l ett�ğ� 

�ç�n annen�n yer� babanın d�ğer akrabalarından daha �ler�d�r. Babanın m�rası 

ve çocukların sorumluluğu anneye kalmaktadır. Kadınların hükümdar na�b� ya 

daa devlet �çer�s�nde söz sah�b� olmalarının temel sebeb� budur (Kabaklı, 

2008: 204). Hatunun da Kağanla b�rl�kte yönet�me katılab�lmes�, Kağan 

öldüğünde yer�ne geçecek oğlu küçük �se oğlu adına devlet� yöneteb�lmes�, 

devlet mecl�sler�ne b�zzat katılarak oy sah�b� olması devlet�n genel anlamda 

demokrat�k n�tel�ğ�n� pek�şt�rmekted�r ve katılımcı b�r devlet yönet�m 

anlayışına �şaret etmekted�r (Gömeç, 1996: 122).  

 

Devlet İdares�n�n Ana Unsurları 
Bu kısımda Esk� Türklerde devlet�n dayandığı unsurlardan Halk, Ülke, 

Egemenl�k ve Kanun (Töre) başlıklarına değ�n�lmekted�r. 

Halk (Kün) 

Esk� Türklerde halka kün, budun veya el den�lmekted�r. Budun; boylar 

b�rl�ğ� manasındadır. Aynı soydan gelen ve aynı d�l� konuşan boyların b�r 

başkan etrafında toplanmasıyla budunlar oluşmaktadır. Orhun ab�deler�nde 

geçen; “Yukarda Türk Tanrısı Türk M�llet� yok olmasın d�ye! B�r m�llet olsun 

d�ye!” tarzındak� �fadeler devlet�n esas kurucusunun ve sah�b�n�n Türk m�llet� 

olduğunu vurgulamaktadır. Türklerde devlet�n güçlü temellerle kurulup 

sağlamlaştırılması amacıyla tüm Türk boylarının aynı çatı altında 

toplanmasına büyük önem ver�lm�şt�r (N�yaz�, 2001: 41). Ayrıca k�ş�ler şahs� 
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b�r hukukla donatılmıştır ve ekonom�k olarak da hür b�r hayat düzen� vardır. 

Her fert kend� şahs� mülküne sah�pt�r ve onu �sted�ğ� g�b� kullanıp tasarruf 

etmekte serbestt�r. Göçebe hayat tarzı neden�yle tarımsal faal�yetler az olduğu 

�ç�n feodal b�r yapı oluşmamıştır. Esk� Türk devletler�nde toplumsal açıdan b�r 

sınıflaşmanın bulunmaması toplumsal düzen�n eş�tl�kç� b�r karaktere sah�p 

olduğunu da göstermekted�r. Toplumsal açıdan her b�rey, kadın-erkek savaşa 

her zaman hazır b�rer askerd�r. Türk toplulukları s�yas� vasıftadır. D�n� b�r 

karakter taşımadıklarından toplumsal yapıda ruhban sınıfı yoktur (Kafesoğlu, 

1997: 228-229). 

Ülke (Uluş) 

Esk� Türk devletler�nde ülke hükümdarın şahs� malı olmaktan çok, her 

da�m korumakla görevl� olduğu b�r ata yad�gârı olarak algılanmıştır. Ülkeye 

h�çb�r zaman toprak parçası gözüyle bakılmamış, aks�ne büyük b�r kuts�yet 

atfed�lm�şt�r. Toprak devlet�n temel� olarak görülmüş, ata toprağını ata 

ruhlarıyla d�ğer koruyucu ruhların koruduğuna �nanılmıştır. Türk m�llet� 

yalnız hür ve müstak�l b�r şek�lde hayatını �dame ett�reb�ld�ğ� toprağı vatan 

olarak kabul etm�şt�r. Bu da a�le �le devlet b�rl�ğ�n� sağlayan güzel b�r �nanıştır 

(Kafesoğlu, 1997: 223; Ögel, 1982: 225-226). Türklerde bağımsızlık 

ülküsünün ve devlet b�l�nc�n�n mevcud�yet�, kurulu devletler� ger�leme ve 

yıkılma sürec�ne g�rd�ğ�nde göç etme yoluyla hemen yen� b�r devlet kurma 

arayışına g�rme düşünces�nde somutlaşmıştır. 

Egemenl�k 

Türkler egemenl�k kavramını “Oksızlık” kel�mes�yle �fade etm�şlerd�r. 

Temel�n� Türk kültüründe bulan ve egemenl�ğ�n zorunlu kıldığı bağımsızlık 

duygusu Türk m�llet�n�n karakter�st�k özell�kler�nden b�r�d�r. Devlette 

hâk�m�yet �k� b�ç�mde kend�n� göstermekted�r. Bunlardan �lk� olan �ç 

hâk�m�yet yan� devlet�n el�nde bulunan topraklarda emretme hak ve yetk�s�n� 

tam olarak gerçekleşt�rmes�d�r. Devlette hâk�m�yet�n �k�nc� tezahürü �se tam 

bağımsızlıktır (Koca, 2002: 82). Devlet bağımsızlıkla eşdeğer görülmüştür. 

Atlı göçebe kav�mler�n b�r araya gelerek devlet kurmaları ve devlet�n bekası 

�ç�n çalışmaları bu temel düşüncen�n b�r sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Türk 

devlet geleneğ�nde Kağanlar, töreler� uygulamak �ç�n Gök Tanrı tarafından 

atanan b�r görevl� olmaktan öteye geçemem�şt�r. Türklerdek� egemenl�k 

anlayışı, tanrısal kaynaklara dayandığı ve bu b�r gelenek hal�nde asırlarca 

sürdüğünden geleneksel; hanedanın kend�s�ne üstün özell�kler atfetmes�nden 
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dolayı a�lesel kar�zmat�k ve s�yasal �kt�darın töreye bağlı olması neden�yle 

yasal otor�te özell�kler�nden oluşan karma b�r yapıya sah�pt�r (Özdem�r, 2009: 

129-135). Bağımsızlığın korunmasında ve sürdürülmes�nde Kağan’ın başarı 

veya başarısızlıkları göz önünde tutulmuştur. Devlet yönet�m�ndek� başarısız 

sonuçlardan dolayı egemenl�k tehl�ke altına g�rd�ğ� anda hükümdar değ�ş�m� 

yoluna g�tmekten çek�n�lmem�şt�r. 

