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ÖN SÖZ 

Yirmi birinci yüzyılın karmaşık ihtiyaçlarını dikkate alarak, birçok 

akademik kurum multidisipliner programlar oluşturulmasının gerekli 

olduğunu anladılar.. Bu programlardan bazıları sadece Sosyal ve Beşeri 

Bilimlere odaklanırken, diğerleri ise geleceğin bilim adamlarını 

hazırlayarak, Biyo-Kimya ve Ziraat Mühendisliği gibi yeni alt alanları 

üretmeyi seçti. Multidisipliner araştırmalar üzerinde çalışan bilim 

adamlarının artan sayısı, yeni projeler ve mevcut araştırmayla ilgili fikirleri 

paylaşmak için ortak bir platform oluşmasına ihtiyaç oluşturdu. 

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, multidisipliner 

araştırmalar yapan bilim adamlarını bir araya getirmeyi ve gelecekteki 

araştırmalar için yeni tartışmaları canlandırmayı hedeflemektedir.  

Bahsi geçen hedefler doğrultusunda 16-17 Kasım 2018 tarihinde 

Ankara’da düzenlenen sempozyuma Eğitim Bilimleri, Mühendislik, 

Mimarlık, Fen, Matematik, Sağlık, Sosyal ve Beşeri Bilimlerden sunulan 

bildiriler hakem ve editoryal süreçten geçirilerek kitaplaştırılmıştır. Gerek 

sempozyumun yapılmasında, gere bildirileri ile gerekse de hakem olarak 

katkıda bulunan değerli meslektaşlarımıza teşekkür eder, sempozyum 

bildiri kitabının faydalı olmasını dileriz. 

Editörler 

  



IV 
 



İÇİNDEKİLER / CONTENTS 

ÖN SÖZ / CONTENTS /- III 

İÇİNDEKİLER /-V 

KURULLAR / BOARDS /- IX 

 

EĞİTİM BİLİMLERİ 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZAMAN YÖNETİMİ İLE AKADEMİK 

BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ /-3 

ÖZEL GÖRELİLİK KONUSU VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ 

MANEVİ YÖNELİMLERİ /-9 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOMUT MATERYAL KULLANIMINA 

İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ /-17 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİ İLE İLGİLİ 

BİR İNECELEME /-35 

ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN 

YAPILANDIRILMIŞ PROBLEM KURMA BECERİLERİNİN 

İNCELENMESİ /-41 

INVESTIGATING THE CREATIVITY LEVELS OF PRIMARY 

PRESERVICE TEACHERS /-57 

PROJE TEMELLİ ASTRONOMİ MODELLERİYLE ÖĞRETMEN 

EĞİTİMİ /-77 

PROJE TEMELLİ ASTRONOMİ EĞİTİMİ /-93 

MEVLÂNA’NIN ESERLERİNDE KİŞİYİ AHLÂKİ OLGUNLUĞA 

ERİŞTİRECEK BAŞLICA HASLETLER /-105 

TOPLUM, ÇEVRE VE DEĞERLER: ÖĞRETMEN ADAYLARININ 

FOTOĞRAFLARINDAN YANSIMALAR /-125 

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDA ÖZGÜRLÜK 

DEĞERİ /-135 

LINGUISTIC AND CULTURAL INFLUENCE OF REFUGEES ON 

LOCAL STUDENTS /-141 

SINIFTA ZORBALIK OLDUĞUNU ÖĞRETMEN FARK ETMEZSE! /-

147 

TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARINDA 

ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN AZALTILMASI İÇİN TRAFİK 

EĞİTİMİNİN ÖNEMİ /-167 



VI 
 

Hz. PEYGAMBER’İN ÇOCUK EĞİTİMİNDE ÖNE ÇIKAN BAZI 

UYGULAMAMARI /-177 

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN DİN HAKKINDAKİ SÖZLERİ 

VE DİNİ YÖNÜ /-193 

CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYE’ DE TARİHÇİLİK /-201 

MEB ORTAÖĞRETİM 9. SINIF BİYOLOJİ DERS KİTABININ 

BİLİMSEL İÇERİK BAKIMINDAN İNCELENMESİ /-209 

Hz. MUHAMMED (s.a.v.)’İN EĞİTİM ANLAYIŞIYLA İLGİLİ BAZI 

MÜLÂHAZALAR /-237 

TÜRKİYE’DEKİ SAYI DUYUSU ÇALIŞMALARININ ANALİZİ: BİR 

META-SENTEZ ÇALIŞMASI /-265 

 

GÜZEL SANATLAR 

GÜNÜMÜZDE TÜRK SİNEMASINDA  AİLE   KURUMUNUN  ELE 

ALINIŞINA  İKİ ÖRNEK:  ÇOĞUNLUK  VE  ÇINAR  AĞACI 

FİLMLERİ /-287 

FLOATING ARCHITECTURE IN THE WORLD COMPARATIVELY 

BY PROPOSALS TO COASTS IN TURKEY /-295 

C /-1OMMUNICATION AND MEDIA WITHIN THE CONTEXT OF 

WORLD ART IN THE DIGITAL AGE 'CYBERSPACE AS 

VIRTUAL APPROACHES OF FILM STAGES WITH SPATIAL 

PARADIGMS' /-303 

ÇAĞDAŞ SANATTA TEMSİL PROBLEMİ /-309 

 

İLAHİYAT 

İBN RÜŞD’ÜN SEBEPLİLİK TEORİSİNİN KOZMOLOJİ 

ANLAYIŞINA ETKİSİ /-317 

KADER ALGILARI ÖLÇEĞİ /-333 

DELİKANLILIĞIN DESTANINI YAZAN BİR “DEDE”: HZ. İBRAHİM 

/-345 

 

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER 

BİST’DE İŞLEM GÖREN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 

İŞLETMELERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ 

ELECTRE YÖNTEMİ İLE ANALİZİ /-353 



HİTİT ÇİVİYAZILI BELGELERDE TANRI 

“TAḪPILLANU/TAḪPILTANU” /-373 

HARRY HARRISON'IN MAKE ROOM! MAKE ROOM! ADLI 

ROMANINDA DISTOPIK BIR AŞIRI KALABALIKLIK-

DOĞAYA KARŞI ÖYKÜSÜ /-387 

NEOLİTİK DÖNEM ANADOLU TOPLUMLARINDA DİŞ 

PATOLOJİLERİ /-395 

PALEOLİTİK DÖNEMDE SANAT /-407 

ZAMANIN KURMACA DENEYİMİ: KÜRK MANTOLU MADONNA /-

419 

HABERLERDE VERİ DEZENFORMASYONUNA KARŞI 

ALTERNATİF YAKLAŞIMLAR: “teyit.org” SİTESİ 

ÜZERİNDEN BİR ARAŞTIRMA /-435 

SEÇİM ŞARKILARIN SİYASAL İLETİŞİM KAMPANYALARINDA 

KULLANILMASI: “YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ 

ÖZELİNDE BİR ETKİ ARAŞTIRMASI” /-473 

REKLAMCILIKTA GLOKALİZASYON SONUCUNDA GLOBAL 

LİDERLİK: SNİCKERS ÖRNEĞİ /-495 

MUHAMMED B. İSHAK EN-NEDÎM’İN [AL-NADİM] EL-FİHRİST’İ  

ve DEWEY’İN ONLU SINIFLAMA SİSTEMİ /-511 

BURDUR EĞİTİM KURUMLARI TARİHİ (1850-1923) /-543 

İHRAMDAN BİKİNİYE SUUDİ ARABİSTAN’DA TURİZM /-573 

POTOMYA HAMİDİYE CAMİİNİN TAMİRİ VE MEDRESESİNİN 

İNŞAATI (1908) /-587 

TRABZON KALAFATALTI İSKELESİNİN İNŞAATI /-591 

OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE SARMAŞIK KAPLICASI /-597 

TOKAT MİLLETVEKİLİ ALİ GALİP PEKEL’İN KÖY VE KÖYLÜYE 

İLİŞKİN SÖYLEMLERİ /-605 

OSMANLI DEVLETİ’NDE TAHRİR SİSTEMİ VE TAHRİR 

DEFTERLERİNDEN ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNE 

DEĞERLENDİRME /-617 

1954 YILI TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ VE YÜKSELEN KIBRIS 

MESELESİ /-629 

 

 



VIII 
 

 

  



KURULLAR 
Düzenleme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Serdar SALMAN, Marmara Üniversitesi, Türkiye (Metalurji ve 

Malzeme Mühendisliği) 
  
  
Düzenleme Kurulu 
Prof. Dr.  Aleksandar KADIJEVIC, Belgrad Üniversitesi , Sırbistan (Sanat 

Tarihi) 
Prof. Dr. Basam M. ALZOUBI, Al-Balqa Applied Üniversitesi, Ürdün(Kimya) 
Prof. Dr. Ekrem ČAUŠEVIĆ, Zagreb  Üniversitesi, Hırvatistan (Türkoloji) 
Prof. Dr. Kenan MORTAN, EISTI, Paris, Fransa  (İktisat) 
Prof. Dr. Robert SCHANEIDER, New York Üniversitesi, ABD (Spor Bilimleri) 
Prof. Dr. Yıldırım ATAYETER, Süleyman Demirel Üniversitesi, 

Türkiye (Coğrafya) 
Prof. Dr. Zana C. DOLICANIN, Novi Pazar Devlet Üniversitesi, 

Sırbistan (Biyomedikal) 
Doç. Dr. Abidin TEMIZER, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 

Türkiye (Tarih) 
Doç.  Dr. Emina BERBIC KOLAR, J. J. Osijj Üniversitesi, Hırvatistan (Slav 

Dilleri ve Edebiyatı) 
Doç. Dr. Harun ŞAHİN, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye (Eğitim Bilimleri) 
Doç. Dr. Hüseyin Bülent AKDENİZ, Anadolu Üniversitesi, Türkiye (Müzik) 
Doç. Dr. Mehmet YILMAZ, Ordu Üniversitesi, Türkiye (Sinema, Televizyon, 

Fotoğraf) 
Doç. Dr.  Nihada DELIBEGOVIĆ DŽANIĆ, Tuzla Üniv., Bosna-

Hersek (İngiliz Dili ve Edebiyatı) 
Doç. Dr. Sevim ASLAN, Marmara Üniversitesi, Türkiye (Geleneksel Türk 

Sanatları) 
Doç. Dr. Tanja SOLDATOVIĆ, Novi Pazar Devlet Üniversitesi, 

Sırbistan (Kimya) 
Dr. Öğr. Üyesi Gülengül MERMER, Ege  Üniversitesi, Türkiye (Hemşirelik) 
Dr. Öğr. Üyesi Kenan BİNNETOĞLU, Kafkas Üniversitesi, Türkiye (Genel 

Cerrahi) 
  
Bilim ve Hakem Kurulu 
Prof. Dr. Abdullah ÖKTEM, Harran Üniversitesi, Türkiye (Tarla Bitkileri) 
Prof. Dr. Abdullah SOYKAN, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye (Coğrafya) 
Prof. Dr. Abdülnasır YILDIZ, Dicle Üniversitesi, Türkiye (Biyoloji) 
Prof. Dr. Ahmet ALTINTAŞ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye (Tarih) 
Prof. Dr. Ahmet AYHAN, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye (Halkla İlişkiler) 
Prof. Dr. Ahmet GÜRAL, Gazi Üniversitesi, Türkiye (Metalurji ve Malzeme 

Mühendisliği) 
Prof. Dr. Ahmet İPEK, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 

Türkiye (Matematik) 
Prof. Dr. Ahmet YAPICI, İskenderun Üniversitesi, Türkiye (Makine 

Mühendisliği) 
Prof. Dr. Alena ĆATOVIĆ, Saraybosna Üniv., Bosna-Hersek (Türk Dili ve Ed.) 



X 
 

Prof. Dr. Ali Payidar AKGÜNGÖR, Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye (İnşaat 

Mühendisliği) 
Prof. Dr. Aliye ARAS PERK, İstanbul Üniversitesi, Türkiye (Biyoloji) 
Prof. Dr. Anisoara  POPA, Danubius Üniversitesi,  Romanya (Tarih) 
Prof. Dr. Aslan GÜLCÜ, Atatürk Üniversitesi, Türkiye, (PDR) 
Prof. Dr.  Asuman Seda SARACALOĞLU, Adnan Menderes Üniversitesi, 

Türkiye (Eğitim Bilimleri) 
Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 

Türkiye (Fotoğraf, Grafik) 
Prof. Dr. Ayfer ALTAY, Atılım Üniversitesi, Türkiye (Mütercim ve 

Tercümanlık) 
Prof. Dr.  Basam M. ALZOUBI, Al-Balqa Applied Üniversitesi, Ürdün (Kimya) 
Prof. Dr. Bilgehan GÜLTEKİN, Ege Üniversitesi, Türkiye (İletişim) 
Prof. Dr. C. Arzu AYTEKİN, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye (Sanat 

Eğitimi) 
Prof. Dr. Çiğdem Asuman ÇİNİ, Marmara Üniversitesi, Türkiye (Tekstil) 
Prof. Dr. Ema MILJKOVIC, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan (Tarih) 
Prof. Dr. Erdoğan KÖSE, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye (Eğitim Bilimleri) 
Prof. Dr.  Gülay GUNAY, Karabük Üniversitesi, Türkiye (Sosyal Hizmetler) 
Prof. Dr. H. Feriha AKPINARLI, Gazi Üniversitesi, Türkiye (Tekstil ve El 

sanatları) 
Prof. Dr. İ. Gülsel SEV, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Türkiye (Fen Bilgisi 

Eğitimi) 
Prof. Dr. İlbilge DÖKME, Gazi Üniversitesi, Türkiye (Fen/Fizik Eğitimi) 
Prof. Dr. Kenan MORTAN, EISTI, Fransa (İktisat) 
Prof. Dr. Kujtim NURO, Toronto/Kanada (Tarih) 
Prof. Dr. Maria DJINDJIC, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan (Tarih) 
Prof. Dr.  Mehmet Şükrü GÜLAY, Burdur Mehmet Akif Ersoy 

Univ.,Türkiye (Veterinerlik/Fizyoloji) 
Prof. Dr. Melek ÇAKMAK, Gazi Üniversitesi, Türkiye (Eğitim Bilimleri) 
Prof. Dr. Nadir ÇELİKÖZ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türkiye (Eğitim 

Bilimleri) 
Prof. Dr. Nihat AYCAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye (Sosyoloji) 
Prof. Dr. Nizamettin KAHRAMAN, Karabük Üniversitesi, Türkiye (İmalat 

Mühendisliği) 
Prof. Dr. Oğuz GÜRSOY, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 

Türkiye (Gıda Mühendisliği) 
Prof. Dr. Rauf AMİROV, Cumhuriyet Üniversitesi, Türkiye (Matematik ) 
Prof. Dr. Rıdvan KARAPINAR, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 

Türkiye (Fizik) 
Prof. Dr. Sabina BAKŠIĆ, Saraybosna Üniv., Bosna-Hersek (Türk Dili ve Ed.) 
Prof. Dr. Salih UŞUN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Türkiye (Eğitim 

Bilimleri) 
Prof. Dr. Selim ŞEN, Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye (Ormancılık) 
Prof. Dr. Selim YILMAZ, Marmara Üniversitesi, Türkiye (Fransız Dili ve 

Edebiyatı) 
Prof. Dr. Serpil AYTAÇ, Uludağ Üniversitesi, Türkiye (Çalışma Ekonomisi) 
Prof. Dr. Seval FER, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye (Eğitim Bilimleri) 



Prof. Dr. Şengül KARAMAN, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, 

Türkiye (Biyoloji) 
Prof. Dr. Şenol YILMAZ, Sakarya Üniversitesi, Türkiye (Metalurji ve 

Malzeme Mühendisliği) 
Prof. Dr. Šerbo RASTODER, Montenegro Üniversitesi, Karadağ (Tarih) 
Prof. Dr. Timuçin KODAMAN, Süleyman Demirel Üniversitesi, 

Türkiye (Uluslararası İlişkiler) 
Prof. Dr. Türkan ERDOĞAN, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye (Sosyoloji) 
Prof. Dr. Yıldırım ATAYETER, Süleyman Demirel Üniversitesi, 

Türkiye (Coğrafya) 
Prof. Dr. Zafer ÖZDEN, Ege Üniversitesi, Türkiye (Sinema, Görsel İletişim 

Tasarımı) 
Doç. Dr. A. Nazan AKMAN PEK, İstanbul Technical Üniv., Türkiye (Gemi 

İnşa ve Deniz Mühendisliği) 
Doç. Dr. Abdullah Şevki DUYMAZ, Süleyman Demirel Üniversitesi, 

Türkiye (Sanat Tarihi) 
Doç. Dr. Ahmet İPEK, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 

Türkiye (Matematik ) 
Doç. Dr. Aķın KIRBAŞ, Atatürk Üniversitesi, Türkiye (Veterinerlik/ Dâhiliye) 
Doç. Dr. Alieva ZAKIRA, Azerbaycan Bilimler Akademizi, 

Azerbaycan (Filoloji) 
Doç. Dr. Amaç Fatih TUYUN, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 

Türkiye  (Kimya/Kimya Mühendisliği) 
Doç. Dr. Artun AVCI, Marmara Üniversitesi, Türkiye (İletişim) 
Doç. Dr. Arzu ÖZYÜREK, Karabük Üniversitesi, Türkiye (Çocuk Gelişimi) 
Doç. Dr. Ayfer AYDINER BOYLU, Hacettepe Üniversitesi, Türkiye (Aile ve 

Tüketici Bilimleri) 
Doç. Dr. Aysel ÇİMEN, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 

Türkiye (Kimya) 
Doç. Dr. Azize Nilgün CANEL, Marmara Üniversitesi, Türkiye (PDR) 
Doç. Dr. Barlas SÜLÜ, Kafkas Üniversitesi, Türkiye (Genel Cerrahi) 
Doç. Dr. Belgin ERDEM, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye (Sağlık 

Hizmetleri ve Teknikleri) 
Doç. Dr. Burcu BALCI, Ege Üniversitesi, Türkiye (Radyo, Televizyon, 

Sinema) 
Doç. Dr. Bülent ELİTOK, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye (Veterinerlik) 
Doç. Dr. Cafer TÜRKMEN,  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 

Türkiye (Ziraat) 
Doç. Dr. Çulpan ZARİPOVA ÇETİN, Kafkas Üniv., Türkiye (Modern Türk 

Lehçeleri ve Edebiyatı) 
Doç. Dr. Demir MATANOVIĆ, Osijek Üniversitesi, Hırvatistan (Tarih) 
Doç. Dr. Dasqin Mecid QENBEROV, Bakü Devlet Üniversitesi, 

Azerbaycan (Hukuk) 
Doç. Dr. Edina  SPAGO CUNURIJA, Mostar Dzemal Bijedic Üniv., Bosna-

Hersek (İngiliz Dili ve Ed.) 
Doç. Dr. Elif GAZİOĞLU TERZİ,  Ardahan Üniversitesi, Türkiye (Uluslararası 

İlişkiler) 
Doç. Dr. Emina BERBIĆ KOLAR, Osijek Üniversitesi, Hırvatistan  (Slav 

Dilleri) 



XII 
 

Doç. Dr. Faruk KALAY, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Türkiye (İktisat) 
Doç. Dr. Faruk SELÇUK, Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye (Sağlık Hizmetleri) 
Doç. Dr. Fatih TAŞPINAR, Düzce Üniversitesi, Türkiye (Çevre Mühendisliği) 
Doç. Dr. Fatma Nur BAŞARAN, Gazi Üniversitesi, Türkiye (Tekstil ve El 

Sanatları) 
Doç. Dr. Ferhat PEHLİVANOĞLU, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye (İktisat) 
Doç. Dr. Feyza KURNAZ ŞAHİN, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 

Türkiye (Tarih) 
Doç. Dr. Funda NAYİR, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Türkiye (Eğitim 

Bilimleri) 
Doç. Dr. Gürsoy ŞAHİN, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye (Tarih) 
Doç. Dr. H. Kağan KESKİN, Düzce Üniversitesi, Türkiye (Sınıf Eğitimi) 
Doç. Dr. Hale SUCUOĞLU, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye (Eğitim 

Bilimleri) 
Doç. Dr. Harun ŞAHİN,  Akdeniz Üniversitesi, Türkiye (Eğitim Bilimleri) 
Doç. Dr. Hüseyin BOZDAĞLAR, Girne Amerikan Üniversitesi, 

KKTC (Turizm) 
Doç. Dr. Hüseyin Bülent AKDENİZ, Anadolu Üniversitesi, Türkiye (Müzik) 
Doç. Dr. İ. Ayşad GÜDEKLİ, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye (İletişim) 
Doç. Dr. İbrahim SERBESTOĞLU, Amasya Üniversitesi, Türkiye (Tarih) 
Doç. Dr. İlhami YÜCEL, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 

Türkiye (Yönetim ve Organizasyon) 
Doç. Dr. İlkay AÇIKGÖZ ERKAYA, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Türkiye 

(Çevre Mühendisliği) 
Doç. Dr. Kemal SOLAKYILDIRIM, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, 

Türkiye (Kimya) 
Doç. Dr.  Mehmet Ali ÇAKIR, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 

Türkiye (Eğitim Bilimleri) 
Doç. Dr. Mehmet Turgut BERBERCAN, Çankırı Karatekin Üniversitesi, 

Türkiye (Türk Dili ve Ed.) 
Doç. Dr. Mehmet YILMAZ, Ordu Üniversitesi, Türkiye (Radyo, TV ve 

Sinema) 
Doç. Dr. Meriç ERASLAN, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye (Spor Bilimleri) 
Doç. Dr. Mesut TEKŞAN, Ordu Üniversitesi, Türkiye (Türkçe) 
Doç. Dr. Mirza DŽANİĆ, Tuzla Üniversitesi, Bosna-Hersek (İngiliz Dili ve 

Edebiyatı) 
Doç. Dr. Mitat DURMUŞ, Kafkas Üniversitesi, Türkiye (Türk Dili ve Ed.) 
Doç. Dr. Mustafa Çağlar ÖZDEMİR, Sakarya Üniversitesi, Türkiye (Çalışma 

Ekonomisi) 
Doç. Dr. Naile Rengin OYMAN, Süleyman Demirel Üniversitesi, 

Türkiye (Geleneksel El Sanatları) 
Doç. Dr. Naka NIKŠIĆ, Belgrad Üniversitesi, Sırbistan (Müzik) 
Doç. Dr. Necati ÇELİK, Gümüşhane Üniversitesi, Türkiye (Fizik Mühendisliği) 
Doç. Dr. Nihada DELİBEGOVİĆ DŽANİĆ, Tuzla Üniversitesi, Bosna-

Hersek (İngiliz Dili ve Ed.) 
Doç. Dr. Özgür DEMİRTAŞ, İnönü Üniversitesi, Türkiye (Uluslararası 

Ekonomi) 



Doç. Dr. Özlem FIRTINA, Gazi Üniversitesi, Türkiye (Alman Dili ve 

Edebiyatı) 
Doç. Dr. Özlem OVAYOLU, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, 

Türkiye (Hemşirelik) 
Doç. Dr. Ramazan ERTURGUT, Akdeniz  Üniversitesi, Türkiye (Lojistik) 
Doç. Dr. Reyhan ŞAHİN ALLAHVERDİ, Burdur Mehmet Akif Ersoy 

Üniversitesi, Türkiye (Tarih) 
Doç. Dr. Sanja  BERBEROVIĆ, Tuzla Üniversitesi, Bosna-Hersek (İngiliz Dili 

ve Ed.) 
Doç. Dr. Selime MENTEŞ ÇOLAK, Ege Üniversitesi, Türkiye (Deri 

Mühendisliği) 
Doç. Dr. Sevcan YILDIZ, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye (Turizm) 
Doç. Dr. Sevilay ÖZER, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 

Türkiye (Tarih) 
Doç. Dr. Sevim ASLAN, Marmara Üniversitesi, Türkiye (Geleneksel Türk 

Sanatları) 
Doç. Dr. Suat BEGEÇ, THK Üniversitesi, Türkiye (Yönetim ve Organizayon) 
Doç. Dr. Şermin TAĞ KALAFATOĞLU, Ordu Üniversitesi, Türkiye (Sinema, 

Televizyon) 
Doç. Dr. Şuayip YÜZBAŞI, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye (Matematik ) 
Doç. Dr. Tanja SOLDATOVIĆ, Novi Pazar Devlet Üniversitesi, 

Sırbistan (Biyoloji) 
Doç. Dr. Vedada BARAKOVIĆ, Tuzla Üniversitesi, Bosna-

Hersek (Gazetecilik) 
Doç. Dr. Yousef Hussein OMAR, Al-Aqsa Üniversitesi, Filistin (Tarih) 
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman KÖSEMAN, İnönü Üniversitesi, 

Türkiye (Zootekni) 
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman KÖSEMAN, İnönü Üniversitesi, 

Türkiye (Zootekni) 
Dr. Öğr. Üyesi Adam Bednarek, Społeczna Akademia Nauk/ Łódź, 

Polonya (İletişim) 
Dr. Öğr. Üyesi Aditya Kumar Shukla, Amity School of Communication, Amity 

University,Hindistan (İletişim) 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TERZİ, Ardahan Üniversitesi, Türkiye (Muhasebe ve 

Finans) 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet VATAN, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 

Türkiye (Turizm) 
Dr. Öğr. Üyesi Alma ZERIC, Bihac Üniversitesi, Bosna-Hersek (İngiliz Dili ve 

Edebiyatı) 
Dr. Öğr. Üyesi Asuman ÖZDEMİR, Karabük Üniversitesi, Türkiye (Güzel 

Sanatlar) 
Dr. Öğr. Üyesi Arzu AKGÜL, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye (Matematik ) 
Dr. Öğr. Üyesi Ayla AKBAŞ, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye (PDR) 
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Deniz ÇARDAK, Adnan Menderes Üniversitesi, 

Türkiye (Süt Teknolojisi) 
Dr. Öğr. Üyesi Behire SANÇAR, Toros Üniversitesi, Türkiye (Hemşirelik) 
Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Eda BALKAN BOZLAK, Kafkas Üniversitesi, 

Türkiye (Mikrobiyoloji) 
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Dr. Öğr. Üyesi Damla BİNNETOĞLU, Kafkas Üniversitesi, 

Türkiye (Farmakoloji) 
Dr. Öğr. Üyesi Duygu KÖSE, Atatürk Üniversitesi, Türkiye (Farmakoloji) 
Dr. Öğr. Üyesi Elif ERGÜN, Sakarya Üniversitesi, Türkiye (Felsefe) 
Dr. Öğr. Üyesi Gül Nihan GÜVEN YEŞİLDAĞ, Beykent Üniversitesi, 

Türkiye (Turizm) 
Dr. Öğr. Üyesi Hilal BEDİR, Kafkas Üniversitesi, Türkiye (Parazitoloji ) 
Dr. Öğr. Üyesi İrfan ÇINAR, Kafkas Üniversitesi, Türkiye (Farmakoloji) 
Dr. Öğr. Üyesi Kamila Zlatušková- FAMU - Filmová a televizní fakulta AMU- 

Çekya (Sinema) 
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Fırat OĞUZ, Maltepe Üniversitesi, Türkiye (Nükleer 

Tıp) 
Dr. Öğr. Üyesi Kenan BİNNETOĞLU, Kafkas Üniversitesi, Türkiye (Genel 

Cerrahi) 
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed YAYLA, Kafkas Üniversitesi, 

Türkiye (Farmakoloji) 
Dr. Öğr. Üyesi Okay PEKŞEN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye (Tarih) 
Dr. Öğr. Üyesi, Özlem DURAN AKSOY, Cumhuriyet Üniversitesi, 

Türkiye (Ebelik) 
Dr. Öğr. Üyesi Uğur BULUT, Kafkas Üniversitesi, Türkiye (Genel Cerrahi) 
Dr. Öğr. Üyesi, Yonca YAHŞİ, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye (Tıp) 
Dr. Dyt. Hülya YARDIMCI, Ankara Üniversitesi, Türkiye (Beslenme ve 

Diyetetik) 
Dr. Hasan BELLO, Arnavutluk Tarih Kurumu, Arnavutluk (Tarih) 
Dr. İnci AÇIKGÖZ, Ankara Üniversitesi, Türkiye (İstatistik) 
Psk. Dr. Ayşe Saba YALÇIN, Ankara Üniversitesi, Türkiye (Hemşirelik) 
  
“SİNEMATİK” SİNEMA ÖZEL OTURUMLARI VE SİNEMATİK FİLM 

FESTİVALİ 
“Işık ve Hareket” Fotoğraf Sergisi 
Sergi Düzenleme ve Seçme Komitesi 
Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye (Fotoğraf, 

Grafik) 
Doç. Dr. Mehmet YILMAZ, Ordu Üniversitesi, Türkiye (Sinema, Televizyon, 

Fotoğraf) 
Doç. Dr. Şermin TAĞ KALAFATOĞLU, Ordu Üniversitesi, Türkiye (Sinema, 

Televizyon) 
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk UĞUR, Ordu Üniversitesi, Türkiye (Sinema, Televizyon) 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet OKTAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye (Sinema) 
Dr. Öğr. Üyesi Aytaç ÖZMUTLU, Ordu Üniversitesi, Türkiye (Fotoğraf, Grafik) 
Öğr. Gör. Özkan ÖZ 
Araş. Gör. Oğuzhan Bayrak 
  
Sinematik Film Festivali 
Festival Düzenleme ve Seçme Komitesi 
Prof. Dr. Zafer ÖZDEN, Ege Üniversitesi, Türkiye (Sinema, Görsel İletişim 

Tasarımı) 



Prof. Dr. Ata Yakup KAPTAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye (Fotoğraf, 

Grafik) 
Doç. Dr. Mehmet YILMAZ, Ordu Üniversitesi, Türkiye (Sinema, Televizyon, 

Fotoğraf) 
Doç. Dr. Şermin TAĞ KALAFATOĞLU, Ordu Üniversitesi, Türkiye (Sinema, 

Televizyon) 
Doç. Dr. Burcu BALCI, Ege Üniversitesi, Türkiye (Radyo, Televizyon, Sinema) 
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk UĞUR, Ordu Üniversitesi, Türkiye (Sinema, Televizyon) 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet OKTAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye (Sinema) 
Dr. Öğr. Üyesi Eda ER, Ege Üniversitesi, Türkiye (Sinema, Görsel İletişim 

Tasarımı) 
Dr. Öğr. Üyesi Filiz ERDOĞAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye 

(Sinema, Televizyon) 
Dr. Öğr. Üyesi Aslı K. FAVARO, Ege Üniversitesi, Türkiye (Radyo, 

Televizyon, Sinema) 
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz KÜÇÜKALKAN, Yalova Üniversitesi, Türkiye (Sinema, 

Televizyon) 
Öğr. Gör. Özkan ÖZ 
Araş. Gör. Oğuzhan Bayrak 
Araş. Gör. (PhD.C.) Jaroslav Kratochvil- FAMU - Filmová a televizní fakulta 

AMU- Çekya (Sinema) 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ ZAMAN YÖNETİMİ İLE 

AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİ 

Dr. Öğr. Üyesi Berna ÜRÜN KARAHAN & Doç. Dr. Solmaz AYDIN 

 

Giriş 

Zaman: “Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya geçmekte 

olduğu süre, vakit” (Türkçe Sözlük, 2010; 2641). Türk Dil Kurumu’nun 

tanımında da görüldüğü gibi zaman, yaşamımız boyunca uğraştığımız, 

çaba sarfederek emek verdiğimiz her şeyin sınırlarını oluşturmaktadır. 

Çünkü yaptığımız her şey zamanın yettiği ya da yamanı yetirdiğimiz 

kadardır. Bu durumda yaşanan her şey gibi öğretim süreci ve başarı da 

zamanla, zamanı yetirmek ya da doğru kullanmakla ilgilidir. Özellikle 

sınavların ve başarı için hızın öncelikli olduğu günümüzde zaman kavramı 

da fazlasıyla önem kazanmaktadır. 

Öğretim sürecinde bu denli etkili olan zamanın kontrolü hem öğrenciler 

hem de öğretmenlerin bu alanda sağlıklı becerilere sahip olmalarını 

gerektirir. “Etkili ve verimli zaman yönetimi, öğretmenler için yeterli 

olunması gereken, yaşamsal öneme sahip bir yönetim alanıdır. Günümüzde 

zamanı etkili ve verimli yönetmek büyük bir öneme sahiptir. Eğitimin bir 

süreç olduğu ve bu sürecin etkililiğinin büyük ölçüde zamanın iyi 

kullanılması ile olanaklı olabileceği dikkate alındığında, öğretmen 

adaylarının zaman yönetimi konusunda yeterli olmaları gerektiği 

söylenebilir” (Demirtaş ve Özer, 2007: 34). 

Sayan (2005) zamanın iyi yönetilmesinin birey için faydalarından 

bahsederken hayatını şekillendirmesi, sağlıklı bir öğrenme-öğretme 

sürecinin yanı sıra kişisel vaktini de doğru kullanabileceğinden 

bahsetmiştir. Fidan (1996) zamanı tam ve doğru kullanan öğrencilerin daha 

başarılı olduklarından bahsetmiştir. Bu nedenle zamanın iyi yönetilmesi ve 

bunun öğretim sürecinde titizlikle ele alınması gerekmektedir. 

Bu beceriye hakim olan öğretmen adaylarının iş ve sosyal hayatlarında 

başarılı olacaklardır. Dahası bu öğretmenlerin yetiştirdiği öğrencilerin de 

bu başarıdan hem öğretim sürecinde hem sonrasında faydalanacakları 

düşünülmektedir. Zira doğru zaman yönetimi başarının da bir nevi 

anahtarıdır (MisraandMcKean, 2000; CampbellandSvinson, 1992; 

BrittonandTesser, 1991; Macan et al., 1990).  

Tüm bunlar dikkate alındığında zaman yönetimi kavramının 

incelenmesi gerektiği düşünülmektedir. Özellikle yeni nesilleri 

yetiştirecek olan öğretmen adaylarının bu beceri ile ilgili durumları 

incelenmeye değerdir. Bu doğrultuda çalışmada amaç; öğretmen 
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adaylarının zaman yönetimlerinin çeşitli değişkenler açısından 

incelenmesi ve akademik başarıları ile arasındaki ilişki üzerinde 

durulmasıdır. 

Yöntem 

Araştırmada var olan durum var olduğu şekliyle betimlenmeye 

çalışılacağından, araştırma tarama modelinde yapılandırılmıştır. Tarama 

modeli “bir konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, 

beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer 

araştırmalara göre görece daha büyük örneklemler üzerinde yapılan 

araştırmalardır” (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve 

Demirel; 2014: 177).  

Çalışma grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu; 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 

Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe, Okul Öncesi, Sosyal Bilgiler 

ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde okuyan ve rastgele yöntemle 

seçilmiş öğrenciler oluşturmuştur. Öğrencilerin demografik özelikleri ile 

ilgili bilgiler tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin demografik özellikleri 

Veri toplama araçları 

Zaman Yönetimi Anketi: Britton ve Tesser (1991) tarafından 

geliştirilen, Alay ve Koçak (2002) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Zaman 

Yönetimi Anketi”, 27 madde ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Bu alt 

boyutlar sırasıyla 1 “zamanı planlama”, 2 “zaman tutumu” ve 3 “zaman 

harcattırıcılar” olarak adlandırılmıştır. 5’li likert tipinde olan ölçeğin 

toplam Cronbach Alfa değeri .87’dir. Ölçeğin alt boyutlarda Cronbach 

Alfa değeri ise sırasıyla 1- .88, 2- .66, 3- .47’dir. Öğrencilerin akademik 

başarıları ise AGNO’ya bakılarak elde edilmiştir. 

DemografikÖzellikler Frekans (f) Yüzde (%) 

 

Cinsiyet 

Kız                              82 53.6 

Erkek                              71 46.4 

Toplam                

153 

100.0 

Bölüm 

Türkçe       40 26.1 

OkulÖncesi        40 26.1 

SosyalBilgiler                 33 21.6 

Fen Bilgisi        40 26.1 

Toplam                

153 

100.0 
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Bulgular  

Çalışmada öncelikle öğretmen adaylarının zaman yönetimlerinin 

cinsiyet değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit 

edebilmek amacıyla t testi yapılmıştır. Elde edilen bulgular tablo 2’te 

verilmiştir. 

Tablo 2. Cinsiyet değişkenine göre t testi sonuçları 

Alt Bo- 

yutlar 

Cinsi- 

yet 

   N      S Sd t p Eta 

Kare 

 

Plan               

Kız  82 55.92   4.24  

     

149.5 

 

 2.02 

 

.044* 

 

.026 

Erkek  71 54.66   3.32 

 

Tutum 

 Kız    82 16.98 1.69  

    

134.5 

 

-

4.58 

 

.000* 

 

.121 

  Erkek    71 18.39 2.09 

 

Zaman  

harcattı- 

rıcılar 

Kız    82 11.79   .81  

    

138.7 

 

-

1.55 

 

.122 

 

.015 

Erkek    71 12.01   .94 

*p<.05 

Tablo 2 incelendiğinde cinsiyet değişkeni bakımından “plan” ve 

“tutum” alt boyutlarında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. 

Ortalamalara bakıldığında bu farkın plan alt boyutunda kız öğrencilerin, 

tutum alt boyutunda ise erkek öğrencilerin lehine olduğu görülmektedir. 

Ortalamalar arası farklılıkların büyüklüğü açısından eta kare değeri 

incelendiğinde Cohen (1988) kriterlerine göre Tutum alt boyutundaki 

farkın anlamlılığı büyük etki büyüklüğüne sahiptir. Plan alt boyutundaki 

farkın anlamlılığı da küçük etki büyüklüğüne sahiptir. Bu açıdan özellikle 

tutum alt boyutundaki erkekler lehine olan farklılığın önemli olduğu 

söylenebilir. 

Çalışmada öğretmen adaylarının zaman yönetimlerinin bölüm 

değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek 

amacıyla Anova yapılmıştır. Elde edilen bulgular tablo 3’te verilmiştir. 

 

 

 

 

X
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Tablo 3. Bölüm değişkenine göre Anova sonuçları 

Alt boyutlar Gruplar N  S    F p 

 

Eta 

Kare 

 

 

Plan  

1(Fen) 40 54.67 4.30  

 

 .905 

 

 

.441 

 

 

 

 

0,017 
2(Sosyal) 33 56.12 4.38 

3(Türkçe) 40 55.15 4.02 

4(Okul Ö.) 40 55.55 2.69 

 

 

Tutum 

1(Fen) 40 17.47 1.88  

 

2.057 

 

 

.108 

 

 

0,039 
2(Sosyal) 33 17.18 2.14 

3(Türkçe) 40 17.55 1.94 

4(Okul Ö.) 40 18.27 2.01 

 

 

Zaman 

harcattırıcılar 

1(Fen) 40 11.60 1.03  

 

2.294 

 

 

.080 

 

 

0,044 
2(Sosyal) 33 12.09   .87 

3(Türkçe) 40 11.92   .82 

4(Okul Ö.) 40 12.00   .71 

p<.05 

Tablo 3 incelendiğinde öğretmen adaylarının zaman yönetimlerinin 

bölüm değişkeni bakımından herhangi anlamlı bir farklılık göstermediği 

tespit edilmiştir. Tabloda eta kare değerleri incelendiğinde Cohen (1988) 

kriterlerine göre bu değerlerin küçük bir etki büyüklüğü olduğu 

görülmektedir. 

Çalışmada öğretmen adaylarının zaman yönetimi davranışları ile 

akademik başarıları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Pearson 

korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Bulgular tablo 4’te verilmiştir.  

Tablo 4. Korelasyonlar 

Değişkenler   2    3    4 

1. Plan 

2. Tutum 

3.Zaman 

harcattırıcılar 

4. AGNO 

-.526** -.134 

.042 

.156 

-.138 

 .102 

   

**p<.01, *p<.05 

Tablo 4 incelendiğinde akademik başarı ile zaman yönetimi arasında 

negatif ve pozitif yönde çok zayıf düzeyde ilişkiler olduğu tespit edilmiştir.  

X
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Sonuç ve tartışma 

Çalışmada öğretmen adaylarının zaman yönetimleri ve akademik 

başarıları üzerinde durulmuştur. Öncelikle öğretmen adaylarının zaman 

yönetimleri cinsiyet değişkeni bakımından ele alınmıştır. Edinilen 

sonuçlara göre “plan” ve “tutum” alt boyutlarında anlamlı farklılık olduğu 

tespit edilmiştir. Ortalamalara bakıldığında bu farkın plan alt boyutunda 

kız öğrencilerin, tutum alt boyutunda ise erkek öğrencilerin lehine olduğu 

tespit edilmiştir. Doğan (2018) yaptığı benzer bir çalışmada benzer bir 

sonuca ulaşmıştır. Alay ve Koçak (2003) yaptıkları benzer bir çalışmada 

kız öğrencilerin lehine olan sonuçlara ulaşmışlardır. Literatürde kız 

öğrencilerin lehine sonuçları olan diğer çalışmalar (Tektaş ve Tektaş, 

2010; Demirtaş ve Özer, 2007; ) aittir. (Erdem, Pirinçci ve Dikmetaş, 2005; 

İşcan, 2008) yaptıkları benzer bir çalışmada cinsiyet değişkeni ile ilgili 

herhangi anlamlı bir farklılık olmadığını tespit etmişlerdir. 

Çalışmada üzerinde durulan bir diğer değişken ise bölümdür. Elde 

edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının zaman yönetimlerinin bölüm 

değişkeni bakımından herhangi anlamlı bir farklılık göstermediği tespit 

edilmiştir. 

Son olarak çalışmada öğretmen adaylarının akademik başarı ile zaman 

yönetimi arasında herhangi bir ilişki olup olmama durumuna bakılmıştır. 

Elde edilen bulgulara göre akademik başarı ile zaman yönetimi arasında 

negatif ve pozitif yönde çok zayıf düzeyde ilişkiler olduğu tespit edilmiştir. 