Töre (Kanun) 

Esk� Türk devletler�nde hâk�m�yet�n kaynağı olan Tanrı, hâk�m�yet�n� 

hükümdar aracılığıyla, hükümdar �se töre yoluyla kullanırdı. Dolayısıyla 

Türklerde devlet�n varlığı ve sürekl�l�ğ� töreye bağlıydı ve devlet töre 

hükümler� çerçeves�nde yönet�l�yordu. Töreler, genell�kle halka veya 

kurultaya danışılarak çıkarılmıştı. Bu anlayış en gen�ş anlamıyla toplumun 

ortak b�l�nc�n�n ürünü olan Türklere özgü b�r hukuk kodu olarak ortaya 

çıkmıştır. Türk töres�ne göre; Kağan’ın en başta gelen görev� devlet�n b�rl�k 

ve beraberl�ğ�n� sağlamak ve korumak üzere ekonom�k refahın, adalet�n ve 

asay�ş�n sağlanmasıdır. Bunun �ç�n Kağan’ın ad�l töreler yaparak bunları 

adaletle uygulaması yönet�m hakkının devamlılığı ve halkın kend�s�ne �taat 

etmes� �ç�n elzemd�r. Aks� takd�rde kutun Tanrı tarafından ger� alındığı 

�nancıyla Kağan’ın tahttan �nd�r�lmes� söz konusudur. Orta Asya Türk devlet 

geleneğ�nde kut b�r Tanrı �hsanı olarak kabul ed�l�rken, kut sah�b� olan s�yasal 

�kt�dar töre hükümler�yle sınırlandırılmıştır (Özdem�r, 2009: 129-130; 

Kaşıkçı, 2002: 889). Töre hukuku kapsamındak� kurallar bütününün 

oluşturduğu ortam hukuksal/ussal otor�te �le s�yasal meşru�yet arasında b�r 

�l�şk�n�n bulunduğuna �şaret etmekted�r. Hukuksal/ussal n�tel�k, Kağanların 

yaptıkları �şlerden dolayı hesap vermeler� ve hatta meşruluğunu kaybeden 

�kt�dara karşı �taat etmeme hakkının öngörülmemes�nden kaynaklanır.  

Esk� Türklerde töre; �k� şek�lde ortaya çıkmaktadır. Bunlardan b�r�, 

kurultaylarda ver�len kararların töre olarak kabul ed�lmes�d�r. D�ğer�, tören�n 

halk �ç�nde kend�l�ğ�nden ve yavaş yavaş oluşab�len yosun den�len gelenek-

görenek kurallarının Kağan tarafından kabulüyle töre şekl�n� almasıdır. Başa 

geçen her Kağan’ın mutlaka b�r töre oluşturması zorunlu olduğu �ç�n töre aynı 

zamanda yasama gücünün de b�r sembolü olarak görülmekted�r. Tören�n 

ortadan kalkması devlet n�zamının ortadan kalkması anlamına gelmekted�r. 

Devlet düzen�n�n �şlemes�, hükümdarın devlet� yönetmes�, halkın huzur �ç�nde 

yaşaması tören�n doğrudan uygulanmasıyla bağlantılıdır. Esk� Türk 
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devletler�nde tören�n Kağan tarafından düzenlenmes� veya ortaya çıkan yen� 

�ht�yaçlar doğrultusunda şek�llend�r�lmes� gerekmekted�r. Töre, yalnızca 

Kağanın töreye uygun hareket etmes� �le uygulanmaz. Tören�n 

uygulanab�lmes� �ç�n devlet r�cal�n�n uyum �çer�s�nde hareket etmes� 

gerekl�d�r. Töre, Kağan tarafından tems�l ed�lmekle b�rl�kte ondan daha üstün 

b�r konumdadır. Çünkü töreye karşı çıkan Kağan kutunu yan� hak�m�yet�n� de 

kaybeder (Berber, 2011: 3-4). Türkler sınıfsız b�r toplumsal yapıya sah�p 

olduklarından töre hükümler� tüm vatandaşlara eş�t b�r b�ç�mde uygulanmıştır. 

Adalet, faydalılık, eş�tl�k ve �nsanlık tören�n değ�şmeyen hükümler�d�r. Töre 

sayes�nde toplumun devlete bağlılık ve güven� daha da artmıştır (Durmuş, 

2008: 42-43; Özdem�r, 2009: 131). Töre, devlet�n bell� kurallar �ç�nde 

�şlemes�n� sağladığından toplumun devlete olan güven�n� ve sadakat�n� de 

arttıran öneml� b�r unsurdur. Türkler�n tar�h boyunca oldukça gen�ş b�r coğraf� 

alana yayılması �le töre kavramı da daha fazla anlam �fade etmeye başlamıştır. 

Töre; d�n, gelenek, görenek, örf, yargı, hak, hukuk, duruşma, celse 

anlamlarında da kullanılarak b�r anlam gen�şlemes�ne uğramıştır (Berber, 

2011: 6). 

 

Devlet�n N�tel�kler�n�n Mutlak Monarş�k Rej�mlerle Kıyaslanması 
Monarş� sözcüğü Fransızca “Monarch�e” kel�mes�nden d�l�m�ze g�rm�ş 

olup Yunanca “Tek Şef” anlamına gelen Monos ve Arche�n kel�meler�nden 

türem�şt�r. Tek k�ş�n�n yönet�m� anlamına gelmekted�r. B�r hükümdarın devlet 

başkanı olduğu b�r yönet�m b�ç�m�d�r. Monarş�lerde s�yasal güç yürütme 

organında b�rleşm�ş, monark; yasama, yürütme ve yargıyla �lg�l� tüm yetk�ler� 

kend� el�nde toplamıştır (Gözler, 2008: 92). Daver (1993: 169); hükümdarın 

konumuna göre monarş�ler�n sınıflandırılab�leceğ�n� bel�rtmekted�r. Buna 

göre; kend�s�ne tanrısal n�tel�k atfed�len hükümdarlara sah�p monarş�lerde 

monarkın Tanrı dah�l h�ç k�mseye hesap verme yükümlülüğü yoktur. Yarı-

tanrısal n�tel�kler atfed�len hükümdarlarların bulunduğu monarş�lerde 

�kt�darın sah�b� Tanrı tarafından seç�lm�şt�r ve �kt�darını Tanrı adına sürdürme 

anlayışı geçerl�d�r. Monarş�lerde hükümdarlar uyruklarının bazılarını (zeng�n 

ve güçlü soylular, etk�l� d�n adamları g�b�) korumak ve kollamak zorundadır. 