Alay ve Koçak (2003) yaptıkları bir çalışmada öğrencilerin akademik 

başarıları ile zaman yönetimleri arasında pozitif ve negatif yönde anlamlı 

ilişkiler olduğunu tespit etmişleridir. Tektaş ve Tektaş (2010) yaptıkları 

benzer bir çalışma sonucunda zamanı iyi planlayan ve zaman 

harcattırıcılardan kaçınmanın akademik başarıyı artırdığı sonucuna 

ulaşmışlardır. Erdem, Pirinçci ve Dikmetaş (2005) yaptıkları benzer bir 

çalışmada öğrencilerin zaman yönetimleri ile başarı puanları arasında 

pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit etmişlerdir. Benzer bir sonuca da 

Demirtaş ve Özer (2007) tarafından yapılan bir çalışmada rastlanmıştır.  
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1.GİRİŞ 

21. yüzyılda bilim ve teknolojideki gelişmeler bireylerin yaşamını 

küresel ekonomiden tarıma, mühendislikten, sağlığa her alanda 

etkilemektedir, bu alanlardan biri de eğitimdir (Uşun 2000). Eğitim ve 

teknoloji ilişkisi birbirini besleyen ve geliştiren bir ilişki şeklinde 

tanımlanabilir. Bu ilişki öğrenme ortamlarının zenginleştirilmesine katkı 

sağlamaktadır (Ünsal 2007).  Zengin bir öğrenme ortamından kasıt 

öğrenen bireylerin güvenilir bilgi kaynaklarına rahatça ulaşabilmeleri, 

bilgiyi sadece okul ortamında ve öğretmenden öğrenme zorunluluğunun 

olmaması, ulaşılan bilgilerin diğer bireylerle kolayca paylaşılabilme 

olanağına sahip olunması şeklinde sıralanabilir (Şimşek 2009).  İnternet ve 

bilgisayar destekli öğrenme ile bu durum öğrenme ortamlarında 

sağlanabilmektedir. Öğrenen bireyler bilgiye sadece okul ortamında değil 

istedikleri her ortamda ulaşabilmektedirler. Tüm bu kolaylıklara rağmen 

internet ve bilgisayar destekli öğrenme ortamları yüz yüze öğrenme 

ortamlarının yerini tamamen alamamıştır. Yüz yüze öğrenme ortamının 

sunduğu öğrenci- öğrenci ve öğrenci-öğretmen etkileşimi internet 

ortamında etkili olarak sağlanamamıştır (Yapıcı 2011) . Bu noktada 

harmanlanmış öğrenme bireylere internet ve bilgisayar destekli 

öğrenmenin yanında yüz yüze öğrenme ortamının avantajlı yönlerini 

birleştirerek verimli bir öğrenme ortamı sunmayı amaçlamaktadır (Kaya 

2014).  

Harmanlanmış öğrenmede temel ilke, yüz yüze ve internet destekli 

eğitim ortamlarının öğretim amaç ve ilkelerine uygun olarak en verimli ve 

fayda sağlayıcı rolde birlikte kullanılmasıdır (Garrison ve Vaughan, 2008, 

aktaran Çardak, 2012 s.7). Bunun yanı sıra harmanlanmış öğrenmeye 

ilişkin çeşitli tanımlar bulunmaktadır. Driscoll (2002),  harmanlanmış 

öğrenmeyi dört katagoride tanımlamaktadır. İlk tanımda harmanlanmış 
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öğrenme,  internet destekli teknolojilerin (sanal sınıflar, bilgisayar destekli 

öğrenme) eğitim ortamlarında amacına uygun şekilde harmanlanarak 

kullanılmasıdır. İkinci tanıma göre harmanlanmış öğrenme farklı öğrenme 

yaklaşımlarına uygun içerikler ve ürünler elde edebilmek amacı ile 

teknolojinin harmanlanmasıdır. Üçüncü tanım farklı öğretim 

teknolojilerinin (video, simülasyon, film, uygulama) uzman öğretici 

gözetiminde planlı olarak yüz yüze öğretim ile birleştirilmesi şeklinde 

ifade edilir. Dördüncü tanım ise harmanlanmış öğrenmede iş ve öğrenme 

ortamlarının etkileşimlerinin uyumluluğu için mesleki amaçlara yönelik 

öğretim teknolojilerinden yararlanma durumu şeklindedir (Driscoll 2002; 

akt. Çobanoğlu 2013, s.15).  

Özel görelilik konusu fen bilgisi öğretmen adaylarının anlamakta 

zorlandığı konular arasındadır. Zamanın göreceliği, ışık hızı gibi 

kavramlar anlatılırken video, simülasyon, internet destekli ortamlar 

konunun anlaşılması açısından önemli bir yere sahiptir.  Bu araştırmada 

özel görelilik konusunun zaman algısının, ışık hızının tüm boyutları ile 

anlaşılması açısından öğretmen adaylarının ihtiyaç duyduğu öğrenme 

ortamı deney grubunda harmanlanmış öğrenme ortamı olarak 

oluşturulmuştur. Bu ortamın oluşturulmasındaki asıl maksat özel görelilik 

gibi soyut ve zor bir konunun daha derinlemesine, felsefi, manevi 

boyutlarıyla anlaşılmasını ve böylece daha kalıcı bir öğrenmenin 

oluşumunu sağlamaktır. 

Bu çalışmanın araştırma problemi; “Özel görelilik konusu öğrenilirken 

harmanlanmış öğrenme ortamlarının öğretmen adaylarında bilgiye olan 

inanç durumlarına ve maneviyatla ilgili kavramlar hakkındaki 

düşüncelerine etkisi nedir?” şeklindedir. 

     2.YÖNTEM 

2.1. Model ve Çalıma Grubu 

Bu araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu deneysel desen 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2017- 2018 öğretim yılı 

bahar yarıyılında bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 54 fen bilgisi 

öğretmen adayı oluşturmaktadır. İki gruptan oluşan örneklemde deney 

grubunda 28 kontrol grubunda 26 öğrenci bulunmaktadır. Uygulama 

modern fizik dersi özel görelilik konusu kapsamında yürütülmüştür. 

2.1.2.Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak katılımcılara bilgibilimsel 

inançlarını belirlemek üzere Velipaşaoğlu (2011) tarafından uyarlanan 
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“bilgibilimsel inançlar ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 19 maddeden 

oluşmaktadır ve 5’li likert tiptedir. 1 “kesinlikle katılmıyorum” ve 5 

“tamamen katılıyorum” cevap seçeneklerinden oluşmaktadır. Kullanılan 

diğer bir ölçme aracı ise Şahin vd. (2017) tarafından Türkçeye uyarlanan 

“maneviyat ifadeleri envanteri kısa formu” dur. Kısa form 31 maddeden 

oluşmaktadır. Ölçek 5’li likert tipte (0) kesinlikle katılmıyorum ve (4) 

kesinlikle katılıyorum cevap seçeneklerinden oluşmaktadır. 

2.1.3. Uygulama Aşaması 

Bu çalışmada harmanlanmış öğrenme ortamını sağlamak amacı ile 

deney grubunda bulunun öğrencilere sanal sınıf ortamı oluşturulmuştur. Bu 

ortam oluşturulurken Google classroom kullanılmıştır. Bu platfomda 

öğrenciler video, doküman, belge vb. içeriklere kolayca ulaşabilir, 

derslerle ilgili içerikleri paylaşabilir, tartışma ortamı oluşturabilirler. 

Öğrencilerin gmail hesabı ile kayıt olabildikleri platform harmanlanmış 

öğrenme ortamının oluşturulmasında kolaylık sağlamaktadır. Deney 

grubundaki öğrencilere classroom platformunu nasıl kullanacakları 

hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Deney grubu öğrencileri özel görelilik 

konusunu hem sınıf ortamında yüz yüze hem de classroom aracılığı ile 

takip etmişlerdir. Haftalık ders saatinden önce konuya ilişkin video, 

doküman vb. içerikler classroom ortamında paylaşılmış ve ilk bilgilenme 

ve öğrenme deneyimi sanal ortamda başlatılmıştır. Bu aşamada öğrenciler 

birbirleri ile sanal ortamda paylaşım yapabilmekte yorumlara cevap 

verebilmekte ve diğer sınıf arkadaşları ile etkileşim kurabilmektedirler. 

Daha sonra öğrencilerin haftalık ders saatlerinde okulda bir araya gelerek 

aynı konuyu derinlemesine ve yüz yüze öğrenmeleri sağlanmıştır. 

Kontrol grubundaki öğrencilerin haftalık ders saatlerinde okula gelerek 

özel görelilik konusunu öğrenmeleri sağlanmıştır. Uygulama toplamda 4 

hafta sürmüştür. 

 

3. BULGULAR 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS programında analiz edilmiştir. 

Bilgibilimsel inançlar ölçeğinden ve maneviyat ifadeleri envanterinden 

elde edilen ön test puanlarının analizi sonucu edilen bulgulara aşağıda yer 

verilmiştir. Tablo 1’de deney ve kontrol gruplarının bilgibilimsel inançlar 

ölçeği ve maneviyat ifadeleri envanterin ön test ortalama puanları yer 

almaktadır. 
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Tablo 1. Deney ve Kontrol Gruplarının Ön Test Ortalama Puanlarının 

T-Testi Sonuçları 

  N X̅ S sd t p 

Bilgibilimsel 

inançlar 

ölçeği 

Harmanla

nmış 

öğrenme 

28 2.96 .431 52 -.118 .906 

 Yüz yüze 

öğrenme 

26 2.98 .428    

Maneviyat 

ifadeleri 

envanteri 

Harmanla 

nmış 

öğrenme 

27 2.52 .399 51 -.684 .497 

 Yüz yüze 

öğrenme 

26 2.60 .474    

 

Tablo1 de öğretmen adaylarının bilgibilimsel inançlar ölçeğinden ve 

maneviyat ifadeleri envanterinden elde edilen ön test  puanlarının 

karşılaştırıldığı  ilişkisiz  gruplar t-testi analizine ilişkin bulgulara yer 

verilmiştir. Bulgular deney ve kontrol grubunun bilgibilimsel inançlar 

ölçeğinin ön test puanları arasında anlamlı bir farklılık olmadığını 

göstermektedir (p=0.906). Buna göre çalışmanın başında deney ve kontrol 

gruplarının bilgibilimsel inançlar açısından bir farklılık bulanmamaktadır. 

Deney ve kontrol grubu öğrencilerin bilgibilimsel inançlar ölçeği 

puanlarının ortalamalarının çok yakın değerler olası bu durumu 

desteklemektedir. Maneviyat ifadeleri envanteri bakımından deney ve 

kontrol grubu öğrencileri arasında ön test puanlarının anlamlı farklılık 

göstermediği görülmektedir (p=0.497).  

Deney ve kontrol gruplarının biligibilimsel inançlar ölçeği son test 

ortalama puanlarına ilişkin bulgular Tablo 2’ de verilmiştir. 

Tablo2. Deney ve Kontrol Gruplarının Son Test Ortalama Puanlarının 

T- Testi Sonuçları Karşılaştırılması. 

  N X̅ S Sd t p 

Bilgibilimsel 

inançlar 

ölçeği 

Harmanla

nmış 

öğrenme 

28 2.84 .402 52 -1.045 .301 

 Yüz yüze 

öğrenme 

26 2.95 .365    

Maneviyat 

ifadeleri 

envanteri 

Harmanla

nmış 

öğrenme 

27 2.65 .359 51 .466 .643 

 Yüz yüze 

öğrenme 

26 2.60 .463    
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Tablo 2’ de deney ve kontrol gruplarının bilgibilimsel inançlar ölçeği 

ve maneviyat ifadeleri envanteri ölçeğine ait son test puanlarının bağımsız 

gruplar t-testi bulgularına yer verilmiştir. Bulgular deney ve kontrol 

gruplarının bilgibilimsel inançlar (p=0.301) ve maneviyat ifadeleri 

envanteri sonuçları (p=0.643) bakımından son test puanlarında anlamlı bir 

farklılık bulunmadığını göstermektedir. Buna göre deney ve kontrol 

grubunun araştırma sonunda bilgibilimsel inançlarında ve maneviyat 

ifadelerinde bir değişiklik göstermediği söylenebilir. 

Deney grubunun bilgibilimsel inançlar ölçeği ön test ve son test 

ortalama puanlarına ilişkin bulgular Tablo3’ te yer almaktadır. 

Tablo 3. Deney Grubu Öğrencileri Bilgibilimsel İnançlar Ölçeği Ön 

Test ve Son Test Ortalama Puanlarının T- Testi Sonuçları 

Bilgibilimsel 

inançlar 

ölçeği 

 

N 

 

X̅ 

 

S 

 

Sd 

 

t 

 

p 

Ön test 28 2.96 .431 27 2.15 .040 

Son test 28 2.84 .402    

 

Test sonuçlarına göre öğrencilerin bilgibilimsel inanç ölçeği ön test 

puan ortalamalarının                                             
�̅�= 2.96 olduğu son test puan ortalamalarının ise �̅�= 2.84 olduğu 

görülmektedir. Bu durum özel görelilik konusunun öğrenciler üzerinde 

anlamlı bir etkisinin olduğunu göstermektedir (p< 0.05). 

Deney grubunun maneviyat ifadeleri envanteri ölçeğinden elde edilen 

ön test ve son test ortalama puanlarına ilişkin bulgular Tablo 4’te yer 

almaktadır. 

Tablo 4. Deney Grubu Öğrencileri Maneviyat İfadeleri Envanteri Ön 

Test ve Son Test Ortalama Puanlarının T- Testi Sonuçları 

Maneviyat 

İfadeleri 

Envanteri 

 

N 

 

X̅ 

 

S 

 

Sd 

 

t 

 

p 

Ön test 27     2.52 .399 26 -3.56 0.001 

Son test  27     2.65 .359    

  

Deney grubu öğrencilerinin maneviyat ifadeleri envanterinden aldıkları 

ortalama puanlara bakıldığında son test puan ortalamalarında artış 

görülmektedir �̅�= 2.65 bu durum harmanlanmış öğrenme ortamının 
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öğrencilerin maneviyat ile ilgili kavramlara ilişkin düşüncelerinin 

değiştiğini göstermektedir (p<0.05).  

Kontrol grubunda bulunan öğrencilerin bilgibilimsel inançlar ölçeği ön test 

ve son test ortalama puanlarına ilişkin bulgular Tablo 5’ te verilmiştir. 

Tablo 5. Kontrol Grubu Öğrencileri Bilgibilimsel İnançlar Ölçeği Ön 

Test ve Son Test Ortalama Puanlarının T- Testi Sonuçları 

Bilgibilimsel 

İnançlar 

Ölçeği 

 

N 

 

X̅ 

 

S 

 

Sd 

 

t 

 

p 

Ön test 26    2.98 .428 25 .308 .760 

Son test  26     2.95 .365    

 Kontrol grubu öğrencilerin bilgibilimssel inançlar ölçeği ortalama 

puanlarına bakıldığında ön test ortalaması ile �̅�=2.98, son test 

ortalamalarının �̅�= 2.95 çok yakın değerler olduğu görülmektedir. Kontrol 

grubu öğrencilerinin bilgibilimsel inançlar ölçeği ortalama puanları ön test 

son test arasında anlamlı bir farklılık göstermemektedir (p> 0.05). 

Kontrol grubu öğrencilerinin maneviyat ifadeleri envanteri ön test ve 

son test ortalama puanlarından elde edilen bulgular Tablo 6’ da verilmiştir. 

Tablo 6. Kontrol Grubu Öğrencileri Maneviyat İfadeleri Envanteri Ön 

Test ve Son Test Ortalama Puanlarının T- Testi Sonuçları 

Maneviyat 

İfadeleri 

Envanteri 

 

N 

 

X̅ 

 

S 

 

Sd 

 

t 

 

p 

Ön test 26    2.60 .474 25 .012 .991 

Son test  26    2.60 .463    

Maneviyat ifadeleri envanteri puan ortalamalarına bakıldığında ön test 

puan ortalamaları ile �̅�= 2.60 son test puan ortalamalarının �̅�= 2.60 

aynıolduğu görülmektedir. Anlamlılık puanı incelendiğinde ise bu 

farklılığın p>0.05 olduğu için anlamlı olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

4. SONUÇ 

 Öğretmen adaylarına uygulanan harmanlanmış öğrenme ortamının 

duyuşsal öğrenme çıktılarına etkisinin araştırıldığı bu çalışmada 

bilgibilimsel inançlar ve maneviyat ifadeleri envanteri kullanılmıştır. 

Deney ve kontrol gruplarının test sonuçları harmanlanmış öğrenme 

ortamının bilgibilimsel inanç düzeylerine ve maneviyat ifadeleri envanteri 

ölçümlerine olumlu yönde bir etkisi belirlenememiştir. Ancak gruplar arası 

ön test ve son test puanları karşılaştırıldığında harmanlanmış öğrenme 
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ortamındaki öğrencilerin ön test ve son test puan ortalamaları arasında 

anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.  

Harmanlanmış öğrenme ortamları ile ilgili yapılan araştırmalara 

bakıldığında bu öğrenme ortamının kullanıldığı derslerde çoğunlukla 

olumlu etkilere ulaşılmıştır.  

Aydemir (2012)  harmanlanmış öğrenme ortamının fen bilgisi öğretmen 

adaylarının bilimin doğası ve bilimsel araştırmayı anlamaları üzerine 

yaptığı çalışmasında, ‘Bilimsel Araştırma Yöntemleri’ ve ‘Fen Öğretimi 

Laboratuvar Uygulamaları-1’ dersinde harmanlanmış öğrenme ortamını 

deneysel yöntemle araştırmıştır. Deney grubuna harmanlanmış öğrenme 

ortamı sağlanırken, kontrol grubunda yüz yüze öğretim sürdürülmüştür. 

Çalışma sonuçları harmanlanmış öğrenme ortamının yüz yüze öğrenme 

ortamına kıyasla öğrenmeyi daha anlamlı ve kalıcı sağladığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Sungur (2014) harmanlanmış öğrenme ortamına göre düzenlenen özel 

öğretim yöntemleri ve okul deneyimi derslerinin fen bilgisi öğretmen 

adaylarının fen konuları ve pedagojik alan bilgisi, sınıf içi öğretimlere 

etkisi araştırılmıştır. Kontrol grubunda dersler yüz yüze yürütülürken, 

deney grubunda öğrenme yönetimi sistemi (moodle) kullanılarak 

harmanlanmış öğrenme ortamında yürütülmüştür. Sonuçlar harmanlanmış 

öğrenme ortamı lehine olumlu sonuçlanmıştır. 

Harmanlanmış öğrenme ortamlarının anlaşılması güç, soyut kavramlar 

içeren konuların öğretimi için kullanılacak uygun ortamlar 

sağlayabilmektedir. Bu çalışmada özel görelilik konusu fen bilgisi 

öğretmen adayları tarafından anlaşılmazı zor olan konulardan olduğu için 

harmanlanmış öğrenme ortamı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda 

öğretmen adaylarının bilgiye olan inançları, maneviyata ilişkin fikirleri 

harmanlanmış öğrenme ortamında herhangi anlamlı bir değişiklik 

göstermemiştir. Buna karşın harmanlanmış öğrenme ortamına maruz kalan 

öğrencilerin son test ölçümlerindeki ortalamalarının ön teste kıyasla arttığı 

görülmüştür. Zamanın göreliliği ve düşünce deneylerini içeren bu konu 

zengin görseller ve video ve dokümanlar kullanılarak anlaşılır kılınmaya 

çalışılmıştır. Konunun felsefe ile ilişkisi kabul gören bir gerçektir. 

Zamanın göreliliğinin felsefi boyutunun manevi kavramlarla ilişkisini net 

bir şeklide ortaya çıkarabilmek için harmanlanmış öğrenme ortamlarının 

kullanılabilir olduğu söylenebilir. 
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GİRİŞ 

 

Eğitim kurumlarında, öğrenme-öğretme sürecinin olduğu her ortamda 

kullanılan, gerek elektronik, gerekse malzeme ve kaynakların tamamına 

öğretim materyali denir (Saban, 2012). Matematik dersinde kavramların 

öğrenciler tarafından anlaşılması için gerçek ve somut yaşantılara yer 

verilmesi ve öğretimin somuttan soyuta olacak şekilde yürütülmesi 

gerekmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], 2009).  Öğrencilerdeki 

gelişim düzeyi somuttan soyuta olduğu göz önüne alınırsa, somut materyal 

kullanımı, matematiksel düşünme becerilerinin gelişimi için başlangıç 

olabilir.  

Matematik eğitimcilerinin çoğu, materyallerin öğrencilerin 

matematiksel düşüncelerinin gelişiminde etkili olduğunu ifade etmektedir 

(Kamii, Lewis & Kirkland, 2001). Bu nedenle, birim küpler, örüntü 

blokları, simetri aynası, kesir takımı, onluk taban blokları, geometri 

şeritleri ve şeffaf kesir kartları gibi materyallerin matematik eğitiminde 

kullanımı sıklıkla vurgulanmaktadır (Erbaş, vd., 2014). Türkiye’deki 

birçok araştırma matematik derslerinin farklı materyallerle anlatılmasının 

kavramsal öğrenmelerde etkili olduğunu ortaya koymuştur (Boyraz, 2008; 

Erdoğan, 2007; Hacıömeroğlu & Apaydın, 2009; Olkun, 2001). Örneğin 

hacim kavramının öğrenciler tarafından anlaşılmasında birim küplerin 

kullanımının etkili olduğu görülmüştür (Olkun, 2001).  

                                                           
1 Bu çalışma, Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi kapsamında gerçekleştirilen 

projenin bir bölümünü içermektedir. Bu bildiri, Bartın Üniversitesi Bilimsel Araştırma 

Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir (Proje No:2016-SOS-A-004). 
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Somut materyallerin matematik derslerinde etkili ve uygun 

kullanılmasında öğretmenlerin önemli rolü dikkate alınırsa, öğretmenlerin 

materyal kullanımına ilişkin bilgi, beceri ve inanışlarının araştırılmasının 

gerektiği söylenebilir. Çünkü gerek öğretim hizmetinin niteliğinin 

artmasında, gerekse öğrenme ortamının tasarlanmasında öğretmen hiç 

şüphesiz önemli bir etkendir. Bu bakımdan öğretmen iletişim 

kaynaklarının programın gereklerine göre düzenleyicisi görevini 

üstlenmelidir (Küçükoğlu, 2012). Öğretmenlerin bu bilgi ve becerileri 

hizmet öncesi eğitimde kazanmaları beklenmektedir. Dolayısıyla bu 

araştırmada öğretmen adaylarının somut materyal kullanımına ilişkin 

görüşlerinin incelenmesi amaçlanarak,  etkili ve uygun materyal kullanımı 

konusunda ihtiyaç duydukları desteğin sunulması adına eksikliklerin tespit 

edilmesinin gerekli olduğu düşünülmüştür. 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu araştırmada nitel yaklaşıma dayalı durum çalışması yöntemi 

kullanılmıştır. Durum çalışması,  programlar, olaylar, kişiler, süreçler, 

kurumlar, sosyal gruplar üzerine olabilir (Merriam, 2001). Örneğin bir 

sınıf öğretmeninin öğrencinin sınıfta yaşadığı sorunların nedenlerini 

araştırmak istemesi durum, farklı bir okula atanan okul yöneticisinin 

okulda olan olaylar hakkında bilgi edinmek istemesi olay üzerine durum 

çalışması olur (Hancock & Algozzine, 2006). Durum çalışmasında 

derinlemesine bilgi almak için birden fazla veri toplama tekniği kullanılır 

(McMillian & Schumacher,  2010). Bu araştırmada öğretmen adaylarının 

somut materyal kullanımına ilişkin görüşleri, somut materyalle ilgili 

anlamaları, somut materyalin kullanım amacı,  somut materyali 

kullanırken yaşadıkları zorluklar, somut materyalin faydaları ve somut 

materyalin kullanımı konusunda sahip oldukları bilgi ve yeterlikleri detaylı 

incelendiğinden bu yöntem kullanılmıştır.  

Katılımcılar 

Bu çalışmaya bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesi’nin 2. 

sınıfında öğrenim görmekte olan Ortaokul Matematik Öğretmeni Adayları 

(OMÖA) seçilmiştir. Çalışmada Öğretim Teknolojileri ve Materyal 

Tasarımı dersini alan toplam 45 (31 Kız, 14 Erkek) öğretmen adayı 

katılmıştır. Bu doğrultuda çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin gerçek isimleri gizli tutulmuş, 

Ö1 …Ö45 şeklinde kodlar kullanılmıştır.  

Veri Toplama Aracı 

Çalışmanın problemi doğrultusunda alanyazın incelenerek 

araştırmacılar tarafından 6 açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu 

hazırlanmıştır. Soruların amaca uygunluğu ve kapsam geçerliği 
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bakımından uzman görüşlerine başvurulmuştur. Bir soru amacına uygun 

olmadığı için çıkarılarak yerine çalışmanın amacına uygun olarak 

hazırlanan “Matematik öğretiminde kullanılan somut materyalleri 

yazabilir misiniz? Bu materyalleri kullanmada kendinizi yeterli görüyor 

musunuz? Eğer yeterli değilseniz hangi materyallerde yetersiz 

hissettiğinizi detaylı bir şekilde yazınız?”  soru maddesi eklenmiştir. 

Böylece veri toplama aracına Tablo 1’deki gibi son şekli verilmiştir. 

Tablo 1. Görüşme Soruları 

1) Somut materyal kavramından ne anladığınızı 

açıklayınız? 

2) Somut materyali, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımında 

hangi amaçlarla kullandınız? Açıklayınız.  

3) Somut materyali kullanırken hangi kriterleri dikkate aldınız? 

Açıklayınız. 

4) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinde somut 

materyal kullanmanızın size getirdiği faydalar oldu mu? Eğer 

cevabınız evet ise ne gibi faydaları olduğunu açıklayabilir misiniz? 

5) Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinde somut 

materyali kullanırken zorlandınız mı? Eğer cevabınız evet ise neden 

zorlandığınızı açıklayabilir misiniz? 

6) Matematik öğretiminde kullanılan somut materyalleri yazabilir 

misiniz? Bu materyalleri kullanmada kendinizi yeterli görüyor 

musunuz? Eğer yeterli değilseniz hangi materyallerde yetersiz 

hissettiğinizi yazınız?   

 

Öğretmen adaylarının somut materyali kullanmalarına ilişkin 

araştırmacılar tarafından öğretmen adaylarıyla yarı-yapılandırılmış 

görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler, yaklaşık 20-25 dakika sürmüştür. 

Veri kaybını önlemek için görüşmeler ses kaydına alınmıştır.  

Verilerin Analizi 

Öğretmen adaylarının yarı-yapılandırılmış görüşme formuyla toplanan 

verilere yönelik ses kayıtları araştırmacılar tarafından transkript edilmiştir. 

Transkriptlere ait dokümanlar nitel olarak analiz edilmiştir. Öğretmen 

adaylarının somut materyalin anlamına yönelik görüşlerinin analizinde 

Tuncay-Yıldız (2012)’ın çalışmasından faydalanılarak kod ve temalar 

oluşturulmuştur. Tuncay-Yıldız (2012)’ın çalışmasından esinlenilerek 

“gerçek yaşamla ilişkilendirme, dokunulabilen araçlar, soyut kavramları 

somutlaştırma” kodları oluşturulmuştur. Bu araştırmada “ders araç gereci, 

öğretimi kolaylaştırma, görselleştirme ve dikkat çekici” kodları eklenmiş 

ve “dokunulabilen araçlar” kodu  “üç boyutlu ve dokunulabilen araçlar” 

olarak değiştirilmiştir. Öğretmen adaylarının somut materyalin anlamına 

yönelik görüşleri bu kodlar kullanılarak incelenmiştir. 
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Öğretmen adaylarının somut materyalin matematik öğretiminde 

kullanım amacına yönelik görüşleri ve somut materyalin matematik 

öğretiminde kullanımını etkileyen faktörlerle ilgili görüşlerinin analizinde 

benzer şekilde Tuncay-Yıldız (2012)’ın çalışmasından faydalanılarak kod 

ve temalar oluşturulmuştur. Tuncay-Yıldız (2012)’ın çalışmasından 

esinlenilerek “yaparak öğrenme, görsel açıdan hafızada kalıcılık, 

somutlaştırma” kodları oluşturulmuştur. Ayrıca, bu kodlara ek olarak 

araştırmacılar tarafından “konuyu daha iyi öğretebilme ve zamandan 

tasarruf ve işleyiş kolaylığı” kodları da eklenmiştir. Geriye kalan üç soru 

için de araştırmacılar, adayların görüşlerine ait transkriptleri anlamlı 

birimlere ayırarak kodlar çıkarmışlardır.  

Çalışmanın geçerlik ve güvenirliği açısından araştırmacılar nitel 

araştırma yöntemlerinde kullanılan çeşitli tekniklerden faydalanmışlardır. 

Öncelikle araştırmacılar veri çeşitlemesi yöntemini kullanmışlardır. Bu 

amaçla araştırmacıların her biri doküman haline dönüştürülen ses 

kayıtlarını birbirlerinden bağımsız bir şekilde analiz etmişlerdir ve kendi 

kodlarının listelerini oluşturmuşlardır. Sonrasında iki araştırmacı 

arasındaki kodlama arasındaki uyuşum yüzdesi Miles ve Huberman 

(1994)’a göre hesaplanmış ve bu uyuşum yüzdesi %87 olarak 

hesaplanmıştır.  Geriye kalan %13’lük fark için araştırmacılar uzlaşmaya 

varana kadar tartışmışlar ve ortak olmayan kodlar üzerinde konuşularak 

ortak bir kod belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, oluşturulan kodlarla 

yapılan yorumlamalar ve bulgular araştırmaya katılan katılımcılara 

sunularak görüşleri alınmıştır. Bu görüşme neticesinde yapılan kodlama ve 

yorumların katılımcıların görüş ve becerilerini yansıttığı belirlenmiştir. 

Böylelikle geçerlik ve güvenirlik için katılımcı teyidi tekniği de 

kullanılmıştır.   

BULGULAR 

Öğretmen adaylarının görüşme sorularına verdikleri cevaplara ait 

bulgular tablolar halinde sunulmuştur. Katılımcıların somut materyalin 

anlamına yönelik görüşleri incelendiğinde, görüşler yedi kod altında 

toplanmıştır. Bu kodlarda öğretmen adaylarının yaptıkları açıklamalar 

incelenmiş, bu inceleme sonunda, bir kodda açıklama yapan adaylar 

olduğu gibi birkaç kodda açıklama yapan adaylara da rastlanmıştır. 

Dolayısıyla tablolardaki frekans sayısı, aday sayısını değil, açıklama 

sayısını göstermektedir. Öğretmen adaylarının somut materyalin anlamıyla 

ilgili açıklama sayılarına ilişkin frekans dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Somut materyalin anlamına ilişkin OMÖA’nın Görüşlerine 

ait Kodların Frekans Dağılımı  

Tema                           Somut Materyalin Anlamı  

Kodlar f 

Ders araç-gereci 4 

Soyut kavramları somutlaştırma 6 
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Öğretimi kolaylaştırma 7 

Üç boyutlu ve dokunulabilen araçlar 11 

Görselleştirme  7 

Dikkat çekici 3 

Gerçek yaşamla ilişkilendirme 7 

 

Tablo 2 incelendiğinde OMÖA’nın, somut materyali en çok üç boyutlu 

nesneler ve dokunulabilen araçlar olarak algıladıkları görülmektedir. Bu 

katılımcılar somut materyalin anlamını açıklarken ders araç gereci olma 

özelliği üzerinde durmuş ve bu araç gereçleri de üç boyutlu ve 

dokunulabilir olarak ifade etmişlerdir. Bu katılımcılardan Ö45’in 

açıklaması şu şekildedir: 

“somut materyallerle öğrenirken çocuk materyale 

dolayısıyla matematiksel kavramın ilgili olduğu nesneye 

dokunmakta ve incelemektedir. Bu nesne üzerinde 

düzenlemeler yapabilmektedir. Örneğin katı cisimleri 

öğrenirken prizmayı evirip çevirebilmekte ve ayrıtlarını 

dokunarak incelemektedir (Ö45) .” 

Bu görüşten sonra en sık görülen somut materyale ilişkin görüşün 

öğretimi kolaylaştırma olduğu görülmektedir. Katılımcılar somut 

materyalin kendileri için ne ifade ettiğini anlatırken öğretimi kolaylaştıran 

araç olarak ifade etmişlerdir. Burada vurgulanmak istenen matematik 

öğretiminde ne amaçla kullanılırsa kullanılsın somut materyallerin öğrenci 

öğretmen arasındaki iletişimi kolaylaştırdığı ve böylelikle öğretimin 

kolaylaştığı belirtilmiştir. Bundan sonra en sık görülen kod somut 

materyallerin soyut kavramları somutlaştırmasıdır. Katılımcılardan birinin 

açıklaması şu şekildedir: 

“… matematik temel olarak soyut kavramların yer 

aldığı ve insan zihninde en zor canlandırılan 

konulardandır. Örneğin, rakamlar veya katı cisimleri 

çocuklardan soyut olarak düşünmelerini bekliyoruz. 

Ayrıca, öğrencilerin neyi nasıl canlandırdıkları ve 

dolayısıyla ne derece öğrendiklerini bilemiyoruz. Oysa 

somut materyallerle o soyut kavramın somut bir nesneyle 

şekillenmiş halini öğrenciye sunuyoruz (Ö25)” 

Bu açıklamada görüldüğü gibi, katılımcı somut materyali soyut 

matematiksel kavramın somut hale gelmesi, yani matematiğin 

somutlaştırılması olarak ifade etmiştir. Ayrıca, katılımcılardan bazıları 

somut materyali dersi işlemede kullanılabilecek araç olarak belirtmişlerdir. 

Bu katılımcılar somut materyali kitap, defter, tahta gibi konuyu öğrenciye 

aktarmada herhangi bir amaçla kullanılabilecek bir araç olarak 
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açıklamışlardır. Ayrıca, katılımcıların yaptıkları açıklamalarda birer kez 

görselleştirme, gerçek yaşamla ilişkilendirme ve dikkat çekme gibi 

özelliklere değinilmiştir. Katılımcı soyut matematiksel kavramın somut 

materyaller yardımıyla görsel hale dönüştürüldüğünü açıklamıştır. Ayrıca, 

başka bir katılımcı da somut materyal yardımıyla soyut olan ve doğa ve 

gerçek yaşamdan uzakmış gibi algılanan matematiksel kavramların aslında 

gerçek yaşamla ilişkili olduğunu göstermede kullanılabileceğini ifade 

etmiştir. Bir katılımcı da somut materyallerin öğrencilerin dikkatini derse 

çekme konusunda kullanıldığı üzerinde durmuştur. 

Tablo 3. Somut materyallerin kullanım amacına ilişkin OMÖA’nın 

Görüşlerine ait Kodların Frekans Dağılımı  

Tema                      Somut Materyalin Kullanım Amacı  

Kodlar f 

Konuyu daha iyi öğretebilme 12 

Yaparak öğrenme 9 

Görsel açıdan hafızada kalıcılık 15 

Somutlaştırma 12 

Zamandan tasarruf ve işleyiş kolaylığı 3 

 

OMÖA, somut materyallerin matematik öğretiminde en çok soyut 

matematiksel kavramların hafızada kalıcılığının arttırılması amacıyla 

kullanılması üzerinde durmuşlardır. Bu kullanım amacıyla ilgili 

katılımcılardan birinin açıklaması şu şekildedir: 

 

“Öğrenciler normalde katı cisimler konusunu 

zihinlerinde canlandırmada zorlanırlar. Bir koni veya 

prizmanın açık halini düşünürken ben bile zorlanıyorum. 

Fakat somut materyallerle bu konu öğretildiğinde çocuk 

bu cisimlerin özelliklerini görerek öğrenecektir. Kitaptan 

ezberlediğinde unutabilir. Ancak, bu konuyla 

karşılaştığında ezberlenen bilgiyi hatırlamak yerine somut 

materyali ve onu kullanarak nasıl öğrendiğini kolayca 

hatırlayacaktır. Ezberlemesi kısa sürer ve etkili değildir. 

Somut materyalle öğrendiğinde her zaman gözünde 

canlandırıp hatırlayabilir (Ö6)” 

 

Katılımcılardan bazıları somut materyallerin matematiksel kavramları 

daha iyi öğretebilmek amacıyla kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu 

katılımcılar somut materyallerin matematik öğretiminde motivasyonu 

arttırdığını ve sınıf içi etkinliklere öğrenci katılımını arttırdığı için 

matematik öğretimini ve öğrenimini kolaylaştırdığını belirtmişlerdir. 

Ayrıca, somut materyallerin dersleri daha eğlenceli hale getirerek 

öğrencilerin katılımının arttırdığını da ifade etmişlerdir. Ayrıca, 
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katılımcılardan bazıları öğretimin kolaylaştırılması hususunda şöyle bir 

açıklama yapmıştır: 

 

“…somut materyallerle konunun kavramsal ve işlemsel 

açıdan incelenmesi mümkündür. Öğrenci hem konunun 

temelini ve mantığını anlar hem de bu konuyla ilgili 

işlemsel süreci öğrenir. Bazen konuyu bilen ama işleme 

dönüştüremeyen ya da problemde kullanamayan 

öğrenciler oluyor. Somut materyaller onlar için çok 

faydalıdır. Onlar anladığı konuyu ve mantığı nerede ve 

nasıl kullanacaklarını somut materyaller yardımıyla 

öğrenebilirler. Bu açıdan somut materyaller öğretimi 

kolaylaştırırlar. Ayrıca, somut materyaller kavramsal ve 

işlemsel bilginin birlikte öğrenilmesini sağlayarak ayrıca 

problem çözme veya alıştırma yapma gerekliliğini 

kaldırdığı için zamandan da tasarruf edilmesini sağlarlar 

(Ö1, Ö4, Ö12)  ” 

 

Bu katılımcının somut materyallerin kullanım amacına yönelik yaptığı 

açıklamada hem konunun daha iyi öğretilmesi, hem de zamandan tasarruf 

ve işleyiş kolaylığı amacına değindiği görülmektedir. Katılımcılar somut 

materyallerle hem işlemsel hem de kavramsal bilginin birlikte 

kazandırılmasının gerekliliği üzerinde durmuşlardır. Somut materyallerle 

öğrenen öğrencilerin konuyu öğrendikleri sırada bu konunun nasıl 

karşılarına çıkacaklarının ve hangi işlemsel süreçleri takip edeceklerini de 

öğrendikleri belirtilmiştir. Ayrıca, bu yolla ezberciliğin engellendiğini 

belirten katılımcılar olmuştur. Katılımcılardan bazıları somut 

materyallerin matematik öğretiminde yaparak yaşayarak öğrenmenin 

sağlanması amacıyla kullanıldığını belirtmişlerdir. Katılımcılardan birisi 

bu kullanım amacını şöyle açıklamıştır: 

 

“Öğrenciye söylerseniz unutur, gösterirseniz daha 

sonra unutur ama yaptırırsanız hatırlar. Öğrenci somut 

materyale dokunarak, inceleyerek ve etkinliği kendisi 

yaparak daha iyi öğrenmiş olur. Kendisi direk materyalle 

ilgilenerek birinci elden bilgiyi edinir. Ayrıca, pek çok 

zekâ tipine hitap edildiği için farklı tarzda öğrenen birçok 

öğrenci konuyu kavrayabilir (Ö22).” 

 

Buna ek olarak, katılımcılardan bazıları matematikte pek çok konunun 

öğrenciler açısından soyut olduğunu ve bunların ancak somut materyaller 

kullanılarak somutlaştırılabileceğini açıklamışlardır. Bu nedenle, somut 

materyaller matematik öğretiminde soyut matematiksel kavramların 

öğrencilerin görebildiği veya dokunabildiği bir hale dönüştürülmesi 
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açısından önemlidir. Somut materyaller soyut kavramların 

somutlaştırılması ve öğrencilerin birkaç duyusuna aynı anda hitap etmesini 

sağlaması amacıyla matematik öğretiminde kullanılması katılımcılar 

tarafından vurgulanmıştır.   

Katılımcıların somut materyallerin matematik öğretiminde kullanımını 

etkilen faktörlere yönelik görüşleri incelendiğinde, görüşler sekiz kod 

altında toplanmıştır. Katılımcı görüşleri ve bu kodlara ait görüş dağılımları 

Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Somut Materyallerin Matematik Öğretiminde Kullanımını 

Etkileyen Faktörlere İlişkin OMÖA’nın Görüşlerine ait Kodların Frekans 

Dağılımı  

Tema        Somut Materyalin Kullanımını Etkileyen Faktörler  

Faktörler f 

Kullanışlılık 6 

Konuya uygunluk 16 

Ortama uygunluk 2 

Amaca uygunluk 3 

Seviyeye uygunluk 2 

Kazanıma uygunluk 2 

Öğrenciye uygunluk 9 

Öğretmene uygunluk 8 

 

Tablo 4 incelendiğinde, adayların en çok somut materyallerin 

matematik öğretiminde kullanılması hususunda materyalin konuya 

uygunluğu üzerinde durmuşlardır. Öğretmen adaylarının bazıları, 

kullanılacak somut materyalin öğretmen ve öğrenciler açısından elde 

edilebilir ve kullanımlarına uygun olması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Seçilen somut materyal matematik öğretiminde hem öğrenen hem de 

öğreten açısından kullanışlı olmalıdır. Katılımcılardan bir kısmı yaptıkları 

öğretimlerde materyalleri sunmada yaşadıkları bir takım zorlukların 

öğretim sürecini olumsuz yönde etkilediğini, bu yüzden bundan sonraki 

öğretimlerinde somut materyalin kullanışlılığını dikkate alacağını 

belirtmişlerdir. Örneğin, katılımcılardan biri, kullandığı materyalin küçük 

boyutta olması ve ders anlattığı sınıfın kalabalık olması sebebiyle 

materyali etkili bir şekilde kullanamadığını belirtmiştir. Ayrıca, bir 

katılımcı da kesirleri anlatırken şeffaf kesir kartlarından faydalandığını 

ancak kartları tahtaya yapıştırırken zorlandığını ve kartların yere 

düştüğünü belirtmiştir. Bu yüzden, materyalin kullanışlılığın düşünülmesi 

gerektiğini belirtmiştir.  