Çünkü; monarş�lerde hükümdar �le halk arasında ara sınıf olarak da tab�r 

ed�len senyörler, d�n adamları g�b� el�t tabaka yer almaktadır. Zeng�nl�kler�n 

paylaşımında herhang� b�r eş�tl�k bulunmadığından bu el�t tabaka lüks �ç�nde 
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yaşar veyaptığı yüksek harcamalar gel�r eş�ts�zl�kl�kler�n�n varlığını yansıtır. 

Ataerk�l b�r s�stem olan monarş�de yönet�c� halkın mutluluğunu gözetmez. 

Aks�ne k�ş�sel çıkarlarını halkın ve yoksul bırakılmasında görür. Monarş�lerde 

tek k�ş�n�n el�nde bulunan egemenl�k bölünemez n�tel�kted�r. Ayrıca d�n 

olgusu s�yasal �kt�darın b�r aracı ve sosyal kaynaşmanın etk�l� b�r unsurudur. 

Monark devlet yönet�m�nde etk�l� olab�lecek sayılı b�lg�n� ve erdeml� k�ş�ler� 

bulup ortaya çıkarab�lecek tek k�ş�d�r. Hükümdarın özel çıkarı �le kamunun 

genel çıkarları adeta özdeşleşt�r�lm�şt�r. Bu açıdan monarş�lerde s�yasal 

�kt�darın bölünmes� b�r anlamda onun yok ed�lmes� anlamına gelmekted�r. 

Hükümdarın buyrukları yasa n�tel�ğ�nded�r. Yasama yetk�s� mutlak olan 

egemen�n koyduğu yasalarla kend�s�n�n bağlı bulunduğunu söylemek oldukça 

güçtür (Akat, 1974). 

Esk� Türk devletler� �le monarş�k rej�mler tahtın Tanrının b�r �hsanı 

olarak görülmes� ve Kağan’ın Toy kararlarının tümüne uymak zorunda 

olmaması noktalarında kes�şmekted�r.  Örneğ�n; Mete Han, devlet 

meseleler�n� mecl�ste d�le get�ren ve görüşler�n� bel�rten devlet adamlarını 

d�nlemekle beraber son kararı da�ma kend�s� verm�şt�r (Erdoğan, 2014: 47). 

Ancak danışmadan ve alınan karara uymayarak hak�m�yet hakkını kullanan 

hükümdarlara zaman zaman müdahale de ed�lm�şt�r. 

Esk� Türk devletler�n�n monarş�k rej�mlerden farklılaştıkları öneml� 

alanlar da vardır. Bunların başında; Kağan’ın kötü �dares� sonucunda tahttan 

�nd�r�leb�lmes�n�n mümkün olması, bel�rl� b�r veraset kuralının bulunmaması, 

monarş�k devletler�n oldukça merkez�, otor�ter b�r yapıya sah�p olmalarına 

karşın, devlete bağlı boylar, kav�mler ve kent devletler�n�n başlarına “Yabgu”, 

“Şad”, “Tudun” unvanlı yönet�c�ler�n atanması ve mutlak otor�ten�n bu 

k�ş�lerle paylaşımı gelmekted�r. Ayrıca Toy kararlarının Kağan tarafından 

mutlaka d�kkate alınması zorunludur. Kağan tek başına töreler� bel�rleyemez; 

ancak Toy kanalıyla töreler� saptayab�l�r. Tahta geç�ş hakkını elde eden k�ş� 

mutlaka Toy’un da onayını almak zorundadır. Toy, yen� hükümdarı kabul 

ederek s�yasal açıdan meşrulaştırdığı g�b�; gerekçes�n� bel�rtmek suret�yle 

reddeb�lme hakkına da sah�pt�r. Hatun Toy aracılığıyla devlet yönet�m�nde söz 

sah�b� kılınmıştır. Yen� hükümdarın halkın akt�f katılımıyla gerçekleşen Türk 

gelenekler�ne uygun b�r b�ç�mde düzenlenen törenlerle yönet�m� devralması 

�se halk �le devlet�n bütünleşmes�n�n b�r �şaret� sayılmalıdır (Erdoğan, 2014: 

42-48). Töreler�n yapım sürec�nde halka da danışılmakta, töre hükümler�yle 
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Kağanın s�yasal �kt�darı sınırlandırılab�lmekted�r. Kağanın mutlak 

monarş�lerdek� g�b� sınırsız, sorumsuz ve keyf� b�r egemenl�k hakkı 

bulunmamaktadır. Ortak b�r sorumluluk s�stem� tüm devlet yapısına hak�m 

kılınmıştır. Devlet� �dare etme yetk�s� hükümdar dah�l h�ç kmsen�n tek başına 

el�nde toplanmamıştır (Durmuş, 2007: 28-29).  

Toplumda her ferd�n şahs� mülk�yete sah�p olması ve ülken�n 

hükümdarın şahs� b�r malı olarak değ�l; atalardan kalan değerl� b�r m�ras 

olarak algılanması monarş�lerdek� tebaa kavramından uzaklaşıldığını 

göstermekted�r. Toplumsal düzeyde sınıfsal b�r tabakalaşmanın ve ayrıcalıklı 

b�r ruhban sınıfının bulunmaması monarş�k yapılardak� g�b� sadece el�t b�r 

kes�m�n devlet yönet�m�nde etk�l� olmasını engellem�şt�r. Monarş�k 

yapılardak� “m�llet devlet �ç�n vardır” anlayışının yer�n� Esk� Türklerde 

devlet�n m�llet �ç�n var olduğu gerçeğ� almıştır ve devlet� yöneten hükümdar 

halkına karşı doğrudan sorumlu kılınmıştır (Durmuş, 2007: 30). 