Bazı katılımcılar, kullanımı yaygın olan materyallerin gerek ders 

kitaplarında gerekse yapılan çalışmalarda nasıl kullanılması gerektiği 

üzerinde durulması gerektiğini belirtilmişlerdir. Katılımcılar, bu somut 

materyallerin seçiminde gerekli araştırmanın yapılarak hangi konuda hangi 
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materyalin kullanılabileceğini öğrenip seçimlerini bu yönde 

yapabileceklerini açıklamışlardır. Fakat somut materyalin öğretmen 

tarafından hazırlandığı durumlarda katılımcılar materyalin gerekli 

araştırmalar yapılarak öğrenciye ve konuya uygun bir şekilde hazırlanması 

gerektiği üzerinde durmuşlardır. İki aday, materyal kullanımında ortama 

uygunluğun önemli olduğunu vurgulamıştır. Küçük materyallerin 

kalabalık sınıflarda gösterilmesi gerektiği durumda bu materyalin 

kullanışlılığının yanı sıra ortama uygunluğunun da problem olduğunu 

belirtmiştir. Katılımcılardan biri bu faktörü şöyle örneklendirmiştir: 

“Karanlık veya ışıklandırmanın yetersiz olduğu 

sınıflarda kullanılan somut materyalin renkleri ve 

özellikleri çok önemlidir. Ben ders yaparken sınıf biraz 

karanlık ve sınıf da kalabalıktı. Kesirlerde çarpmayı 

anlatırken, benim kesir kartlarımın renkleri koyuydu. Bu 

durumun yaptığım öğretimi olumsuz yönde etkilediğini 

düşünüyorum (Ö15)” 

 

Bu açıklamaya göre katılımcılar somut materyalin kullanıldığı ortamın 

kullanımını etkileyebileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca, katılımcılar somut 

materyal seçerken somut materyalin hangi amaçla kullanılacağının önemli 

olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılardan birinin açıklaması şöyledir: 

 

“Somut materyali seçerken konunun mantığını mı 

yoksa öğrenilen konu üzerinde alıştırma mı yapacağımı 

belirlemem lazım. Konu tekrarı da yapabilirim materyalle. 

Tercihimi konuyu ilk kez anlatma doğrultusunda da 

yapabilirim. Ayrıca, somut materyali seçme tercihim 

öğrencilerin dikkatini çekmek veya derse katılımlarını 

arttırmak da olabilir (Ö26).” 

 

Bu açıklamadan da anlaşıldığı gibi adayın somut materyali kullanırken 

amacına göre seçtiği üzerinde durmuştur. Somut materyal kullanımının 

temel amacının öğrencinin öğrenmesini sağlamak olmasının yanı sıra diğer 

amaçlarının da olabileceğini ve bunların da somut materyal kullanımını 

etkileyebileceğini ifade eden adaylara rastlanmıştır. Bazıları, somut 

materyal kullanımını etkileyen faktörlerden biri olarak öğrenciye 

uygunluğu açıklamışlardır. Katılımcılardan birisi şöyle açıklamıştır: 

 

“…Burada materyal seçilirken öğrencinin fizyolojik ve 

psikolojik özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Materyali seçerken öğrencinin ilgisini düşünmeliyiz. 

Öğrenci materyali kullanmaya istekli olmalı ve 

kullanırken eğlenmelidir. Ayrıca, öğrencilerin fiziki 

yeterliklerine uygun olmalıdır. Örneğin, küçük yaş 
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grubundaki bir öğrenciye makası materyal olarak 

kullanmak uygun değildir (Ö73).” 

 

Katılımcılar somut materyal kullanımının matematik öğretiminde 

kullanılmasını etkileyen faktörlerden biri olarak seviyeye uygunluğun 

gerekliliğini belirtmişlerdir. Seçilen materyal kullanımında hangi yaş 

seviyesinin kullanacağı hususunda gerekli bilgi göz önünde 

bulundurulmalıdır. Katılımcılar altıncı sınıfta kesirleri anlatırken 

kullanılan materyalin sekizinci sınıf öğrencisine kesirleri anlatırken 

kullanıldığı şekilde kullanılmaması gerektiğini vurgulamışlardır. Çünkü 

iki yaş seviyesine ait öğrencilerin farklı bilgi ve becerilere sahip olduğunu 

açıklayarak bu faktörü örneklendirmişlerdir. Katılımcılar, öğrenci 

seviyesinin yanında tercih edilen somut materyalin hangi kazanımı 

öğretmede kullanılacağının da önemli olduğunu belirtmişlerdir. 

Kazanımda belirtilen bilgi ve becerinin göz önünde bulundurularak somut 

materyalin seçilmesi ve kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir.  

Bazı adaylar, matematik öğretiminde somut materyal kullanımını 

etkileyen faktörlerden biri olarak öğretmene uygunluk ifadesini 

kullanmışlardır. Katılımcılar materyali kullanan öğretmenin kullanacakları 

materyalin avantajları, dezavantajları, nasıl kullanılabileceği konusunda 

bilgi sahibi olması gerektiğini açıklamışlardır. Ayrıca, materyale aşina 

olmaları üzerinde durulmuştur. Hatta katılımcılardan bazıları bu faktörü 

öğretmen eğitimi programlarıyla ilişkilendirerek açıklamıştır. 

Katılımcılardan bazıları şöyle açıklama yapmıştır: 

 

“Lisans öğrencisiyken somut materyaller neler ve 

hangi konuda nasıl kullanılır iyi öğrenilmelidir. Dersin 

yürütücüsü de bize bu konuda yeterince bilgi ve fırsatı 

sunmalıdır. Böylelikle, somut materyaller ve kullanılması 

konusunda aşinalık kazanarak öğrenmiş oluruz. Materyali 

kullanma imkânının sunulması bize gerekli bilginin 

yanında becerinin de kazandırılmasını sağlayacaktır. 

İlerde öğretmen olduğumda ne öğrendiysem onu 

yapacağım. Bu yüzden hangi materyal nasıl kullanılır 

öğrenmeliyim ki gelecekte derslerimde kullanayım (Ö42).” 

 

Bu açıklamada da görüldüğü katılımcı, somut materyallerin 

kullanılmasını öğreten öğretim üyesinin, somut materyalle ilgili 

deneyimini etkileyebileceğini belirtmiştir.  
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Tablo 5. Somut materyallerin öğretmen adaylarına sağladığı 

faydalara ilişkin OMÖA’nın Görüşlerine ait Kodların Frekans Dağılımı  

Tema                     Somut Materyalin Faydaları  

Kodlar f 

Görsel açıdan hafızada kalıcılık 

Somutlaştırma 

Materyal kullanma becerisi kazanma 

Materyalleri tanıma 

Akranlarla birlikte çalışma fırsatı sağlama 

Dersi eğlenceli hale getirme 

15 

39 

18 

35 

16 

10 

 

Tablo 5 incelendiğinde, öğretmen adaylarının somut materyalleri 

kullanmada sağladığı faydalar arasında en çok konuyu somutlaştırması ve 

öğrencilerin materyali tanıması görülmektedir. Bazı öğretmen adayları da 

somut materyalleri kullanmadan önce bu materyaller hakkında çok fazla 

bilgi sahibi olmadıklarını ve kullandıktan sonra bu materyalleri 

tanıdıklarını ifade etmişlerdir. Bununla ilgili olarak katılımcılardan birinin 

cevabına yer verilmiştir. 

“Geometri şeritlerini daha önce hiç duymamıştım. 

Materyali inceleme fırsatı buldum ve konuyla nasıl 

bağlantılı olduğunu ve konuyu öğretirken öğrencilerin 

öğrenmesini nasıl kolaylaştıracağını düşündüm. 

Sonrasında, uygulama yapınca bu materyalin ne olduğunu 

daha iyi anladım…(Ö42)” 

 

Tablo 6. OMÖA’nın Somut Materyalleri Kullanmada Yaşadıkları 

Zorluklara İlişkin Görüşlerine ait Kodların Frekans Dağılımı  

Tema  Somut Materyali Kullanırken Yaşanılan Zorluklar  

Kodlar f 

Somut materyallerin nasıl kullanılacağının bilinmemesi 36 

Somut materyallerin konuya ait tüm kazanımlarda 

kullanılmaması 

26 

Somut materyalin tanınmaması 

Somut materyallerin anlatıldığı grubun ilgisini çekmemesi 

Somut materyallerin sınıfın tamamı tarafından 

görülebilecek büyüklükte olmaması 

31 

10 

8 

 

 

Tablo 6’daki bulgular incelendiğinde, öğretmen adaylarının somut 

materyalleri ders anlatımlarında kullanırken yaşadıkları zorlukların 

başında somut materyalleri nasıl kullanacaklarını bilmemeleri 

görülmektedir. Bu adaylar arasında,  çoğunluğu somut materyali 

kullanamamalarının gerekçesi olarak somut materyalle ilgili deneyim 
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sahibi olmamalarını ifade etmişlerdir. Bununla ilgili olarak bir katılımcının 

açıklaması aşağıda verilmiştir: 

“Onluk taban bloklarını daha önce hiç 

kullanmamıştım. Dolayısıyla onluk taban bloklarının 

hangi konuda kullanacağını dahi bilmiyordum. 

Hocalarıma danışarak anlatacağım konuda bu 

materyalleri kullanmam gerektiğini anladım. Ancak ne 

kadar çalışsam da ders anlatımı sırasında bu materyalleri 

yeterince etkili bir şekilde kullandığımı düşünmüyorum. 

Bir kez daha bu materyalleri kullanarak ders anlatırsam 

belki kullanmada zorluk yaşamam… (Ö32) ” 

 

Tablo 7. OMÖA’nın Matematik Öğretiminde Kullanılan Somut 

Materyallerden Haberdar Olma ve Bu Materyalleri Kullanmadaki 

Yeterlik Durumlarıyla İlgili Görüşlerine ait Kodların Frekans Dağılımı  

Tema       Somut Materyali Kullanma 

Yeterliği                                         
  

Kodlar Yeterli Yetersiz 

f          f 

Onluk Taban Blokları 

Birim Küpler 

Geometri Tahtası 

Kesir Çubukları 

Geometri Şeritleri 

Geometrik Cisimler Takımı 

Pergel 

İletki 

Gönye 

Şeffaf Kesir Kartları 

Örüntü Blokları 

İzometrik Kâğıt 

19 

30 

18 

20 

17 

32                

5 

15              

6 

17 

21 

25 

26 

12 

27 

25 

27 

13 

30 

14 

7 

28 

23 

12 

 

Tablo 7 incelendiğinde, öğretmen adaylarının somut materyallerin 

çoğunu bilmedikleri görülmektedir. Tablo 7’deki bulgulara göre, adaylar 

en çok geometrik cisimler takımı, geometrik şeritler, geometri tahtası, kesir 

çubukları, örüntü blokları, onluk taban blokları ve şeffaf kesir kartlarını 

bilmektedirler.  Oysaki matematik öğretiminde kullanılan simetri aynası, 

tangram, onluk kart, yüzlük tablo, yüzlük kart, terazi, şeffaf sayma pulları, 

üçgensel kâğıt, noktalı kâğıt, çok kareliler takımı gibi pek çok somut 

materyal vardır. Bu materyallerle ilgili kullanma yeterlikleri 

incelendiğinde ise, öğretmen adaylarının en çok geometrik cisimler takımı 

olan somut materyali kullanmada kendilerini yeterli gördükleri, en az ise 
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pergel ve şeffaf kesir kartlarını kullanmada zorlandıkları görülmektedir. 

Bununla ilgili olarak iki katılımcının açıklamasına yer verilmiştir: 

“Şeffaf kesir kartlarını ve onluk taban bloklarını 

kullanmada kendimi yeterli görmüyorum. Çünkü bu 

materyallerin nasıl kullanacağımı bilmiyorum. Daha önce 

kullanmadım…(Ö36)” 

 

“Pergeli kullanmayı hala beceremiyorum. Ortaokul ve 

lisede de geometri konularında bunları kullanamazdım. 

Şeffaf kartlarını bu derste ilk defa gördüm. Daha önce bu 

materyali hiç görmemiştim. İlk defa gördüğüm için 

kullanma konusunda yeterli olabileceğimi 

düşünmüyorum…(Ö43)” 

 

Öğretmen adaylarının yukarıdaki açıklamaları incelendiğinde, her iki 

adayın da somut materyaller konusunda yetersiz hissetmelerinin nedenini, 

“materyalleri nasıl kullanacaklarını bilmemeleri” ve “öncesinde somut 

materyalle ilgili yaşantılarının olmamaları” olarak ifade etmişlerdir.  

 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının somut materyallerin kullanımına 

ilişkin görüşleri araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, adayların genelinin 

somut materyali öğretimi kolaylaştıran, görselleştiren veya üç boyutlu-

dokunabilen araçlar olarak algıladıkları görülmüştür. Bu açıklamaya dayalı 

olarak adayların somut materyalle ilgili algılarının sınırlı olduğu 

söylenebilir. Çünkü somut materyaller, sadece öğretimi kolaylaştıran ve 

görselleştiren üç boyutlu araç-gereçlerden ibaret değildir. Öğrencilerin 

duyularını harekete geçiren görsel ve hareket ettirilebilen nesnelerdir 

(Moyer, 2001).  Bu materyaller resim, çizim, sembol ya da somut araçlar 

olabilir. Bunlara ek olarak, sayma pulları, yüzlük kart, şeffaf kesir kartları 

gibi iki boyutlu nesneler de olabilir.  Adayların yaptıkları açıklamaların 

sınırlı olmasının sebeplerinden biri olarak somut materyal kullanımı 

konusunda deneyimlerinin çok az olması gösterilebilir. Öğretmenlerle 

yapılan Koza-Çiftçi (2015)’nin araştırmasında, öğretmenlerin, materyale 

bakış açılarının daha detaylı olması bu açıklamayı desteklemektedir. Koza-

Çiftçi (2015), öğretmenlerin somutlaştıran, anlamayı kolaylaştıran, 

öğrencilere kavram hakkında akıl yürütmelerine yardımcı olan ve kavramı 

farklı açılardan görebilmelerini sağlayan ve görsellik kazandıran araçlar 

olarak gördüklerini ifade etmesi bu açıklamayı desteklemektedir.  

Somut materyalin kullanım amaçlarına ilişkin sonuçlar incelendiğinde 

adayların en çok görsel açıdan hafızada kalıcılık, konuyu daha iyi 

öğretebilme ve somutlaştırma olarak ifade ettikleri tespit edilmiştir. Bu 
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sonuca paralel olarak, Kıyıcı, Erdoğmuş ve Sevinç (2007), öğretmen 

adaylarının materyallerin soyut kavramları somutlaştırarak öğrenmeyi 

kolaylaştırdığını, öğrencilerin psikomotor becerilerini geliştirdiğini dile 

getirmişlerdir. Çakıroğlu ve Yıldız (2007) çalışmasında, çoğu öğretmen 

adayının materyallerin dersin giriş bölümünde kavramı göstermek 

amacıyla kullanılabileceğini az sayıda öğretmen adayının ise kavram 

gelişimi amacıyla materyal kullanımından bahsetmiştir. Bu araştırmanın 

sonucuna dayalı olarak adayların somut materyalin kullanım amaçları 

hakkında bilgi sahibi oldukları söylenebilir.  Thompson (1994), somut 

materyallerin kullanım amaçları arasında öğrencilerin hareket edebileceği 

bir ortam sağlaması şeklinde ifade etmiştir. Thompson, somut 

materyallerin kullanılmasının pedagojik amaçlarından birinin,  fikirler ile 

ilgili eylemleri yansıtmak olduğunu vurgulamıştır.  

Araştırmanın önemli sonuçlardan bir diğeri, öğretmen adayları, somut 

materyalleri kullanırken yaşadıkları zorlukların başında sebep olarak 

somut materyalleri nasıl kullanacaklarını bilmemelerini ve tam anlamıyla 

tanımamalarını göstermişlerdir. Adaylar,  görüşme sürecinde matematik 

öğretiminde kullanılan simetri aynası, tangram, onluk kart, yüzlük tablo, 

yüzlük kart, terazi, şeffaf sayma pulları, üçgensel kâğıt, noktalı kâğıt, çok 

kareliler takımı gibi pek çok somut materyal hakkında herhangi bir görüş 

bildirmemişlerdir.  Özellikle çoğu aday matematik derslerinde sıklıkla 

kullanılan pergel ve şeffaf kesir kartlarını kullanmada kendilerini yetersiz 

görmektedir. Oysaki bir matematik öğretmeni pergeli etkili bir şekilde 

kullanabilmelidir. Çünkü pergel, sınıf ortamında yazı tahtasına geometrik 

şekillerin ve cisimlerin çizilmesinde öğretmene yardımcı olan araçların 

başında gelmektedir. Şeffaf kesir kartları ve kesir takımları da, basit 

kesirlerin kavramlaştırılmasında, kesirlerin birbiri ile karşılaştırılmasında 

ve kesirlerle çarpma işleminin öğretilmesinde etkili şekilde 

kullanılmaktadır (Sarpkaya-Aktaş, 2017).  

Bu araştırmanın sonuçlarıyla örtüşen Ünlü (2017)’nün çalışmasında, 

öğretmen adayları materyalleri kullanmama sebepleri arasında, materyal 

konusunda bilgi ve becerilerinin eksik olduğunu ve kendilerini yeterli 

görmemelerini ifade etmiştir. Benzer şekilde Bozkurt ve Akalın (2010), 

öğretmenlerin, materyal kullanırken çok sık yaşadıkları zorlukların 

nedenini, alternatif materyal eksikliği ve materyal kullanımıyla ilgili eksik 

bilgiye sahip olmalarını göstermişlerdir. 57 sınıf öğretmeni adayı ile 

yürütülen başka bir araştırmada, öğretmen adaylarının materyal kullanımı 

konusunda olumlu düşüncelere sahip oldukları, ancak derste materyal ile 

kavram arasında ilişkiyi kurmakta zorlandıkları tespit edilmiştir (Yetkin-

Özdemir, 2008). Bu açıklamalara dayalı olarak,  öğretmenlik mesleğine 
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hazırlanan öğretmen adaylarının lisans eğitiminde aldıkları Öğretim 

Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersinde materyal kullanımına ilişkin 

deneyimlerinin eksik kaldığı söylenebilir. Materyallerin öğrenmeyi 

destekleyen araçlar olduğu göz önüne alınırsa, materyal ve kavram 

arasındaki ilişkinin öğrencilere sezdirilmesi gerekmektedir (Sarpkaya-

Aktaş, 2017). Bu doğrultuda, öğretmen adayları somut materyalleri hizmet 

öncesi dönemde tanımalı ve nasıl kullanılacağını bilmelidir.  

İleride bu alanda çalışma yapacak araştırmacılara, Öğretim 

Teknolojileri ve Materyal Tasarımı dersi yanında Özel Öğretim 

Yöntemleri I-II, Öğretmenlik Uygulaması gibi uygulama gerektiren 

derslerde adayların somut materyal kullanma becerilerine yönelik mikro-

öğretim yaptırmaları önerilmektedir. Bu sayede adayların materyal 

kullanma becerileri geliştirilebilir. Ayrıca öğretim üyeleri, öğretmen 

adaylarının hizmet öncesinde somut materyalleri tanımanın ötesinde 

öğrencilerin gelişim özelliklerini de dikkate alarak öğrenme ilkeleri 

doğrultusunda, adaylara öğrenme ortamını nasıl tasarlamaları gerektiği 

hususunda bilgi ve beceri kazandırmaları önerilmektedir. Somut 

materyalin kullanımını etkileyen faktörler incelendiğinde, en önemli 

faktörün materyalin konuya uygun olması, kullanışlı olması, öğrenciye ve 

öğretmene uygun olması gelmektedir.  Bu sonuçlar, Tuncel, Argon, 

Kartallıoğlu ve Kaya (2011)’nın çalışma sonuçlarıyla paralellik 

göstermektedir. Tuncel ve diğerleri (2011) materyalin kullanma sıklığını 

etkileyen faktörler arasında öğretmen inancı, içeriğe uygunluk, konuyu 

anlaşılır hale getirme ve somutlaştırma faktörlerini dile getirmişlerdir. 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ İLETİŞİM BECERİLERİ İLE 

İLGİLİ BİR İNECELEME 

Dr. Öğr. Üyesi Berna KARAHAN& Doç. Dr. Solmaz AYDIN 

 

Giriş 

 İletişim bireyin sadece anlatması için değil aynı zamanda anlaşması için 

de elzemdir. Zira insan sosyal bir varlıktır. Çevresiyle sürekli iletişim 

halinde olan insanın bu süreci iyi yönetebilmesi oldukça önemlidir. 

Dolayısıyla iyi bir iletişimin anahtarı, doğru anlama ve anlatmadır. İletişim 

Latince “communis” kelimesinden türetilmiş ve düşüncelerin paylaşılması 

anlamına gelen bir kelimedir (Debasish ve Das, 2009; Zıllıoğlu, 1993). 

İletişim; “Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla 

başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon” (Türkçe 

Sözlük, 2010; 1173). Duygu ve düşüncelerin aktarımı söz konusu 

olduğunda, bilginin ve tecrübelerin de aktarımı gündeme gelmektedir. 

Dolayısıyla edinilen her doğru ya da yanlış deneyim karşıdakine 

aktarılabilir. Bu nedenle bireyin hem kendini doğru yetiştirmesi hem de bu 

becerileri doğru edinmesi aktarma sürecinin sağlıklı olması için önemlidir. 

Dilin becerilerinden olan konuşma ve dinleme iletişimin temel 

unsurlarıdır. Bu unsurlar iletişimi oluşturur. Ancak bireyin sağlıklı bir 

iletişim kurabilmesi için bu becerileri doğru edinmiş olması gerekir. Bu 

nedenle günlük hayatta olduğu kadar okul hayatında da anlama ve anlaşma 

önem kazanmaktadır. İletişim bireyin öğretim hayatında da ihtiyaç 

duyduğu bir beceridir. “Öğretmenlik gibi sürekli öğrencileriyle etkileşim 

halinde bulunulması gereken meslekler için bu becerilerin elde edilmesi 

daha çok önem arz etmektedir. Bu becerilere ise “iletişim becerileri” denir” 

(Yıldız, Kılıç ve Yavuz, 2018; 49).  

 İletişim becerisi bireyin hayatı boyunca geliştirebileceği bir beceridir. 

“İletişim becerilerinin geliştirilmesi, aile, iş ve okul hayatında başarılı 

olmak için gereklidir” (Özerbaş, Bulut ve Usta, 2007; 125). Aile içinde bu 

ebeveynlerin sorumluluğudur. Ancak okulda bu görev ve sorumluluk en 

çok öğretmenlere düşer. Bu nedenle iletişim becerisi yüksek, anlama ve 

anlatma da başarılı öğretmenlerin yetişmesi, kendileri gibi öğrenciler 

yetiştirmeleri için gereklidir.  

 Öğretmenlik mesleği sadece öğrencilerine bilgi aktarma ile başarılı 

olunabilecek bir meslek değildir ya da olmamalıdır. Balcı’ya (1996)göre 

öğretmenlerin başarıları aynı zamanda iletişim becerilerini etkin 

kullanmalarına da bağlıdır. “Öğretmenlerin bilgi ve becerilerini 

kullanabilme düzeyleri eğitiminin etkililiğini belirlemektedir. İletişim 

becerisi yüksek olan öğretmenler öğrenme ortamlarında bilgi ve 

becerilerini etkili olarak sunabilmektedirler. Bu bağlamda öğretmenlerin 
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eğitim-öğretim faaliyetlerini etkili bir şekilde gerçekleştirebilmesi için 

kendilerini sürekli olarak geliştirmesi gerekmektedir. 

 Tüm bunlar ışığında iletişimin gerekliliği ve bireyler adına önemi 

dikkate alındığında; yeni nesilleri yetiştirecek olan öğretmen adaylarının 

iletişim becerileri üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu amaçla 

çalışmada öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin çeşitli değişkenler 

açısından incelenmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 

Araştırmada var olan durum var olduğu şekliyle betimlenmeye 

çalışılacağından, araştırma tarama modelinde yapılandırılmıştır. Tarama 

modeli “bir konuya ya da olaya ilişkin katılımcıların görüşlerinin ya da ilgi, 

beceri, yetenek, tutum vb. özelliklerinin belirlendiği genellikle diğer 

araştırmalara göre görece daha büyük örneklemler üzerinde yapılan 

araştırmalardır” (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve 

Demirel; 2014: 177).  

Çalışma grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu; 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 

Kafkas Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe, Okul Öncesi, Sosyal Bilgiler 

ve Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünde okuyan ve rastgele yöntemle 

seçilmiş öğrenciler oluşturmuştur. Öğrencilerin demografik özelikleri ile 

ilgili bilgiler tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Çalışma grubunda yer alan öğrencilerin demografik özellikleri 

 

Demografik 

Özellikler 

Frekans (f) Yüzde (%) 

 

Cinsiyet 

Kız 82 53.6 

Erkek  71 46.4 

Toplam 153 100.0 

Bölüm 

Türkçe    40 26.1 

Okul Öncesi    40 26.1 

Sosyal Bilgiler               33 21.6 

Fen Bilgisi    40 26.1 

Toplam 153 100.0 
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Veri toplama aracı 

Öğretmenlerin İletişim Becerilerini Değerlendirme Ölçeği: Korkut 

(1996) tarafından geliştirilen ölçek; 25 madde ve tek alt boyuttan 

oluşmaktadır. Ölçeğin toplam Cronbach Alfa değeri .76’dır. 5’li likert 

tipinde olan ölçek; 0-Hiçbir zaman ve 1-Nadiren, 2-Bazen, 3-Sıklıkla, 4-

Her zaman olarak puanlanmıştır. Ölçekten en az 0, en fazla 100 puan 

alınabilmektedir.  

Bulgular  

Çalışmada öncelikle öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin ne 

düzeyde olduğunu tespit edebilmek amacıyla ölçekten alınan ortalama 

puanlara bakılmıştır. Elde edilen bulgular tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Ortalamalar  

Değişkenler             N                                   Ss 

Toplam                   153           58.24                         4.56 

 Ölçekten alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek puan ise 100’dür. Bu 

durumda tablo incelendiğinde öğretmen adaylarının orta düzeyde iletişim 

becerisine sahip oldukları söylenebilir. 

Çalışmada öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin cinsiyet 

değişkenine göre faklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek 

amacıyla t testi yapılmıştır. Elde edilen bulgular tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Cinsiyet değişkenine göre t testi sonuçları 

 Cinsiyet     N      S       Sd    t p 

 

Toplam                    

  Kız  82 59.2   4.47  

     

148.5 

 

 3.12 

 

.002 

  Erkek    71 57.0   4.40 

p<.05 

 Tablo 3 incelendiğinde cinsiyet değişkeni bakımından anlamlı farklılık 

olduğu tespit edilmiştir. Ortalamalara bakıldığında bu farkın kız 

öğrencilerin lehine olduğu görülmektedir. 

Çalışmada öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin bölüm 

değişkenine göre faklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek 

amacıyla Anova yapılmıştır. Elde edilen bulgular tablo 4’te verilmiştir. 

X

X
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Tablo 4. Bölüm değişkenine göre Anova sonuçları 

 Grup- 

lar 

N  S    F     p Eta Kare 

 

 

Toplam  

1(Fen) 40 57.9 4.68  

 

 .141 

 

 

   .935 

 

 

0.002 
2(Sosyal) 33 58.4 5.66 

3(Türkçe) 40 58.5 4.52 

4(Okul Ö.) 40 58.1 3.50 

p<.05 

 Tablo 4 incelendiğinde öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin 

bölüm değişkeni bakımından herhangi anlamlı bir farklılık göstermediği 

tespit edilmiştir. Tabloda eta kare değerleri incelendiğinde Cohen (1988) 

kriterlerine göre bu değerlerin küçük bir etki büyüklüğü olduğu 

görülmektedir. 

Çalışmada öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin anne eğitim durumu 

değişkenine göre faklılık gösterip göstermediğini tespit edebilmek 

amacıyla Anova yapılmıştır. Elde edilen bulgular tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Anne eğitim durumu değişkenine göre Anova sonuçları 

 Gruplar N  S    F     p Eta Kare 

 

 

Top-

lam    

1(yok) 61 58.6 4.20  

 

1.323 

 

 

   .264 

 

 

0.034 
2(ilkokul) 67 57.5 4.95 

3(ortaokul) 10 59.5 4.57 

4(lise) 13 58.3 3.98 

5(ünv.) 2   

p<.05 

Tablo 5 incelendiğinde öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin anne 

eğitim durumu değişkeni bakımından herhangi anlamlı bir farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir. Tabloda eta kare değerleri incelendiğinde 

X

X
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Cohen (1988) kriterlerine göre bu değerlerin küçük bir etki büyüklüğü 

olduğu görülmektedir. 

Sonuç ve tartışma 

 Çalışmada öncelikle öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin ne 

düzeyde olduğunu tespit edebilmek amacıyla ölçekten alınan ortalama 

değerlere bakılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğretmen adaylarının orta 

düzeyde denilebilecek iletişim becerisine sahip oldukları tespit edilmiştir. 

Çetinkaya (2011) yaptığı bir çalışmada benzer bir sonuca ulaşmıştır. 

Bingöl ve Demir (2011) yaptıkları benzer bir çalışma sonucunda benzer bir 

sonuca ulaşmıştır. 

Çalışmada öğretmen adaylarının iletişim becerileri üzerinde 

durulmuştur. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının iletişim becerileri çeşitli 

değişkenler bakımından incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre; cinsiyet 

değişkeni bakımından “empati ve yardım becerileri” ile “iletişim engelleri” 

alt boyutlarında anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir. Ortalamalara 

bakıldığında bu farkın her iki alt boyutta da kız öğrencilerin lehine olduğu 

tespit edilmiştir. Özerbaş, Bulut ve Usta (2007) yaptıkları benzer bir 

çalışma sonucunda kız öğretmen adaylarının erkek öğretmen adaylarına 

göre iletişim becerisi puanlarının daha yüksek olduğu sonucuna 

varmışlardır. Literatürde benzer sonuçları olan çalışmalara da rastlanmıştır 

(Bozkurt Bulut, 2004; Çetinkaya, 2011; Erdem ve Okul, 2015). Literatürde 

farklı sonuçları olan çalışmalar da mevcuttur. Dilekmen, Başçı ve Bektaş, 

(2008) yaptıkları benzer bir çalışmada erkek öğrencilerin iletişim 

becerilerinin daha olumlu olduğunu tespit etmişlerdir. 

Çalışmada üzerinde durulan bir diğer değişken ise bölümdür. Bu 

değişken bakımından öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin herhangi 

anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Literatürde benzer 

sonuçları olan çalışmalara rastlanmıştır (Özerbaş, Bulut ve Usta, 2007). 

Dilekmen, Başçı ve Bektaş, (2008) yaptıkları benzer bir çalışmada bölüm 

değişkeni bakımından anlamlı farklılık gösteren sonuçlara ulaşmıştır.  

Son olarak çalışmada öğretmen adaylarının iletişim becerilerinin anne 

eğitim durumu değişkeni bakımından herhangi anlamlı bir farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir. Çetinkaya  (2011) yaptığı bir çalışmada 

benzer bir sonuca ulaşmıştır. Benzer bir çalışma da Bingöl ve Demir, 

(2011) tarafından yapılmıştır.  
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GİRİŞ 

Ülkemizde son yıllarda, öğrencilerin problem çözme becerilerinin 

geliştirilmesinin yanı sıra, verilen durumlardan hareketle yeni problemler 

kurma veya var olan problemlerde bazı değişiklikler yaparak yeni 

problemler oluşturmayı ifade eden problem kurma becerilerinin 

geliştirilmesine önem verilmektedir (Zehir, 2013). Problem kurma 

problem çözme gibi tek bir doğru cevap bulmaya yönelik değildir; yaratıcı 

düşünmeyi gerektiren ve birçok doğrusu olabilen bir faaliyettir (Kojima, 

Miwa ve Matsui, 2013). Problem kurma; matematiksel düşünmeye 

yönlendiren ve muhakeme becerilerini geliştiren (Silver, 1994; Silver ve 

Cai, 2005; Toluk-Uçar, 2009), günlük yaşam durumları arasında ilişki 

kurmaya yarayan (Abu-Elwan, 2002), problem çözme becerilerini 

geliştiren (Brown ve Walter, 1993) ve matematik programlarının önemli 

bir bileşeni olarak görülen faaliyetlerden biridir (Crespo, 2003). Ayrıca 

National Council of Teachers of Mathematics [NCTM], (1989), problem 

kurmayı “matematik yapmanın kalbi” olarak ifade etmiştir. Stoyanova 

(2003) tarafından problem kurma, durumlardan veya deneyimlerden 

hareketle problem oluşturma ya da bir probleme ait bilgileri kullanarak 

yeni bir problem oluşturma olarak tanımlanmıştır. Problem kurmaya ilişkin 

bu süreçte öğretmenler, farklı tarzda sorular kullanarak kendi öğretim 

süreçlerini zenginleştirmeli ve sürece öğrencileri de dâhil edebilmelidir 

(Yıldız, 2014).  

Bu araştırmada Stayanova ve Ellerton (1996), tarafından ortaya atılan 

yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve serbest problem kurma olmak 

üzere üç farklı yapıdaki stratejiden, yapılandırılmış problem kurma 

                                                           
2 Bu  bildiri, “Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Veri İşleme Öğrenme Alanına İlişkin 

Problem Kurma Becerilerinin İncelenmesi” başlıklı yüksek lisans  tezinden üretilmiştir. 
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stratejisi kullanılmıştır. Stayanova ve Ellerton (1996) yapılandırılmış 

problem kurmayı, bilinenin değiştirilip yeni bir problem şeklinde 

düzenlenmesi ya da verilerin sabit tutularak gereksinim duyulanın 

değiştirilmesi şeklinde tanımlamıştır. Benzer şekilde Leung (1993) 

problem kurmayı verilen bir problemin yeniden düzenlenmesi olarak 

tanımlamıştır. Aslında yapılandırılmış problem kurma ders sürecinde 

öğretmenlerin de sıklıkla kullandığı bir stratejidir. Anlatılan konu ya da 

problemlerin pekiştirme basamaklarında genellikle bir öncekine benzer 

problemler kurulur. Süreçte en çok kullanılan yöntemlerden biri 

problemdeki sayısal verilerin değiştirilerek yeni bir problemin 

kurulmasıdır. En çok kullanılan ve en basit gibi görünen yöntemde bile 

dikkat edilmesi gereken birçok nokta vardır. Bu noktada öğretmenlerin 

yapılandırılmış problem kurma becerilerinin incelenmesi önem arz 

etmektedir. Bu nedenle bu araştırmada ortaokul matematik 

öğretmenlerinin veri işleme öğrenme alanında yapılandırılmış problem 

kurma becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır.  

İlkokul, ortaokul ve ortaöğretim matematik dersi öğretim 

programlarında yer alan veri işleme öğrenme alanı, birçok kazanımı 

barındırmaktadır. (MEB, 2013a, 2013b, 2015). Bunlar verileri anlama, 

yorumlama, grafik ve tablolarla gösterme, grafik ve tabloları yorumlama 

ve birbirine dönüştürme gibi kazanımları içermektedir (MEB, 2013a, 

2013b). Ayrıca veri işleme öğrenme alanında yer alan tablo ve grafikler 

matematikte yer alan diğer öğrenme alanlarıyla da kolaylıkla 

ilişkilendirilebilecek ve problemler içinde kullanılabilecek bir alandır. 

Tüm bunlara ek olarak Liselere Geçiş Sınavı (LGS)’nda tablo ve grafikleri 

okuma, anlama ve yorumlamayı gerektiren muhakeme problemlerine yer 

verildiği dikkat çekmektedir (MEB, 2018). Bu nedenlerden ötürü 

araştırmada veri işleme öğrenme alanı ele alınmıştır.  

YÖNTEM 

Ortaokul matematik öğretmenlerinin yapılandırılmış problem 

kurma becerilerinin incelendiği araştırmada, nitel araştırma 

yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışması, 

gerçek bir yaşam, sınırlı bir durumda ya da belirli bir zaman dilimi 

içerisinde görüşme, gözlemler, doküman ve raporların yardımıyla 

konu hakkında detaylı bilgi toplandığı bir araştırma yöntemidir 

(McMillian ve Schumacher,  2010).  Bu araştırmada öğretmenlerin 

problem kurma becerilerinin, görüşme, gözlem ve doküman 
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yardımıyla detaylı araştırılması ve konu hakkında durum tespiti 

yapılması gerekçesiyle bu yöntem tercih edilmiştir.  

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın katılımcılarını Elazığ ilinde bir devlet ortaokulunda 

görev yapan 7 öğretmen oluşturmaktadır. Katılımcıların seçiminde amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi esas 

alınmıştır. Araştırmanın etiği gereği öğretmenlerin gerçek isimleri yerine 

kod isimler kullanılmıştır.   

Veri Toplama Aracı 

Durum çalışması yönteminin kullanıldığı bu araştırmada birden fazla 

veri toplama aracı kullanılmıştır. Problem Kurma Testi temel veri toplama 

aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Bu testte dört farklı 

yapılandırılmış problem kurma durumu yer almaktadır. Yapılandırılmış 

problem durumlarında bir matematik problemine ait verilerden 

faydalanılır; ya bu veriler değiştirilir, yeniden bir problem kurulur ya da 

gerekli veriler sabit tutulur istenen verilerde değişikliğe gidilerek problem 

kurulur (Stoyanova ve Ellerton, 1996). Yani yapılandırılmış problem 

durumlarında verilenler ve istenenler araştırmacı tarafından verilir. Bu 

problem durumlarında grafik, tablo, çözüm yolları, veri setleriyle ilgili 

bilgiler veya problemler yer almaktadır. Öğretmenlerden de bu durumlara 

uygun problem kurmaları istenmektedir. Problem kurma testinden elde 

edilen veriler ışığında yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Yarı yapılandırılmış görüşmeler tüm problem durumları tamamlandıktan 

sonra gerçekleştirilmiştir. Ayrıca kurulan problemler doküman analizi ile 

diğer kaynaklar ve öğrenci defterlerine benzerlik durumları açısından 

incelenmiştir. Öğretmenlerin sınıf ortamında derslerinin gözlenmesi 

sürecinde de yarı yapılandırılmış gözlem formu kullanılmıştır.  

Veri Analizi 

Bu araştırmanın veri analizi sürecinde nitel veri analizi tekniklerinden 

betimsel analiz ve içerik analizi birlikte kullanılmıştır. Betimsel analizde 

veriler belirli çerçevelere göre özetlenir ve yorumlanır.  Bu araştırmanın 

betimsel analizinde Silver ve Cai’nin oluşturduğu şema ve Uluslararası 

Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması [TIMSS] (2011)’nın raporunda 

yer alan kategoriler (Tablo 1.) kullanılmıştır. Uluslararası Matematik ve 

Fen Eğilimleri Araştırması [TIMSS] (2011)’nın raporunda yer alan 

kategoriler ise problem durumlarının sadece birinde kullanılmıştır. Bu 

kategoriler “bilişsel beceri kategorisi” altında yer alan “bilgi uygulama ve 
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muhakeme gerektiren” problemlerdir. Bu kategorilere ilişkin açıklamalar 

Tablo 1.’de verilmiştir. 

Araştırma doğrultusunda Silver ve Cai’nin tekrar düzenlenen şemasına 

Şekil 1.’de yer verilmiştir. Silver ve Cai’nin bu şeması problemlerin 

sınıflandırılmasında genel kategori olarak belirlenmiştir.  

 

Şekil 1. Problem Kurma Durumlarına Verilen Cevaplara Ait 

Kategoriler 

Problem kurma testinde yer alan cevaplar ilk olarak Şekil 1.’de verilen 

şemaya göre analiz edilmiştir. Daha sonra içerik analizleri yapılmıştır. 

Çünkü betimsel analizle özetlenip yorumlanan veriler, içerik analizi ile 

derinlemesine incelenir; benzer veriler ortak temalar çerçevesinde 

düzenlenir (Yıldırım ve Şimşek, 2008).  Bu araştırmanın içerik analizi 

sürecinde araştırmacı tarafından 3 farklı kategori belirlenmiştir. Bu 

kategoriler  “kavramsal, bağlamsal, dil ve anlatım” dır. Problemler 

kategorilere uygunluğuna göre “uygun” ve “uygun değil” kodları 

çerçevesinde analiz edilmiştir. İlk analizde çözülebilir olarak kabul edilen 

problemler kavramsal, bağlamsal, dil ve anlatım, bilişsel beceri 

kategorilerine göre tekrar analiz edilmiştir. Bu kategoriler ve 

açıklamalarına Tablo 1.’de yer verilmiştir. 

Problemlerin Genel 
Sınıflandırılmasına 
İlişkin Kategoriler

Çözülebilir Matemtik Problemi
Matematiksel kavramlar arasında anlamlı 

ilişkilerin kurulduğu, matematiksel dilin doğru 
şekilde kullanıldığı problem 

Çözülemez Matematik Problemi 

Matematiksel bir problem durumunu 
içermeyen ya da problemin çözülebilmesi için 

gerekli olan bilgilerin eksik veya mantık 
hatası içeren ifadeler

Problem Değil

Problem durumu içermeyen ya da veri işleme 
öğrenme alanına yönelik olmayan bir problem
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Tablo 1. Problem Kurma Durumlarına Verilen Cevaplara Ait 

Kategoriler ve Açıklamaları  

Öğretmenler tarafından kurulan problemlerin üçü kavramsal, 

bağlamsal, dil ve anlatım kategorilerine göre incelenirken sadece bir tanesi 

bunlara ek olarak bilişsel beceri kategorisinde incelenmiştir.  

BULGULAR VE YORUM 

Araştırmada öğretmenlerden Problem Kurma Testi’nde yer alan dört 

farklı yapılandırılmış problem kurma durumuna yönelik problem 

kurmaları ve bu problemleri kurma süreçlerinde esas aldıkları kriterleri 

açıklamaları istenmiştir. Araştırmanın bu bölümünde öğretmenlerin 

kurduğu problemler önce çözülebilirlikleri açısından değerlendirilmek 

üzere genel kategorilere daha sonra içerikleri açısından incelenmek üzere 

kavramsal, bağlamsal, dil ve anlatım, bilişsel beceri kategorilerine 

Kategoriler Alt 

Kategori 

Kod Açıklamaları 

Kavramsal   Uygun Kurulan problemler matematiksel kavram, 

kural ve işlemlerin doğru olarak kullanıldığı 

problemlerdir. 

Uygun  

Değil 

Kurulan problemler matematiksel kavram, 

kural ve işlemlerin hatalı veya eksik olarak 

kullanıldığı problemlerdir. 

Bağlamsal   Uygun Kurulan problemler matematiksel kavramların 

ya da durumların günlük hayatla 

ilişkilendirildiği ya da matematiksel senaryo 

oluşturularak ifade edildiği problemlerdir. 

Uygun 

Değil 

Kurulan problemler matematiksel kavramların 

ya da durumların günlük hayatla 

ilişkilendirilmediği ya da matematiksel 

senaryonun oluşturulmadığı problemlerdir 

Dil ve  

Anlatım 

  Uygun Kurulan problemler yazım yanlışlarının ve 

anlatım bozukluklarının yer almadığı, 

anlatılmak istenen durumların doğru şekilde 

ifade edildiği problemlerdir 

Uygun  

Değil 

Kurulan problemler yazım yanlışlarının ve 

anlatım bozukluklarının olduğu, anlatılmak 

istenen durumların eksik ya da hatalı olarak 

ifade edildiği problemlerdir. 

  

Bilişsel  

Beceri  

Bilgi 

Gerektire

n 

Uygun Kavramların tanımlarına odaklanarak kurulan 

problemleri içerir.  

Uygulama 

Gerektire

n 

Uygun Kavramların ve bilgilerin uygulamasına yönelik 

kurulan problemlerdir. 

Muhakem

e 

Gerektire

n 

Uygun Matematiksel durumlar arasındaki ilişkileri 

ortaya çıkarmaya ve sonuçları yorumlamaya 

yönelik kurulan problemlerdir.  
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ayrılarak yorumlanmıştır. Öğretmenlerin kurdukları problemlere ilişkin 

genel kategoriye Tablo 2‘de yer verilmiştir.  

 

Tablo 2. Öğretmenlerin Yapılandırılmış Problem Kurma Durumlarına 

Verdiği Yanıtlara İlişkin Genel Kategoriler 
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Elif X      X      X      X     

Ayşe X      X      X      X     

Esra X      X      X      X     

Cansu X      X      X      X     

Büşra X      X      X      X     

Seda X      X      X      X     

Gülay X      X      X      X     

YPKD:Yapılandırılmış Problem Kurma Durumu 

MP: Matematiksel Problem 

  

Tablo 2. incelendiğinde öğretmenlerin matematiğin kendine özgü dilini 

doğru ve ilişkileri anlamlı olacak şekilde kullanarak çözülebilir problemler 

kurabildikleri görülmektedir. Çözülebilir olarak kurulan bu problemlerin 

içeriklerine ilişkin bilgiler, detaylı olarak Tablo 3’te yer verilmiştir.  

Tablo 3. Öğretmenlerin Kurdukları Problemlerin Kavramsal, Bağlamsal, 

 Dil ve Anlatım ve Bilişsel Beceri Kategorilerine Göre Analizi 

Kategoriler Alt 

Kategoriler  

Kodlar YPKD1 YPKD2 YPKD3 YPKD4 

 

K
a

v
ra

m
sa

l 

 Uygun Elif, 

Ayşe, 

Esra, 

Cansu, 

Büşra, 

Seda, 

Gülay 

Elif, 

Ayşe, 

Esra, 

Cansu, 

Büşra, 

Seda 

Elif, Ayşe, 

Esra, Cansu, 

Büşra, Seda, 

Gülay 

Elif, 

Ayşe, 

Esra, 

Cansu, 

Büşra, 

Seda, 

Gülay 

Uygun 

Değil 

C.Y. Gülay CY CY 

 

 

 

 

 

  
 

B
a

ğ
l a m
s

a
l  Uygun Ayşe, 

Esra 

CY Ayşe CY 
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Uygun 

Değil 

Elif, 

Cansu, 

Büşra, 

Seda, 

Gülay 

Ayşe, 

Esra, 

Elif, 

Cansu, 

Büşra, 

Seda, 

Gülay 

Elif, Esra, 

Cansu,Büşra

, Seda, 

Gülay 

Elif, 

Ayşe, 

Esra, 

Büşra, 

Cansu, 

Seda, 

Gülay 

 

D
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A
n
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tı

m
  Uygun Ayşe, 

Esra, 

Seda, 

Gülay 

Ayşe, 

Esra, 

Seda, 

Gülay 

Büşra Elif, 

Esra, 

Büşra, 

Gülay 

Uygun 

Değil 

Elif, 

Cansu, 

Büşra 

Elif, 

Cansu, 

Büşra 

Elif, Ayşe, 

Esra, Cansu, 

Seda,Gülay 

Ayşe, 

Cansu, 

Seda 

 

B
il

iş
se

l 
B

ec
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i 

Bilgi 

Gerektiren 

Uygun CY  CY Elif, Ayşe, 

Cansu,Büşra

, Seda, 

Gülay 

CY 

Uygulama 

Gerektiren 

Uygun CY CY Ayşe, Esra, 

Büşra 

CY 

Muhakeme 

Gerektiren 

Uygun CY  CY  Cansu, 

Seda, Gülay 

CY  

Tablo 3. incelendiğinde, öğretmenlerin hemen hemen tamamının 

kavramsal olarak uygun problemler kurdukları görülmektedir. Sadece bir 

öğretmen, kavramsal kategorisinde problem kurarken zorluk yaşamıştır.   

Bağlamsal kategorisine göre incelendiğinde, öğretmenlerin çoğunun 

kurdukları problemleri, günlük yaşamla ilişkilendiremedikleri tespit 

edilmiştir. Özellikle yapılandırılmış problem kurma durumlarından iki 

tanesinde tüm öğretmenlerin kurdukları problemler, matematiksel 

kavramların ya da durumların günlük hayatla ilişkilendirilmediği ya da 

matematiksel senaryonun oluşturulmadığı problemlerdir 

Dil ve anlatım kategorisine göre incelendiğinde, bazı öğretmenlerin dil 

ve anlatım yönünden hata yaptıkları ortaya çıkmıştır. Bu öğretmenlerin dil 

ve anlatım kategorisine dikkat etmemesi, problem kurarken Türkçe’yi 

istenilen şekilde kullanamadıklarının göstergesidir.  

Problemlerin kavramsal uygunluğu incelenirken matematiksel 

kavramlar arasında anlamlı ilişkiler kurulup kurulmadığına, matematiksel 

dilin uygunluğuna bakılmıştır. Bu çerçevede incelenen kavramsal olarak 

uygun ve uygun olmayan problemlerden birer örneğe Şekil 2’de yer 

verilmiştir.  
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Şekil 2. İkinci problem kurma durumunda kavramsal kategorisine göre 

Esra’nın  uygun ve Gülay’ın uygun olmayan problemleri  

Şekil 2.’de yer alan problem durumunda öğretmenlerin listelenen sayfa 

sayılarını kullanarak sonucu 60 olan bir problem kurmaları 

beklenmektedir. Problem durumuna verilen cevaplar incelendiğinde Gülay 

dışında tüm öğretmenlerin medyanı bulmaya yönelik kavramsal olarak 

uygun problemler kurduğu görülmüştür. Şekil 2.’de Esra’nın kurduğu 

kavramsal açıdan uygun problem ve Gülay’ın kurduğu uygun olmayan 

problem yer almaktadır. Gülay, problemde ortalamanın bulunmasını 

istemiştir. Ancak bu veri grubunun aritmetik ortalaması 60’a değil, 62’ye 

eşittir. Bu nedenle öğretmen kavramsal olarak problem durumunda 

istenene uygun bir problem kuramamıştır. Görüşmeler esnasında dikkat 

dağınıklığı sonucu öğretmen verileri yanlış topladığını fark ettiğini dile 

getirmiştir. Ayrıca verileri gördüğünde aklına hemen aritmetik ortalamanın 

geldiğini mod ya da medyan gibi bir kavramın bulunmasının isteneceğinin 

aklına gelmediğini dile getirmiştir. Problemlere ilişkin incelenen bir diğer 

kategori bağlamsaldır. Şekil 3. ve Şekil 4.’te bağlamsal kategorisine uygun 

olan ve olmayan problemler verilmiştir.  
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Şekil 3. Birinci problem durumuna ilişkin Ayşe tarafından kurulan 

bağlamsal kategorisine uygun problem  

Ayşe, günlük hayattan bir durumu hikâyeleştirerek bir problem kurmuş 

ve kurduğu problem bağlamsal kategorisine uygun olarak 

değerlendirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme sürecinde problemin 

öğrencilerin ilgisini çekebileceğini ve problemi daha dikkatle 

okuyacaklarını düşündüğünü dile getirmiştir. Şekil 4.’te bağlamsal 

kategorisine uygun olarak kurulmayan problem örneklerine yer verilmiştir.  

 

Şekil 4. Birinci problem durumuna ilişkin Seda ve Gülay tarafından 

kurulan bağlamsal kategorisine uygun olmayan problemler 

Şekil 4.’te bir grafik ve çözüm yolunun verildiği ve bunların 

kullanılarak problemlerin kurulmasının istendiği problem durumunda 

bağlamsal kategorisine uygun problemler kurulmadığı görülmüştür. 

Çünkü bağlamsal kategorisinde değerlendirilen problemlerin 

hikâyeleştirilmesi ve günlük hayatla ilişkilendirilmesi gerekmektedir. 

Aynı zamanda her iki öğretmenin de birbirine benzer içeriklerde 

problemler kurdukları görülmektedir. Problem durumuna yönelik kurulan 

diğer problemler incelendiğinde, onların da benzer içerikte olduğu dikkat 

çekmektedir. Ayrıca öğrencilerin defterleri incelendiğinde de derste 

kurulan problemlerin hikâyeleştirilmediği ve günlük yaşamla 

ilişkilendirilmediği dikkat çekmiştir. 



50 
 

Dil ve anlatım kategorisinde incelenen problemlerde sıklıkla hatalar 

yapıldığı görülmüştür. Görüşmeler sürecinde öğretmenler dil ve anlatım 

açısından doğru problemler kurmaya çalıştıklarını ancak zorlandıklarını ve 

ne kadar doğru ifadeler kurduklarından da emin olamadıklarını dile 

getirmişlerdir. Hatta problem kurma sürecinde en çok sıkıntı yaşadıkları 

durumun düzgün cümleler kurabilmek olduğunu dile getirmişlerdir. Bu 

durum öğretmenlerin hikâyeleştirilmiş problemlere çok az yer 

vermelerinin bir sebebi olarak düşünülebilir.  

Bilişsel beceri kategorisinde değerlendirilen problem durumunda 

öğretmenlere bir sıklık tablosu ile problem metni verilmiştir ve bunlardan 

yola çıkarak problem kurmaları istenmiştir. Bu problem durumunda tüm 

alt kategorilere ilişkin problemler kurulduğu görülmektedir. Bu 

problemlere ilişkin alıntılara Şekil 5. ‘te yer verilmiştir. 

Şekil 5. Üçüncü problem durumuna ilişkin Büşra ve Gülay 

tarafından bilişsel beceri kategorisinde yer alan alt kategorilere 

ilişkin kurulan problemler 

Şekil 5’te, Büşra’nın ve Gülay’ın kurduğu problemler yer almaktadır. 

Büşra’ya ait olan problem alt problemlerden oluşmaktadır. Bu alt 

problemler bilgi ve uygulama gerektiren problemlerdir. “a ve b” 

maddelerinde yer alan problemler sadece tablo okuma becerisi 

gerektirdiğinden bilgi, “c” maddesindeki problem bilginin uygulamasını 

gerektirdiğinden uygulama gerektiren bir problemdir. Gülay’ın kurduğu 

problem, tablo okuma ve yorumlamanın yanında tablolar arasında 
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dönüşüm yapma becerisiyle birlikte matematikte farklı öğrenme alanına 

ilişin bilgileri uygulamayı gerektirdiğinden muhakeme gerektiren bir 

problemdir.   

Yapılandırılmış problem kurma durumlarından dördüncüsünde 38 

öğrencinin matematik yazılısından aldığı notlar verilmiştir ve 

öğretmenlerden bu verilere bağlı kalarak sonucu 80 olan bir problem 

kurmaları istenmiştir. Öğretmenlerin hepsi bu problem kurma durumuna 

yönelik çözülebilir problemler kurmuşlardır.   

Öğretmenler problem kurmaya başlamadan önce 80 değerinin veri 

setinde neye karşılık geldiğine bakmışlardır. Araştırmacının gözlem notları 

göz önünde bulundurulduğunda, öğretmenlerin verileri tek tek sayarak 

ilerledikleri görülmüştür. Araştırmacının Büşra’nın problem kurma 

sürecine dair aldığı gözlem notu Şekil 6.’da görüşme sürecine dair alıntılar 

da gözlem notundan sonra verilmiştir.   

 

Şekil 6. Araştırmacının Büşra’nın yapılandırılmış problem kurma 

durumlarından dördüncüsüne ilişkin problem kurma sürecinde aldığı 

gözlem notu  

 

Araştırmacı: Birkaç deneme sonrasında 80 değerinin mod 

olduğunu buldunuz.  

Büşra: Evet öyle oldu maalesef, sayma işini beceremedim.  

(Büşra ve araştırmacı gülüyor.)   

Araştırmacı: Birkaç deneme de bulduğunuzdan bahsetmiştik, bu 

yöntemler nelerdi.  

Büşra: Açıklamada 80 sayısını görünce listede de en çok 80 

varmış gibi geldi saymak istedim sonra yine en çok görünen 

diğerini yani 70’i sayayım dedim ikisi aynı çıktı. Tekrar üzerini 

çizip listeleyerek yapmanın daha sağlıklı sonuç vereceğini 
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düşündüm hem listeledim listeye yazdığım sayıyı da yukarıdan 

sildim. Öylelikle buldum.  

   

Araştırmacının aldığı gözlem notundan Büşra’nın problem kurma 

sürecinde veri grubunda 80 değerinin ifade ettiği karşılığı birkaç deneme 

sonucunda bulduğu anlaşılmaktadır. Büşra gibi Esra da problemi 

kurmadan önce liste yapmıştır. Esra problem kurmaya başlamadan önce 

sesli olarak düşüncelerini dile getirmiştir. 

SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Bu araştırma kapsamında ortaokul matematik öğretmenlerinin veri 

işleme öğrenme alanına yönelik yapılandırılmış problem kurma 

becerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmadan elde edilen 

bulgular incelendiğinde, öğretmenlerin her birinin çözülebilir problemler 

kurdukları sonucuna varılmıştır. Bu sonucun ortaya çıkması öğretmenlerin 

bu problem kurma etkinliğini farkında olmadan sıklıkla kullanıyor 

olmalarıyla ilişkilendirilebilir. Çünkü öğretmenler, anlattıkları bir konuya 

ilişkin çözdükleri problemin öğrenciler tarafından pekiştirilmesi adına 

problemlerin benzerlerini yazarak öğrencilerin bireysel olarak çözmelerini 

beklemektedir. Literatürde de öğretmenlerin yapılandırılmış problem 

kurma durumlarında başarılı olduklarını destekleyen çalışmalar yer 

almaktadır. Bu çalışmalardan ikisi öğretmen adaylarının problem kurma 

durumlarının incelendiği; Kırnap- Dönmez (2014) ve Bayazit ve Kırnap-

Dönmez (2017)’in araştırmalarıdır. Her iki araştırmada öğretmen 

adaylarının yeniden düzenleme yani yapılandırılmış problem kurma 

durumlarında başarılı oldukları sonucunu içermektedir.  Diğer taraftan 

Köken ve Gökkurt-Özdemir (2018)’in öğretmen ve öğretmen adayları ile 

yürüttükleri çalışma sonunda katılımcıların yapılandırılmış problem kurma 

durumlarında başarısız oldukları görülmüştür.  

Problem kurma durumlarına yönelik kurulan problemler 

incelendiğinde, birçoğunun birbirine benzer problemler kurdukları 

görülmüştür. Öğretmenlerin kurduğu problemlerin birbirine benzerliğinin 

yanı sıra kaynak kitaplardaki problemlerle de benzerlikleri dikkat 

çekmektedir. Araştırma sonuçlarında dikkat çeken bir diğer nokta da 

problemlerin bilgi ve uygulama ile sınırlı kalmasıdır. Halbuki öğretim ve 

ölçme sistemimiz bu tek düzelikten sıyrılarak düşenen ve sorgulayan 

bireyler yetiştirmeye odaklanmıştır. Bu nedenle kurduğumuz problemlerde 

de bu gelişim ve değişimler gözlemlenebilmelidir. Işık, Işık ve Kar 

(2011)’ın öğretmen adaylarıyla yürüttüğü araştırmada bu araştırma ile 

benzer sonuçlar içermektedir. Araştırmanın sonuçları dilsel karmaşıklığı 

düşük, sıklıkla karşılaşılan, basit düzeyde “ödev” kategorisinde 
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değerlendirilen problemlere yer verildiği yönündedir. Tertemiz ve Sulak 

(2013)’da benzer şekilde öğrencilerin basit düzeyde bilgi içeren 

problemler kurduklarını dile getirmiştir.  
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Introduction 

Creativity is an essential result for education (Grodoski, 2016) and has 

paid attention of psychologists and educators for over a century (Rang, 

2013). Creativity refers to something that is not only ‘novel’ and in some 

sense ‘valuable’ (Ford, 1996) but also useful for a given situation or 

problem (Amabile, Barsade, Mueller, & Staw, 2005; Bishop, 2011). 

Creativity is fundamentally a cognitive “iterative process" that “generates 

multiple solutions” embraces uncertainty, involves appropriate risk-taking 

ventures, "tolerates failure" (Turnbull, 2012, p. 75). Distinguishing 

creativity from innovation is important. While creativity is the generation 

of new ideas, innovation is the implementation of those ideas (Amabile, 

1988). 

Creativity is a socially constructed phenomenon that represents a wide-

range of values and knowledge changing continually over time (Gibson, 

2005). It is necessary to highlight the crucial role of creativity in 

contemporary education due to the need for creativity skills such as 

elaboration, divergent thinking, metacognition, problem solving, and 

collaboration in the 21st century business sectors (Grodoski, 2016). 

Furthermore, it is also notable to mention that creativity, as being a topic 

of a complete and comprehensive education, was added as the highest form 

of thinking in revised Bloom’s taxonomy (Anderson & Krathwohl, 2001). 

Creativity in education has occurred with the development of other 

disciplines associated with education and creativity and become a 

multidisciplinary and interdisciplinary academic discipline encompassing 

a wide area from everyday life to scientific studies (Phung, 2016). 

Furthermore, the highest level of creativity among the social institutions is 

expected from the education system. Undoubtedly, the most important task 

in the training of creative individuals belongs to the education system 

(Sungur, 2001). In this respect, education system aims to develop 

individuals' thinking structures, to use their minds in various ways, to 

educate individuals with the ability to do new things, not to reiterate what 
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other generations do (Erol, 2010). In other words, training programs and 

environments need to be organized in a way to develop creativity.  

Creativity is seen necessary to the person using the paintbrush as well 

as to the person in charge in the courts or in the administration (Demirci, 

2007) and it is important in both individual and social dimensions. While 

creativity in the individual dimension is related to work and daily life, in 

the social dimension, it leads to new scientific discoveries, new movements 

in art and other disciplines and education system has an undeniable place 

in social development of creativity (Topoğlu, 2015). In individual 

creativity, some people don't have much difficulty in finding useful and 

new solutions for problems. It is noteworthy why some people make new 

inventions or new theories while others do not (Demirci, 2007). In this 

context, although some scientists argue that creativity is a skill that can be 

developed later, some claim that creativity is an innate skill. According to 

Bentley (2004), whatever the truth is, the best thing to do about creativity 

is to help people discover what it means to be creative and to help people 

eliminate the effects that prevent them from being creative.  

According to the traditional approach, the categories of creativity 

include the ‘four P’s of creativity, namely, person (or personality), process, 

product, and place. However, recently researchers updated and expended 

it to ‘six P’s,’ adding both persuasion (Simonton, 1995) and potential 

(Runco, 2003) to this approach. The ‘creative person or personality’ is 

related to traits, characteristics, or personality of the individual’s creativity 

(Davis, 2004). The ‘creative process’ is related to the series of cognitive 

processes occurring during creative thinking or creative activity (Kerr, 

2009). The ‘creative product’ focuses on the creative outputs (Richards, 

1999). The ‘creative place’ emphasizes the relationship between nature of 

the environment and individuals (Kerr, 2009). The ‘creative persuasion’ is 

related to the ability to convince and change the way others think in order 

to consider or accept an idea. The ‘creative potential’ describes potential 

creative processes or outputs to be fulfilled (Watson, 2007). The 

significance of the interactions between these components was addressed 

by researchers (i.e.Harrington, 1990; Isaksen &Aerts, 2011). In this regard, 

Isaksen and Aerts (2011)  established the basic thesis of the interactionist 

approach by addressing  that “creativity is the complex product of a 

person’s behavior or engagement in creative problem solving process and 

the context within which this activity occurs”(p.8). 

Many researchers have debated about how creativity can be developed 

through training and fostered in education since Guilford emphasized the 

importance of discovering creativity in children and youth and promoting 

the development of creative personalities in education over sixty decades 

ago, (Amabile, 1983; Torrance, 1972). In this vein, some researchers 

emphasized the role of creativity and various variables such as intelligence, 

self-determination, self-esteem, academic aspects in the development of 
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creativity in education (Druin & Solomon, 1996; Rindermann & Neubauer, 

2004; Sheldon, 1995). It has been proposed that every child is born being 

creative (Gardner, 2011) and it is crucial to support and nourish this 

capacity with adults’ appreciate stimulation. Creative people have been 

characterized as being impulsive, nonconformist, and free-spirited as 

opposed to less creative people who have been described as dependable 

and responsible (Dawson, D'Andrea, Affinito, & Westby, 1999).  On the 

other hand, the importance of teachers’ roles and responsibilities that 

influence in developing young children’s creativity has been examined and 

found a positive relationship between teacher-student interactions by many 

researchers. For example, Aljughaiman and Mowere-Reynolds (2005) 

asserted that creativity can be developed in everyone and  in order to 

encourage student creativity, it is necessary for teachers to identify 

characteristics of the creative personality, realize creative production, 

understand the cognitive processes used by creative students, and finally 

establish an environment promoting the students’ interest” (p. 17). In 

addition, Fleith (2000) has indicated that teachers need to provide 

appropriate supports and learning environments to enhance children’s 

creativity and claimed that school environment undoubtedly contributes to 

the development of students' creativity within four categories: “teachers’ 

attitude (giving students’ choices, increasing students’ self-confidence, 

accepting students as they are, not inflicting things on students, helping 

students become aware of their creativity); strategies (cooperative groups, 

cluster groups, flexible directions, brainstorming); activities (open-ended 

activities, hands-on, creative writing, drawing); and educational system 

(unstructured time)”(p.149). 

On the other hand, researchers have examined the correlation between 

personality and creativity. Griffin and McDermott (1998) conducted a 

study among undergraduate students and they found that openness to 

experience was a robust predictor of creative behaviors. Silvia, Nusbaum, 

Berg, Martin, and O’Connor (2009) also suggested that openness to 

experience has been closely associated with multiple creative-related 

variables such as divergent thinking of fluency and creativity. Furthermore, 

Feist and Barron’s (2003) fifty-year longitudinal study indicated that 

openness to experience was a predictor of individuals’ creative 

accomplishments. Furnham and Bachtiar (2008) stressed that the 

extraversion trait was remarkably associated with the measure of 

creativity. Moreover, some researchers stressed the importance of 

teachers’ personality traits affecting their classroom behaviors such as 

open-mindedness, conscientiousness, extraversion and agreeableness 

(John & Srivastava, 1999). According to Sternberg, Wagner and Zhang 

(2007), teaching for creativity means encouraging students to create, 

discover, and imagine. They also stressed the importance of teachers’ not 

only encouraging creativity, but also supporting it, rewarding it, and 
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modeling it. In this regard, Diakidoy and Phtiaka (2001) indicated that 

teachers conceptualize creativity as a general ability and a source of 

individual differences that is defined in terms of novel outcomes. They did 

not believe creativity to be a rarely occurring phenomenon nor for the 

individual differences. Furthermore, the results of a study undertaken by 

Aljughaiman and Mowrer-Reynolds (2005) regarding the investigation of 

teachers’ conceptions of creativity and creative students revealed that the 

most frequently occurring definition given by the teachers was original 

ideas, followed by aesthetic product, then intelligence. It was indicated in 

this study that teachers were often unaware of the importance of divergent 

thinking, fluency, flexibility, or elaboration.  

Due to their being role models and mentors and spending a significant 

amount of time with their students, teachers’ role in the development of 

elementary school students’ creativity is substantial (Kampylis, Berki, & 

Saariluoma, 2009). In order to foster creativity, Sternberg (1995) suggested 

that (1) teachers should serve as a role model for creativity, (2) they should 

encourage students to question long-held assumptions, (3) students should 

be allowed to learn from their mistakes and to take sensible risks, (4) 

assignments and assessments should be creative in nature, (5) teachers 

should allow students to define problems themselves, (6) teachers need to 

reward creative ideas and products, (7) teachers must allow time for 

students to think creatively, (8) teachers should encourage students to be 

comfortable with ambiguity, (9) teachers need to help students understand 

that creative thinkers encounter obstacles, (10) teachers should teach 

students how to persevere, (11) teachers must be willing to grow as creative 

thinkers and, (12) teachers must recognize that creative thinkers need 

nurturing learning environments in which to thrive. 

This study aims to reveal the creativity levels of elementary preservice 

teachers and whether their creativity levels differ in terms of demographic 

characteristics (gender, grade, the place where lived, father’s education 

level, mother’s education level and monthly income). Within this aim, the 

following questions were included in the study: 

1. What are the creativity levels of primary preservice 

teachers? 

2. Do primary preservice teachers’ creativity levels differ 

with respect to some demographic characteristics (gender, grade, 

the place where lived, father’s education level, mother’s education 

level and monthly income)? 

Method 

A descriptive research design was employed. A descriptive study 

describes a system with the aim of characterizing it as it is (Karasar, 2010; 

McMillan & Schumacher, 2010). This design is generally preferred due to 
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its convenience in which a researcher could obtain the participants’ 

opinions easily and its high degree of representativeness (Polit & Beck 

2004, 50).  

Data Collection Tool 

In order to determine students creativity levels, the Creativity Scale 

“How creative are you?” was used. This scale was originally developed by 

Whetton and Cameron (2002) and adapted to Turkish by Aksoy (2004).  

This scale has 40 items in total, 39 of them are Likert type grading items 

and 1 is categorical item. The first 39 items of the scale are in the Likert-

type and ranged as I agree—Neutral—I disagree. The last item of the 

testing instrument includes 54 adjectives questioning how participants 

describe themselves. Scoring of each item in the scale is different (See 

Table 1). While the maximum score that can be obtained from an item of 

the scale is 4, the minimum score is -2 (Aksoy, 2004). Regarding the 

reliability and validity of the Turkish version scale, internal consistency 

coefficient of the 39 items was found as (Cronbach Alfa Coefficient Value) 

.94 for the sample of 174 (Aksoy, 2004). The scale’s internal consistency 

was calculated to be .88 for this study with 194 samples. Aksoy (2004) 

explained the creativity levels according to the scores that could be 

obtained from the scale as: Noncreative (less than ten points); Below 

average creative (10- 19); Average creative (20-39); Above average 

creative (40-64); Very creative (65-94); Exceptionally creative (95-116). 

Score values of each item is given in Table 1. 

 
Table 1. Item Score Values 

Answer Options 

Item 

no 

A N D Item 

no 

A N D Item 

no 

A N D 

1. 0 1 2 14. 4 0 -2 27. 2 1 0 

2. 0 1 2 15. -1 0 2 28. 2 0 -1 

3. 4 1 0 16. 2 1 0 29. 0 1 2 

4. -2 0 3 17. 0 1 2 30. -2 0 3 

5. 2 1 0 18. 3 0 -1 31. 0 1 2 

6. -1 0 3 19. 0 1 2 32. 0 1 2 

7. 3 0 -1 20. 0 1 2 33. 3 0 -1 

8. 0 1 2 21. 0 1 2 34. -1 0 2 

9. 3 0 -1 22. 3 0 1 35. 0 1 2 

10. 1 0 3 23. 0 1 2 36. 1 2 3 

11. 4 1 0 24. -1 0 2 37. 2 1 0 

12. 3 0 -1 25. 0 1 3 38. 0 2 2 

13. 1 0 3 26. -1 0 2 39. -1 0 2 

*A= I Agree; N= Neutral; D= I Disagree        Reference: Aksoy, 2004, p.196 
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Population and Sample 

 The population of  this study comprised both sophomore and senior  

primary  preservice teachers (N= 196) studying in the Primary School 

Teaching Department of Faculty of Education at Cumhuriyet University in 

Sivas, Turkey during the spring semester of 2017 - 2018 academic year. 

The entire population has been intended to be involved in the study due to 

their easy accessibility. Therefore, this study was carried out with 194 

sophomore and senior primary preservice teachers. Distribution of the 

sample according to variables is given in Table 2. 

Table 2. Distribution of the Primary Preservice Teachers Taking Part in the 

Sample According to Variables 

Variables N % 

Gender 
Male 89 45.9 

Female 105 54.1 

Grade 
II 98 50.5 

IV 96 49.5 

The place where 

lived 

city 157 80.9 

urban 37 19.1 

Father’s Education 

Level  

Primary school      66 34.0 

Secondary school 39 20.1 

High school 53 27.3 

University 30 15.5 

None 6   3.1 

  Mother’s 

Education Level 

Primary school      92 47.4 

Secondary school 45 23.2 

High school 29 14.9 

University 16   8.2 

None 12   6.2 

Monthly income 

Less than 1500 ₺ 39 20.1 

1500-2500 83 42.8 

3000- 4500 49 25.3 

5000 & above 23 11.9 

Total 194 100 

 

Data analysis 

Statistical analysis was performed with SPSS 18.0 package program 

using frequencies, percentages, arithmetic mean, standard deviation, 

independent sample t-test and one-way ANOVA. All P values which are 

below 0.05 were taken to indicate statistical significance.  Before analyzing 

the variables, in order to detect whether the sample came from a normal 

distribution, Kolmogorov-Smirnov normality test was performed. The 

significance level obtained as a result of analysis was greater than p> 0.05 

that indicated normal distribution of data (See Table 3).  
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Table 3. Kolmogorov-Smirnov normality test results 

Groups 
Statistical 

Value 
df P (sig) 

Item means  .061 194 .078 

  p>.05 

 As given in Table 2, the data obtained from the 39-item scale showed 

normal distribution 

Findings 

Regarding the first research question, namely, what the creativity levels of 

the participants were, the mean scores and the standard deviation of the 

distribution are presented in Table 4. 

Table 4. The Mean Scores and the Standard Deviation of the Distribution 

 

The data given in Table 4 showed that the mean score of the participants 

obtained from the scale (Mean= 34.34; SD = 7.71) was at the Intermediate 

level which includes 20-39 range of scores. 

On the other hand, related to the first research question, the participants’ 

average creativity levels according to scores obtained were categorized and 

given in Table 5. 

Table 5. Frequency and percentage distribution of participants related to 

the level of creativity they had 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     N Minimum Maximum    Mean SD 

How Creative 

Are You Scale 

194      16     56  34.34 7.71 

Creativity Level    f   % 

Noncreative (less than 10) - - 

Below average creative (10-19) 5 2.5 

Average creative (20-39) 148 75.5 

Above Average creative (40-64) 41 22 

Very creative (65-94) - - 

Exceptionally  creative (95-116) - - 



64 
 

As seen in Table 5, while most of the participants had an average 

creativity level, no distributions were observed for the noncreative, very 

creative and exceptionally creative levels. 

The second question was related to primary preservice teachers’ 

creativity levels differed with respect to participant demographics (gender, 

grade, the place where lived, father’s education level, mother’s education 

level and monthly income).  Therefore, the following analyses were 

performed. 

Findings of gender variable 

Mean, standard deviation and independent t test scores of the 

participants in terms of the gender are presented in Table 6 

 Table 6. Independent Groups t-test Scores of the Participants in Terms of 

Gender Variable 

 p>.005    

As given in Table 6, no statistically significant gender differences were 

found between the groups (p>.05). 

Findings of grade variable  

The distributions of the mean scores with standard deviations obtained 

from the scale regarding the participants’ grade levels were presented in 

Table 7. 

 Table 7. Independent Groups t-test Scores of the Participants Regarding 

Grade Variable 

p>.005    

Table 7 indicated that there were no statistically significant differences 

between the two groups (p>.05). 

 

Gender n Mean SD    
Levene 

t p 
F p 

Male (45.9%) 89 34.72 7.41 

  1.056 .306 -.762 .447 Female (54.1%) 105 33.88 8.07 

Total 194   

Grade n Mean SD    
Levene 

t p 
F p 

2nd Grade 

 (50.5%) 
98 34.11 8.20 

  .681 .410 -.406 .686 4th Grade 

(49.5%) 
96 35.56 7.22 

Total 194   



65 
 

Findings of the Place Where Lived Variable 

The distributions of the mean scores with standard deviations related to 

the place where lived variable were given in Table 8. 

 Table 8.  Independent Groups t-test Scores of the Participants in Terms of 

the Place Where Lived Variable 

p>.005    

According to the results given in Table 8, no statistically significant 

differences were observed between the groups (p>.05).   

Findings of Father’s Education Level 

To find out whether the variance distribution of the data related to 

father’s education level variable was homogeneous, the Levene Test was 

conducted and the results were presented in Table 9. 

 Table 9. Analysis Homogeneity of Variance in Terms of Father’s 

Education Level 

 

 

  p>.005    

Since the variance distribution was homogeneous (p>.05), the one-way 

ANOVA test was conducted and the results were given in table 10. 

   Table 10. The One Way ANOVA Results of the Participants’ Creativity 

Levels According to Father’s Education Level   

 Sum of Squares df Mean Square F P (sig) 

Between 

Groups 
262.727 4 65.682 1.106 .355 

Within 

Groups 
11224.495 189 59.389   

Total 11487.222 193    

 p>.005    

The place 

where lived 
n Mean SD    

Levene 
t p 

F p 

City 

 (90.9%) 
157 34.07 7.71 

  .014 .905 -.985 .326 Urban 

(9.1%) 
37 35.46 7.7 

Total 194   

Levene statistic df1 df2 P (sig) 

1.374  4 189 .245 
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According to the one way ANOVA results given in Table 10, 

participants’ creativity levels showed no significant differences according 

to father’s education level (p> .05).The descriptive results belonging to the 

father’s education level variable were given in Table 11. 

Table 11. The Descriptive Statistical Results Related to Father’s Education 

Level Variable  

 

 

 

 

 

Table 11 indicated that creativity levels of the participants according to 

father’s education level were higher in the high school graduate group 

(Mean=36.57; SD= 8.77) than the other graduation levels. However, all the 

graduation levels were at Intermediate level. 

Findings of Mother’s Education Level 

The homogeneity of variance distribution was tested by the Levene Test 

(See Table 12). 

 Table 12. Analysis Homogeneity of Variance 

 

 

 

p>.005    

 

As shown in Table 12, the variance of the data related to mother’s 

education level was homogeneous (p> .05). Due to normally distributed 

data (p> .05), the one-way ANOVA test was applied and the results were 

given in Table 13. 

Table 13. The One Way ANOVA Results of the Participants’ Creativity 

Levels According to Mother’s Education Level 

 Sum of Squares df Mean Square F P (sig) 

Between 

Groups 
420.359 4 105.090 1.795 .132 

Within 

Groups 
11066.863 189 58.555   

Total 11487.222 193    

How Creative Are You Scale 

N=194 Mean SD 

Primary school (n= 66; 34.0%) 33.70 7.44 

Secondary school (n= 39; 20.1 %) 33.62 6.86 

High school (n= 53; 27.3 %) 36.57 8.77 

University (n= 30; 15.5 %) 34.33 8.12 

None (n= 6; 3.1%) 33.00 8.15 

Levene statistic df1 df2 P (sig) 

1.932  4 189 .107 
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  p>.005    

Table 13 indicated that there were no significant differences of the 

participants’ creativity levels according to mother’s education level (p> 

.05). 

The means and standard deviations of the participants with respect to 

mother’s education level were shown in Table 14. 

Table 14. The Descriptive Statistical Results Related to Mother’s 

Education Level Variable 

 

 

 

 

 

 

The results shown in Table 14 revealed that creativity level of the 

participants with respect to mother’s education level was higher in the 

university graduate group (Mean=35.73; SD= 9.47)  than the other 

graduation levels. 

Findings of Monthly Income Level 

Homogeneity of variances related to monthly income level was checked 

through The Levene Test (See Table 15). 

Table 15. Analysis Homogeneity of Variance 

Levene statistic df1 df2 P (sig) 

.629  3 190 .597 

p>.005    

As given in Table 15, since the variance of the data related to monthly 

income level was homogeneous (p> .05), the one-way ANOVA test was 

applied and the results were given in Table 16. 

 

 

 

 

How Creative Are You Scale 

 

N=194 Mean SD 

Primary school (n= 92; 47.4 %) 35.02 7.39 

Secondary school (n= 45; 23.2 %) 31.63 5.91 

High school (n= 29; 14.9 %) 32.10 6.42 

University (n= 16; 8.2 %) 35.73 9.47 

None (n= 12; 6.2 %) 32.83 6.46 
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Table 16. The One Way ANOVA Results of the Participants’ Creativity 

Levels According to Monthly Income Level 

 Sum of Squares df Mean Square F 
P 

(sig) 

Between 

Groups 
132.631 3 44.210 .740 .530 

Within 

Groups 
11354.591 190 59.761   

Total 11487.222 193    

p>.005    

According to the one way ANOVA results given in Table 16, there 

weren’t any meaningful differences among the creativity levels of the 

participants related to monthly income level. 

Descriptive statistical results demonstrating primary preschool 

teachers’ creativity levels in terms of monthly income level were presented 

in table 17. 

Table 17. The Descriptive Statistical Results Related to Monthly Income 

Level Variable 

 

Table 17 indicated that creativity levels of the participants according to 

monthly income variable were higher in the group whose monthly income 

is between 3000 and 4500 ₺ (Mean=34.96; SD= 8.52) than the other 

groups. 

Discussion 

The creativity level of the participants was found at the Medium Level 

with a mean of 34.34 (SD = 7.71). This result is consistent with other 

studies that found medium level creativity (i.e. Erbaş, Batdal- Karaduman, 

Yavuz, 2018; Çağ Adıgüzel, 2016; Topoğlu, 2015; Yıldırım, 2016). 

Moreover, Erbaş, et al. (2018), who used the same scale on the primary 

preservice teachers, have found the creativity mean score of the 

participants as 35,743 which is nearly the same result with this study’s.   

In terms of gender difference, this study revealed that although the male 

participants’ creativity mean score was higher than their counterparts, no 

How Creative Are You Scale 

N=194 Mean SD 

Less than 1500 ₺ (n= 39; 20.1 %) 34.62 7.02 

1500-2500 (n= 83; 42.8 %) 32.94 7.00 

3000- 4500 (n= 49; 25.3 %) 34.96 8.52 

5000 & above (n= 23; 11.9 %) 34.56 7.29 
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statistically significant differences between the male and female 

participants were observed. This result is consistent with other studies that 

found no gender differences in terms of creativity mean scores of the 

participants (i.e. Dilek, 2013; Çağ Adıgüzel, 2016; Koçak &İçmenoğlu, 

2012; Topoğlu, 2015; Ulaş, Tedik & Sevim, 2014; Ulukök, Sarı, Özbek & 

Çelik, 2012). In this regard, Aydın (2011) who emphasized the relationship 

between creativity and gender, implied that traditionally while men in the 

society are expected to be active and dominant risk takers, girls are 

expected to be more obedient. 

The findings regarding the grade variable revealed that although senior 

participants’ scores were higher than those in the 2nd grade, no statistically 

significant differences were observed between the two groups. In parallel 

with this result, in the study undertaken to reveal creativity levels of 

preservice teachers by Dilek (2013), no grade differences were found. She 

implied that although creativity is expected to increase in upper grades, due 

to   education programs that do not contain enough activities to develop 

creative thinking skills, no differences among grades were observed. 

This study also revealed no statistically significant differences 

regarding the place where lived variable. Similarly, Dilek (2013), who 

addressed the place where lived as an environment that includes living in 

a dormitory, with family members and with friends, disclosed no 

significant differences between the place where the participants lived and 

their creativity. 

In terms of parental education level, there were no statistically 

significant differences among the groups. This study revealed that while 

the highest creativity level belonged to the high school graduate group 

(Mean= 36.57; SD= 8.77) in terms of father’s education level variable, 

university graduate group had the highest creativity level (Mean= 35.73; 

SD= 9.47) regarding mother’s education level variable. In parallel with this 

result, Ulukök et al. (2012) found that when the level of education of the 

mother increases, the level of creativity of the child increases, too that 

stems from the interaction of the child with the mother which is much more 

than the father’s. Similarly, Özben & Argun, 2005; Ulaş, et al, 2014 did 

not find any differences among the groups in terms of parental education 

level. On the other hand, while creativity levels of the participants in the 

research conducted by  Aslan, 1994;  Gök & Erdoğan 2011;  Ulukök et al., 

2012  did not show any significant differences in terms of father’s 

education level, a meaningful difference was observed in terms of mother’s 

education level.  

No statistically significant differences were found among the primary 

preschool teachers’ creativity levels in terms of monthly income level. This 
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result is consistent with the results of the studies conducted by Dilek, 2013; 

Koçak &İçmenoğlu, 2012; Ulaş, et al., 2014; Ulukök, et al, 2012. 

Conclusion 

This study aimed to investigate the creativity levels of primary 

preservice teachers  (N= 194) studying in the Primary School Teaching 

Department of Faculty of Education at Cumhuriyet University in Turkey 

during the spring semester of 2017 - 2018 academic year.  In general, the 

results of the study suggest that the creativity level of the participants was 

intermediate level. According to Topoğlu (2015), creativity levels of 

preservice students are expected to be high. However, education system, 

based on memorization and test, does not allow them to develop their 

creativity. The current study also revealed that no statistically significant 

differences were observed on the creativity levels of the participants 

according to gender, grade, the place where lived, parental education levels 

and, monthly income level. 

Although the findings in this study may provide some insights about the 

creativity levels of primary preservice teachers and the effect of some 

variables on creativity, it is not sufficient to provide in-depth insights into 

university students’ creativity levels due to a very limited set of population. 