 

Sonuç 
Esk� Türk devletler�ndek� temel kurumları ve devlet�n dayandığı ana 

unsurları ele alan bu çalışma sonucunda Esk� Türklerde görev paylaşımına 

dayalı, sorumluluk ve �şb�rl�ğ� anlayışına bağlı kolekt�f b�r yönet�m 

anlayışının mevcut olduğu görülmekted�r. Hükümdarlık makamı, Ayguc� ve 

Buyruklardan oluşan hükümet yapısının yanında, devlet�n bağımsızlığı �ç�n 

büyük önem taşıyan b�r ordu teşk�latlanmasıyla devlet yönet�m�nde alınan 

kararların katılımcı b�r renge bürünmes�n� sağlayan Toy adındak� danışma 

mecl�s� devlet yönet�m�ndek� temel merkez� kurumlardır. Özell�kle 

Kağanların �craata geçmeden önce Toy ve hükümet üyeler�yle �st�şare etmeler� 

devlet�n demokrat�k b�r karar alma ve uygulama sürec�ne sah�p olduğunu 

göstermekted�r. Katılımcı b�r devlet yapılanması oluşturulması alınacak �dar� 

kararların meşru�yet�n� de arttırmaktadır. Türk Kağanı yaptığı �craatlardan 

dolayı önce Tanrı huzurunda, sonra da kend� halkına karşı sorumludur ve 

vaz�feler�n� yer�ne get�reb�ld�ğ� sürece �kt�darda kalab�l�r. Aks� takd�rde 

kutunun g�derek tahttan �nd�r�leceğ�n� b�l�r. Kağanın s�yasal �kt�darının töre ve 

toy yoluyla sınırlandırılmış olması sınırsız ve mutlak b�r egemenl�k hakkına 

sah�p olmadığını göstermekted�r ve devlet� �dare etmes�nde b�reysel 

performansının etk�l� olduğunu ortaya koymaktadır. Kağanın başarısız b�r 

yönet�m örneğ� serg�lemes� üzer�ne devlet yönet�m�nden uzaklaştırılması 
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devlet�n egemenl�ğ�n�n korunması açısından zorunlu görülmekted�r. Bu 

bakımdan Esk� Türk devlet s�stem�nde Kağanın mutlak, keyf�, sınırsız b�r 

s�yasal egemenl�ğ�nden söz ed�lemez. Monarş�k rej�mlerden farklı olarak 

Kağan devlet yönet�m�nde etk�l� tek otor�te değ�ld�r. Devlet �dares�nde 

soylular ve rah�pler g�b� sınıfsal yapılara yer olmadığından tüm toplumsal 

kes�mler eş�t oranda s�yasal katılma hakkına ha�zd�r. Devlet bell� b�r 

hanedanın ortak mülkü sayılmayıp bel�rl� b�r veraset kuralı ortaya 

konmamıştır. B�reysel mülk�yete dayalı serbest b�r ekonom�k düzen vardır. 

Devlet anlayışında adalet veya töreye sadakat �se meşru�yet� sağlayan 

�lked�r. Töre yapma ve �kt�dar hakkının aynı k�ş�de b�rleşmekle b�rl�kte 

çıkarılan törelerde halka ve kurultaya da danışılmıştır. Oysa mutlak monarşk 

rej�mlerde kanun yapma veya mevcut kanunları değ�şt�rme yetk�s� mutlak erke 

sah�p hükümdara a�tt�r. Devlet teşk�latı, m�llet�n �ht�yaçları göz önünde 

bulundurularak ve günün şartlarına göre kurulmuş, bağımsızlık devlet�n 

temel� olarak görülmüştür. Bağımsızlığın devam ett�r�lmes�nde devlet� 

oluşturan unsurlardan b�r� olan m�llet�n her zaman savaşa hazır b�r ordu 

oluşumuna gönüllü katkıda bulunması gerçeğ� öneml�d�r. Ayrıca Türk kağanı 

Tanrı tarafından bazı güç ve yetk�lerle donatılsa da h�çb�r zaman kend�s�n� 

Tanrı-Kral olarak görmem�şt�r. Monarş�k devlet modeller�nde �se hükümdar 

mutlak otor�tes�n� ve bu otor�ten�n sorgulanamazlığını Tanrının yeryüzündek� 

�rades�n� tems�l etmes�ne dayandırmaktadır. Devlet yapısı �darec�lerle 

dayanışma �ç�nde olan halk topluluklarının gayret ve çabalarıyla meydana 

get�r�lm�şt�r. Bu kapsamda devlet� kuran ve devlet başkanının başarılı 

olmasını sağlayan esas unsur m�llett�r. Türkler, devlet�n m�ll� varlığı koruyan, 

yaşatan ve gel�şt�ren vazgeç�lmez b�r kurum olduğunun da�ma b�l�nc�nde 

olmuşlardır. 
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Andy Warhol’un Res�mler�nde Popüler Kültürün Etk�s�  

 
Serp�l YAYMAN ATASEVEN* 

 

Öz 
1960’lı yıllarda  k�tle �let�ş�m ve haberleşme araçlarının artması �le popüler kültürün  
etk�s� yaygınlaşmıştır.  Bu yıllarda, sanat alanında fantez� sanata duyulan �lg� artmış, 
kap�tal�st üret�m�n pazarlanmasında rol oynayan geleneksel reklâm �mgeler�ne karşı 
�lg� uyanmıştır. Toplumda görülen bu değ�ş�mler sonucunda, sanat dünyasında pop art 
adı ver�len yen� b�r akım ortaya çıkmıştır. Pop Art, tüket�c� toplumu, ser� üret�m� konu 
alan, bu toplumun bütün özell�kler�n�, kusurlarını, kötülükler�n�, ç�rk�n yanlarını 
yansıtmayı amaç ed�nen b�r sanat akımıdır. Bu nedenle akıma dâh�l sanatçılar 
res�mler�n� yaparlarken, sanay� ürünler�nden, reklâm dünyasından, günlük hayatta 
kullanılan araçlardan ve res�ml� ç�zg� romanlardan yararlanmışlardır. Pop sanatın 
öncüler�nden olan Andy Warhol’un, res�mler�nde popüler kültürün etk�s� açıkça 
görülmekted�r. 
Anahtar kel�meler: Popüler kültür, pop sanat, k�tle toplumu.  