Therefore, more extensive research with large samples is suggested for 

future researchers. It is also suggested perform longitudinal studies to 

observe differences occurring in the creativity levels of university students 

at specific time intervals. 
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1. Giriş 

       İnsan var olduğu günden beri doğayı ve evreni merak etmiş, onu 

tanımaya, temel işleyiş mekanizmalarını algılamaya ve edindiği deneyimi 

kendi yaşamını kolaylaştıracak şekilde kullanmaya çalışmıştır. En eski 

bilim dallarından biri olan astronominin, insanın kendisini ve çevresini 

anlama sürecine çok büyük etkisi olmuştur. Temel bilimler eğitiminin 

ayrılmaz bir parçası olan astronomi, M.Ö. 4000’lerden başlayarak 

günümüze değin “doğa-insan” ilişkisinin odağında yer alarak, tarihsel 

süreç içinde temel bilimlerin ortaya çıkışında ve gelişiminde lokomotif 

rolü oynamıştır. İnsanlık tarihinin başlangıcından beri en çok merak edilen 

ve öğrenilmeye çalışılan konuların başında, insanın kendisinin de bir 

parçası olduğu evrenin sırları ve gizemi gelmektedir. İnsanın doğal 

öğrenme içgüdüsü, doğanın temel işleyiş mekanizmasının sorgulanmasını 

ve öğrenilmesini önemli kılmaktadır.  Başlangıçtan beri, bu sorgulama ve 

öğrenme süreci bilgi birikimine, bu bilgilerin geliştirilmesine ve farklı 

kültürlerde farklı bilimsel süreçlerin doğmasına neden olmaktadır. Yapılan 

birçok araştırma, öğretmen ve öğrencilerin bu konularda belirli bilgilere 

sahip olmalarına rağmen sahip oldukları bilgileri somutlaştıramadıklarını 

göstermiştir (Kalkan ve Kıroğlu, 2007).  

Astronomi çok eski bir bilim dalı olmasına karşın, astronomi eğitimi ile 

ilgili yapılan çalışmaların çok eskiye dayanmaması dikkat çekicidir. 

Özellikle gelişmiş ülkeler astronomi eğitimi-öğretimine yatırım yaparak 

fen programlarını geliştirme yoluna gitmişlerdir. Bu sayede öğrencilerinin 

fen ve matematik derslerine karşı olan olumlu tutumlarını arttırmışlardır 

(Koçer ve diğ., 2003). Yapılan araştırmalar sonucunda ilköğretim 

öğrencilerinin en çok merak ettiği ve en çok öğrenmek istediği konular 

arasında astronomi kavramlarının olduğu belirtilmiştir. K-4 ve K-6 

seviyeleri arasında 2534 öğrenciyle yapılan bir çalışmada fen bilgisi 

dersinde en çok öğrenmek veya görmek istedikleri konular sorulmuş, 

alınan cevaplar sonucunda astronomi konularının çoğunlukta olduğu 

görülmüştür. Bir başka çalışmada ise öğrencilerin K-3 seviyesine kadar 

ilgilerini en çok hayvan ve bitki yaşamı gibi konuların çektiği; K-5 ve daha 

üst seviyelerde ise ilgilerinin astronomiyle ilgili konulara kaydığı 

belirlenmiştir (Baxter, 1989). 
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Benzer bir çalışma Türkiye’nin değişik şehirlerinden (Samsun, Ordu, 

Amasya, İstanbul, Diyarbakır, Giresun, Tokat, Antalya)  seçilen 3478 

ortaokul öğrencisine  “Her şeyin cevabını bilen sihirli bir küreniz olsaydı, 

ona en çok merak ettiğiniz hangi üç soruyu sorardınız?” sorusunu içeren 

bir anket uygulanarak yapılmıştır (Kalkan ve Türk, 2012). Öğrencilerin 

sormuş oldukları sorular içerik analizi çerçevesinde alanında uzman 4 

araştırmacı tarafından farklı zamanlarda analiz edilerek sınıflandırılmıştır. 

Farklı sosyoekonomik ve kültürel çevrelerde yaşayan öğrencilerin en çok 

ilgi duydukları alanlar belirlenmiştir. Çalışmanın genel sonuçları Tablo 

1’de verilmiştir.   

Tablo 1.  Öğrencilerin sordukları soruların kategorilere göre dağılımının yüzde oranları 

Kategori % 

Eğitim 35 

Gelecek 83,2 

İnançlar 10,1 

Ölüm Kaygısı 17,3 

Kendisi, Ailesi ve Arkadaşlarına İlişkin Kaygılar 9,2 

Türkiye ve Dünya ile İlgili Kaygılarının Sorgulamaları 9,5 

Güncel 8,4 

Sosyal Bilimler 1,7 

Fen Bilimleri 18,5 

Öğrencilerin sormuş oldukları soruların büyük çoğunluğu “gelecek” 

kaygısı içermektedir. Fakat sorulan sorulara eğitim boyutundan 

baktığımızda soruların %18,5’i fen bilimleri kavramlarıyla ilgili olduğu 

görülmektedir. Fen bilimleri çok sayıda disiplinden oluşmaktadır. 

Öğrencilerin fen bilimleri içerisinde sorduğu sorular bu disiplinlere göre 

analiz edilerek sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. “Fen Bilimleri” kategorisi içerisindeki soruların alt gruplara göre dağılımının 

yüzde oranları 

Kategori % 

Astronomi 51,7 

Fizik 12,8 

Kimya 4,7 

Biyoloji 21,1 

Matematik 8,7 

 

Sorulan soruların fen bilimleri içerisindeki dağılımları: %51,7 ile 

Astronomi, %22,1 ile Biyoloji, %12.8 ile Fizik, %8,7 ile Matematik ve 
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%4,7 ile Kimya olduğu görülmektedir. Öğrencilerin en çok merak ettiği ve 

ilgi duyduğu alan astronomiyle ilgili konular olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin en çok merak ettikleri ve ilgi duydukları alan astronomi 

olmasına rağmen, yapılan birçok araştırma, öğretici konumundaki 

öğretmenlerin yeterli temel bilgilere sahip olmadıkları ve öğrencilerin de 

temel astronomi kavramlarının öğrenilmesine karşı büyük direnç 

gösterdiklerini ortaya koymaktadır (Kalkan ve Kıroğlu, 2007; Baxter, 

1989; Klein, 1982; Trumper, 2000, 2001a; Vosniadou & Brewer, 1992; 

Zeilik, Schau & Mattern, 1998).  

Öğrencilerin astronomi kavramları veya olaylarıyla ilgili çok sayıda 

alternatif fikirlere sahip olmalarının çeşitli nedenleri olduğu farklı 

çalışmalarla ortaya koyulmuştur. Öğretici konumdaki öğretmenlerin 

doğanın temel işleyiş mekanizmalarını iyi kavrayamamaları, günümüzün 

bilimsel açıklamalarıyla uyuşmayan yanlış bilgilere sahip olmaları ve bu 

alanda öğrencilerde yeterli heyecan ve farkındalık oluşturamamaları bu 

nedenlerin en önemlileridir. Bu eksikliklerin sonucunda öğretmenler 

astronomi konularını anlatırken astronomi kavramları yerine alternatif 

kavramlar kullanma eğilimi göstermektedirler (Kalkan ve Kıroğlu, 2007; 

Kalkan ve diğ., 2014; Kıroğlu, 2015; Mant & Summers, 1993; Pasachoff 

& Percy, 1990; Pasachoff & Percy, 2005; Türk, Şener ve Kalkan, 2015). 

Bununla birlikte, ilköğretim öğretmenlerinin çoğunun özellikle astronomi 

bilgisi açısından yetersiz olduğu, astronomi kavramlarının öğrencilerin 

zihinsel gelişimlerine uygun öğretim teknikleriyle öğretilmediği ve bunun 

sonucunda öğrencilerin astronomi konularını anlamakta zorlandığını 

belirtmiştir (Kalkan ve Kıroğlu, 2007; Kalkan ve diğ., 2014; Kıroğlu, 

2015). 

Astronomi eğitimiyle ilgili literatür incelendiğinde, gece-gündüz 

döngüsü, Güneş-Dünya-Ay’ın hareketleri, tutulmalar, Ay’ın evreleri, 

mevsimlerin oluşumu, evrensel büyüklük ve uzaklık, takımyıldızlar, 

Dünya’nın şekli ve yerçekimi gibi kavramların araştırmacılar tarafından 

astronominin temel kavramları olarak kabul edildiği görülmektedir 

(Baxter, 1989; Bisard, Aron, Francek & Nelson 1994). Bu kavramlar, Türk 

eğitim sistemi içerisindeki müfredat programlarında ilkokul üçüncü 

sınıftan ortaokul sekizinci sınıfa kadar fen bilimleri ders konuları 

çerçevesinde verilmekte, diğer dersler içerisinde de dolaylı olarak 

anlatılmaktadır.  

Fen bilimleri müfredat programında üçüncü sınıftan sekizinci sınıfa 

kadar astronomi konuları ve kazanımları şu şekilde dağılmıştır:  
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3. Sınıf: Gezegenimizi Tanıyalım/Dünya ve Evren Ünitesi. Dünyanın 

şekli: Küre, Dünya’nın şeklinin küreye benzediği, Dünya’nın şekliyle ilgili 

model hazırlanması, Dünya’nın şekli ile ilgili geçmişteki görüşler. 

4. Sınıf: Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri /Dünya ve Evren 

Ünitesi. Dünyamızın hareketleri: Dünya’nın dönme ve dolanma 

hareketlerinin sonuçları, gün-yıl, gece-gündüz, Dünya’nın dönme ve 

dolanma hareketleri arasındaki fark, Dünya’nın dönme hareketi, 

Dünya’nın dolanma hareketi, Dünya’nın dönmesine bağlı olarak Güneş’in 

gün içerisindeki konumunun değişimi, Gece ve gündüzün oluşumu, gün, 

ay ve yıl zaman kavramları. 

5. Sınıf: Güneş, Dünya ve Ay / Dünya ve Evren Ünitesi. Ay’ın 

özellikleri: Ay’ın büyüklüğü belirtilir, Ay’ın geometrik şekli, Ay’ın yüzey 

yapısı, Ay’ın atmosferi. Ay’ın Hareketleri ve Evreleri: Dönme hareketleri 

ve sonuçları, dolanma hareketleri ve sonuçları, Ay’ın evreleri, Ay’ın 

evreleri ile Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma hareketi arasındaki ilişkileri. 

Güneş, Dünya ve Ay: Güneş, Dünya ve Ay’ın birbirlerine göre hareketleri, 

Ay’ın Dünya etrafında dolanma yönü, Dünya’nın Güneş etrafındaki 

dolanma yönü, Dünya’dan bakıldığında Ay’ın hep aynı yüzünün 

görülmesi. 

6. Sınıf: Güneş Sistemi ve Tutulmalar / Dünya ve Evren Ünitesi. Güneş 

sistemi: Güneş sistemindeki gezegenlerin birbirleri ile karşılaştırılması, 

gezegenlerin temel özellikleri (karasal, gazsal, iç gezegen, dış gezegen), 

gezegenlerin uyduları, gezegenlerin büyüklükleri, gezegenlerin Güneş’e 

olan uzaklık sıralamaları, meteor, gök taşı, asteroit kavramları. Güneş ve 

Ay Tutulmaları: Güneş tutulmasının nasıl oluştuğu, Güneş tutulması 

esnasında Ay’ın hangi evrede olduğu, Her ay Güneş tutulmasının niçin 

olmadığı. 

7. Sınıf: Güneş Sistemi ve Ötesi / Dünya ve Evren Ünitesi. Uzay 

Araştırmaları: Uydu, uzay kirliliği, gökyüzü gözlem araçları,  yapay 

uydular, Türkiye’nin uzaya gönderdiği uydular ve görevleri, uzay 

kirliliğinin nedenleri, teknoloji ile uzay araştırmaları arasındaki ilişki, 

teleskobun yapısını ve ne işe yaradığı, teleskop çeşitleri, ışık kirliliği, 

teleskobun gök bilimin gelişimindeki önemi, rasathane (gözlemevi) 

kurulma yerlerinin seçimine ve bu yerlerin taşıdığı şartlar, Batılı 

astronomlar ve Türk-İslam astronomlarının katkıları, basit bir teleskop 

modeli hazırlamak, Gök Cisimleri: yıldız, takımyıldız, galaksi, kara delik, 

yıldız oluşum süreci, bulutsu kavramı, bulutsu örnekleri, kara delik 

kavramı, yıldız kavramı, yıldız çeşitleri, Dünya'dan bakıldığı şekliyle 

görülen yıldız gruplarının isimlendirmesi olan takımyıldızları, gök 
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cisimleri arası uzaklığın ışık yılı cinsinden ifade edilmesi, galaksilerin 

yapısı, galaksi çeşitleri, galaksi örnekleri olarak Samanyolu ve Andromeda 

galaksileri, evren kavramı. 

8. Sınıf: Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren Ünitesi. Mevsimlerin 

Oluşumu: Dünya’nın dönme ekseni, dolanma düzlemi, ısı enerjisi, 

Dünya’nın dönme ekseni, Dünya’nın dönme ekseni ile Güneş etrafındaki 

dolanma düzlemi arasındaki ilişki, Işığın birim yüzeye düşen enerji 

miktarının mevsimler üzerindeki etkisi. 

Bununla birlikte, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme 

Programı kapsamında “4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim 

Uygulamaları” alanında desteklenen  “Astronomi Modelleri İle Öğretmen 

Eğitimi” başlıklı projede, katılımcılara yukarıda da belirtildiği gibi 3. 

Sınıftan 8. sınıfa kadar temel astronomi kavramlarını içeren konular  Tablo 

3’te belirtilen etkinliklerle verilmesi hedeflenmiştir. 

Tablo 3. Projede Gerçekleştirilen Etkinlikler ile Etkinliklerde Kullanılan Yöntemler ve 

Teknikler 

No Etkinlik İsmi Teknik Yöntem 

1 Teleskoplarla Güneş gözlemi. 

(Güneş'i Gözlüyorum 

etkinliği) 

Katılımcıların teleskop 

kullanarak gözlem yapma  

Gözlem 

2 Güneş ve Dünya’nın 

Hareketleri; Güneş Saati 

yapım etkinliği 

Model yapımı ve 

uygulaması  

Uygulama 

3 Güneş Sistemini 

ölçeklendirme etkinliği 

Model yapımı ve 

uygulaması 

Arazi 

çalışması 

4 Eratosthenes: Dünya’nın 

Çevresini Ölçme etkinliği 

Model yapımı ve 

uygulaması 

Hesaplamalı 

bilim 

uygulamaları 

5 Astronomi Ağırlıklı Bilim 

Tarihi etkinliği 

Rehber eşliğinde uygulama Oyun tabanlı 

uygulamalar 

6 Güneş, Dünya ve Ay'ın 

hareketleri, mevsimlerin 

oluşumu, tutulmalar  ve Ay’ın   

Evreleri etkinliği 

Proje ekibi tarafından 

geliştirilen modellerle 

uygulama 

Grup 

çalışması 

7 Takımyıldızları Etkinliği Model yapımı ve 

uygulaması 

Grup 

çalışması 

8 Galileoskop yapımı etkinliği    Model yapımı ve 

uygulaması 

Grup 

çalışması 
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9 Newton-Einstein’ın Güneş 

Sistemi ve karadelik modeli 

etkinliği 

Proje ekibi tarafından 

geliştirilen modellerle 

uygulama 

Grup 

çalışması 

10 Planetaryum etkinliği I: 

Evrendeki gök cisimleri ve 

büyüklük kavramları   

Planetaryum ortamında 

uygulama 

Sunum ve 

gözlem 

11 Planetaryum etkinliği II: Sanal 

gökyüzü tanıtımı ve evrendeki 

vaha 

Planetaryum ortamında 

uygulama 

Sunum ve 

gözlem 

12 Planetaryum etkinliği III: 

Astronot 

Planetaryum ortamında 

uygulama 

Sunum ve 

gözlem 

13 Amatör astronomi etkinliği Powerpoint sunumu ve 

tartışma 

Sunum 

14 Big-Bang'den günümüze 

astronomi ve yaşam etkinliği 

Powerpoint sunumu ve 

tartışma 

Sunum 

15 Niçin astronomi? 

Astronominin fen eğitiminde 

yeri ve önemi etkinliği   

Powerpoint sunumu ve 

tartışma 

Sunum 

16 Yıldızların Yaşam Evreleri 

Etkinliği    

Powerpoint sunumu ve 

tartışma 

Sunum 

 

1.1. Çalışmanın Amacı ve Problem Cümlesi 

Bu çalışma, 2005 yılından günümüze kadar Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilmiş olan astronomi ağırlıklı Bilimsel 

Araştırma Projeleri (BAP) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 

Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen projelerden elde edilen bilgi 

birikimleri sonucu 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme 

Programı kapsamında desteklenen “Astronomi Modelleriyle Öğretmen 

Eğitimi” başlıklı projeyle astronomi eğitimi üzerine kurgulanmıştır. 2008 

yılından beri sürdürülen BAP ve TÜBİTAK kapsamındaki projelerde, 

gözlemevi ve planetaryum binalarının kurulması, temel astronomi 

konularının kolay bir şekilde kavratılmasında kullanabilecek basit 

modellerin geliştirilmesi, modellerin uygulamaları, gözlem, oyun ve 

birçok etkileşimli faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Beş günlük proje 

süresince yapılmış olan uygulamalarla katılımcılara birçok basit modeli 

bizzat kendileri tarafından üretme yetisi kazandırılması planlanmıştır. 

Doğanın temel işleyiş mekanizmasını içeren doğa yasalarını bireylere 

aktarmanın en iyi yollarından bir tanesi de bu alanlara karşı ilgi ve merak 

oluşturarak onlarda heyecan ve farkındalık yaratmaktır (Kalkan ve Türk 

2012). Bunu yapmanın en iyi yolu doğanın temel işleyiş mekanizmalarını 

modelleyip özellikle de insanın beş duyu organıyla algılayamadığı veya 
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farkındalık oluşturamadığı temel yapıları bireyin en iyi şekilde algılayıp 

kendisinde heyecan yaratacağı modeller oluşturmaktır.  

2. Yöntem 

Bu çalışma tek grup (kontrol grupsuz) ön-test ve son-test deneysel 

araştırma deseninde tasarlanmıştır. Bu desende deneysel işlemin etkisi tek 

bir grup üzerinde yapılan çalışmayla test ediliyor olup deneklerin bağımlı 

değişkene ilişkin ölçümleri uygulama öncesinde ön-test, sonrasında son-

test olarak aynı denekler ve aynı ölçme araçları kullanılarak elde edilmiştir. 

Bu çalışma, Bilim ve Toplum Projeleri Destekleme Programı kapsamında 

“4005 - Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları” bölümünde 

TÜBİTAK tarafından desteklenen  “Astronomi Modelleri İle Öğretmen 

Eğitimi” başlıklı projesine katılan öğretmenlerle birlikte yürütüldüğü için 

çalışmada kontrol grubu bulunmamaktadır. 

Ayrıca bu çalışmada, öğretmenlerin temel astronomi konularındaki 

hazır bulunuşlukları ve uygulanan yöntemle bunların değişimlerinin ortaya 

koyulması amaçlanmıştır. Bu açıdan düşünüldüğünde çalışmanın betimsel 

bir çalışma özelliğini taşıdığı görülmektedir. 

2.1. Hedef Kitle ve Örneklem: Projenin hedef kitlesi sınıf 

öğretmenleri, sosyal bilgiler öğretmenleri, matematik öğretmenleri, okul 

öncesi öğretmenleri ve fen bilimleri öğretmenlerinden oluşturmaktadır. 

Gönüllülük esasına göre yapılmış olan başvurularda ağırlıklı olarak fen 

bilimleri öğretmenleri tercih edilmiştir. Bununla birlikte, müfredat 

programında astronomi konularını öğretmekle yükümlü olan sınıf 

öğretmenleri, sosyal bilgiler öğretmenleri, matematik öğretmenleri, okul 

öncesi öğretmenlerinin de başvuru sayılarına bağlı olarak proje ekibi 

tarafından orantılı bir şekilde seçimi yapılarak projeye dahil edilmiştir.  

Projede katılımcı sayısı 36 olarak belirlenmiştir. Katılımcı sayısının 36 

olması, projenin gerçekleştirileceği yer olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Astronomi Merkezi’nin kapasitesi dikkate alınarak belirlenmiştir.  

Projenin hedef kitle ile uygunluğunun sağlanması için, proje içeriği 

oluşturulurken, hedef kitlenin özelliklerinden hareket edilerek etkinlik 

içerikleri oluşturulmuştur. Etkinlikler, proje ekibi tarafından “etkinlik 

belirleme kriterleri” göz önünde bulundurularak belirlenmiştir.  

Katılımcı olarak seçilen öğretmenler, ilkokul ve ortaokul müfredat 

programlarındaki temel astronomi konularını eksiksiz olarak bilmeleri 

gerekirken, yapılan birçok araştırma, öğretici konumundaki öğretmenlerin 

yeterli temel bilgilere sahip olmadıkları ve öğrencilerin de temel astronomi 

kavramlarının öğrenilmesine karşı büyük direnç gösterdiklerini ortaya 
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koymaktadır (Kalkan ve Kıroğlu, 2007; Baxter, 1989; Klein, 1982; Zeilik, 

Schau & Mattern, 1998). Bu nedenle katılımcıların projedeki hedef ve 

beklentileri ile proje ekibinin planladığı etkinlikler sonucu ortaya konulan 

hedefler örtüşmektedir. 

2.2. Veri Toplama Aracı 

Çalışmanın amacına yönelik, veri toplama aracı olarak “Astronomi 

Başarı Testi” kullanılmıştır. Katılımcıların temel astronomi konularına 

ilişkin başarılarındaki değişimi belirlemek amacıyla proje ekibi tarafından 

geliştirilen 20 çoktan seçmeli sorudan oluşan “Astronomi Başarı Testi” 

(ABT) ön test ve son test olarak uygulanmıştır. 

2.3. Verilerin Analizi 

ABT uygulanmasıyla elde edilen nicel veriler için IBM SPSS 22.0 

istatistik programı kullanılmıştır. Bu test proje öncesi (ön-test) ve proje 

sonrası (son-test) olarak uygulanmıştır. İstatistiksel analizler yapılmadan 

önce öğretmenlerin her bir testten elde ettikleri puanlar için, normallik 

varsayımı test edilmiştir. Normallik dağılımının ardından veri analizinde 

parametrik mi yoksa non-parametrik analiz tekniği kullanıp 

kullanılmayacağını belirlenmiştir. 

Astronomi Başarı Testinin normal dağılıma uygunluğunu test etmek 

amacıyla normallik testleri (Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk) 

uygulanmıştır. Bu testlerin sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4. ABT Normallik Testi Sonuçları 

 

Tablo 4’e bakıldığında ön testlerde p-değerinin 0.05’den büyük 

çıkması, bu anlamlılık düzeyinde puanların normal dağılımdan anlamlı 

(aşırı) sapma göstermediği yani uygun olduğu şeklinde yorumlanmıştır. 

Buna göre Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testi sonuçlarından 

katılımcıların Astronomi Başarı Testi puanlarının normal dağılımdan 

anlamlı bir farklılık göstermediği görülmüştür (p>0.05).  

Son testlerde p-değerinin 0.05’den küçük çıkması, bu anlamlılık 

düzeyinde puanların normal dağılımdan anlamlı (aşırı) sapma gösterdiği 

yani uygun olmadığı şeklinde yorumlanır. Veriler normal dağılmadığı için  

non-parametrik testlerden Mann-Whitney U Testi uygulanmıştır. 
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Buradan hareketle ABT verilerinin analizinde non-parametrik analiz 

tekniklerinin kullanılmasına karar verilmiştir. 

Katılımcıların astronomi başarılarına ilişkin betimsel istatistikler Tablo 

5’de verilmiştir. 

Tablo 5. Akademik Başarı Betimsel İstatistikleri 

 

Tablo 5’ye göre başarı testi puanlarına ait aritmetik ortalama değerleri 

son testte artış göstermiştir. Katılımcıların ön test astronomi başarı 

puanlarının gruplara göre birbirinden anlamlı farklılaşıp farklılaşmadığını 

belirlemek için non-parametrik testlerden Mann-Whitney U Testi 

uygulanmıştır ve Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Mann-Whitney U Testi 

 

Tablo 6’ya göre ön-test ve son-test başarı puanları arasında ((p<0.05) 

olduğu için) anlamlı farklılıkların olduğu sonucu çıkmaktadır. Sonuçta, 

uygulanan projenin öğretmenlerin başarılarını olumlu yönde artırdığı 

söylenebilir. Elde edilen bulgular bir hafta boyunca gerçekleştirilen 

etkinliklerin çalışma grubunun başarısını artırdığını ortaya çıkartmıştır. 

3. Bulgular ve Tartışma 

3.1. Ön-Test Puanlarının Madde Bazında Değerlendirilmesi 

Ön-test puanlarına baktığımızda en düşük 30 en yüksek 100 puan 

alındığı görülmüştür. Öğretmenlerin ön-teste verdikleri yanıtlara ait 

frekans ve yüzde değerleri tablo 7’de verilmektedir.  

Tablo 7. Ön-Test Puanları 

Ön-Test Puanları  Frekans (f) Yüzde (%) 

30   1 2,8 

35   1 2,8 

40   4 11,1 

45   2 5,6 

50   6 16,7 

55   4 11,1 

60   6 16,7 



86 
 

65   1 2,8 

70   5 13,9 

75   2 5,6 

80   2 5,6 

90   1 2,8 

100   1 2,8 

 

Tablo 7’e baktığımızda proje uygulamasına başlamadan önce 

öğretmelerin başarılarının orta derecede olduğu görülmektedir. Başarı 

testinden 14 öğretmen 30 ve 50 puan arasında not alırken; 11 öğretmen de 

55 ve 65 puan arasında notlar almışlardır. Proje hakkında bir bilgileri 

olmamasına rağmen 75 ve üzeri puan alan öğretmen sayısı ise 11’dir. Elde 

edilen bu bulgu öğretmenlerin astronomi eğitimi üzerinde orta derecede 

bilgi sahibi olduklarını ortaya çıkartmıştır. 

3.2. Son-Test Puanlarının Madde Bazında Değerlendirilmesi 

      Son test puanlarına göre katılımcıların en düşük 55 en yüksek 100 puan 

aldığı görülmektedir. Öğretmenlerin son teste verdikleri yanıtlara ait 

frekans ve yüzde değerleri tablo 8’de verilmektedir.  

 

Tablo 8. Son-Test Puanları 

Ön-Test Puanları  Frekans (f) Yüzde (%) 

55   2 5,6 

60   1 2,8 

65   2 5,6 

75   3 8,3 

80   8 22,2 

85   5 13,9 

90   3 8,3 

95   8 22,2 

100   4 11,1 

 

Tablo 8’e baktığımızda proje uygulamasından sonra öğretmelerin 

başarılarının arttığı anlaşılmaktadır. Başarı testi sonuçlarına göre en düşük 

55 puan alan 2 öğretmen; 60 puan alan 1 öğretmen; 65 puan alan 1 

öğretmen; 75 puan alan 3 öğretmen; 80 puan alan 8 öğretmen; 85 puan alan 

5 öğretmen; 90 puan alan 3 öğretmen; 95 puan alan 8 öğretmen ve 100 

puan alan 4 öğretmen bulunmaktadır.  Elde edilen bu bulgular, uygulanan 

başarı testinin öğretmenlerin astronomi eğitimi üzerinde olumlu katkılar 

sağladığını ortaya çıkartmıştır. 
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Tablo 9.  Soruların Ön test ve Son testlerine Göre  Başarı  Durumlarının Değişimi 

 

Şekil 1.  Soruların Ön-test ve Son-testlerine Göre  Başarı  Durumlarının Değişimi 

 

        Şekil 1, proje kapsamında uygulanan ön-test ve son-testlerin  başarı  

durumlarına bağlı olarak değişimlerini göstermektedir. Şekilden de 

görüleceği gibi katılımcıların belli konularda hazır bulunuşlukları oldukça 

yüksek olurken bazı konularda ise yeterli miktarda olmadığı 

gözlenmektedir. Bununla birlikte projede uygulanan etkinliklerin belli 

konularda başarı getirirken belli konuların öğretiminde ise başarılı 

olmadığı görülmektedir. 
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4. Sonuç 

Elde edilen bulguların ışığı altında projenin öğretmenlerin başarılarını 

arttırdığı ortaya çıkmıştır. Ön-test ve son-test başarı puanları arasında 

anlamlı bir farklılığın çıkması uygulanan etkinliklerin başarıyı artırdığı 

şeklinde yorumlanabilir. Öğretmenler bir hafta boyunca yaklaşık 21 

etkinlikle birlikte yeni öğrenmeler elde etmişlerdir. Öğretmenlerin yeni 

öğrenmeleri sonucunda başarılarının olumlu yönde arttığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Tablo 7’e baktığımızda proje uygulamasına başlamadan önce 

öğretmelerin başarılarının orta derecede olduğu anlaşılmaktadır. Başarı 

testinden 14 öğretmen 30 ve 50 puan arasında not alırken; 11 öğretmen de 

55 ve 65 puan arasında notlar almışlardır. Proje hakkında bir bilgileri 

olmamasına rağmen 75 ve üzeri puan alan öğretmen sayısı ise 11’dir. Elde 

edilen bu bulgu öğretmenlerin astronomi eğitimi üzerinde orta derecede 

bilgi sahibi olduklarını ortaya çıkartmıştır.  

Bununla birlikte Tablo 8’e baktığımızda, proje uygulamasından sonra 

öğretmelerin başarılarının arttığı anlaşılmaktadır. Başarı testi sonuçlarına 

göre en düşük 55 puan alan 2 öğretmen; 60 puan alan 1 öğretmen; 65 puan 

alan 1 öğretmen; 75 puan alan 3 öğretmen; 80 puan alan 8 öğretmen; 85 

puan alan 5 öğretmen; 90 puan alan 3 öğretmen; 95 puan alan 8 öğretmen 

ve 100 puan alan 4 öğretmen bulunmaktadır.  Elde edilen bu bulgular, 

uygulanan etkinliklerin öğretmenlerin astronomi eğitimi üzerinde olumlu 

katkılar sağladığını ortaya çıkartmıştır. 

Şekil 1’deki grafik incelendiğinde, ön test ve son test sonucu elde edilen 

başarı durumlarının değişimi her bir soruya bağlı olarak değiştiği 

görülmektedir. 4. Soru (ön test: 86.1, son test: 80.6), 5. soru (ön test: 94.4, 

son test: 97.2)  ve 16. soru (ön test: 86.1, son test: 80.6) katılımcıların hem 

ön-testte hem de son-testte en başarılı oldukları ve değişimin en az olduğu 

sorular olmuştur. Bunlardan 4. ve 16. sorular, katılımcıların günlük 

yaşantılarında sürekli karşılaştıkları ve doğal olarak da deneyimledikleri 

konularla ilgili sorular olduğu için başarı göstermelerinin doğal olduğu 

düşünülmektedir. Bununla beraber, “Ay’ın daima aynı yüzünü 

görmemizin temel nedeni nedir?” başlıklı 5. soruya katılımcıların %94.4 

oranında doğru cevap vermelerinin en önemli sebebi, ortaokul fen konuları 

içerisinde “Ay’ın Dünya etrafındaki dolanma süresiyle, kendi ekseni 

etrafında dönme süresinin eşit olması” bilgisini verilmesi olduğu 

düşünülmektedir. Bu soruya doğru cevap veren öğretmenlerimize “Bu 

kanıya nasıl ulaştınız?, bunu gösterebilir misiniz?” diye sorulduğunda 

büyük bir çoğunluğunun bunu gösteremediği gözlenmiştir. Bu durum, 
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öğretmenlerimizin bu konuyu bilgi düzeyinde bildikleri fakat kavrama 

düzeyinde zayıf olduklarını göstermektedir.  

Şekil 1. incelendiğinde, 9. soru (ön-test: 41.7, son-test: 52.8) ve 11. soru 

(ön-test: 44.4, son-test: 52.8)  katılımcıların hem ön-testte hem de son-

testte en başarısız oldukları ve değişimin düşük olduğu sorular olmuştur. 

Bu konular, fen konuları içerisinde çok az yer kaplamakla birlikte projemiz 

kapsamında bu konularla ilgili model oluşturmaya dönük bir etkinliğimiz 

olmamıştır. Bununla birlikte PowerPoint sunumu olarak verilmiştir. Bu da 

göstermektedir ki, sunun tekniği modellerle öğretimin yanında daha az 

etkili olduğu şeklindedir.   

Yine şekil 1. incelendiğinde, 9. ve 11. soruların dışında, bu çalışmaya 

konu olan “Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi” başlıklı proje 

oldukça başarılı olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, başarı 

değişiminin en fazla olduğu sorular ise, 2. soru (ön-test: 30.6, son-test: 

88.9), 14. soru (ön-test: 16.7, son-test: 77.8),  17. Soru (ön-test: 36.1, son-

test: 97.2), 18. Soru (ön-test: 44.4, son-test: 88.9) ve 20. soru (ön-test: 30.6, 

son-test: 86.1) olmuştur. Bu soruların ön-test başarı durumlarının düşük 

olması, katılımcıların bilgi durumlarının ölçmesinden ziyade bu 

alanlardaki kavrama durumlarını ölçmelerine dönük sorular olması 

nedeniyle olduğu düşünülmektedir. Yine bu soruların son testlerinde 

oldukça başarı göstermeleri, proje kapsamında uygulanan model geliştirme 

ve kullanma etkinliklerinin başarılı olduğu düşünülmektedir. 

Astronomi Başarı Testinde kullanılan soruların bir kısmı literatürde 

uzun zamandır kullanılan soru türleri olmalarıyla birlikte, yaklaşık 9 soru, 

proje ekibinin uzun zamandır çalışmaları sonucunda ve değişik testlerden 

geçirilerek elde edilen sorulardan oluşmaktadır. Bununla birlikte ABT deki 

toplam yirmi sorunun her biri Fen Bilimleri Müfredat Programı 

içerisindeki 3. sınıftan 8. sınıfa kadar olan astronomi konularını 

kapsayacak şekilde hazırlanmış olması önem arz etmektedir. Çünkü 

öğretici konumundaki öğretmenlerin bu alandaki hazır bulunuşlukları ve 

bu konuları kavramaya dönük durumlarını ortaya koyması açısından da 

önem taşımaktadır. Bu projede uygulanan ABT’inin her bir sorusu ile ilgili 

öğretmenlerin başarı durumu ilgili konuların veriliş yöntemleri, projede 

kullanılan yenilikçi yöntemlerle olan ilişkilerinin araştırılması yönünde de 

önemli olduğu düşünülmektedir. Çünkü, yapılan birçok ulusal ve 

uluslararası çalışmalarda temel astronomi konularında öğretmenlerin 

yeterli düzeylerde hazır bulunuşluklara sahip olmadığı gibi, konuyla ilgili 

bazı astronomi kavramlarının öğreniminde de zorluk çektikleri ortaya 

koyulmaktadır. Bu nedenle bu projeden elde edilen verilerin 
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değerlendirilmesi sonucunda fen bilimleri alanında, dolayısıyla temel 

astronomi konuların öğretimi açısından yararlı olduğu düşünülmektedir. 

Projenin, ulusal kaynakların bilim ve toplum alanında yaygınlaşmasına 

katkı sağlayıcı ve bu konuda uyandırdığı ilgiyle yeni projeleri, bilim ve 

toplum ile ilgili alanlarda yeni uygulama çalışmalarını teşvik edici nitelikte 

olduğu düşünülmektedir. İnsanlığın hem bilimsel hem de felsefi olarak 

evrene ve tarihine açılan kapısı olan astronomi yüzyıllar boyu gelişimini 

sürdürerek içinde bulunduğumuz uzay çağının yaşamımıza girmesini 

sağlamıştır. Günümüzde uzay çağının her yönüyle günlük yaşamımıza 

giren kavramları, astronomi kültürünü ve onun eğitimini vazgeçilmez bir 

konuma getirmiştir. Bu nedenle, gece-gündüz döngüsü, Güneş-Dünya-

Ay’ın hareketleri, tutulmalar, Ay’ın evreleri, mevsimlerin oluşumu, 

evrensel büyüklük ve uzaklık, takımyıldızlar, Dünya’nın şekli ve 

yerçekimi gibi astronominin temel kavramlarının projenin belirlenmiş 

temel felsefesine göre görselleştirilerek etkileşimli olarak verilmesi, bu 

alanda bir heyecan yaratacağı ve öğretmenlerin gelecekte astronomiye ve 

bilime karşı olumlu farkındalıklar oluşturarak yeni projelerin yolunun 

açacağı beklenmektedir. 

Projedeki etkinlikler planlanırken temel olarak iki özellik ön planda 

tutulmuştur. Birincisi, etkinliklerin, literatürde astronominin temel 

konuları olarak belirlenen gece-gündüz döngüsü, Güneş-Dünya-Ay’ın 

hareketleri, tutulmalar, Ay’ın evreleri, mevsimlerin oluşumu, evrensel 

büyüklük ve uzaklık, takımyıldızlar, Dünya’nın şekli ve yerçekimi (bu 

konular müfredat programlarımızda öğretilen astronomi konuları ile büyük 

ölçüde örtüşmektedir.) konuları ile örtüşmesidir. İkincisi ise, etkinliklerde 

kullanılan modellerin kolay üretilebilir ve anlaşılır olmasıdır. Bu nedenle 

projemize katılan öğretmenlerimizin kendi okullarında bu modelleri 

rahatlıkla kullanacakları ve dolayısıyla bunların kalıcı olacakları 

düşünülmektedir. Bununla birlikte, modellerle yapılan öğretimin 

öğrencilerin astronomiye yönelik olumlu tutum geliştirmelerinde etkili 

olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrenciler, modellerle yapılan astronomi 

öğretiminin, öğrenmelerini kolaylaştırıp, daha iyi kavrayabilmelerine yol 

açtığı ve bunun neticesinde kalıcı öğrenme sağladıkları yönünde görüş 

bildirmişlerdir. Bu sonuçlardan yola çıkarak astronomi eğitiminde 

“modellerin kullanımının ve üretiminin yaygınlaştırılması önerilmiştir 

(Türk ve Kalkan, 2015).  

Projenin, ulusal kaynakların bilim ve toplum alanında yaygınlaşmasına 

katkı sağlayıcı ve bu konuda uyandırdığı ilgiyle yeni projeleri, bilim ve 

toplum ile ilgili alanlarda yeni uygulama çalışmalarını teşvik edici niteliği 

olduğu düşünülmektedir. Öğretici konumdaki öğretmenlerin temel 
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astronomi konularında günümüzün bilimsel açıklamalarıyla uyuşmayan 

yanlış bilgilere sahip olmaları bu tür projelerin çoğaltılması ve 

yaygınlaştırılması ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.     

Teşekkür 

     Bu çalışma, (“Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi” 118B132 

nolu proje) 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları 

kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. 
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1. Giriş 

İnsanoğlu, var olduğu günden beri doğayı ve evreni merak etmiş, onu 

tanımaya, temel işleyiş mekanizmasını algılamaya ve edindiği deneyimleri 

kendi yaşamını kolaylaştıracak şekilde kullanmaya çalışmıştır. En eski 

bilim dallarından biri olan astronomi, insanın kendisini ve çevresini 

anlama sürecine çok büyük etkisi olmuştur. İlk çağlardan bu yana, 

Güneş’in ve Ay’ın doğup batması, Ay’ın birbirini takip eden gecelerdeki 

farklı görüntüleri, yıldızların gökyüzünde meydana getirdiği muazzam 

manzaralar, farklı mevsimlerin yaşanması gibi birçok kendini tekrarlayan 

olaylar insanların ilgisini çekerek bilimin ve bilimsel düşüncenin gelişimi 

üzerinde çok büyük etki yaratmıştır. Bu olaylara anlam verebilmek için 

yapılan gözlemler ve ortaya koyulan kanıtlar, hem astronominin hem de 

bilimsel süreçlerin gelişiminin önünü açmıştır. Galileo’nun teleskopu ilk 

defa gökyüzüne çevirmesi, bir dönüm noktası oluşturarak insanlığın 

doğayı ve evreni anlama sürecine hız kazandırmıştır. İnsanlığın hem 

bilimsel hem de felsefi olarak evrene ve kendi tarihine açılan kapısı olan 

astronomi yüzyıllar boyu gelişimini sürdürerek içinde bulunduğumuz uzay 

çağının yaşamımıza girmesini sağlamıştır. Günümüzde ise uzay çağının 

her yönüyle günlük yaşamımıza giren kavramları, astronomi kültürünü ve 

onun eğitimini vazgeçilmez bir konuma getirmiştir.  

Astronomi çok eski bir bilim dalı olmasına karşın, astronomi eğitimi ile 

ilgili yapılan çalışmaların çok eskiye dayanmaması dikkat çekicidir. 

Özellikle gelişmiş ülkeler astronomi eğitimi-öğretimine yatırım yaparak 

fen programlarını geliştirme yoluna gitmişlerdir. Bu sayede öğrencilerinin 

fen ve matematik derslerine karşı olan olumlu tutumlarını arttırmışlardır 

(Koçer ve diğ., 2003). Yapılan araştırmalar sonucunda ilköğretim 

öğrencilerinin en çok merak ettiği ve en çok öğrenmek istediği konular 

arasında astronomi kavramlarının olduğu belirtilmiştir. K-4 ve K-6 

seviyeleri arasında 2534 öğrenciyle yapılan bir çalışmada fen bilgisi 

dersinde en çok öğrenmek veya görmek istedikleri konular sorulmuş, 

alınan cevaplar sonucunda astronomi konularının çoğunlukta olduğu 

görülmüştür. Bir başka çalışmada ise öğrencilerin K-3 seviyesine kadar 

ilgilerini en çok hayvan ve bitki yaşamı gibi konuların çektiği; K-5 ve daha 

üst seviyelerde ise ilgilerinin astronomiyle ilgili konulara kaydığı 
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belirlenmiştir. Özetle, öğrenciler astronomiyle ilgili olaylara karşı oldukça 

meraklı oldukları görülmektedir(Baxter, 1989). 

Benzer bir çalışma Türkiye’nin değişik şehirlerinden (Samsun, Ordu, 

Amasya, İstanbul, Diyarbakır, Giresun, Tokat, Antalya)  seçilen 3478 

ortaokul öğrencisine  “Her şeyin cevabını bilen sihirli bir küreniz olsaydı, 

ona en çok merak ettiğiniz hangi üç soruyu sorardınız?” sorusunu içeren 

bir anket uygulanarak yapılmıştır (Kalkan ve Türk, 2012). Öğrencilerin 

sormuş oldukları sorular içerik analizi çerçevesinde alanında uzman 4 

araştırmacı tarafından farklı zamanlarda analiz edilerek sınıflandırılmıştır. 

Farklı sosyoekonomik ve kültürel çevrelerde yaşayan öğrencilerin en çok 

ilgi duydukları alanlar belirlenmiştir. Çalışmanın genel sonuçları Tablo 

1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Öğrencilerin En Çok Merak Ettiği Alanların Oranları 

Kategori % 
Eğitim 35 

Gelecekle İlgili 83,2 

İnançlar 10,1 

Ölüm Korkusu 17,3 

Kendisi, Ailesi ve Arkadaşlarına ilişkin Kaygılar 9,2 

Türkiye ve Dünya Siyaseti  9,5 

Güncel Konular 8,4 

Sosyal Bilimler 1,7 

Fen Bilimleri 18,5 

 

Not: Tablo 1 incelendiğinde oranların toplamı %100’ün üzerinde 

çıkmaktadır. Bunun nedeni her bir öğrencinin en az bir, en fazla üç soru 

sormasının istenmesi, toplamda %100’ün üzerine çıkmasına neden 

olmuştur. Örneğin katılımcıların gelecekle ilgili sorularının toplam oranı 

%83.2dir. Bunun anlamı; öğrencilerin %83,2’sinin sormuş olduğu üç 

sorudan en az birinin gelecekle ilgili bir sorusunun olmasıdır. 

Öğrencilerin sormuş oldukları soruların büyük çoğunluğu “gelecek” 

kaygısı içermektedir. Fakat sorulan sorulara eğitim boyutundan 

baktığımızda soruların %18,5’i fen bilimleri kavramlarıyla ilgili olduğu 

görülmektedir. Fen bilimleri çok sayıda disiplinden oluşmaktadır. 

Öğrencilerin fen bilimleri içerisinde sorduğu soruların disiplinlere göre 

dağılımı Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Fen Bilimleri İçerisinde En Çok Merak Duydukları Alanlar 

Kategori % 
Astronomi 51,7 

Fizik 12,8 

Kimya 4,7 

Biyoloji 21,1 

Matematik 8,7 

 

Sorulan soruların fen bilimleri içerisindeki dağılımları;%51,7 ile 

Astronomi, %22,1 ile Biyoloji, %12,8 ile Fizik, %8,7 ile Matematik ve 

%4,7 ile Kimya olduğu görülmektedir. Öğrencilerin, en çok merak ettiği 

ve ilgi duyduğu alanın astronomiyle ilgili konular olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin en çok merak ettikleri ve ilgi duydukları alan astronomi 

olmasına rağmen, yapılan birçok araştırma, öğretici konumundaki 

öğretmenlerin yeterli temel bilgilere sahip olmadıkları ve öğrencilerin de 

temel astronomi kavramlarının öğrenilmesine karşı büyük direnç 

gösterdiklerini ortaya koymaktadır (Kalkan ve Kıroğlu, 2007; Baxter, 

1989; Klein, 1982; Trumper, 2000, 2001; Vosniadou&Brewer, 1992; 

Zeilik, Schau&Mattern, 1998).  

Öğrencilerin astronomi kavramları veya olaylarıyla ilgili çok sayıda 

alternatif fikirlere sahip olmalarının çeşitli nedenleri olduğu farklı 

çalışmalarla ortaya koyulmuştur. Öğretici konumdaki öğretmenlerin 

doğanın temel işleyiş mekanizmalarını iyi kavrayamamaları, günümüzün 

bilimsel açıklamalarıyla uyuşmayan yanlış bilgilere sahip olmaları ve bu 

alanda öğrencilerde yeterli heyecan ve farkındalık oluşturamamaları bu 

nedenlerin en önemlileridir. Bu eksikliklerin sonucunda öğretmenler 

astronomi konularını anlatırken astronomi kavramları yerine alternatif 

kavramlar kullanma eğilimi göstermektedirler (Kalkan ve Kıroğlu, 2007; 

Kalkan ve diğ., 2014; Kıroğlu, 2015; Mant&Summers, 1993; 

Pasachoff&Percy, 1990; Pasachoff&Percy, 2005; Türk, Şener ve Kalkan, 

2015). Bununla birlikte, ilköğretim öğretmenlerinin çoğunun özellikle 

astronomi bilgisi açısından yetersiz olduğu, astronomi kavramlarının 

öğrencilerin zihinsel gelişimlerine uygun öğretim teknikleriyle 

öğretilmediği ve bunun sonucunda öğrencilerin astronomi konularını 

anlamakta zorlandığını zorlandıkları belirtmiştir (Kalkan ve Kıroğlu, 2007; 

Kalkan ve diğ., 2014; Kıroğlu, 2015). 

Astronomi eğitimiyle ilgili literatür incelendiğinde, gece-gündüz 

döngüsü, Güneş-Dünya-Ay’ın hareketleri, tutulmalar, Ay’ın evreleri, 

mevsimlerin oluşumu, evrensel büyüklük ve uzaklık, takımyıldızlar, 

Dünya’nın şekli ve yerçekimi gibi kavramların araştırmacılar tarafından 

astronominin temel kavramları olarak kabul edildiği görülmektedir 
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(Baxter, 1989; Bisard, Aron, Francek& Nelson 1994). Bu kavramlar, Türk 

eğitim sistemi içerisindeki müfredat programlarında ilkokul üçüncü 

sınıftan ortaokul sekizinci sınıfa kadar fen bilimleri ders konuları 

çerçevesinde verilmekte, diğer dersler içerisinde de dolaylı olarak 

anlatılmaktadır. 

Bununla birlikte, astronomi eğitimi çalışmaları derinlemesine 

incelendikten sonra bu projelerin gerçekleştirilmesine karar verilmesinin 

temel gerekçeleri aşağıda listelenmiştir:  

•Astronomi kavramlarının öğrenciler için dikkat çekici kavramlar 

olması ve bu kavramlara ilişkin olarak öğrencilerin çeşitli kavram 

yanılgılarına ve yanlış zihinsel modellere sahip olması. 

•Astronomi kavramlarının öğrenciler için bilişsel ve duyusal açıdan son 

derece kritik olan ilköğretim döneminde doğru ve gereği kadar öğretilmesi 

çok önemlidir. Bu dönemlerde yanlış veya eksik öğrenilen bilgilerin ileride 

bilimsel gerçeklere uygun olarak düzeltilmesinin çok daha zor olması. 

•Öğrencilerin astronomi kavramlarını bilimsel modellere uygun 

öğrenmesine fırsat verecek pedagojik çalışmaların az olması. 

•Öğrencilerin astronomi kavramlarını öğrenmede zorluk çekmesi ve bu 

zorluğa çözüm olabilecek somut materyallerin fazla kullanılmaması. 

•Bilimsel süreç becerilerini geliştirmek için ülkemizde model 

geliştirme ve kullanımının yeterli düzeyde olmaması. 

•Astronomi eğitiminin okullarda genellikle iki boyutlu diyagramlar 

üzerinde yapılması. 

•Astronomi eğitimi çalışmalarında öğrencilerin bizzat kendilerinin 

dokunarak, manipüle ederek öğrenmelerini sağlayacak modellerin 

geliştirilmemesi ve kullanılmaması. 

Yukarıda sözü edilen tüm gerekçelerden ve bu sorunları ortadan 

kaldıracak öğretici konumundaki öğretmenlerin temel astronomi 

konularında yeterli bilgiye sahip olmamalarından dolayı bu projelerin, 

astronomi eğitimi alanında duyulan ihtiyacı gidereceği gibi gelecekteki 

pek çok benzer eğitimin yapılmasının da yolunu açacağı düşünülmektedir. 

Bu çalışma 2005 yılından bu zamana kadar Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde astronomi ağırlıklı eğitim projelerinin 

hayata geçirilmesi esnasında astronomi eğitiminin gelişimi ve 

güncellenmesi üzerine kurgulanmıştır. Bu projeler; Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve Türkiye Bilimsel ve 

Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) projelerinden oluşmaktadır.  
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Bunlar:  

1.2008-2011 yıllarında tamamlanan yürütücülüğünü Prof. Dr. Hüseyin 

Kalkan’ın yaptığı EF-112 numaralı “Samsun ve çevre illerde İlköğretim, 

Ortaöğretim ve Üniversite düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin 

astronomi alanındaki temel bilgileri bir Planetaryum ortamında verilmesi 

sonucu bu alandaki kavram değişimlerinin incelenmesi ve bir astronomi 

eğitimi ve araştırma merkezinin kurulması” başlıklı OMÜ BAP projesi. 

2.1511-BİLİM MERKEZLERİ-2014-BM-01 çağrı kodlu ve 1150142 

numaralı “Dünyamız ve Uzay Temasına Yönelik Model ve Sergilerin 

Tasarlanıp, Geliştirilip, Üretilmesi” başlıklı TÜBİTAK kapsamındaki 

TEYDEP projesi. 

3. 2009-2010 yıllarında tamamlanan PYO.EGF.1904.09.003 numaralı 

“İlköğretim Temel Astronomi Kavramlarının Öğretimi” başlıklı OMÜ 

BAP projesi. 

4. 2013-2015 yıllarında tamamlanan PYO.EGF.1904.13.005 numaralı 

“Ortaokul Astronomi Konularının Modeller Yardımıyla Öğretilmesinin 

Öğrencilerin Akademik Başarı ve Tutumlarına Etkisi” başlıklı OMÜ BAP 

projesi. 

5. 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Kapsamında TÜBİTAK 

tarafından desteklenen Projeler: Proje No: 111B041, “Yaşadığım Gezegeni 

Öğreniyorum I” (01.08.2011 – 01.12.2011), Proje No: 112B070, 

“Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum II” (Büyüklük ve Uzaklık 

Kavramları)”, (01.07.2012 – 01.07.2013), Proje No: 115B224, “Yaşadığım 

Gezegeni Öğreniyorum IV” (Yaşamımızda Güneş’in Yeri)”, (01.05.2015 

– 15.10.2015), Proje No: 117B326, “Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum 

V” (01.05.2017 – 15.12.2017) ve “Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum VI” 

(01.05.2018 – 10.12.2018) projelerden oluşmaktadır. 

6. 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı 

tarafından desteklenen “Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi” 

başlıklı proje. (01.05.2018 – 16.11.2018)  

Burada 1.2.3 ve 4 numaraları ile belirtilen projeler, astronomi eğitimi 

için alt yapı oluşturma ve astronomi kavramlarının öğretilmesinde 

kullanılan deney araçlarının üretilme süreçlerinden oluşmaktadır. Bununla 

birlikte, “Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum 1.2.3.4.5 ve 6” başlıklı 

projeler 2011 yılından 2018 yılına kadar TÜBİTAK Doğa Eğitimi ve Bilim 

Okulları kapsamında desteklediği eğitim projelerinden oluşmaktadır. 4005 

Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı tarafından 

desteklenen “Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi” başlıklı proje ise 

temel astronomi konularının öğretiminde model üretme ve kullanımı 

üzerine kurgulanmıştır. 
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1.1. Projelerin Amacı ve Problem Cümlesi 

Bu çalışma, 2005 yılından beri Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde 

yapılmakta olan astronomi ağırlıklı Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) 

kapsamındaki projeler, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

(TÜBİTAK) tarafından 2011 yılından beri altıncı defa 4004 Doğa Eğitimi 

ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen “Yaşadığım Gezegeni 

Öğreniyorum” başlıklı projeler ile 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları 

Destekleme Programı kapsamında desteklenen “Astronomi Modelleriyle 

Öğretmen Eğitimi” başlıklı projenin geliştirilerek astronomi eğitiminde 

kullanımı üzerine kurgulanmıştır.  

2. Yöntem 

2005-2018 yılları arasında gerçekleştirilen BAP ve TÜBİTAK 

projelerinde genellikle nicel ve nitel veri toplama yöntemleri birlikte 

kullanılmıştır. Proje süresince öğretmenlerin temel astronomi 

kavramlarıyla ilgili bilimsel bilgilerindeki değişimi belirleyebilmek için 

ön-test ve son-testler uygulanmıştır. Bu testlerin ilki 2007yılında EF-112 

numaralı “Samsun ve çevre illerde İlköğretim, Ortaöğretim ve Üniversite 

düzeylerinde eğitim gören öğrencilerin astronomi alanındaki temel 

bilgileri bir planetaryum ortamında verilmesi sonucu bu alandaki kavram 

değişimlerinin incelenmesi ve bir astronomi eğitimi ve araştırma 

merkezinin kurulması” başlıklı OMÜ BAP projesi için gerçekleştirilmiştir. 

Daha sonra bu testler, 2011 yılında gerçekleştirilmeye başlayan 

TÜBİTAK’ın Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenen 

“Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum” başlıklı projelerde geliştirilerek 

çoktan seçmeli 20 sorudan oluşan “Astronomi Başarı Testi” olarak 

isimlendirilerek son halini almıştır.   

•Proje ekibi tarafından geliştirilen “Astronomi Başarı Testi” isimli test, 

proje öncesi ön-test ve proje sonrası son-test olarak uygulanmıştır.  

•Bununla birlikte, öğretmenlerin astronomi konularına ilişkin bilgilerini 

ve proje sonucu bu bilgilerindeki değişimi derinlemesine belirleyebilmek 

amacıyla katılımcılara “Astronomi Açık Uçlu Soru Formu” uygulanmıştır. 

Formda proje konularıyla ilgili 21 soru bulunmaktadır. 

•Öğretmen, öğretmen adayı ve öğrencilerin uygulamalı etkinlikler 

sonucunda astronomiye yönelik tutumlarındaki değişimi belirlemek 

amacıyla “Astronomi Tutum Ölçeği” proje öncesi ve proje sonrası 

uygulanmıştır.  

•Projelerde, proje süresince yapılacak tüm etkinlikler mümkün 

olduğunca kamerayla kayıt altına alınmıştır.  

Proje süresince elde edilen nitel ve nicel verilerin analizi bilgisayar 

programı kullanılarak yapılmıştır. Soru formu ve gözlem yoluyla elde 
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edilen nitel veriler ise içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. 

TÜBİTAK tarafından desteklenen “Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum” 

başlıklı projeler iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar; “Astronomi Bilim 

Okulu” ve “Dünya’nın Çevresini Ölçme” etkinlikleridir. 

2.1.Astronomi Bilim Okulu:  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Astronomi Merkezi’nde gerçekleştirilen 

“Astronomi Bilim Okulu” etkinliği üç aşamada gerçekleştirilmektedir. 

Bunlar: “Öğrencilerle Astronomi Bilim Okulu”, “Öğretmenlerle 

Astronomi Bilim Okulu” ve “Öğretmen Adaylarıyla Astronomi Bilim 

Okulu” dur. Astronomi Bilim Okulunun hedefi, Eratosthenes’in M.Ö. 3. 

yüzyıllarında gerçekleştirmiş olduğu Dünya’nın çevresini ölçme yöntemi 

esas alınarak, temel astronomi alanındaki birçok bilginin katılımcılara 

çeşitli etkinliklerle kazandırılması planlanmaktadır. Bu çerçevede, her bir 

bilim okulundaki katılımcıların bilgi seviyelerine bağlı olarak projenin 

amacına yönelik dörder günlük etkinlik ve uygulamalar hazırlanmıştır. 

2.2. Dünya’nın Çevresini Ölçme Etkinliği 

Bu etkinlikte, Eratosthenes’in M.Ö. 276 yılında Mısır’ın İskenderiye ve 

Syene şehirlerinde öğle saatlerinde dik duran çubukların oluşturduğu gölge 

boylarını ölçerek gerçekleştirmiş olduğu Dünya’nın çevresini ölçme 

yönteminin benzeri kullanılmaktadır. “Dünya’nın Çevresini Ölçme 

Etkinliği”, aynı boylamda bulunan 20 farklı şehirden 30 öğretmenin ve 

yaklaşık 900 ortaokul öğrencisinin katılımı ile gerçekleşmektedir. İllerin 

yaklaşık yarısı güney, diğer yarısı ise kuzey illeri olacak şekilde 

seçilmektedir. Seçilen iller, biri güneyde, diğeri ise kuzeyde aynı boylam 

üzerinde olacak şekilde ikişer ikişer eşleştirilmektedir. Eşleşen illerin 

öğretmenleri "Öğretmenlerle Bilim Okulu" etkinliğinde tanışarak ölçüm 

için neler yapacaklarının programını ve hazırlıklarını birlikte 

planlamaktadırlar. Eşleşen her iki il aynı boylam üzerinde olacak şekilde 

eşleşmekte ve karşılıklı olarak o boylamın öğle saatinde, aynı zamanda 

ölçüm yapmaktadırlar. 

2.3.Etkinliklerde Kullanılan Yöntemler ve Teknikler 

2.3.1. Gözlem tekniği: Teleskoplarla Güneş Gözlemi. (Güneş'i 

Gözlüyorum Etkinliği), Çıplak Gözle ve Teleskoplarla Gökyüzü Gözlemi 

(Ne, Nerede?). 

2.3.2. Arazi Çalışmaları Tekniği: Eratosthenes’in Dünya’nın 

Çevresini Ölçme uygulaması, Güneş Sistemini Ölçeklendirme Etkinliği. 

2.3.3. Oyun Tekniği: Astronomi Ağırlıklı Bilim Tarihi Etkinliği. 

2.3.4.  Atölye Çalışmaları Tekniği: Güneş, Dünya ve Ay'ın 

Hareketleri, Mevsimlerin Oluşumu, Tutulmalar ve Ay’ın Evreleri 
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Etkinliği, Takımyıldızları Etkinliği, Gökyüzü Gözlem Araçları  (Teleskop 

ve Galileskop Yapımı) Etkinliği.  

2.3.5.  Diğer yöntem ve teknikler: Planetaryum Etkinliği I: Evrendeki 

Gök Cisimleri ve Büyüklük Kavramları, Newton ve Einstein'ın Evren 

Modellemeleri Etkinliği, Planetaryum Etkinliği II: Sanal Gökyüzü 

Tanıtımı, Planetaryum Etkinliği III: Astronot, Planetaryum Etkinliği IV: 

Evrendeki Vaha, Amatör Astronomi Etkinliği ve Big-Bang'den Günümüze 

Astronomi ve Yaşam Etkinliği.  

2.4. Araştırmanın Örneklemi 

Projelerin örneklem gruplarını, Türkiye’nin değişik illerinden 

başvuruda bulunan ortaokul öğretmenleri oluşturmaktadır. 

3.Bulgular 

2005-2018 yılları arasında BAP kapsamında gerçekleştirilen projeye, 

150 ortaokul öğretmeni, TÜBİTAK’ın Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları 

kapsamında desteklenen  “Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum” başlıklı 6 

projede 180 ortaokul öğretmeni ve 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları 

Destekleme Programı kapsamında desteklenen “Astronomi Modelleriyle 

Öğretmen Eğitimi” başlıklı projeye ise 36 ortaokul öğretmeni katılmıştır. 

2005-2018 yılları arasında gerçekleştirilen projeler kapsamında proje 

ekibi tarafından geliştirilen Astronomi Başarı Testleri her bir gruba ön-test 

ve son-test olarak uygulanarak veriler alınmıştır. Her bir yıl için ön test ve 

son testteki ortalama başarı durumları Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Ön-test ve Son-Testlerin Yıllara Göre Ortalama Başarı Durumları 

  

Proje İsimleri 

Katılımcı 

Sayısı 

Soru 

Sayısı 

Ön 

Test 

(%) 

Son 

Test 

(%) 

Artış 

Miktarı

(%) 

1 EF-112 NoluBAP Projesi 

Fen Bilimler Öğretmen 

adayları (Bayan) (2007) 

23 15 37.50 50.00 12.50 

2 EF-112 NoluBAP Projesi 

Fen Bilimler Öğretmen 

adayları (Bay) (2007) 

27 15 40.50 60.60 20.50 

3 EF-112 NoluBAP Projesi 

Sosyal Bilimler Öğretmen 

Adayları (Bayan) (2007) 

26 15 44.60 56.60 12.00 

4 EF-112 NoluBAP Projesi 

Sosyal Bilimler Öğretmen 

Adayları  (Bay) (2007) 

24 15 54.40 62.40 8.00 

5 Yaşadığım Gezegeni 

Öğreniyorum I 

(TÜBİTAK 2011) 

30 13 41.20 52.30 11.1 
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6 Yaşadığım Gezegeni 

Öğreniyorum II 

(TÜBİTAK 2012) 

30 13 42.60 56.20 13.6 

7 Yaşadığım Gezegeni 

Öğreniyorum III 

(TÜBİTAK 2014) 

30 14 43.07 57.18 14.11 

8 Yaşadığım Gezegeni 

Öğreniyorum IV 

(TÜBİTAK 2015) 

30 14 47.93 62.58 14.65 

9 Yaşadığım Gezegeni 

Öğreniyorum V 

(TÜBİTAK 2017) 

30 30 48.60 63.50 15.10 

10 Yaşadığım Gezegeni 

Öğreniyorum VI 

(TÜBİTAK 2018) 

27 20 56.85 76.11 19.26 

11 Astronomi modelleriyle 

Öğretmen Eğitimi 

(TÜBİTAK 2018) 

36 20 57.92 83.33 25.42 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi 2005 yılından günümüze kadar 

gerçekleştirilen projelerden elde edilen sonuçlarda en dikkat çekici özellik, 

başarı oranlarının gittikçe artmasıdır. Bir başka ifadeyle, 

katılımcıların2005 yılında benzer sorulara verdikleri doğru cevap oranları 

oldukça düşük çıkarken, son yıllara doğru elde edilen doğru cevap oranları 

ise belli miktarda artış göstermektedir. Özellikle 2018 yılında 

gerçekleştirilen “Astronomi Modelleriyle Öğretmen Eğitimi” başlıklı 

projede, hem ön-test sonuçları hem de son-test sonuçları başarı yönünden 

oldukça yüksek çıkmıştır. Bunun temel nedeni, 2005 yılından beri 

gerçekleştirilen projeler kapsamındaki etkinliklerin belli bir gelişim süreci 

geçirerek temel astronomi konularının öğretimi alanında daha etkili olduğu 

düşünülmektedir. 

4. Sonuç ve Yorum 

İlköğretim öğretmenlerinin çoğunun özellikle astronomi bilgisi 

açısından yeterli olmadığı, astronomi kavramlarının öğrencilerin zihinsel 

gelişimlerine uygun öğretim teknikleriyle öğretilmediği ve bunun 

sonucunda öğrencilerin astronomi konularını anlamakta zorlandığı yapılan 

birçok araştırma sonucu ortaya koyulmuştur (Kalkan ve Kıroğlu, 2007; 

Kalkan ve diğ., 2014; Kıroğlu, 2015). 2005 yılından günümüze kadar 

planlanmış ve gerçekleştirilen astronomi tabanlı projeler ile ilkokul ve 

ortaokul müfredat programındaki temel astronomi konularının öğretiminde 

öğretici konumunda olan öğretmenlerimizin eksikliklerinin Tablo 3’den de 

görüleceği gibi belli oranda giderildiği ortaya koyulmuştur. Bununla 

birlikte gerçekleştirilen projelerde kullanılmış olan astronomiyle ilgili 

modellerin eğitim sistemi içerisinde projelere katılan öğretmenler 

tarafından bir tamamlayıcı ders aracı olarak kullanıldığı gözlenmiştir. Yine 
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proje kapsamında planlanan temel astronomi konularıyla ilgili basit model 

üretimleri, katılımcı öğretmenlerimize örnekler oluşturduğu, proje 

sonrasındaki eğitim ve öğretim süreçlerinde konuya bağlı olarak kendi 

modellerini üretebildikleri gözlemlenmiştir. 

TÜBİTAK ve BAP kapsamında gerçekleştirilen projelerde, bilginin 

toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bunu yaparken de 

bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla 

anlaşılır bir biçimde aktarılması amaçlanmıştır. Bu projelerde; 

katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit 

bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, 

sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi düşünülmüştür. 

Gerçekleştirilen projeler, olay ve olguların bilimsel bakış açısıyla 

anlaşılmasını desteklediği, katılımcıları izleyici ve dinleyici konumundan 

çıkarıp aktif görevler vererek onları “yapan-yaşayan” konumuna getirdiği, 

bu yolla anlamlı öğrenmeyi sağlayarak etkileşimli uygulamalarla 

katılımcıların bilime bakış açısının olumlu yönde gelişmesine katkıda 

bulunulduğu, bireylere bilimsel düşünme becerileri kazandırarak onların 

bilimsel çalışmalar konusunda özgüvenlerini geliştirdiği, elde edilen 

kazanımlara dayalı olarak katılımcılarda girişimciliğin ve bireysel 

yaratıcılığın gelişimine katkı sağladığı düşünülmektedir. 

Bununla birlikte, projeye katılan bazı öğretmenlerin okullarında 

“Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum Köşesi” oluşturarak hem proje 

hakkında bilgiler verdiği, hem de güncel astronomi bilgilerini bu panolarda 

paylaşarak okullarındaki öğretmen ve öğrencilerde astronomiye, evrene ve 

doğaya karşı farkındalık oluşturmaya çalıştıkları gözlenmiştir. 

“Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum” projelerikapsamında farklı 

şehirlerden eşleştirilen okullar arasındaki bilgi paylaşımı ve kültür 

etkileşimlerine proje sonrasında da devam ettirdikleri gözlenmiştir. 

Bununla birlikte katılımcı öğretmenlerin okullarındaki öğrenciler, temel 

bilimleri kitleselleştirerek bilgiyi paylaşmış, ortak bir amaç etrafında 

birleşmiş, farklı illerdeki öğrenci grupları arasında bilimsel olarak ortak 

arkadaşlıklar oluşturmuşlardır. 

“Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum” başlıklı projelere katılan 

öğretmenlerden bazıları, proje sonrasında kendi aralarında iletişime 

geçerek Milli Eğitim Bakanlığına “Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum” 

projesine benzer projeler önerdikleri gözlemlenmiştir. 

Projenin gerçekleştirilmesindeki temel amaçlar, öğrencilerin sahip 

oldukları bilgileri paylaşarak geliştirmek, onların doğaya ve evrene karşı 

olan ilgilerini artırmak, temel fen kavramları ile ilgili öğrenme zorluklarını 

en aza indirmek, gençlere fen bilimlerini sevdirerek onları geleceğin 

Türkiye’sinin bilim insanı adayları olmaları için cesaretlendirmek olarak 

hedeflenmiştir.  
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Teşekkür 

Bu çalışma,4004 Doğa ve Bilim Okulları kapsamında 118B576 nolu 

“Yaşadığım Gezegeni Öğreniyorum VI” başlıklı ve 4005 Bilim ve Toplum 

Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında 118B132 nolu “Astronomi 

Modelleriyle Öğretmen Eğitimi” başlıklı projeler kapsamında TÜBİTAK 

tarafından desteklenmiştir. 
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Giriş 

Mevlâna’nın yaşadığı XIII. yüzyıl, Moğol istilâlarının, özellikle 

bütün Ön-Asya’yı altüst ettiği bir yüzyıldır. İnsanın eşref-i mahlûk 

olduğunu ilân etmiş yüce bir dinin hüküm sürdüğü topraklarda herkes 

ezilmiş, horlanmış, baskı ve zulme maruz kalmıştı. İnsanlar bu ümitsiz 

ve sıkıntılı toplumda gönlü sönük, hatırı kırık, iradesi yıkık, asabı 

çökük, hayvanları hürriyetlerinden, cansızları selâmet ve 

sükûnetlerinden dolayı kıskanacak hâle gelmişlerdi. Gözler, gönüller 

insana itibarını iade edecek, onu tekrar eşref-i mahlûk tahtına 

yükseltecek bir mürşidi arıyordu. İşte böyle bir ortamda insanlığın 

çilesini bir solukta tüketecek bir gönüleriyle; Mevlâna’yla tanıştı 

Anadolu. 

Mevlâna, Ortaçağ insanlık âleminin büyük bir düşünürü, sultân’ü-

şuarâsı, manevî mürşididir. Onun Mesnevîsine “Mağzi Kur’ân” 

(Kur’ân’ın Özü), kendisine de “peygamber değil, ama kitabı var” 

denilmiştir. Kaynağını Kur’ân ve Sünnet gibi iki evrensel kaynaktan 

alan Mevlâna, sadece içinde yaşadığı devri ve Anadolu’yu değil, o 

günden bugüne kadar tüm dünyayı aydınlatmış, aydınlatmaya da devam 

edecektir. O, çok çeşitli cepheleri olan, çeşitli açılardan ele alınabilecek 

derinlik ve genişlikte bir kişiliğe sahiptir. O, eserleri incelenmeye, 

irdelenmeye son derece müsait bir, “çok cepheliliğe” sahiptir. O, bir din 

bilgini, dönemin tabiî bilimlerinden haberli, bir şair, bir mutasavvıf, bir 

Hak aşığı, bir mütefekkir/filozof, sosyolog/psikologtur. Üstelik 

bildikleri ile hayatını, yaşadıklarını, sanatını birleştirebilmiş bir 

müstesnadır. Asla toplumdan kopuk bir filozof değildir. Yolundan 

gittiği Hz. Muhammed gibi, daima hayatın içindedir, söyledikleri de 

yaşamın, yaşanabilenin yazıya, sanata yansıtılmışıdır. 

Mevlâna içinde yaşadığı toplumun sorunlarını çok iyi teşhis etmiş, 

onların yaralarına merhem olacak reçeteleri de vermiştir. O, inanç ve 

ibadet ekseni üzerine oturttuğu ahlâk ilkeleriyle insanlara rehber oldu; 

yol, yön tayin etti. İlmiyle, irfanıyla amel edip, bizzat rol model oldu 

yanına, yöresine. Mevlâna:  

“Men bende-i Kur’ânem eğer cân dârem 

        Men hâk-i reh-i Muhammed Muhtârem 
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        Eğer nakl küned cüz in kes ez güftârem 

        Bîzârem ez û, v’ez ân sühen bîzârem” 

(Canım var oldukça ben, Kur’ân’ın kölesiyim. Muhammed 

Muhtar’ın ayağının türabıyım -Eğer benim sözümden, bundan 

başka bir şeyi, bir kimse naklederse- o kimseden de, o sözden de 

tiksinirim)  

mısralarında, esasen beslendiği kaynağın adresini vermektedir.   

İşte biz bu çalışmada, Mevlâna’nın aydınlandığı ışığın ve o ışığın 

yansımasıyla oluşturduğu eserleri bağlamında kişiyi ahlâkî olgunluğa 

eriştirecek başlıca hasletlerin tespitini yapmaya çalışacağız.   

Kişiyi Ahlâkî Olgunluğa Eriştiren İyi-Güzel Hasletler 

Ahlâk, insanın kendisiyle ve diğer insanlarla ilişkilerini düzenleyen 

değer yargılarıdır. Bu değer yargıları esasen kişinin yaşadığı toplumda 

uymakla yükümlü olduğu davranış biçimi ve kurallar bütünüdür. 

Mevlâna’nın rehberi olan Hz. Peygamber, Cenâb-ı Allah’ın “Şüphesiz sen 

yüce bir ahlâk üzeresin” (Kalem, 68: 4) ayetiyle tezkiye edilmiştir. Hz. 

Peygamber de ahlâkın önemini şu hadisle vurgulamaktadır. “Ben, ancak 

güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim” (İmam Mâlik, Muvatta, 

Hüsnü’l-Halk, 8). Mevlâna, eserlerinde bazen doğrudan, bazen metaforik 

anlatımlarla ahlâkî hasletlere atıfta bulunur ve bu hasletlerin 

yerleştirilmesine çalışır.  

Niyet-İhlâs: 

Niyet, bir şeyi yapmayı zihninde tasarlama, önceden isteyip düşünme, 

kendi kendine karar verme, kişinin içindeki bir amaca yönelme istek ve 

düşüncesidir. “Erkek olsun, kadın olsun, bir mü’min olarak kim salih bir 

amelde bulunursa, hiç şüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve 

onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz” (Nahl, 16: 

97) ayeti, niyetin ihlâsla yapılmasına karşılık verilecek mükâfatları 

zikretmektedir. Hz. Peygamber’in: “Ameller ancak niyetlere göredir; 

herkesin niyeti ne ise eline geçecek odur” (Buhârî, Bedü’l-Vahy, 1; Müslim, 

İmare, 155; Ebû Dâvûd, Talak, 11) hadisini, “O, sizin suret, şekil ve dış 

görünüşlerinize değil, kalplerinize va kalbî temayüllerinize bakar” (Müslim, 

Birr, 33) hadisyle birlikte düşündüğümüzde, yapılan eylem ve 

davranışlarımızın değer ölçütünün niyet ve ihlâs olduğunu anlayabiliriz.  

Mevlâna için niyet ve ihlâs çok önemlidir: “Cennet, sebepler ve âletlerle 

değil, niyet ve amellerle yapılmıştır... Kâ’be’nin her an izzet ve hürmetinin 

artması onu yapan İbrahim (a.s.)’ın ihlâsından ileri gelmektedir… Amelde 

ihlâsın nasıl olacağını Ali’den öğren. O Allah arslanını hile ve tuzaktan pak 

bil…” (Mevlâna, t.s: I/1467). Öyleyse der, Mevlâna: “Ey düşünce tabiatlı 

gönül; öyle bir Zât’ın huzurunda kötü düşüncelerden kalbini muhafaza et!” 

(Mevlâna, t.s: I/1286).  
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Temizlik: 

Madden ve manen temiz olmak, temiz toplumun temel ilkelerinden 

biridir. Kur’ân’da: “Şüphe yok ki, Allah …temizlenenleri de sever” (Bakara, 

2: 222), “Elbiseni temizle” (Müddesir, 74: 4) ayetleri ve Hz. Peygamber’in: 

“Temizlik imanın yarısıdır” (Müslim, Tahâret, 1; Tirmîzî, Daavât, 86) hadisi 

İslâm’ın temizliğe verdiği önemi vurgulamaktadır. Özellikle “Elbiseni 

temizle” ayetinin henüz ilk inen ayetler içerisinde yer alması manidardır. 

Toplumun yapı taşları olan fertlere, Mevlâna şu tavsiyede bulunur: “Beş 

histen ibaret, beş musluğu bulunan bu beden testisini ve içindeki suyu her 

türlü pislikten temizle!” (Mevlâna, t.s: I/1286). 

Edep: 

Madden ve manen temiz olmanın yolu edepten geçer. “Onlar bir 

edepsizlik yaptıkları zaman da: “Atalarımızı böyle bulduk ve bize bunu 

Allah emretti” derler. De ki: “Allah, edepsizliği emretmez. Bilmediğiniz 

şeyleri Allah’ın üzerine mi atıyorsunuz?” (A’raf, 7: 28) ayeti Allah’ın 

edepsizliği emretmediğini açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Hz. 

Peygamber de: “Hayâ (edep) ancak hayır kazandırır” (Buhârî, Edeb, 77; 

Müslim, Îmân, 60) hadisiyle, edebin kişiyi hayra yönelttiğini belirtmektedir. 

Mevlâna, bu konuya hassas bir şekilde eğilmekte, edebi imana eş 

tutmaktadır. Şöyle söyler: “Edep, edepsizlerin tecavüzüne tahammülden 

ibarettir… Felek edebi dolayısıyla; nûrlu melek de yine edebi dolayısıyla 

masum ve temiz olmuştur... İman nedir? diye akla sordum; akıl kalbimin 

kulağına eğilerek, ‘iman, edeptir’ dedi... Edepsizin zararı, sadece kendisine 

dokunmaz; belki bütün âfaka dokunur... Yeryüzünde edepsizce hareket 

edenler olmuştu. Tarih sahifelerinde dolaş da onların hâllerini gör... O 

hâlde Cenâb-ı Hakk’tan bizi edebe muvaffak kılmasını dileyelim. Çünkü 

edebi olmayanlar, Allah’ın lütfundan mahrum kalırlar...” (Mevlâna, t.s: II/115, 

122; II/554; III/70; IV/196). 

Nezaket: 

İnsanlararası ilişkilerde kaba davranışlar, katı yürekli yaklaşımlar 

muhataba itici gelen, kişinin etrafını boşaltmasına sebep olan davranış 

şekilleridir. Kur’ân, bu hususta Hz. Peygamber’i hedefe götüren davranış 

şekillerinden birinin altını çizerken, bu konunun önemine de işaret 

etmektedir. “Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından 

dağılıp giderlerdi” (Ali İmrân, 3: 159). Bu hususta Hz. Peygamber’in 

yaklaşımı ise şöyledir: “Kıyamet günü, mü’min kulun terazisinde güzel 

ahlâktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teâlâ, çirkin hareketler yapan, 

çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder” (Tirmîzî, Birr, 62).  

Edep konusunda titiz olan Mevlâna, gayet ince, hassas ruhludur. 

Gönüle gönülle dolar… Yüreğindeki közlerle tutuşan sözleri sıcacıktır, 

etkileyicidir. Hakkı hakikati müjdeleyen sözlerini tane tane dizer nezaket 
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tesbihine. Denebilir ki, ona göre öğrenilmesi gereken ilk dil, tatlı dildir ve 

bu dil kişinin karakter yapısını açıkça gösterir: “İnsan, dilinin altında 

gizlidir. Bu dil ruh kapısının perdesidir. Bir rüzgâr perdeyi kaldırınca evin 

içerisi görünür. Yani söz söyleyen kişinin nasıl bir adam olduğu anlaşılır” 

(Mevlâna, t.s: II/285). Çünkü: “Sözden gönül kokusu gelir, gönül de sözden 

belirir, meydana çıkar. Öyle söz söyleyin ki, kabul edilsin. Sizinle düşüp 

kalkanları rüsvay(rezil) etmeyin!” (Mevlâna, 1957-1960: I/102).  

Nezaketli insanın kullanacağı sözler, hakaret, sövgü içermeyen, içten, 

samimî olarak ifade edilen sözlerdir. Susmak, yerine göre kişiye bazen en 

büyük otoriteyi sağlar. İnsanın sinirli iken konuşmaması, sabır göstermesi 

ona bu otoriteyi sağlayabilir. Konuşurken de, yürekten gelen ifadeler tercih 

edilmelidir. Aksi takdirde samimiyetsiz olarak söylenen sözler, çuvaldız 

yamalığı gibi iğreti durur: “Hiddetle söylemek istediğin sövgüyü ağzından 

çıkarma. Sabır ve tahammül göster ki, mükâfat olarak tatlı söz işit… Ey 

dostlar! Candan ve gönülden olmaksızın dilin söylediği lâtif sözler 

süprüntülükte yetişen yeşillik gibidir… Nazikâne söyle, lâkin doğrudan 

başka bir şey söyleme. Nezaketle hitap edeceğim diye de, vesvese ile dolu 

kelâmda bulunma!” (Mevlâna, t.s: I/1559; II/857; IV/985).  

Tevâzu: 

Tevâzu; alçak gönüllü olmak, Hak karşısında hiçliğinin şuuruna 

erişmektir.  Kişinin kendisine verilen herhangi bir nimet sebebiyle, o 

nimetten mahrum olanlara karşı gururlu, kibirli davranmaması, üstünlük 

taslamamasıdır.  Cenâb-ı Allah, mütevazı insanı “has kulları” olarak taltif 

etmektedir: “Rahmân’ın (has) kulları onlardır ki yeryüzünde tevâzu ile 

yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara lâf attığında (incitmeksizin) 

“selâm!” derler (geçerler)” (Furkân, 25: 63) Hz. Peygamber de bu konunun 

ısrarla altını çizmekte; “Allah Teâlâ Bana: “O kadar mütevâzı olun ki, 

kimse kimseye böbürlenmesin; kimse kimseye zulmetmesin!” diye 

emretti” (Müslim, Cennet, 64), hadisyle “Kim Allah Teâlâ’nın rızası için bir 

derece tevâzu gösterirse, bu sebeple Allah onu bir derece yükseltir. Kim de 

Allah’a karşı bir derece kibirde bulunursa, Allah da onu bu sebeple bir 

derece alçaltır; bu böyle devam ede ede nihayet onu esfel-i sâfilîne 

(aşağıların aşağısına) atar” (İbn Mâce, Zühd, 16) hadisinde tevâzu sahibi 

olmanın önemini bariz bir şekilde belirtmektedir. 

Mevlâna, tevâzu sahibidir. Onun ilim, malumat ve manevî makamları, 

büyük adamlara yakışacak olan tevâzu ile bezenmiştir. O, büyük, küçük, 

aşağı, yukarı bütün halk tabakasına tevâzu ile muamele ederdi (Füruzanfer, 

1986: 193). Ona göre; “alçak gönüllülük, insanı yücelten bir değerdir 

(Mevlâna, t.s,: III /547). O, tevâzunun mahiyetini ve önemini teşbihlerle somut 

bir şekilde şöyle anlatır:  “Çam, servi, şimşir ve kavak gibi meyvesiz 

ağaçlar başlarını daima yukarıda tutarlar ve dallarını da yukarıya çekerler. 

Meyveli oldukları vakit, ağaçların bütün dalları aşağı doğru sarkar, 
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alçakgönüllü ve zelil olurlar. Bu yüzden Peygamberimiz son derece 

alçakgönüllüydü. Çünkü O’nun vücudunun ağacı eskilerin ve yenilerin 

meyvesini toplamıştı. Hiç şüphesiz Peygamber (s.a.v.), bütün peygamber 

ve velilerden daha çok alçakgönüllü, fakir ve sabırlı idi.” (Eflâkî, 2001:329-

330)  … “Sana Hakk’ın rahmet suyu lâzımsa, git mütevazı ol. Çünkü su 

aşağı doğru akar… Sen bir hamle daha yap da topraklığı, yani tevâzuyu 

sıfat edin. Ben de seni dünya beylerinin hepsi üzerine emir kılayım… 

Yağmurla güneş tevâzu gösterip, zemine indikleri için diri ve kahraman bir 

insanın cüz’ü (parçası) oldular… Hilm kılıcı, çelik kılıçtan daha keskindir. 

Belki yüzlerce ordudan daha çok zafer elde eder” (Mevlâna, t.s: I/1820; II/613; 

III/120, 122).  