    

Pop Culture’s Effect on Andy Warhol’s Pa�nt�ngs  
 

Abstract 
In the 1960s, the effect of the popular culture became w�despread as the mass med�a 
and commun�cat�on tools became abundant. In these years, �nterest �n fantasy art 
�ncreased �n art f�eld and trad�t�onal advert�sement �mages wh�ch had a b�g role �n 
market�ng of cap�tal�st product�on aroused cur�os�ty. These changes seen �n 
commun�ty resulted �n a new movement called pop art �n art f�eld. Pop art cons�st�ng 
of consumer soc�ety and mass product�on �s an art movement wh�ch a�ms to represent 
bad s�des of the soc�ety’s all features w�th the�r fault and ev�l. For th�s reason, art�sts 
�n the movement have benef�ted from �ndustr�al commod�t�es, advert�sement world, 
�tems used �n da�ly l�fe and com�c str�p magaz�nes wh�le they pa�nt. It has been clearly 
seen that Andy Warhol, one of the p�oneer�ng of the pop art movement, has pa�nted 
under the �nfluence of popular culture. 
 Keywords: Popular culture,pop art,mass soc�ety 
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G�r�ş 
1960’lardan sonra k�tle �let�ş�m ve haberleşmen�n artmasıyla b�rl�kte, 

popüler kültürün etk�s� çoğalmıştır. Bu yıllarda, toplumda fantez� sanata 

duyulan gereks�n�m artmış, esk� caz müz�ğ�, esk� f�lmler ve kap�tal�st üret�m�n 

pazarlanmasında rol oynayan geleneksel reklâm �mgeler�ne karşı �lg� 

uyanmıştır. Toplumda görülen bu değ�ş�mler, 1950’ler�n sonunda sanat 

dünyasında pop art adı ver�len yen� b�r akımın haberc�s� olmuştur. 

Andy Warhol’un Res�mler�nde Popüler Kültürün Etk�s�  

1960’lı yıllarda başlayan popüler kültürün etk�s�, önce reklâm, f�lm ve 

res�ml� magaz�n derg�ler�nde görülmüştür. Popüler sanat, k�tle �let�ş�m 

tekn�kler�n�n gel�şmes�yle ön plana çıkmıştır. Çünkü k�tle üret�m� arttıkça, 

ortaya çıkan ürünler�n k�tlelere tanıtılması ve onlar tarafından tüket�lmes� 

gerekm�şt�r. K�tlesel tüket�m �ç�n oluşan bu zorunlu “ortak tutumlar” sanat 

pazarını bel�rlem�şt�r. Bu ortam �ç�nde Pop sanatçıları, popüler kültürü, günlük 

yaşamın sanata yansıması olarak yorumlamışlardır. Gencay Şaylan bu 

dönüşümü şöyle açıklamıştır: 

“Çağdaş kap�tal�st toplum k�tle toplumudur ve k�tle toplumu �ç�nde 

bütün �nsan �l�şk�ler� anon�mleşm�şt�r. O halde bu tür b�r toplumda yaşamı 

yansıtacak sanat, anon�m �l�şk�ler� �ç�nde kaybolan, k�tlen�n mekan�k b�r 

parçası hal�ne gelen ama k�tle �ç�nde farklı olma gereks�nmes� duyan b�reye 

yönel�k olmalıdır” (Şaylan, 2002, s.92). 

Bu ortamı yansıtan çalışmalar yapan Andy Warhol b�reysel, kolekt�f, 

otograf�k ve anon�m tarzı �le sanat çevres�nde d�kkat çekm�şt�r. Andy 

Warhol’un k�tlesell�k anon�ml�k gerçeğ� �le özel olma gereks�nmes�n� b�r 

arada kullandığı Mar�lyn Monroe �le Coca Cola posterler� bu oluşuma �y� b�r 

örnek olarak göster�lm�şt�r. 

Warhol, postmodern sanat ve estet�k anlayışının öncüler�nden b�r� 

olarak kabul ed�lm�şt�r. Sanatçı, toplum tarafından örnek alınan b�r f�lm yıldızı 

olan Mar�lyn Monroe poster�n� yapıp, çoğaltıp dağıtımını yaparak modern�st 

sanat anlayışına karşın, postmodern sanat anlayışını s�mgeleyen b�r davranış 

serg�lem�şt�r. Warhol �ç�n tar�h� yorumlamak olanaksızdır. Ona göre tar�h�n 

b�r kuramı olmadığı �ç�n o kavranamamıştır. Warhol postmodern anlayışın 

özell�kler�nden b�r� olan, yaşamın olduğu g�b� yansıtılmasını, (ş�ddet, ölüm, 

mutluluk, tüket�m vb) konu olarak almıştır. Ona göre b�r sanatçının b�r 
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m�syona �ht�yacı olmamıştır. O sadece yaşadığı anın ve yer�n özell�kler�n� 

yansıtab�lm�şt�r. 

Andy Warhol, res�mler�nde ser�graf� tekn�ğ�n� kullanmıştır. İşled�ğ� 

konular, f�lm yıldızları (Mar�lyn Monroe, Elv�s Presley, El�zabeth Taylor g�b� 

ünlüler), Amer�kan toplumunun çok �y� b�ld�ğ� k�ş�ler, suçlular, otomob�l 

kazaları, elektr�kl� sandalyelerd�r. Warhol bu konularla mak�neleşm�ş toplumu 

yansıtmıştır. Tekrarlanan bu �mgeler sey�rc�de sıkıcı ve monoton b�r görünüm 

yaratmıştır. Aynen dış dünyada k�tle �let�ş�m araçlarının gen�ş reklâm 

kampanyalarıyla sürekl� gündem de kalan herkes�n b�ld�ğ� �mgeler g�b�. 