Merhamet: 

Kişinin karşılaştığı kötü bir durum sebebiyle kederlenmek, şeklinde 

tarif edebileceğimiz merhamet, dinî, ahlâkî, sosyal yönleri olan önemli 

erdemlerden biridir. Kur’ân’da birçok ayette Allah’ın sıfatlarından biri 

olarak gördüğümüz merhametli olmak (Nahl, 16: 7, 47; İsrâ, 17: 66; Mü’minûn, 

23: 118; Şuara, 16: 9), aynı zamanda mü’minlerin sıfatları arasında da 

zikredilmektedir: “Muhammed, Allah’ın elçisidir. Ve onunla birlikte 

olanlar da kâfirlere karşı zorlu, kendi aralarında 

ise merhametlidirler” (Fetih, 48: 29). Hz. Peygamber, Allah’ın merhametini 

kazanmanın yolunu, insanlara merhamet etmeye bağlar: “İnsanlara 

merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez (Buhârî, Tevhîd, 2). 

Mevlâna’ya göre merhamet, insanlığın vasfıdır. Merhamet duygusu 

fıtraten insanda mevcuttur ve merhametli olmak insanlığın gereğidir. 

Ondaki merhamet anlayışı belli bir gruba, belli bir türe yönelik değildir; 

çok kapsamlıdır.  Onun: “Merhamet, insanlık vasfıdır... Merhamet ve 

muhabbet, acıları tatlıya doğru çeker. Merhametlilerin aslı rüşd-ü sedadır... 

Merhamete nail olmayı arzularsan, zayıflara acı... bütün kâfirler küfran-ı 

nimette bulundukları hâlde onların hepsine karşı bizde merhamet vardır…” 

(Mevlâna, t.s, I/1169, 1229; II/472)  mısralarında merhamet duygusuna bakış 

açısı net bir şekilde görülmektedir. 

Sabır: 

Sabır, bir şeyin akıbetini beklerken telâşa kapılmadan, acelecilik 

göstermeden müspet düşünebilme, olumsuz bir neticeyle karşılaşılınca da 

katlanıp direnç gösterme olarak tanımlanabilir.  Kur’ân-ı Kerîm’de sabırla 

ilgili ayetler bir hayli yekûn tutmaktadır. “Ey iman edenler, sabırla ve 

namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah, sabredenlerle beraberdir” 

(Bakara, 2: 153) “Andolsun, Biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, 

canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri 

müjdele” (Bakara, 2: 155) ayetleri sabrı tavsiye ederken, “Ve sabretmeleri 

dolayısıyla cennetle ve ipekle ödüllendirmiştir” (İnsan, 76: 12)  ayetinde de 

sabredenlere verilecek mükâfat müjdelenmektedir. Ömrü boyunca birçok 
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sıkıntılar çeken, çilelerle yoğrulan Hz. Peygamber, bu sıkıntılara her 

zaman sabır kalkanıyla mukabele etmiştir. Bu konuda söylediği 

“İnsanlarla bir arada yaşayan ve onların eziyetlerine sabreden 

mü’min, insanlarla bir arada yaşamayan ve onların eziyetlerine 

sabretmeyen mü’minden daha büyük ecre nail olur” (İbn Mâce, Fiten, 23; 

Ahmed b. Hanbel, II/44) hadisinden bunu anlayabiliyoruz. 

Hayatı boyunca çektiği sıkıntılara karşı, Mevlâna’nın da yegâne ilâcı 

sabır olmuştur. Çünkü “sıkıntının anahtarıdır, sabır.” (Mevlâna, 1957-1960: 

I/56) “Sabır ilâcı, hem gözdeki gaflet perdelerini yakar, izale eder, hem de 

sahiplerinin kalbini şerh ve tenvir eder (açar, aydınlatır)… Arzuya 

ulaştıran sabırdır, acele değildir… Sıkıntılara maruz kalmışsan sabret. 

Sabır, ferah ve sükûnun anahtarıdır… Sabır, güzel hayalden hoş olur. 

Sabrın sonundaki ferahlık kalbe imandan gelir. Sabır imandan baş tacı olur. 

Sabır olmazsa iman da olmaz… Ey falan kişi! Asr sûresinin sonunu 

dikkatlice oku. İnsanoğlu, sabır gibi faydalı bir deva görmedi… Sabır 

Allah’ın nurundan, acele de şeytanın kışkırtmasındandır… sende sabır 

meşakkati olmasa, karşılığında bir hayır ve mükâfat elde edemezsin…” 

(Mevlâna, t.s: I/580, 743; II/30, 204-205, 937; III/ 57, 482-484, 905; V/ 20, 173). 

Kanaat: 

Kişinin, Allah’ın kendisine dünya nimeti olarak verdiği kısmetine razı 

olması, ihtiras ve tamahkârlık göstermeden elinde bulunanla yetinmesi 

kanaat olarak adlandırılır. Kur’ân’da “Bu dünya hayatı bir eğlence ve 

oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise gerçek hayattır; bir 

bilselerdi” (Ankebût, 29: 64) ayetiyle kanaata işaret edilmektedir. Hz. 

Peygamber de, “İslâm hidayeti nasip edilen ve yeterli miktarda maişeti 

olup, buna kanaat edene ne mutlu!” (Tirmîzî, Zühd, 35) hadisinde görüldüğü 

gibi, kanaatli olmayı mutluluğa götüren bir davranış şekli olarak 

nitelemektedir. 

Mevlâna’nın sabır anlayışı, onda gıpta edilen bir kanaatkârlık 

oluşturmuştur. O, evinde yemek pişirme ve külfete girildiği gün, ev halkına 

kızar; yemek işleri ve külfet az olduğu gün de son derece büyük bir sevinç 

gösterir, ev halkına çok inayetlerde bulunurdu ve: “Bu gün ev halkının 

alnında fakirlik nuru parlamaktadır” derdi. Daima da fakirlikle övünürdü 

(Sipehsâlâr, 1977: 47; Molla Cami, 1971: 524; Eflâkî, 2001: I/662). O, bazen 

mutfaklarında aş kaynamayan, bazen açlıktan karnına taş bağlayan, ağaç 

yaprakları yiyen; ama tüm bunlara rağmen fakirliğiyle övünen Allah 

Rasûlü’nün kanaatkârlığını örnek almıştır. Mal zenginliğiyle övünülen bir 

dünyada, o, kanaat zenginliğiyle övünür; “Benim halktan bir tamahım 

yoktur. Çünkü benim kalbimde bir kanaat âlemi var… Ben kalp kuvvetiyle 

Allah’ın rezzakiyetine güvenerek kanaat tarafına gidiyorum…” der 

(Mevlâna, t.s: I/1122, 1143). Ona göre “Kanaat, devamlı bir hazineden başka 

bir şey değildir… Her kim zühd-ü kanaat gösterirse, dünyayı terk ederse, 
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dünya ona ziyadesiyle yaklaşır…” (Mevlâna, t.s:  I/302, 1128). Mevlâna, 

kanaati ruhu parlatan bir cilâ gibi görür. Kanaatkâr insanın da bal denizine 

gark olduğunu söyler: “Sen, kanaatten ne vakit ruhunu parlattın. Sen 

kanaatin ancak adını öğrenmişsin… Kanaat dolayısıyla bal denizine gark 

olmuş binlerce kimseyi gör…” (Mevlâna, t.s: I/1126, 1143).  

İyilikler-Güzellikler: 

İslâm’a göre dinin tanımı içinde “iyiliğe götüren” ifadesi yer 

almaktadır. Kur’ân sık sık bu temayı işler. “İşte onlar; sabretmeleri 

dolayısıyla ecirleri iki defa verilir ve onlar kötülüğü iyilikle uzaklaştırıp 

kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler” (Kasas, 28: 54) 

ayetinde, kötülüğün izalesinin iyilikle mümkün olacağı vurgulanır. Benzer 

manadaki şu hadiste de aynı konunun altı çizilir: “Her nerede olursan ol, 

Allah’tan ittika et (kork) ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok 

eder. İnsanlara iyi ahlâkla muamele et” (Tirmîzî, Birr, 55). 

Niyetlerin güzelliği, ihlâsın pekişmesi, iyiliklerin ve güzelliklerin 

tohumudur. Tohum filizlenip, gelişir, dal budak salmaya başlarsa kök 

saldığı bahçe gösterişli, gıdalı meyvelerle dolacaktır. Mevlâna’nın savaşı 

da kötülüklere karşıdır: “Biz suretlerle savaşıyor ve dış düşmanımızla 

dövüşüyoruz. Şimdi ise düşünce ordularıyla savaşıyoruz. İyi düşüncelerin, 

kötü düşünceleri bozguna uğratması, vücut illerinden çıkarıp atması için 

savaşıyoruz. İşte en büyük savaş, dövüş budur” der (Mevlâna, 1985: 91).  

Mevlâna, samimî bir şekilde iyilik yapmaya çağırır insanları: “Yürü, 

iyilik et! Zaman, iyiliğini tanır; iyilerin iyiliğini unutmaz o. Herkesin malı 

kaldı, senin de kalacak; öyleyse mal yerine iyiliğin kalması daha iyi… 

Oğul; iyilik mükâfatı nedir? Lütuftur, iyiliktir ve muteber yani fazlasıyla 

sevaptır… İyilikler, iyiler tarafından gelir… İyilik, kin ve garazın 

ilâcıdır… İnsanın yüreği ferahlasa bu onun, bir insanı sevindirmiş 

olmasının karşılığıdır. Bunun için üzülürse bu da başkasını üzmüş 

olmasındandır…” (Mevlâna, t.s: II/96, 675, 790; Mevlâna, Rubâîler, 1963: 26; 

Mevlâna, 1985: 103). 

Af: 

Cenâb-ı Allah’ın affediciliğiyle ilgili bir hayli ayet mevcuttur. Allah, 

kendisinin “affediciliğini” vurgularken, kullarından da affedici olmalarını 

ister. Şu ayette bunu açıkça görebiliyoruz. “Sizden, faziletli ve varlıklı 

olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte 

eksiltme yapmasınlar, affetsinler ve hoş görsünler. Allah’ın sizi 

bağışlamasını sevmez misiniz? Allah, bağışlayandır, esirgeyendir” (Nûr, 24: 

22). Enes b. Mâlik, Hz. Peygamber’in affediciliğiyle ilgili şu hadisi 

nakletmektedir: “Kendisine her ne zaman kısas bulunan bir dava getirilse, 

Rasûlüllah’ı, mutlaka her seferinde affetmeyi emrediyor gördüm” (Ebû 

Dâvûd, Diyat, 3; Nesâî, Kasame, 27). Hz. Peygamber’in hayatında, affediciliğiyle 
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ilgili birçok örnek bulabiliriz. Nitekim O, Hicret’e çıkarken kendisini ölü 

veya diri getirenlere 100 deve ödül va’dedilmiş bir Peygamber olduğu 

hâlde, Uhut’ta amcası Hz. Hamza vahşice şehit edildiği hâlde, Tâif’te 

taşlandığı hâlde… Ve Mekke’nin Fethi’nden sonra hepsinden intikam 

alma imkânına kavuşmuşken, hepsini affetmiştir. O’nun terbiyesiyle 

yetişen torunu Hz. Hüseyin’in şu sözü de, Hz. Peygamber’in konuya bakış 

açısıyla ilgili fikir verecek mahiyet arz etmektedir: “insanların en cömerdi 

istemeden veren, intikama gücü yeterken bağışlayandır”. 

Affedicilik, kaynağını Kur’ân ve Sünnet’ten alan Mevlâna’nın da 

şiarıdır. O, kusurların, ayıpların örtülmesi konusunda numune-i imtisal 

insancıl tavırlar sergilemiştir. Şöyle seslenir: “Şundan, bundan utanmak 

gerekiyorsa insanların ayıplarını yeraltına gömmeli. Ayna gibi iyiyi, 

kötüyü göstereceksen, ayna gibi demirden pak bir yüz gerek sana… Bir 

kimsenin ayıbını söyleyenler, ayıbı olanlardan daha fazla dalâlete düşerler. 

Kendi başında on tane yara ve çıban bulununca, merhemini başına sürmen 

gerekir…” (Mevlâna, t.s: II/909; Mevlâna, Rubâîler, 1963: 22). 

Barış: 

Hz. Peygamber’in hayatının her safhası vahiy kontrolünde geçmiştir. 

O, Mekke döneminde ve Medîne’ye hicretin ilk aylarında, müşriklerin 

yaptıkları o kadar zulme ve işkenceye mukabelede bulunmamış, bulunmak 

isteyenlere de engel olmuştur. Allah-ü Teâlâ, Hz. Peygamber’e, savaş 

konusundaki ayetlerini indirince, Hz. Peygamber bu vahiylerin gereğini 

yerine getirmiştir. “Size karşı savaş açanlara karşı, Allah yolunda savaşın. 

Sakın aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırıları sevmez” (Bakara, 2: 190), 

“Kendileriyle savaşılanlara (mü’minlere) zulme uğramış olmaları 

sebebiyle, (savaş konusunda) izin verildi...” (Hac, 22: 39).  

Kur’ân’ın savaşa izin veren ayetlerine baktığımızda “size karşı savaş 

açanlara”, “Allah yolunda”, “zulme uğramaları sebebiyle” ifadeleri 

dikkatimizi çeker. Bu ifadeler, savaşın kayıt altına alındığını, 

sınırlandırıldığını açıkça vurgulamaktadır. Müslümanlığın yayıldığı en 

önemli dönem de Hudeybiye Barış Anlaşması’ndan sonraki barış sürecidir. 

Bu süreçte İslâm, diğer yıllara nazaran daha hızlı yayılmıştır. Ayrıca 

Kur’ân herhangi bir savaşın olmadığı, kimsenin ölmediği bir Barış 

Anlaşması olan Hudeybiye Barış Anlaşmasını “fetih” olarak 

nitelendirmiştir.  

İslâm’da aslolan barıştır, savaş arizîdir, bir zarurettir; prensip ve 

gayenin gerçekleşmesinde son olarak başvurulan vasıtadır (Ebû Zehra, 1971: 

I/15; Akgündüz, 1989: 153).  Savaş, İslâm’ın yayılma özgürlüğünü korumak, 

İslâm’a girecek kişileri engellemek isteyenleri bu fiillerinden vazgeçirmek, 

yani kişilere din ve vicdan hürriyeti sağlamak için yapılan bir mücadele 

olmalıdır (Hattâb, 1988: 17; Sarıçam, 2000: 117-120). 



113 
 

Mevlâna’nın savaş ve barış kavramlarına yüklediği anlamları, 

yukarıdaki tespitler doğrultusunda değerlendirebiliriz. Onun temayüz eden 

vasıflarından birisi de barışsever bir gönül eri olmasıdır. O, çok defa kavga 

edenleri barıştırmıştır (Eflâkî, 2001: I/ 277, 694). “Dövüşken kekliğe sulh öğret, 

horozlara da sabahın alâmetlerini göster... Eğer dünyada düşman ve 

düşmanlık olmasaydı, insanlarda gazap ve hiddet ölmüş olurdu...” (Mevlâna, 

t.s: IV, 219, 277) sözleriyle barışseverliğini ortaya koyar. Bununla da kalmaz, 

barış kelimesini istismar edip, kalkan olarak kullananlara veryansın eder: 

“Yeter! Biz daima barıştayız; barışı, bir kalkan olarak kullanmayız biz” 
(Mevlâna, 1957-1960: V/90).  

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in savaşlarından hareketle İslâm’ın savaş dini 

olduğunu iddia edenleri de şu sözleriyle susturur: “Hz. Peygamber’in 

gazveleri barışa örnek oldu. Şu anki barış, o savaşların mahsulüdür. Dünya 

ehlinin başı rahat etsin diye o gönül alan Peygamber birçok müşriği 

öldürttü. Hurma ağacı bağ ve yemiş versin diye bahçıvan zararlı dalları 

keser. Bağcılık ilmini bilen, bağ ve yemiş feyz ve bereket versin diye 

yabanî otları yolar… Gökler ve akıllar hazineleri Hz. Peygamber’in 

nazarında çer çöp kadar değersizken, Mekke, Şam,  Irak ne olabilir ki, 

onları elde etmek için savaşsın. ‘Onun fethi, toprak kazanmak hırsındandır’ 

diyen kötü kalpli birisidir ve o vehmi kendi cehli ile (cahilliğiyle) hırsına 

kıyasla yapar…” (Mevlâna, t.s: I/1775, 1809-1810).  

Mevlâna’nın savaşı; düşünce ordularıyla yaptığı savaştır. Nitekim: “İyi 

düşüncelerin, kötü düşünceleri bozguna uğratması, vücut illerinden çıkarıp 

atması için savaşırım” der. (Mevlâna, 1985: 91). O, ayıpları, kusurları örten, 

hoşgörü sahibi barışsever bir kişi olarak temayüz eder. Oğlu Bahaüddin’e 

(Sultan Veled’e): “Bahaüddin, eğer daima Cennet’te olmak istersen, 

herkesle dost ol, hiç kimsenin kinini yüreğinde tutma!” (Eflâkî, 2001: II/292) 

diyerek tavsiyede bulunmuştur. 

Arkadaşlık-Dostluk: 

“Üzüm üzüme baka baka kararır”, atasözünde vurgulandığı gibi, kişi 

arkadaşından önemli ölçüde etkilenir. Şayet arkadaş seçiminde dikkatli 

olunmazsa kişi onun hâl ve hareketlerinden menfi anlamda etkilenecektir. 

Kur’ân: “Artık gerçekten, zulmedenler için, (geçmişteki) arkadaşlarının 

günahlarına benzer bir günah vardır. Şu hâlde acele etmesinler” (Zariyat, 51: 

59) ayetinde bu hususa işaret etmektedir. Hz. Peygamber de bu konuyu şu 

teşbihle dile getirmiştir. “İyi arkadaşla kötü arkadaş misk taşıyan kimse ile 

körük üfüren kimse gibidir. Misk taşıyan ya sana onu ikram eder, yahut 

sen ondan (miski) satın alırsın, ya da ondan güzel bir koku duyarsın. Körük 

üfüren kimse ise ya elbiseni yakar, ya da ondan kötü bir koku duyarsın!” 
(Müslim, Birr, 146). 

Dostluk ise arkadaşlıktan daha ileri düzeyde bir ilişki biçimidir. Kur’ân 

dostun kim olduğu konusunda şu bilgiyi vermektedir: “Sizin dostunuz 
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(veliniz), ancak Allah, O’nun elçisi, rüku ediciler olarak namaz kılan ve 

zekâtı veren mü’minlerdir” (Mâide, 5: 55).  

Hz. Peygamber’in dostluğu mü’minin vasıflarından biri gibi 

değerlendirmesi manidardır:  “Mü’min, kendisiyle dostluk kurulabilen 

insandır. Kimseyle dostluk kurmayan ve kendisiyle de dostluk 

kurulamayan insanda hayır yoktur” (Ahmed b. Hanbel, II, 400). 

Mevlâna arkadaşlık ve dostluk kavramlarının üzerinde sıkça durur; 

dostluğun, arkadaşlığın önemi, onlarla yapılacak sağlıklı ilişkilerin nasıl 

mümkün olacağı, nelere dikkat edilmesi gerektiği konularını işler: “Dost 

yolunda kayıtsızlık eden, başkalarının da yolunu vurmuş olur. Öyle bir 

şahıs nâmerttir...  Akil ve sahib dil bir dostun yanında uyuyasın… İdrak ve 

şuur sahibi akıl bile, dostların ayrılığıyla yayı kırılmış okçun gibi şaşırır 

kalır… Bir gönülde dost muhabbeti şimşek gibi çakınca, bilmiş ol ki 

dostun kalbinde de muhabbet vardır…” (Mevlâna, t.s: I/121; III, 966, 1137). 

Ona göre, dost seçiminde seçici olmak gerekir: “O, daima dostlara: 

Allah sizi kazadan korusun, diye dua ederdi.  Bunun manasını soranlara: 

Görünen kaza yalancılar ve sizden olmayanlarla sohbettir. Gerçekten 

sohbet azizdir. Kendi cinsinizden başkasıyla sohbet etmeyiniz” (Eflâkî, 2001: 

I/481). 

Çevre, muhit seçimi konusunda görüşleri şöyledir: “Mana ehliyle 

beraber otur ki, hem atâ (mükâfat), hem de bir merd-i manevî olasın… 

Akılsızın sevgisi ayı sevgisi gibidir. Kini sevgi, sevgisi de kindir… Ey 

Yusuf! O kurt tabiatlı herifler tarafına gitme… Eğer dostunun yarın 

ahirette senden nefret etmesini istemiyorsan, akıllı bir kimseyi akıllıca dost 

edin…” (Mevlâna, t.s: I/424; II/667; III/59, 701).  

Dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinde orta yol takip edilmelidir. O, 

konuyla ilgili şu ikazı yapar: “Bir kimse hakkında dostluk da, düşmanlık 

da ifrat dereceye varmamalıdır. Mutedil olunmalıdır. Bu dostluğu ifrata 

vardırmamak gerektiğini, Hakk’tan gayrısı hakkında söylüyorum. Ancak 

Allah hakkında hiçbir ifrat tasavvur olunmaz” (Mevlâna, 1985: 314).  

Mevlâna: “Sıfat ve haslet hususunda arkadaşından fazla olma. O 

fazlalık arkadaştan ayrılmayı gerektirir” (Mevlâna, t.s: II/1031), sözüyle 

arkadaş tercihinde seviye faktörünün etkili olduğunu belirtir. Yine çok iyi 

tanımadığı bir kimseyle arkadaşlık kurmak, kişiyi yanıltabilir. Bunun için: 

“İnsan, sonunda pişmanlık duymamak için önceden (arkadaşını) 

denemelidir” (Mevlâna, 1985: 288). Aksi hâlde hayal kırıklığına uğrar: “Öyle 

gaddar ve riyakâr herifler, kasap gibi, dostunun postunu yüzmek için; 

‘canım dostum’ derler. Düşmanların afyonunu tadan kimsenin vay hâline!” 

…” (Mevlâna, t.s: II/92).  
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Mevlâna, dostluk ilişkilerini geliştirmek için hediyeleşmenin 

öneminden bahseder ve şöyle söyler: “Dostların kapısına eli boş gelmek, 

buğdaysız değirmene gitmek gibidir” (Mevlâna, t.s: I/1468).  

Ahde Vefa: 

Sevgide, dostlukta ve sadakatte ısrarlı olmak, verilen sözde durmak 

şeklinde tarif edebileceğimiz vefa İslâm’ın önem verdiği hasletlerden 

biridir. Bu konuda Hz. Peygamber’in çok hassas davrandığına dair birçok 

örnek mevcuttur.  Hz. Âişe kanalıyla gelen bir rivayette; Hz. Peygamber’in 

her ne zaman bir keçi veya koyun kesse, etlerinden Hz. Hatice’nin 

akrabalarına gönderdiği, anlatılır (Mevdûdî, 1983: II/267; Sallâbî, 2008: 83). Şu 

rivayette de Hz. Peygamber’in ahde vefası görülmektedir. Bedir esirleri 

arasında bulunan kocası Ebü’l-Âs’ı kurtarmak için Hz. Zeyneb annesi Hz. 

Hatice’nin hediye ettiği gerdanlığı göndermişti. Bu durum Hz. 

Peygamber’i duygulandırdı. Sahâbeye: “şayet uygun bulursanız, Ebü’l-

Âs’ı serbest bırakın, fidye bedelini de iade edin”, dedi. Sahâbe Allah 

Rasûlü’nün emrini yerine getirmekte tereddüt etmedi (İbn Sa’d, t.s: VIII/31; 

Makdisî, 1916: I/263; Sallâbî, 2008: 83). 

Dostluğu kalıcı kılan en önemli unsur vefa duygusudur. Mevlâna’nın 

hayatını tetkik eden bir kişi, hayatının hiçbir devresinde ahde vefasızlık 

ettiğine şahit olamaz. Aksine onun hayatının en güzel ahde vefa 

örnekleriyle dolu olduğunu görür. “Vefasızlık köpekler için bile utanç 

vesilesi olduğu hâlde, nasıl oluyor da vefasızlık gösteriyorsun?...” (Mevlâna, 

t.s: III/81) diyen Mevlâna’nın yeminlerinin çoğu “erlerin vefası” veya “vefa 

hakkı için” şeklindedir (Eflâkî, 2001:  I/612). 

Birlik-Beraberlik/Kardeşlik: 

İslâm dini, hayat, hürriyet, mülkiyet, tasarruf gibi tabiî hakların hepsini, 

her insan için mukaddes bir hak saymakta, milletlerarası bir kardeşlik 

temin edilmesini emretmektedir (Akseki, 1956: 40). Hz. Peygamber’in Veda 

Hutbesi’nde verdiği şu mesaj, bu konuda fikir verecek bir mahiyet arz 

etmektedir: “Ey insanlar! Biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız da birdir. Bütün 

insanlar Âdem’den gelmiş, Âdem de topraktan yaratılmıştır. Arap’ın Arap 

olmayana, Arap olmayanın Arap’a, beyazın siyaha, siyahın da beyaza 

hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takvâ iledir” (Erul, 

2012). 

Hz. Peygamber, bu sözlerini bizzat pratiğe aktarmıştır. O’nun 

kaynağından beslenen Mevlâna da, yekvücut olmuş, bir binanın tuğlaları 

gibi birbirine kaynaşmış, birlik beraberlik içinde bir toplumun 

sevdalısıdır... Tıpkı Hz. Peygamber’in hicretten sonra Medîne’de tesis 

ettiği muâhat (kardeşleştirme) uygulamasında, tıpkı Rıdvan ağacının 

altında biat eden sahâbe gibi kenetlenmiş bir kardeş topluluğunun 

hasretiyle yanmaktadır. O, bu idealini sembolik bir misalle şöyle ifade 

eder: “Tek başına bir yere dikilen ağaç, bakılsa bile kök salıp yeşermez. 
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Akıl, mal ve devletten daha iyi olan birleşme ve toplanmadır” (Eflâkî, 2001:II/ 

88). 

Yalnız kalmak, bir ıstıraptır Mevlâna için. Şöyle dillendirir bunu: 

“Hısım, akraba, yabancılar da bizden kaçıyor. Âdeta Benî İsrail arasındaki 

Sâmirî’ye döndüm” (Mevlâna, t.s: I/1098). Bu ıstırabını dile getirdikten sonra, 

şu öğütleri verir: “Muktedir oldukça ayrılık tarafına gitme! Ayrılık, 

gayrılık hayvan ruhunda bulunur. İnsan ruhu nefs-i vahiddir. Allah, o 

ruhlar üzerine nurunu saçtı. O’nun nuru ise asla ayrılmaz… Aranızdaki 

ihtilâfı bırakıp her taraftan birleşme yönüne şâd ve handân olarak gidiniz... 

Birleşmek derecesine ulaşmayana dost da düşman olur.”… “Nuşirvan-i 

Âdil’den “Akıl, mal ve devletten daha iyi ne vardır?” diye sordular; o: 

“Halkın birleşmesi ve dostların toplanmasıdır” dedi. Yani birleşme ve 

toplanma olan yerde bu üçü de vardır. Sertlik ve şiddet ise işe yaramaz” 

(Mevlâna, t.s: II/71, 559, 1083, 1088; Mevlâna, 1985: 100; Eflâkî, 2001: II/ 88). 

Yardımlaşma/Dayanışma-Cömertlik: 

Kur’ân, hangi konularda yardımlaşılacağına dair şu mesajı vermektedir: 

“İyilik ve (Allah’ın yasaklarından) sakınma üzerinde yardımlaşın, günah 

ve düşmanlık üzerine yardımlaşmayın. Allah’tan korkun; çünkü Allah’ın 

cezası çetindir” (Mâide, 5: 2). Hz. Peygamber de bu konuyu şu şekilde bir 

teşbihle ele almaktadır: “Cimri ile cömerdin durumu, göğüsleri ile 

köprücük kemikleri arasına zırh giyinmiş iki kişinin durumuna benzer. 

Cömert, sadaka verdikçe, üzerindeki zırh genişler, uzar, ayak parmaklarını 

örter ve ayak izlerini siler. Cimri ise, bir şey vermek istediğinde zırhın 

halkaları birbirine iyice geçer, onu sıkıştırır; genişletmek için ne kadar 

çalışsa da başaramaz” (Buhârî, Zekât, 28; Müslim, Zekât, 76-77). 

Görüldüğü gibi yardımlaşmak, dayanışmak, cömertlik gibi hasletler 

insanların kardeşçe yaşamaları için önemli vesilelerdir. Hz. Peygamber 

bunu Hicret’ten sonra Medîne’de pratiğe aktarmıştır. Yani bu hasletlerin 

yerleşmesi ütopya değildir. 

Bunun idrakindedir Mevlâna. İnsanları yardımlaşmaya, dayanışmaya, 

cömert olmaya çağırır: “Ecel, adama verilen şeyi almadan, verilmesi 

gereken şeyi vermek gerek… Henüz kuvvetli olduğun şu iki günceğizde 

cömertlik yolunda bir adım at... Paran varsa onları fakirlere vermek için 

avucunu aç. Ceset harisliğini bırak ve cömertliği ileri sür... Verilecek bir 

şeye gelecek yüzlerce karşılığı gören, derhal cömertliğe, ihsana başlar… 

Ne kadar kerem yağmuru yağmıştır ki, onun feyziyle denizler inci 

yetiştirmiştir. Hakkın keremi, güneşi ne kadar ışık saçmıştır ki, bulutlar ve 

denizler ondan cömertlik öğrenmiştir… Kalbi geniş olanların, eli de geniş 

olur…” (Mevlâna, t.s: I/321, II/413-414, 1062, III/1067; Mevlâna, (Mektûbât), 1963: 33-

35, 42, 81, 134, 186).  Öyleyse der, Mevlâna, ellerini açarak: “İlâhî, Sen 

fukaraya nafaka verenlere verdiklerinin yenisini ver; cimrilerin mallarını 

da telef et” (Mevlâna, t.s: II/413).  
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Doğruluk: 

Hz. Peygamber, Hûd süresini kendisini ihtiyarlatan süreler arasında 

zikreder (Tirmîzî, Tefsir, 57). Hûd süresindeki “Emrolunduğun şekilde 

dosdoğru ol” (Hûd, 11: 112) ayeti, Hz. Peygamber’e çok ağır gelen, kendi 

tabiriyle kendisini yaşlandıran bir ayetti. Konuyla ilgili Elmalılı Hamdi 

Yazır şu açıklamayı yapmaktadır:  

“Hakk’a vasıl olmak için istikametten başka yol olmadığı gibi, her hususta 

istikamet kadar yüksek bir makam ve onun kadar zor hiçbir emir yoktur. Hangi iş olursa 

olsun, hangi hedef olursa olsun ona ulaşmanın en kısa yolu doğruluktur. Böyle olmakla 

beraber her şeyden önce, bir işte doğrunun hangi çizgide olduğunu tayin ve tespit etmek 

çok zordur; ayrıca onunla ilgili çeşitli noktalardan ilişkisini kesip, sarsılmadan 

dosdoğru olan o çizgi üzerinde yürüyebilmek daha zordur. Ve yine istenilen hedefe 

ulaştıktan sonra aynı şekilde o doğruluk üzere, hiç eğilmeden devam ve sebat edebilmek 

büsbütün zordur. Bununla beraber şu kadarını hatırlatmalıyız ki, bu ayette Rasûlüllah’a 

“beni ihtiyarlattı” dedirtecek kadar zor gelen nokta, istikamet emrinin asıl kendisiyle 

ilgili olan kısmından ziyade, ümmetiyle ilgili olan kısmı olsa gerektir…” (Yazır, t.s: 

IV/430).  

Doğruluk ve dürüstlük bakımından Mevlâna’yı insanlığın en büyük 

rehberleri arasına koyabiliriz. Ona göre yegâne kurtuluş vesilesi 

doğruluktur. Bunu şöyle dillendirir: “Doğruluktan başka bir şey seni 

kurtaramaz... ‘Doğru olmayan şeyler yaptım’ deme, doğruluğu tut. O 

zaman hiçbir eğrilik kalmaz. Doğruluk Musa’nın asası gibidir; eğrilik ise 

sihirbazların sihrine benzer. Doğruluk ortaya çıkınca onların hepsini yutar” 
(Mevlâna, t.s: I/1283, II/668, 831, 864, 1061, III/60; Mevlâna, 1985: 15). 

Adalet: 

İslâm dini adalet konusunda son derece hassas davranmaktadır. Kur’ân-

ı Kerîm’de konuyla ilgili birçok ayet vardır. Bu ayetlerden biri “Muhakkak 

ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, 

fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt 

veriyor” (Nahl, 16: 90) ayetidir ki, her Cuma namazında hutbenin bitiminde 

minberden sesli olarak okunmaktadır. Şu ayette de temsili olarak adaletin 

önemine vurgu yapılmaktadır: “Allah, şu iki kişiyi de misal verir: Onlardan 

biri dilsizdir, hiçbir şey beceremez ve efendisinin üstüne bir yüktür. Onu 

nereye gönderse bir hayır getiremez. Şimdi, bu adamla, doğru yolda 

yürüyerek adaleti emreden kimse eşit olur mu?” (Nahl, 16: 76). “Verdiği 

hükümlerde, ailesinin ve halkın yönetiminde adaletli davranan yöneticiler, 

kıyamet gününde Allah Teâlâ’nın yanında nurdan yüksek koltuklar 

üzerinde otururlar” (Müslim, İmâre 18), hadisiyle adaletli olmayı emreden Hz. 

Peygamber’in konuya bakış açısını şu olay açıkça ortaya koymaktadır.  

Mahzûmoğulları’ndan bir kadın hırsızlık yapmıştı. Kureyşlilerden bir 

grup Hz. Peygamber’in çok sevdiği Üsâme’ye Hz. Peygamber’le kendi 

aralarında o kadına ceza verilmemesi konusunda aracılık yapmasını, 

söylediler. Üsâme, Hz. Peygamber’den böyle bir talepte bulununca Hz. 
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Peygamber: “Allah’ın koyduğu cezalardan birinin uygulanmaması için 

aracılık mı yapıyorsun?” diye sordu, sonra Üsâme’ye ve orada 

bulunanlara: “şayet aynı suçu kızım Fatıma da işlese, ona da aynı cezayı 

verirdim” dedi (Buhârî, Enbiyâ, 54, Megâzî 53, Hudûd, 11, 12; Müslim, Hudûd, 8, 9). 

Adaletin gerçekleşmesi, hakların yerini bulması, mazlumların 

korunması, günahkârların bile af ile ıslah edilmesi yolunda pek çok gayret 

harcadığını bildiğimiz, bu yolda yetkililerle münakaşa eden ve İzzeddin, 

Rükneddin gibi padişahları bile kapısında ağlattığı menkıbe hâlinde 

söylenen Mevlâna, ayrıca bütün eserlerinde, idare ve mahkemece yapılan 

zulümlere karşı çıkmıştır (Kabaklı, 1976: 136). Mevlâna’ya göre; “Allah’ın 

esas cevheri adalettir, lütuftur… Adalet, meyve ağaçlarına iç vermektir; 

zulüm, dikeni sulamaktır… Adalet, insanları doğruluğa davet eder... Allah, 

teraziyi aranızda insaf ve adalet cereyanı için yaratmıştır... Muratların 

bekçisi gece damlarda sopa vuranlar değil, adalettir” (Mevlâna, t.s: I/322, II/808, 

831, III/633- 742, IV/184, 500, V/303).… “Ben ki”  der, Mevlâna; “Saman değil, 

hilm, sabır ve adalet dağıyım. Fırtına koca bir dağı nasıl götürebilir?” 

(Mevlâna, t.s:I/1743).  

Terakki:  

Toplumların refaha kavuşmalarının ana unsurlarından biri de terakkidir. 

Bu unsur her şeyden önce kişide özgüven duygusunun gelişmesini sağlar. 

Kişi kendisini küçük görme, komplekse girme gibi davranışlardan özgüven 

sayesinde kurtulur; “Onlara (düşmanlara) karşı gücünüz yettiği kadar 

kuvvet ve cihad için beslenen atlar hazırlayın, çünkü onunla Allah’ın 

düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, 

Allah’ın bildiği (düşman) kimseleri korkutursunuz…” (Enfâl, 8: 60) ayeti 

doğrultusunda, medeniyet yarışına iştirak eder. Fertlerde zaman zaman 

tezahür eden, günübirlik, statik yaşama, dünyadan elini eteğini çekip, 

inzivaî bir yaşam sürme hastalığı ancak terakki anlayışıyla hareket edip, 

özgüven duygusuna sahip olmakla tedavi olur.  

“Her gün bir yerden göçmek, her gün bir konağı bırakmak, akarsu gibi 

donmamak ne hoş. Dün geçti; düne ait söz de, dün gibi geçti-gitti. Bugün, 

yepyeni bir söz söylemek gerek” (Mevlâna, (Rubaîler), 1963: 32) diyen 

Mevlâna’da özgüven duygusunun doruk noktada olduğunu görürüz. O, 

“yoksulluğu içinde cömert, garipliği içinde yiğit Mevlâna” şöyle söyler: 

“Vücudum nihayet sivrisinekten zayıf değildir. Kanadımla Nemrud’un 

mülkünü altüst ederim. Zayıflık ve acizlikte sen beni ebabil kuşu ve 

düşmanlarımdan her birini de fil gibi gör. Fındık kadar yakıcı bir taş atarım. 

Attığım o taş yüz mancınığın işini görür”  (Mevlâna, t.s: II/121).  

Hayatı hep insanlığın ileri gitmesi çabasıyla geçen Mevlâna, terakkiye 

ulaşmak için öncelikle yüksek hedeflere, büyük ideallere sahip olmak 

gerektiğini söyler: “Yükseklere bakmak, nazara nur ve parlaklık verir... 

İmtihan için, ihtiyar sahibi olmak şarttır. İktidarsız da ihtiyar olmaz… 
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Kazanmak, define bulmaya ne zaman ve nasıl engel oldu? Sen işten ve 

güçten boş kalma ki, tahayyül ettiğin define onun akabindedir. Sakın eğer 

‘şöyle yapsaydım’ diyerek ‘eğer’ kaydına bağlanıp kalma. ‘Eğer’ 

demekten Rasûlüllah yasaklamış ve o, münafıklık alâmetidir, 

buyurmuştur…” (Mevlâna, t.s: II/248, 623, V/183). 

Mevlâna, günümüzde de ülkemiz açısından son derece ciddi bir 

problem olan, “beyin göçü”nü engelleyecek bir formül sunar: “Kendi işini 

kendin gör, yabancı işi görme!” der (Mevlâna, t.s: II/93).   

Mevlâna, terakkiye inanan bir dâhidir. Sosyolojik olarak onun 

öngördüğü insan tipi, mazeretçilik hastalığına yakalanmamış, işini 

ertelemeyip günü gününe yapan ve faydasız işlerden kaçınan insan tipidir. 

Ancak böyle insanlar, sürekli zirveleri zorlayabilirler. O, bu hususta 

Yaradan’a şöyle dua eder: “Ey bize dünyadaki zor işleri kolaylaştıran 

Allah, işsizlikten ve faydasız işlerden sana sığınırım…” (Mevlâna, t.s: II/162). 

Bu duasının arkasından insanlara nasihat eder, vaktin kıymetini 

bilmelerini,  sebebe sarılmalarını söyler: “Aklını başına al da, bir iş için 

‘yarın yaparım’ deme ki, ömründen birçok yarın geçti. Hemen tövbe ve 

istiğfarla işe başla da, ekin mevsimi tamamıyla geçmesin...” (Mevlâna, t.s: 

II/414).  

Çalışmak: 

Terakkiye ancak çalışmakla erişilir. Cenâb-ı Allah: “O, geceyi sizin için 

bir elbise, uykuyu bir dinlenme ve gündüzü de yayılıp-çalışma (zamanı) 

kılandır” (Furkân, 25: 47) ve “Mü’minlerden, özür olmaksızın oturanlar ile 

Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler eşit değildir. Allah, 

mallarıyla ve canlarıyla cihad edenleri oturanlara göre derece olarak üstün 

kılmıştır. Tümüne güzelliği (cenneti) va’detmiştir; ancak Allah, cihad 

edenleri oturanlara göre büyük bir ecirle üstün kılmıştır (Nisâ, 4: 95) 

ayetlerinde çalışmayı emretmektedir. Hz. Peygamber de: “Hiçbir kimse, 

asla kendi kazancından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Allah’ın 

Peygamber’i Dâvûd aleyhisselâm da kendi elinin emeğini yerdi” (Buhârî, 

Büyû’, 15, Enbiyâ, 37) buyurarak çalışmaya teşvik etmiştir.  

Mevlâna, devamlı surette insanlara çalışıp çabalamalarını söyler. 

Eserlerinde, özellikle Mesnevî’de sık sık bu tavsiyeleriyle karşılaşırız. O, 

çalışanın ümit içinde olduğunu, tembelliğin insana zarar verdiğini belirtir: 

“Çalışmakta fazlasıyla ümit vardır. Tembellikte ise zarar çoktur… Her gün 

kuyudan bir parça toprak kazarsan akıbet temiz suya kavuşursun. Her ne 

ekersen onu biçersin… Ümitsizlik tarafına gitme, ümit kapıları vardır. 

Zulmet cihetine gitme, güneşler parlamaktadır.” (Mevlâna, t.s: I/430, III/226-

227, 809) … “Çalış ve uğraş. Bir an boş durma; son nefesine kadar bir an 

didinmekten hâli kalma... Elinden geldiği kadar çalış... Çalışmak, kudret 

nimetinin fiili şükranını ifa etmektir... Baş kırık ve yarık değil, bu başı 

bağlama; bir iki gün çalış, sonra gül... Halvet zamanı değildir. Topluluk 
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arasına gel ve karış, onların başına saadet gölgen düşsün… Çalışmak, 

eserler meydana getirmek ve yücelmek için yaşa... Çalış ki elbise seninle 

tanınsın; sen, elbise ile tanınma ...” (Mevlâna, t.s: I/536, 554, 921, 938, IV/378; 

Mevlâna, (Mektûbat), 1963: 27; Eflâkî, 2001: I/625). 

Tedbir: 

Nisâ süresinde “Ey iman edenler! (Düşmana karşı) tedbirinizi alın…” 

buyrulmaktadır (Nisâ, 4: 71). Hz. Peygamber’in konuyla ilgili şu hadisi 

toplumumuz içerisinde çok yaygın olarak bilinmektedir. “Birisi: Ey 

Allah’ın Rasûlü, deveyi bağlayıp mı tevekkül edeyim, yoksa salıverip de 

mi tevekkül edeyim?” diye sordu da, Hz. Peygamber: “Bağla da öyle 

tevekkül et!” buyurdu” (Tirmîzî, Sıfatü’l-Kıyâme, 60).  