Warhol, fabr�kasyon şekl�nde yaptığı bu res�mler�nde herhang� b�r anlam 

olmadığını söylem�şt�r: 

“B�r mak�ne olmayı �sted�ğ�m �ç�n bu şek�lde res�m yapıyorum. Her şey� 

b�r mak�ne g�b� yapmamın neden� tüm yapmak �sted�ğ�m bundan �baret 

olmasındandır. Herkes b�rb�r�n�n benzer� olduğu zaman korkunç b�r sonuç 

ortaya çıkıyor… Gelecekte herkes 15 dak�ka �ç�nde dünyaca ünlü 

olab�lecek… Eğer Andy Warhol hakkında b�r şey öğrenmek �st�yorsanız, 

res�mler�n�n yüzey�ne, f�lmler�ne ve bana bakın. İşte ben. Ardında h�çb�r şey 

yok” (Lynton, 1982, s.302). 

Andy Warhol’un kullandığı �mgeler, gazete ve derg�ler �ç�n çek�lm�ş 

fotoğraflardır. Bu fotoğrafları, tuvale yansıttığı anda �zley�c� �le res�m arasında 

b�r uzaklık h�ss� oluşturmuştur. Böylece sanatçı, yalnızca b�r nesney� gerçekç� 

şek�lde yansıtmanın yanında onun günlük hayattak� sunumunu da verm�şt�r. 

Warhol, foto graf�k görüntüyü, kend� amaçları doğrultusunda kullanmış ve 

pop kültürün şöhretl� k�ş�ler�n�n portreler�n� tuval üzer�nde anlamsız hale 

gelen res�mler durumuna dönüştürmüştür. 

Edward Luc�e-Sm�th, pop resm�n�n en öneml� yanının st�l düşünces�n� 

ortadan kaldırmak olduğunu �ler� sürmüştür. Bu özell�ğ�n Warhol’un 

res�mler�nde açıkça görüldüğünü bel�rten Sm�th onun “el yapımı yapıtı” 

düşünces�n� ortadan kaldırmak �sted�ğ�n� söylem�şt�r (G�derer, 2003). Pop 

Sanat üzer�ne yapılan başka b�r değerlend�rme �se, Baudr�lland’ın s�mulacrum 

kuramı �le Warhol’un res�mler� arasında kurulan �l�şk� üzer�ne olmuştur. H.E. 

G�derer bu konuyu şöyle açıklamıştır; 

“Res�mlerde �mge, yansıtma, �llüzyon her şey vardır; ama ressam, 

anlam, düş, duygu ve der�nl�k kaybolmuştur. Bu nedenle Baudr�llard, 

Warhol’u ele almıştır ve onun resm� �le s�mülakr arasında �l�şk� kurmuştur. 
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Ona göre Warhol, h�çl�ğ� yen�den resm�n merkez�ne yerleşt�rm�şt�r. 

Yapıtlarının tümü sanat ve sanatçı kavramlarına meydan okumaktadır” 

(G�derer, 2003,s. 142). 

Warhol, res�mler�nde �mgey� kullanmasına rağmen res�mler�ndek� 

�mgesel �fadeler sey�rc�ye h�çl�ğ� h�ssett�rm�şt�r. O, res�mler�nde kap�tal�st 

çağın gerçekler�n� yansıtmaya çalışmıştır. 

Donald Kusp�t(2006,), günümüzde sanatın tamamen �ç�nde bulunduğu 

dönem� yansıtır hale gelmes�n�n, pop sanatın ortaya çıkmasıyla gerçekleşt�ğ�n� 

söylem�şt�r.Warhol’un 1975 yılında sanatı büyük b�r  başarıyla sanata 

dönüştürdüğünü �se şöyle �fade etm�şt�r; “P�yasa sanatı, sanat’ın ardında gelen 

aşamadır. Ben bu �şe t�car� sanatçı olarak başladım ve p�yasa sanatçısı olarak 

b�t�rmek �st�yorum. Adına �ster “sanat” dens�n �ster başka b�r şey, bu �ş� 

yaptıktan sonra p�yasa sanatına yöneld�m” (Kusp�t, 2006, s.161). Kusp�t, 

Warhol’un para ve sanatı aynı anda b�rb�r�n�n yer�ne kullanarak �k�s�n� de 

değers�zleşt�rd�ğ�n�   söylem�şt�r. Aynı zamanda, Warhol’un, adına �ster sanat 

dens�n �ster başka b�r şey, şekl�ndek� �fades�n�n bunu destekled�ğ�n� 

bel�rtm�şt�r. Sanatçının sanatın ne olduğu ve ne anlama geld�ğ� konusunda 

kes�n b�r �fadeye sah�p olmadığını, �ler� sürmüştür. Örneğ�n Warhol “Altın 

Mar�lyn Monroe” adlı eser� �le t�car� b�r �konu sanat �konuna dönüştürmes� 

g�b� (Ş.1). Sanatçı, burada ünlü b�r f�lm yıldızının yer�ne geçmek �steyen 

�nsanların, kend�ler�n� bu ünlü �le özdeşleşt�rerek �stek ve arzularını tatm�n 

etm�ş olduklarını söylem�şt�r. 
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Şek�l 1: Andy Warhol, “Altın Mar�lyn Monroe”, 1967, screenpr�nt, 36x36cm 

Warhol, sanatında toplumsal başarılara sah�p olan k�ş�ler� ön plana 

çıkartarak onları t�car� amaçlar doğrultusunda sömürmüştür.   Bu   

değerlend�rmeler   doğrultusunda   Kusp�t, sanatın kend�ne olan �nancını 

kaybett�ğ�n� söylem�ş ve şöyle devam etm�şt�r: 

“Postmodern n�h�l�zm�n bu eks�ks�z �fades�, sanatın kend�ne olan 

�nancını neden kaybett�ğ�n� açıklar: Duygusal ve varoluşsal der�nl�ğ�n� 

y�t�rm�şt�r ve böyle b�r der�nl�ğe sah�p olmak �ç�n b�r neden görmemekted�r. 

Artık der�nlere dalmak �stemez-zaten yaşamda der�nl�k olduğuna da �nanmaz 

ve yaşamda der�nl�k olduğuna �nansa b�le bu der�nl�ğ�n baskısına dayanma 

gücü yoktur-bu nedenle r�sks�z Post sanat hal�ne gelm�şt�r, �nandırıcılığını 

y�t�rmemek �ç�nde yapay b�r yaşam deney�m�ne dayanmaktadır” (Kusp�t, 

2006, s. 165). 

Warhol’un res�mler�ndek� ünlüler�n gerçekl�ğ�n�n b�le olmadığını 

söyleyen Kusp�t, varmış g�b� yaptıklarını, aslında var olmadıklarını yazmıştır. 

Yazar, sanatın kend�ne olan �nancının y�t�rmes�n�n b�r başka neden�n eğlence 

dünyasının b�r parçası hal�ne gelmes� olduğunu ve popüler t�car� kültüre tesl�m 

olmasından kaynaklandığını söylem�şt�r. 

Warhol, Amer�kan toplumunun sanata yönel�k tutumunu çok �y� 

yansıtmıştır. Amer�kalı ünlülere göre sanat, �ş ve eğlenced�r. Bu nedenle sanat 

paraya tesl�m olmuş, onun boyunduruğu altına g�rm�şt�r. Warhol’da bu 
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anlayışta �şler yapmış, sanatı para olarak görmüştür.  “O, �nsanların �ş ve 

başarıya taptığı kap�tal�st dönemde sanatı da bu ortamın b�r parçası hal�ne 

get�rm�şt�r” (Kusp�t, 2006,s.166). Böylece hem sanatın o dönemdek� 

durumunu eleşt�rel b�r yaklaşım serg�lem�ş hem de sanatın ne olduğu sorusunu 

ortaya atarak ona felsef� b�r boyut kazandırmıştır. Kusp�t, görel� değerler  ve  

teknoloj�k  �ht�yaçlar  dünyasında, sanatın önceden var olan değerler� olan 

estet�k der�n düşünme, güzell�k,  sonsuzluk  ve  özgürlüğün  hem  deney�msel  

hem  de kavramsal       olarak       esk�       moda       kabul       ed�ld�ğ�n� 

söylem�şt�r.1960’larda �se sanatın, sanat olarak kabul görülen değerler�  

güncel  ve  haber  değer�  taşıyan  n�tel�kte  olmasında yatmıştır. Bu açıdan 

pop kültür �ç�nde bu değerde sanat zaten yapılmıştır. B�r eser�n tartışma 

yaratması onu öneml� kılmaya yett�ğ�n�   söyleyen   Kusp�t, uzun   vadel�   

sanatsal   belleğ�n günümüzde yer�  olmadığını  ve  kısa  vadel�  sanatsal  

belleğ�n postmodern  anlayışta  kabul  görülen  b�r  davranış  olduğunu 

söylem�şt�r. 

Warhol’un res�mler�, popüler kültürün özell�kler�yle benzer n�tel�kted�r. 

Warhol, kap�tal�st toplumda yaşanan duygusuzluğu res�mler�nde yansıtmışt ır. 

Onun res�mler� duygusallıktan uzaktır. Warhol, modern toplumda mak�nen�n 

kazandığı önem� ve gücü s�mgelem�ş ve kend�n� mak�nelerle özdeşleşt�rm�şt�r. 

Ser� halde yaptığı baskı res�mler�nde görüldüğü g�b� �çgüdüler�n� ve �mgeler�n� 

kaybetm�şt�r. Warhol’un portreler�nde bu durum açıkça görüleb�lm�şt�r. 

F�gürler� �nsan� olmamakla b�rl�kte robotumsu b�r şek�lde günlük yaşamdak� 

haller�yle res�mlenm�şt�r. Ona göre �nsanlar toplumsal k�ml�kler�nden 

�barett�r. K�ş� olarak varlık gösteremem�şlerd�r. Toplumda b�r yere sah�pt�rler. 

Toplumsal roller� dışında �nsan� yönler� yoktur ve boşluktan  �barett�rler.  

Warhol onlar  g�b�  �çsel  b�r  yaşam sürdürmem�şt�r. İçsel yaşama değer 

vermez o yaşamı anlamsız görmüştür. Warhol’un f�gürler� günlük yaşamdan 

yalıtılmış, eleşt�rel b�l�nçten yoksun oldukları �ç�n, onlarda manev�l�k ve 

duygusallık görülmem�şt�r. Warhol’un res�mler�nde eleşt�rel b�l�nç olmadığı 

�ç�n onlar �nsanlaştırılamamıştır. 

Daha önceler� sanata manev� özgürlük katan eleşt�rel b�l�nç ortadan 

kalkmış, yer�ne günlük olayları yansıtan kısa sürel� sanatsal   anlayışlara   

bırakmıştır.   Avangard,   sanat   eleşt�rel, manev� ve �nsan� b�r fark yaratmış, 

günlük yaşamı k�m� zaman değ�şt�rmey� başarab�lm�şt�r. Sah�c� Avangard 

sanatta manev� aşkınlığa duyulan arzu o kadar fazladır k�, �nsan günlük 
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yaşama bağlı h�ssetmez kend�n�. Post sanat �se günlük yaşama ger� adım atarak 

duygusallıktan ödün verm�şt�r. Warhol’un res�mler� buna güzel b�r örnekt�r. 

Onun, f�gürler� �nsanlıktan uzak toplum �ç�n üret�lm�ş �nsan takl�tler�ne 

benzemekted�r. Geleneksel sanatla resmed�len �nsanların �se manev� b�r 

görüntüye sah�p oldukları saygınlık ve bu görüntüler�n ahlak� b�r kaygı 

taşıdıkları görülmüştür. Bu nedenle Warhol, dönem�n�n bütün sosyal ve 

ekonom�k özell�kler�n� res�mler�nde yansıtmıştır. 

Sanat, Warhol’la cevabını veremeyeceğ� en son ve en can alıcı felsef� 

soruyu ortaya koymuştur. Warhol’un galer�de serg�led�ğ� Br�llo kutularının 

benzerler� marketlerde her gün karşılarına çıkanlar �le b�reb�r aynıdır. Ancak 

o kutuları sanat eser� hal�ne get�ren ned�r? Bu soru, sanat eser� olarak kabul 

ed�leb�lecek olan şey�n, eser�n herhang� b�r f�z�ksel veya algısal özell�ğ�yle 

değerlend�r�lmeyeceğ�n�   ortaya   çıkarmıştır.   Warhol   yaptığı Br�llo kutuları 

üzer�ne şunları söylem�şt�r: 

“Bütün (Campbell’s Çorbası) konserve kutularını tuval�n b�r d�z� 

hal�nde üstüne yaptım; Sonra onları kutunun üstünde görmek �ç�n b�r kutu 

yaptırdım. O zamanda bu kutu gözüme çok gar�p göründü; h�çte gerçekç� b�r 

havası yoktu. O kutulardan b�r� şurada duruyor. Konserve kutusu kâğıtlarını 

kutunun üstüne yaptım, ama o da çok gar�p oldu. Kutuları önceden yaptırttım. 

Heps� kahvereng�yd� ve tıpkı kutuya benz�yorlardı; bu nedenle bende sıradan 

b�r kutu yapmanın har�ka b�r şey olacağını düşündüm” (Baraz, 1999, s.55). 

Warhol bu açıklamasında sadece günlük yaşamda görülen nesneler� 

anlatmak �ç�n kutuları yaptığını söylem�şt�r. Warhol’un bu kutuları 

yapmasının başka b�r anlamı yoktur. Danto �se Andy Warhol’un, deterjan 

kutularının aynılarını ahşap b�r malzeme �le yapıp boyadığı “Br�llo Kutuları” 

adlı eser�n�n b�r sanat eser� olarak kabul ed�ld�ğ�n� söylem�şt�r (Ş.2). Ancak bu 

eser� deterjan kutusundan ayıran şey�n, onun altında yatan kuramdan 

kaynaklandığını bel�rlem�şt�r. Sanat �le gerçekl�ğ�n bu eserle b�rl�kte b�rb�r�n�n 

�ç�nde kaybolmuş olduğunu bel�rten Warhol’un “Sanat ned�r?” sorusunu 

ortaya atarak sanatı felsef� olarak zeh�rled�ğ�n� �ler� sürmüştür. 
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Şek�l 2: Andy Warhol, “Br�llo kutusu”, 1960, ready-made 

Bu soruyu �lk ortaya atan “çeşme” adlı eser� �le Duchamp olduğunu 

söyleyen Danto, sorunun yanıtının sanatın felsef� formu �ç�nde bulunduğun 

bel�rm�şt�r. Bu nedenle Warhol’un kutuları hakkında  şunları  söylem�şt�r;  

“Warhol’un  kutuları açıkça b�r şeyle �lg�l�d�r ve b�r anlam ve b�r �çer�ğe 

sah�pt�r. Hatta bu kutular b�r çeş�t metaforlardır. Gar�p b�r yolla sanat hakkında 

b�r �fade türü yaratırlar, k�ml�kler�n� k�ml�ğ�n ne olduğu sorusuyla 

b�rleşt�r�rler”(G�derer, 2003, s.32).   Sonuç olarak sanatın, yapılan nesnen�n 
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f�z�ksel veya algısal özell�ğ�nde değ�l başka b�r yerde aranılması gerekt�ğ� 

ortaya çıkmıştı. 

 

Sonuç 
1960 ve 1970 arası, sanat alanında hızlı değ�ş�mler yaşanmış, 

M�n�mal�zm, Kavramsal Sanat, Vücut Sanatı, Yoksul Sanat, Toprak Sanatı, 

Fluxus g�b� sanatsal hareketler yer almıştır. 1970 sonrasında sanatın sorunu 

toplumla �l�şk�s� değ�l, sanatın toplumsal bağlamı üzer�ne yoğunlaştırılmıştır. 

Ayrıca bu dönemde gerçekl�ğ�n nasıl elde ed�lerek ortaya konduğu değ�l, 

ney�n sanat olup olmadığı sorgulanmıştır. Pop Sanatla b�rl�kte sanata bakış 

açısı da değ�şm�şt�r. Örneğ�n kültürel üret�m�n teknoloj�k gel�şmelerle varlık 

göstermes�, üret�len sanat eserler�n�n pazar değerler�yle ölçülmes�, estet�k 

olarak yaratma becer�ler�n�n ve sanat �le t�nsel değerler�n sorgulanması g�b�. 

Toplum yapısında büyük değ�ş�m�n yaşandığı bu yıllarda, pop sanat sadece 

b�r akım olarak değ�l aynı zamanda yaşananları ben�msey�p uygulayan b�r 

süreç olarak da değerlend�r�lm�şt�r. Bu nedenle sanat eser�n�n ne olduğunun 

sorgulanması bu sürece bağlı nedensel b�rl�ktel�k olarak kabul ed�lm�şt�r. 
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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 sözcükler “Anahtar Sözcükler” ve 
“Key Words” başlığı altında 3 �le 5 kel�me arasında bulunmalıdır. Türkçe 

özetten sonra Türkçe 
“Anahtar Sözcükler”, İng�l�zce özetten sonra İng�l�zce “Key Words” 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. Mathemat�cs Teacher, 101 (3), 233-237. 
Basılmamış L�sansüstü Tezler 
Fak�r, B. (2007). Eğ�t�mde Yen� Yönel�m. 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 Mathemat�cal problem solv�ng 

(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 Sympos�um on Act�vat�on: Vol. 22. 

Construct�ng Mean�ng for The Concept of Equat�on (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. 
Proceed�ngs of the Nat�onal Academy of Phys�c, 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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