Hayatta hayal kırıklığına uğramamak, yaptığı çalışmaların boşa 

gitmesini engellemek için gerekli önlemleri alıp tedbirli hareket etmek 

gerekir. Bir işe teşebbüs etmeden önce onun artısını, eksisini hesap etmek, 

gerekli önlemleri almak başarıya götüren bir davranış şeklidir. 

Mevlâna’nın bu konu üzerinde ısrarla durduğunu görürüz: “Bir işte tedbirli 

davranıp acele etmemek, Rahman’dandır. Senin acele edişin melun 

şeytandandır. Ey dikkat ve itina eden kimse; köpeğin önüne bir lokma 

ekmek atsan, önce koklar, sonra yer. Köpek burnuyla, biz aklımızla 

koklarız… Tedbir, peygamberlerin kuvvet nurudur… Ey can; önce farenin 

defi çaresine bak, sonra buğday topla… Gözü görmeyen bir kişinin adım 

atışı gibi, tedbir ile adım at ki, kuyuya düşmekten, taşa çarpmaktan 

kurtulasın… İki gözünden biriyle işin başlangıcına, biriyle de sonuna bak. 

Melun şeytan gibi tek gözlü olma… Tek gözlü o kimsedir ki, yalnız hâli 

görür, hayvanat gibi mazi ve âtiden gafil bulunur…” (Mevlâna, t.s: III/258,915, 

III/57, 71, IV/449). 

Mevlâna, insanlararası ilişkilerde de tedbirli olmanın önemini 

vurgulamış ve şu tavsiyede bulunmuştur: “Dünyada insan yüzlü pek çok 

şeytan bulunduğundan, herkese el uzatmak, güvenmek doğru değildir” 

(Sultan Veled, 1966: 351). 

İstişare: 

İslâm’a göre istişare de bir ibadettir. “Rablerine icabet edenler, namazı 

dosdoğru kılanlar, işleri kendi aralarında şûra ile olanlar ve kendilerine 

rızık olarak verdiklerimizden infak edenler…” (Şura, 42: 38) ayetinden bunu 

anlayabiliyoruz. Esasen istişare etmek, birlik beraberliği pekiştirmekte, 

sorumluluğun paylaşılmasını beraberinde getirmektedir.  “Her bilgi 

sahibinin üstünde daha iyi bir bilen vardır” (Yûsuf, 12: 76) ayeti başkalarının 

görüşünden yararlanmayı, fikir teatisinin önemini ortaya koymaktadır. 

Enes b. Mâlik: “Arkadaşları ile istişarede Hz. Peygamber kadar ileri 

giden bir başkasını görmedim” der (Tirmîzî, Cihad 34).  Hz. Peygamber’in 

hayatını incelediğimiz zaman, özellikle önemli konularda sık sık istişare 
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ettiğini, peygamber olduğu hâlde, ashabının fikirlerine başvurduğunu, 

onlara danıştığını görürüz. Nitekim Bedir savaşında karargâh kurduğu 

zaman, Ensâr’dan Hubâb b. Münzir’le yaptığı istişare neticesinde 

karargâhın yerini değiştirmiştir (İbn Hişâm, 1936: II/272-274; İbnü’l-Esîr, 1966:  

I/526, 529). Aynı şekilde Bedir savaşı sonrasında esirlere nasıl muamele 

yapılacağı konusunda Hz. Peygamber’in sahâbeyle istişare ettiğini 

görürüz. Olgun aklın, ileri görüşlülüğün, başarılı siyasetin göstergesi olan 

istişareye (Hicazî, t.s: III/355) başvurmak gerekir. Hz. Peygamber hayatının 

her döneminde istişare metodunu uygulamıştır. Çünkü müşaverede hata da 

edilse, baskıyla, ferdî olarak doğru karar vermekten daha iyidir (İbn Tiktaka, 

1966: 26). 

Mevlâna da bu sünnetin icrası konusunda hassas davranmıştır. Onun 

konuyla ilgili düşünceleri şöyledir: “Hz. Peygamber’e insanlarla müşavere 

emri verilmiştir… Havva’nın teşvikiyle yasaklanmış meyveyi yiyen Âdem 

(a.s.), yemeden önce meleklerle istişare etseydi, pişman olup özür 

dileyeceği bir iş yapmazdı… Danışmak, idrak ve izan verir. Akılların bir 

akla yardımı olur… Şeker kamışı nasıl birbirinden feyz alırsa, akıl da diğer 

aklın yardımından kuvvet bulur… Bir akıl, diğer bir aklın katılmasıyla iki 

katlı olur. Sonuçta kişinin nuru artar, yolunu daha iyi görür… Sonunda 

pişman olmak, hiç olmazsa az bir zarar ile kurtulabilmek için görülecek 

işlerde istişare et… Tecrübeli bir akıl, sana yeni bir baht bağışlar… Aklın 

varsa diğer bir akıl sahibi ile dost ol, istişarede bulun…” (Mevlâna, t.s: I/12, 

581, 1413, II/14, 707, 709, III/42, IV/327). 

Sonuç: 

Bilimsel gelişmeler ve teknolojik buluşlar alanında hızla ilerleyen 

çağımız insanı, aynı ilerlemeyi ahlâkî yönde gösterememiştir. Öyle ki 

içinde yaşadığımız dünyada birçok insan envaı çeşit silâhların, zehirli 

gazların kobayı hâline gelmiştir. Daha çok maddî boyutta gerçekleştirilen, 

manevî yönü ihmal edilen gelişmeler, insanlığı tehdit edecek düzeye 

ulaşmıştır. Bilimsel gelişmelerin insanın özüyle çelişmesi, ahlâkî temelleri 

sarsması bu tehdidin yegâne sebebi olarak görünmektedir. 

Oysa sosyal bir olgu olarak ahlâk, hem bireyin, hem toplumun hayatını 

huzurlu kılacak bir mahiyet arz eder. Bilimsel gelişmelerin, ahlâkî değerler 

paralelinde gerçekleştirilmesi insanlığın bu tehditten kurtarılmasında başat 

rol oynayacaktır. 

Tarih boyunca, gerek peygamberler, gerek topluma mal olmuş rehber 

kişiler ahlâkî değerleri, içinde yaşadıkları toplumların ıslahında 

çözümleyici, geliştirici unsur olarak değerlendirmişlerdir. İşte bu 

rehberlerden biri de Mevlâna’dır. O, İslâm’ın iki temel kaynağı Kur’ân-ı 

Kerîm ve Sünnet doğrultusunda, inanç, ibadet ekseninde yaşadığı topluma 

ahlâkî değerleri yerleştirmenin gayretini vermiş; çağının ezilmiş, 

horlanmış, baskı ve zulme maruz kalmış insanlarını ahlâkî olgunluğa 
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eriştirecek evrensel mesajlar sunmuştur. Sunduğu bu mesajlar sadece kendi 

çağını değil, halka halka genişleyerek kendisinden sonraki çağları da 

kuşatmış, evrensel nitelik kazanmıştır. 

Mevlâna, sıkmadan, ürkütmeden, yer yer metaforik anlatımlarıyla ve 

örnek davranışlarıyla muhataplarına tesir etmiş bir gönül eridir. Eserleri 

incelendiğinde, bireylerin ve toplumun ahlâkî olgunluğa erişmelerine 

vesile olacak mesajlarla dolu olduğu görülür. Yeter ki günümüz insanına 

lâyıkıyla sunulabilsin.   
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Bölümü 

 

Giriş 

Değerler eğitimi, eğitimin en güncel konularından biridir. Gençler 

arasında uyuşturucu kullanımı ve şiddet gibi sorunlu davranışların artması 

değerler eğitimini öncelikli alanlar arasında yer almasına neden 

olmaktadır. Değerler insanların farklı durumları ve davranışları 

değerlendirmelerine olanak sağlayan ahlaki ilkeler ve standartlardır (Dietz 

ve diğerleri, 2005). Schwartz (2007) değerlerin eylemleri, insanları ve 

olayları seçme ve değerlendirme konusunda rehberlik eden standartlar ve 

ölçütler olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca değerlerin eylemleri 

yönlendiren istenilir amaçlar olduğunu vurgulamaktadır. Değerler 

toplumsal yaşamın bir parçasıdır ve bireylerin toplumsallaşması için 

gereklidir. Bir motivasyon kaynağı olarak değerler bireyin diğer bireylere, 

canlılara ve doğaya karşı davranışlarını da belirlemektedir. 

Değerler; eğitim, eleştirel düşünme ve ahlak gelişimi gibi birçok 

kavramla ilişkilidir (Veugelers, 2000). Eleştirel düşünme değerler 

eğitiminin en önemli bileşenlerinden biridir. Öğrencilerin değerleri 

içselleştirmesi ve eylemlerine yol gösterici olarak kabul etmeleri için 

değerleri eleştirel biçimde düşünmeleri ve öğrenmeleri sağlanmalıdır. 

Öğrenciler toplumsal yaşamda değerlerin neden gerekli olduğunu 

anlamalıdır. Kapsamlı bir kuramdan yoksun bir uygulama ya da eleştirel 

düşünmenin yetersiz olduğu deneyimler bu anlamda işlevsel olmayacaktır 

(Breunig, 2005, s.121). Bu araştırma da öğretmen adaylarının toplumsal ve 

doğal çevrelerine eleştirel bir gözle bakarak duyarlılık değerinin yaşama 

yansımasını çektikleri fotoğraflar yoluyla ifade etmeleri temeline 

dayanmaktadır. 

Değer eğitimi son yıllarda eğitim alanında en çok üzerinde durulan 

konulardan biridir. Alanyazına bakıldığında öğretmen adaylarının değer 

eğitimine ilişkin görüşlerinin belirlendiği araştırmalar (Altunay ve 

Yalçınkaya; 2011; Fidan, 2009; Katılmış ve Balcı, 2017; Oğuz, 2012; 

Yazar, 2012) ile öğretmen adaylarının değer algı ve tercihlerini inceleyen 

çalışmalar (Aydın ve Sulak, 2015; Dilmaç ve diğerleri, 2008; İşcan, 2014; 

Kolaç ve Karadağ, 2012; Yılmaz, 2009) göze çarpmaktadır. Bu 

araştırmanın amacı toplumsal ve doğal çevreye ilişkin duyarlılık değerini 

öğretmen adaylarının bakış açısıyla onların çektikleri fotoğraflardan yola 

çıkarak ortaya koymaktır. 
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Yöntem 

Öğretmen adaylarının bakış açısıyla doğal ve toplumsal çevrede 

duyarlılık değerini incelemeyi amaçlayan bu araştırmada nitel araştırma 

yaklaşımı benimsenmiştir. Araştırmada veriler photo-voice ve odak grup 

görüşmeleri yoluyla toplanmıştır. Photo-voice, bir gruba ait üyelerin 

fotoğraflar çekmelerini ve bu fotoğrafları kendi aralarında tartışmayı 

kolaylaştırmak amacıyla kullanmalarını gerektiren bir tekniktir (Gallagher 

ve diğerleri, 2010; Lockett ve diğerleri, 2005; Wang ve Burris, 1997). Bu 

çalışmada Sosyal Bilgilerde Değer Eğitimi dersini alan öğretmen adayları 

grup olarak belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının çevrelerindeki değerlere 

ilişkin algı ve gözlemlerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu çevre 

hem doğal hem de toplumsal çevreyi kapsamaktadır. 

Katılımcılar 

Araştırmanın katılımcılarını Türkiye’de bir devlet üniversitesinde 

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programına devam eden 21 öğretmen adayı 

oluşturmaktadır. Katılımcılardan 5’i erkek, 16’sı kadındır. Katılımcıların 

seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme (Yıldırım ve 

Şimşek, 2013) kullanılmıştır. Katılımcılar “Sosyal Bilgilerde Değer 

Eğitimi” adlı seçmeli dersi alan öğrenciler arasından seçilmiştir. Bu 

seçmeli dersin başlangıcında öğretim elemanı öğretmen adaylarını 

araştırma konusunda bilgilendirmiştir. Öğretim elemanı öğrencileri 

çalışma konusunda bilgilendirdikten sonra toplumsal ve doğal çevrelerinde 

duyarlılık değerini yansıtan fotoğraflar çekmelerini istemiştir. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Bu çalışmada veriler photo-voice ile odak grup görüşmelerinin birlikte 

kullanılması ile toplanmıştır. Odak grup görüşmelerinde katılımcıların 

çektikleri fotoğraflar üzerinden görüşleri alınmıştır. Görüşmeler süresince 

katılımcıların fotoğrafları ortamda bulundurulmuştur. Katılımcıların 

çektikleri fotoğraflar ve odak grup görüşmelerinde elde edilen veriler 

ışığında temalar oluşturulmuştur. 

Odak grup görüşmelerinden elde edilen verilerin analizinde 

tümevarımsal analiz yaklaşımı benimsenmiştir. Odak grup görüşmeleri 

elektronik ortamda yazılı bir metin haline getirilmiştir. Araştırmacı ve 

başka bir alan uzmanı veri seti üzerinde kodlamayı ayrı ayrı yapmış ve en 

az %80 oranında görüş birliğine varılan ortak kodlar temel alınmıştır. 

Verilerin sunumunda öğrenci fotoğraflarından örnekler verilmiş ve öğrenci 

görüşlerinden doğrudan alıntılar yapılmıştır. Doğrudan alıntılarda her bir 

öğretmen adayına verilen numara kullanılmıştır. 
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Bulgular 

Araştırmanın bulguları doğal çevreye duyarlılık, kültürel mirasa 

duyarlılık ve diğer bireylere ve hayvanlara duyarlılık başlıkları altında 

sunulmuştur. Bulgular katılımcıların görüşlerinden yapılan doğrudan 

alıntılarla ve katılımcıların çektiği fotoğraflarla desteklenmiştir. 

Doğal çevreye duyarlılık değerine ilişkin bulgular 

Doğal çevreye duyarlılık değeriyle ilgili olarak öğrencilerin çektikleri 

fotoğraflarda öğrenim gördükleri ortamdaki çevre kirliliğine ilişkin 

örneklere yer verdikleri belirlenmiştir. Beş fotoğraf doğrudan sınıf 

ortamının kirletilmesiyle ilgilidir. Bu fotoğraflara iki örnek Fotoğraf 1 ve 

Fotoğraf 2’de verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 1      Fotoğraf 2 

Fotoğrafları çeken ÖA3 odak grup görüşmesinde fotoğrafına ilişkin 

görüşünü “Ben dersten sonra sınıfın görüntüsüne ilişkin bir fotoğraf 

çektim. Öğrenciler kâğıtlarını, boş su şişelerini sınıfta bırakıp gidiyorlar” 

biçiminde açıklamıştır. Öğretmen adayları eğitim ortamı dışında 

yaşadıkları çevredeki kirliliği de fotoğraflarına yansıtmışlardır. Bu tür bir 

kirliliğin fotoğrafını çeken ÖA1 görüşünü şu şekilde dile getirmiştir: “Her 

gün yakınında park olan bir yoldan geçiyoruz. Çocukların oynadığı, 

insanların oturup sohbet ettiği bir alanda çöplerin olduğu bu kirlilik benim 

gözümü çok rahatsız etti. Çöplerini getirip buraya bu şekilde koyuyorlar. 

Yakınlarda oysaki çöp konteynırı var.” Öğretmen adaylarının doğal 
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çevreye duyarlılık denildiğinde çevre kirliliğini düşündükleri ve bu 

kirliliğin örneklerini fotoğraflarına yansıttıkları görülmektedir. 

 

Kültürel mirasa duyarlılık değerine ilişkin bulgular 

Kültürel mirasa duyarlılık değeri kapsamında öğretmen adaylarının 

kültürel miras öğelerine ilişkin düzenlenen etkinliklerin ya da bu kültürel 

miras öğelerinin fotoğraflarını çektikleri görülmüştür. “Göçle Gelen 

Kıyafet Kültürü” başlıklı bir sergiyi ziyaret eden öğrencinin çektiği 

fotoğraf aşağıda verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 3 

Fotoğraf 3’te görüldüğü gibi kıyafet kültürüne ait sergiye giden öğrenci 

bu etkinliği kültürel mirasa duyarlılık değeri ile ilişkilendirerek bir fotoğraf 

çemiştir. Fotoğrafı çeken ÖA6 görüşünü “Kültürel mirasla ilgili bir 

sergiye gittim. Okulumuzda olan bir sergi. Kıyafet mirası üzerine. Eski 

kıyafetler ve günümüzde giyilen kıyafetleri harmanlayarak yorumlamışlar. 

Farklı bir açıdan baktım kıyafetlere. Eski kültürümüzden gelen öğeleri 

yani giydiğimiz kıyafet tarlarını birbirine yansıtmışlar.” sözleriyle dile 

getirmiştir.  

Kültürel mirasa duyarlılık konusunda öğretmen adaylarından bazıları 

yakın çevrelerinde bulunan ve ziyaret ettikleri doğal ya da tarihi bir 

kültürel miras öğesinin fotoğrafını çekmişlerdir. Fotoğraf 4’te bir öğretmen 

adayının çektiği tarihi miras öğesine ait görsel bulunmaktadır. 
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Fotoğraf 4 

Öğretmen adaylarının fotoğraflarında ve görüşlerinde genellikle 

kültürel mirasa ilişkin olumlu örnekleri gözledikleri anlaşılmaktadır.   

Diğer bireylere ve hayvanlara duyarlılık konusuna ilişkin bulgular 

Diğer bireylere ve hayvanlara duyarlılık konusundaki bulgular özel 

gereksinimli bireylere duyarlılık, yardıma ihtiyacı olan bireylere duyarlılık 

ve hayvanlara duyarlılık alt başlıkları altında ele alınmıştır. 

Özel Gereksinimli Bireylere Duyarlılık 

Öğretmen adayları özel gereksinimli bireylere duyarlılık konusunda 

çevrelerinde gördükleri olumsuz örneklerin fotoğraflarını çekmişlerdir. Bu 

konuda çekilen fotoğraflardan bir örnek fotoğraf 5’te verilmiştir. 
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Fotoğraf 5 

Fotoğraf 5’te tekerlekli sandalye kullanan bireyler için kaldırıma 

yapılmış olan rampanın önüne park etmiş bir araç görülmektedir. Bu aracı 

park eden kişi özel gereksinimli bireylerin yaşam koşullarını 

güçleştirmektedir. Fotoğrafı çeken ÖA13 odak grup görüşmesinde 

görüşünü  “Duyarlılık değerini kazandırabilmek için bence önce saygı 

değerinin kazandırılması gerekiyor. Bir insanın kendisine saygısı varsa 

hiçbir şeyi dışarıya yansıtmaz. Yani kendine saygılı olan insan her şeyin 

doğrusunu yanlışını bulmaya çalışır.” sözleriyle ifade etmiştir.  

Yardıma İhtiyacı olan Bireylere Duyarlılık 

Öğretmen adaylarının yardıma ihtiyacı olan bireylere duyarlılık 

kapsamında kan bağışında bulunan insanları gösteren fotoğraflar çektikleri 

görülmüştür. Bu konuda bir örnek fotoğraf 6’da gösterilmiştir. 

 

 

Fotoğraf 6 

Fotoğraf 6’da Eğitim Fakültesinin kantininde açılan Kızılay standında 

kan bağışında bulunan insanlar görülmektedir. Fotoğrafı çeken öğretmen 

adayı görüşünü ÖA20 “Kızılay ile ilgili fotoğraf çekmiştim ben. Kantinden 

dersliğe doğru yürürken Kızılay’ın orada kan bağışı için kurulmuş 

kampları vardı. Onları çekmiştim. Toplumsal yardımlaşma konumuzdu. 

Toplumsal yardımlaşmada Kızılay’ın en bilinen kurum olarak gördüm.” 

biçiminde ifade etmiştir. Diğer insanlara yardım etmenin en temel 

yollarından biri olarak kan bağışını gören öğretmen adayları 

fotoğraflarında bu konuya yer vermiştir.  

Yardıma ihtiyacı olan bireylere duyarlılık konusunda öğretmen adayları 

ihtiyaç sahipleri için kullanılmış giysi ve ayakkabıların bırakılabileceği 

kumbaraların fotoğraflarını çekmişlerdir. Fotoğraf 7’de yerel belediye 

tarafından çeşitli yerlere konulmuş bu kumbaralara bir örnek 

gösterilmektedir. 
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Fotoğraf 7 

Fotoğraf 7’de görüldüğü gibi insanlar ihtiyaç sahibi bireylere iletilmek 

üzere kullanılmış giysi ve ayakkabılarını bu kumbaralara 

bırakabilmektedir. Fotoğrafı çeken ÖA4 görüşünü “İlk fotoğrafım kıyafet 

konteynırıydı. Hem giysi hem de ayakkabı atabiliyorsun. Biri atarken 

çekmedim. Ama bana çok anlamlı geliyor. Bir sürü kıyafetlerimiz var ve 

biz birçoğunu kullanmıyoruz bile. Ama bunlara ihtiyacı olan bir sürü insan 

var.” sözleriyle dile getirmiştir.  

Hayvanlara duyarlılık  

Hayvanlara duyarlılık değeri konusunda dört fotoğraf çekilmiştir. Bu 

konuda öğretmen adaylarından biri kış mevsiminde kediler için karton 

kutudan yapılmış bir barınağın fotoğrafını çekmiştir. Fotoğraf 8 ve 9’da bu 

hayvan barınağı verilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

Fotoğraf 8      Fotoğraf 9 
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Fotoğrafları çeken ÖA16 odak grup görüşmesinde görüşlerini 

“Hayvanları da düşünmemiz gerekiyor. Çünkü biz onların yaşam 

alanlarını ellerinden alıyoruz binalar dikerek vs. normalde biz yapmasak 

onlar güzelce yaşayabilirler. Kendi faydamızı düşündüğümüz kadar 

onların da faydasını düşünmeliyiz. Duyarsızlık kötü kalplilikle alakalı 

biraz. Düşünmüyoruz. Başkaları üzülür mü, acı çeker mi diye 

düşünmüyoruz.” biçiminde açıklamıştır. Öğretmen adaylarının duyarlılık 

kapsamında hayvanları da ele almaları insanlar dışında diğer canlıları da 

önemsemeleri bakımından dikkat çekicidir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Araştırma sonuçları öğretmen adaylarının duyarlılık değeriyle ilgili 

olumlu ve olumsuz örnekleri içeren fotoğraflar çektiklerini göstermektedir. 

Öğretmen adayları doğal çevreye duyarlılıkla ilgili olumsuz örnek içeren 

fotoğraf çekerken, kültürel mirasa duyarlılık ve diğer bireylere ve 

hayvanlara duyarlılık konularında olumlu örnek içeren fotoğraflar 

çekmişlerdir. Bu bağlamda öğretmen adaylarının doğal çevrede olumsuz 

sonuçlara yol açan çok sayıda durumla karşılaşmaları ile açıklanabilir. 

Çevre sorunları günümüz dünyasının en önemli sorun alanlarının başında 

gelmektedir. 

Corraliza ve Berenguer (2000) doğal çevrenin varlığını sürdürebilmesi 

açısından ekolojik sorumluluk ve buna ilişkin tutumların önemli olduğunu, 

ancak eğitimin bireylerde bu farkındalığı yaratma konusunda yeterli 

olmadığını belirtmektedir. Bu durum öğretmen adaylarının öğrenim 

gördükleri ortamda çevre kirliliğine ilişkin olumsuz örnekleri içeren 

fotoğraf çekmelerini açıklayabilir. Bu bağlamda üniversite öğrencilerinin 

doğal çevre ve önemine ilişkin bilgi sahibi oldukları ancak bu bilgilerini 

eylemlerine yansıtmadıkları söylenebilir. Eğitim dışında doğal çevre 

duyarlılığını etkileyen aile, akran etkileşimi gibi etmenlerin de 

araştırılması gerektiği ileri sürülebilir. 

Öğretmen adaylarının fotoğraflarına konu olan bir diğer duyarlılık 

kültürel miras alanındadır. Kültürel miras öğeleri bireysel ve toplumsal 

kimliğin oluşmasında ve sürdürülmesinde en önemli kaynaklardan biridir 

(worldbank, 1996, s.6). Öğretmen adayları bu kapsamda kültürel mirasa 

ilişkin eserlerin ya da etkinliklerin fotoğraflarını çekmişlerdir. Bu 

duyarlılık alanında olumlu örnekleri içeren fotoğrafların yer aldığı 

görülmektedir.  

Son olarak diğer bireylere ve hayvanlara duyarlılık başlığı altında 

öğretmen adaylarının özel gereksinimli bireyler, herhangi bir konuda 

yardıma gereksinimi olan bireyler ve hayvanları içeren fotoğraflar 

çektikleri belirlenmiştir. Sözü edilen unsurlardan özel gereksinimli 
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bireylere duyarlılık konusunda olumsuz örnek içeren bir fotoğrafa 

rastlanmıştır. Diğer konu alanlarındaki fotoğraflar olumlu örnekler 

içermektedir. Araştırma sonuçları öğrencilerin doğal ve toplumsal 

çevrelerinde duyarlılık değeri başlığında çevre kirliliği, kültürel miras ve 

diğerlerine duyarlılık alanlarında fotoğraflar çektiklerini göstermektedir. 

Öğrencilerin doğal çevreye duyarlılık ve özel gereksinimli bireylere 

duyarlılık konusunda eğitim gördükleri kurumda ve yakın çevrelerinde 

daha çok olumsuz örnekleri ortaya koydukları belirlenmiştir. 

Araştırmada elde edilen sonuçlar bağlamında şu öneriler getirilebilir: 

 Öğretmen adaylarına duyarlılık değerinin kazandırılmasına 

yönelik uygulamalı araştırmalar desenlenebilir. 

 Doğal çevreye duyarlılık konusunda üniversite öğrencilerinin 

farkındalığını artırmak amacıyla seminerler ya da uygulamalı 

etkinlikler düzenlenebilir. 

 Özel gereksinimli bireylere karşı duyarlılığın artırılmasına yönelik 

sosyal sorumluluk projeleri geliştirilebilir. 
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Giriş 

Sosyal bilgiler bireyi, toplumu ve bunlarla ilişkisi kapsamında çevreyi 

konu alanı olarak ele alan bir ders biçiminde tanımlanmaktadır. Sosyal 

bilgiler, sosyal bilimlerin eğitimsel ilkeler çerçevesinde hitap ettiği 

öğrencilerin özellikleri göz önünde bulundurularak basitleştirilmiş 

biçimini sunmaktadır (Kabapınar, 2012, ss.2-3). Sosyal bilgiler dersinde 

toplum yaşamına uyum sağlamada rol oynayan bilgi, beceri ve değerler 

öğrencilere kazandırılmaya çalışılır. Sosyal Bilgiler Öğretim Programında 

öğrencilere kazandırılması istenen değerlerden biri de özgürlük değeridir. 

İnsan belirli kuralların ve yasaların geçerli olduğu bir doğa içinde 

yaşamını sürdürür (Öktem ve Türkbağ, 1999, s.80). İnsanın, doğanın 

çizdiği bu katı sınırlar içinde yaşamını sürdürebilmek için olanaklı olan 

değişik yollar arasından kendisi için en uygun olanı seçebilme ve seçtiği 

yoldan gidebilme çabası özgürlük olarak açıklanabilir (Hacıkadiroğlu, 

2002, ss.15-16). Bu durumda özgürlük iç özgürlük ve dış özgürlük olarak 

ikiye ayrılabilir (Öktem ve Türkbağ, 1999, s.81). İnsanın iç zorlamalardan 

bağımsız, korku, coşku ve tutku gibi dürtülerden uzak, istediğini 

seçebilmesi iç özgürlük; seçmiş bulunduğu hedefler doğrultusunda 

dışarıdan gelebilecek herhangi bir zorlama ile karşılaşmadan serbestçe 

hareket edebilmesi ise dış özgürlüktür (Aral, 2012, ss.118-119). 

Alanyazında Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarında yer alan değerleri 

incelemeye yönelik çok sayıda çalışma yapıldığı görülmektedir (Baydar, 

2009; Keskin, 2008; Yalar, 2010). Bu çalışmalarda öğretim programındaki 

değerler bir bütün olarak ele alınmıştır. Alanyazında Sosyal Bilgiler 

Öğretim Programında başlı başına özgürlük değerini ele alan bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu araştırmanın amacı 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim 

Programında özgürlük değerinin nasıl yer aldığını belirlemektir. 

Yöntem 

Araştırmada, nitel araştırma yaklaşımına dayalı olarak doküman 

incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda 

2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları (4., 5., 6. ve 7. Sınıf) veri 

kaynağı olarak kullanılmıştır. Araştırma kapsamında doküman incelemesi 
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yöntemi doğrultusunda dokümana ulaşma, dokümanın orijinalliğini 

kontrol etme, dokümanı kodlama ve dokümanın analizini yapma aşamaları 

(Merriam, 2009) izlenmiştir.  

Araştırma verilerinin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. İçerik 

analizi, “belirli kurallara dayalı kodlamalarla bir metnin bazı 

sözcüklerinin daha küçük içerik kategorileri ile özetlendiği sistematik ve 

yinelenebilir bir teknik” (Büyüköztürk ve diğerleri, 2013, s.240) biçiminde 

tanımlanmaktadır. Bu araştırmada Sosyal Bilgiler Öğretim Programı 

araştırmanın amacı doğrultusunda araştırmacı tarafından ayrıntılı bir 

şekilde okunmuştur. Analiz sürecinde yapılandırılmış bir form 

kullanılmamış, metin içerisinde özgürlük değerinin kavramsal içeriği 

doğrultusunda kodlama yapılmıştır. Metin yorumlanarak kodlara, 

kodlardan temalara, temalardan da bulgulara ulaşılmıştır. Araştırmanın 

inandırıcılığını arttırmak için, araştırma kapsamında analiz edilen 

doküman araştırmacı dışındaki bir uzman tarafından analiz edilmiştir. 

Araştırmacı ile uzman 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında 

özgürlük değerine ilişkin kazanımlar konusunda görüş birliğine 

varmışlardır. 

Bulgular 

Bu bölümde araştırmanın bulgularına yer verilmiştir. Bu doğrultuda 

öncelikle 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında yer alan öğrenme 

alanları, bu öğrenme alanlarındaki toplam kazanım sayıları ile özgürlükle 

ilgili kazanım sayıları verilmiştir. Daha sonra öğrenme alanlarında 

özgürlükle ilgili kazanımlar programdan yapılan doğrudan alıntılarla 

verilmiştir. Tablo 1’de 2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki 

öğrenme alanları, toplam kazanım sayıları ve özgürlük değeri ile 

ilişkilendirilen kazanım sayıları gösterilmiştir. 

Tablo 1. Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Öğrenme Alanlarında 

Özgürlük Değeri 

Sınıflar 4. 

Sınıf 

5. 

Sınıf 

6. Sınıf 7. 
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Kültür ve 

Miras 

4 - 5 - 5 - 5 - - 

İnsanlar, 

Yerler ve 

Çevreler  

6 - 5 - 4 - 4 1 1 

Bilim, 

Teknoloji 

ve Toplum 

5 - 5 - 4 - 4 1 1 

Üretim, 

Dağıtım ve 

Tüketim 

5 - 6 - 6 - 6 - - 

Etkin 

Vatandaşlık 

4 - 4 1 6 - 4 - 1 

Küresel 

Bağlantılar 

4 - 4 - 4 - 4 - - 

Toplam 33 - 33 1 34 1 31 3 5 

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi Sosyal Bilgiler Öğretim Programında 

dördüncü ve beşinci sınıfta 33, altıncı sınıfta 34 ve yedinci sınıfta 31 

kazanım bulunmaktadır. Özgürlük değeri ile ilişkilendirilen kazanım 

sayılarına bakıldığında ise dördüncü sınıfta özgürlük değerine hiç yer 

verilmediği görülmektedir. Beşinci sınıf düzeyinde 1, altıncı sınıf 

düzeyinde 1 ve yedinci sınıf düzeyinde ise 3 kazanımın özgürlük değeri ile 

ilişkilendirildiği görülmektedir. Diğer bir deyişle dördüncü sınıftan 

başlayarak yedinci sınıfa kadar devam eden sosyal bilgiler dersinde 

toplamda 131 kazanımdan 5 kazanımın doğrudan doğruya özgürlük değeri 

ile ilişkilendirilmiştir. Özgürlük değeriyle ilgili kazanımların öğrenme 

alanlarına dağılımları incelendiğinde özgürlükle ilgili en çok kazanımın 

Birey ve Toplum öğrenme alanında yer aldığı görülmektedir. Daha sonra 

İnsanlar, Yerler ve Çevreler; Bilim, Teknoloji ve Toplum ile Etkin 

Vatandaşlık öğrenme alanlarında özgürlükle ilgili kazanımların yer aldığı 

anlaşılmaktadır.  

Beşinci sınıf düzeyinde Etkin Vatandaşlık öğrenme alanının açıklama 

bölümünde ünitede öğrencilere kazandırılması gereken değerler arasında 

özgürlük değerinden söz edilmiştir. Açıklama şu şekildedir: “Bu öğrenme 

alanı işlenirken özgürlük ve bağımsızlık gibi değerlerle araştırma ve sosyal 

katılım gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi 

sağlanmalıdır” (MEB, 2018, s.19). Ünitede özgürlük değeri ile 

ilişkilendirilen kazanım ifadesi ise “SB.5.6.3. Temel hakları ve bu hakları 

kullanmanın önemini açıklar.” (MEB, 2018, s.19) biçimindedir. Kazanıma 
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ilişkin verilen kısa açıklamada temel haklardan katılım ve düşünce 

özgürlüğü hakkı üzerinde durulacağı belirtilmektedir.  

Altıncı sınıf düzeyinde yer alan Birey ve Toplum öğrenme alanının 

açıklama bölümünde özgürlük değerinden doğrudan söz edilmemektedir. 

Ancak öğrenme alanının son kazanımında özgürlük değeri yer almaktadır. 

Kazanım ifadesi şu şekildedir: “SB.6.1.5. Bir soruna getirilen çözümlerin 

hak, sorumluluk ve özgürlükler temelinde olması gerektiğini savunur.” 

(MEB, 2018, s.20). Kazanıma ilişkin herhangi bir açıklamaya yer 

verilmemiştir. 

Yedinci sınıf düzeyinde Birey ve Toplum öğrenme alanının açıklama 

bölümünde özgürlük değerine doğrudan yer verilmektedir. Açıklama şu 

şekildedir: “Bu öğrenme alanı işlenirken özgürlük ve sorumluluk gibi 

değerlerle iletişim ve medya okuryazarlığı gibi becerilerin de öğrenciler 

tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.” (MEB, 2018, s.23). Bu öğrenme 

alanında özgürlük değeri ile ilgili kazanım ifadesi ise “SB.7.1.4. İletişim 

araçlarından yararlanırken haklarını kullanır ve sorumluluklarını yerine 

getirir.” (MEB, 2018, s.23) biçimindedir. Kazanım verilirken özel hayatın 

gizliliği, düşünceyi açıklama özgürlüğü ve doğru bilgi alma hakkı ile kitle 

iletişim özgürlüğü arasındaki ilişkiden söz edilmesi beklenmektedir. 

Yedinci sınıf düzeyinde bir diğer öğrenme alanı İnsanlar, Yerler ve 

Çevreler öğrenme alanının açıklama bölümünde de özgürlük değerinin 

öğrenme alanında kazandırılması gerektiği belirtilmiştir. Açıklama şu 

şekildedir: “Bu öğrenme alanı işlenirken özgürlük değeriyle kanıt 

kullanma, problem çözme, tablo, grafik, diyagram çizme ve yorumlama 

gibi becerilerin de öğrenciler tarafından edinilmesi sağlanmalıdır.” 

(MEB, 2018, s.23). Ünite kazanımlarına bakıldığında ise özgürlük 

değerinin seyahat özgürlüğü biçiminde ele alındığı görülmektedir. 

Kazanım ifadesi “SB.7.3.4. Temel haklardan yerleşme ve seyahat 

özgürlüğünün kısıtlanması halinde ortaya çıkacak olumsuz durumlara 

örnekler gösterir.” (MEB, 2018, s.24) biçimindedir.  

Yedinci sınıf düzeyinde Bilim, Teknoloji ve Toplum öğrenme alanının 

açıklama bölümünde de özgürlük değerine yer verilmiştir. Açıklama “Bu 

öğrenme alanı işlenirken bilimsellik ve özgürlük gibi değerlerle zaman ve 

kronolojiyi algılama becerisinin de öğrenciler tarafından edinilmesi 

sağlanmalıdır.” (MEB, 2018, s.24) biçimindedir. Bilimin gelişimini ele 

alan öğrenme alanında özgürlük değeri ile ilişkilendirilen kazanım ifadesi 

ise “SB.7.4.4. Özgür düşüncenin bilimsel gelişmelere katkısını 

değerlendirir.” (MEB, 2018, s.24) biçiminde verilmiştir.  

Sonuç ve Öneriler 

2018 Sosyal Bilgiler Öğretim Programında özgürlük değerinin nasıl yer 

aldığını belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada elde edilen sonuçlar beşinci, 
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altıncı ve yedinci sınıf kazanımlarında özgürlük değerinin yer aldığını 

ortaya koymaktadır. Buna göre beşinci ve altıncı sınıf düzeyinde 1, yedinci 

sınıf düzeyinde ise 3 kazanım özgürlük değeriyle ilişkilendirilmiştir. Bu 

durumun öğrencilerin bilişsel gelişimiyle uyumlu olduğu ve somut 

işlemlerden soyut işlemler dönemine doğru ilerledikçe özgürlük değerinin 

kavramsal yapısının öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılacağı 

söylenebilir. 

Özgürlük değeriyle ilgili kazanımların öğrenme alanlarına göre 

dağılımına bakıldığında ise en fazla kazanımın Birey ve Toplum öğrenme 

alanında olduğu göze çarpmaktadır. Birey ve Toplum öğrenme alanının 

yanı sıra İnsanlar, Yerler ve Çevreler; Bilim, Teknoloji ve Toplum ile Etkin 

Vatandaşlık öğrenme alanlarında özgürlükle ilgili kazanımların yer aldığı 

anlaşılmaktadır. Bu öğrenme alanlarında özgürlükle ilgili kazanımların 

daha çok düşünce özgürlüğü ve seyahat özgürlüğü ile ilişkilendirildiği 

görülmektedir. Sosyal bilgiler dersinde öğrencilere düşünme ve 

düşündüklerini özgürce ifade etme olanağı verilmesi önem taşımaktadır. 

Schwartz (2010) sosyal bilgiler dersinde öğrencilere ifade özgürlüğü 

fırsatının verilmesi bakımından sınıf mahkemeleri yönteminin etkili 

olacağını belirtmektedir. İfade özgürlüğü çocuğun sahip olduğu önemli 

haklardan biridir. Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler 

Sözleşmesi’nde de yer verilen katılma hakları, çocuğun ailede ve toplumda 

etkin olarak yer almasını sağlamaya dönük haklardır. Bu haklar, 

görüşlerini açıklama ve kendisini ilgilendiren konularda karara katılma, 

düşünce, düşüncelerini ifade etme, vicdan ve din özgürlüğü, dernek kurma 

ve toplanma haklarını da kapsamaktadır (Akyüz, 2012, s.4). Bu bağlamda 

sosyal bilgiler dersinde özgürlük değerinin katılım haklarıyla da 

ilişkilendirilerek kazandırılabileceği söylenebilir. 

Eğitim bireyin özgürlüğün anlamını kavraması ve özgürlüklerini 

kullanma çabasına yönelmesi konusunda en etkili yoldur. Öğrencilere 

yaşadıkları toplumu tanıtarak bu toplumun etkin bir üyesi olmaları 

konusunda gerekli bilgi, beceri ve değerleri kazandıran sosyal bilgiler 

dersinde özgürlükten söz edilmemesi düşünülemez. Bu bağlamda Sosyal 

Bilgiler Öğretim Programında özgürlük değerine ve özgürlükle ilgili 

kazanımlara yer verilmesi anlamlıdır. Araştırmada elde edilen sonuçlara 

dayalı olarak şu öneriler getirilebilir: 

 Sosyal bilgiler dersinde özgürlükle ilgili kazanımların 

gerçekleştirilme durumunu belirlemeye yönelik araştırmalar 

desenlenebilir. 

 Sosyal bilgiler dersinde özgürlük değerinin kazandırılması 

konusunda uygulamalı araştırmalar yapılabilir. 
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Introduction 

People have been leaving their homes for centuries due to wars, interior 

conflicts, terror, human rights violations and violence in search of better 

life conditions. According to UN statistics, at the end of 2016, more than 

65,6 million people were identified as refugees and this number is higher 

than the population of United Kingdom. One person in three seconds or 20 

persons in a minute become a refugee all over the world 

(http://www.unhcr.org/uk/). Syrians are in the first place in refugee 

movement with 12 million, and Colombians are the second with 7,7 

million. Next, Afghans are 4,7 million and Iraqis are 4,2 million. Children 

under 18 constitute the half of the all refugee population in the world 

(http://www.un.org/). 

The current surge of refugees has always been seen as a challenge for 

the receiving countries. Turkey is facing an inrush of refugees as a transit 

country and it is in the first place in admitting 3,2 million refugees 

successively within three years. Due to its geographical position, Turkey 

accepted many refugees from Syria, Iraq and Afghanistan for humanitarian 

purposes as a result of conflicts in the region. Given the fact that Turkey is 

home to more than 1.2 million child refugees, and is the top child refugee 

hosting country in the World, education of these children has currently 

become a chief concern. Today, there are about 78000 refugee students 

enrolled in public state schools in Turkey and the number is estimated to 

increase rapidly when the birth rates and the gradually increasing number 

of refugees are taken into consideration.  

In an integrated education process, the presence of refugee students at 

schools also influences the development of local students in some aspects. 

Therefore, this study focuses on counter-effect of refugee movement and 

aims to investigate the linguistic and cultural influence of refugee students 

on locals in Turkish education context.  

Methodology 

This study investigated how and to what extent native students were 

influenced from refugee students in terms of linguistic and cultural 

perspective. The quantitative method was used and the following research 

questions were answered in this study. 

http://www.unhcr.org/uk/
http://www.un.org/
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(1) Was there a statistically significant difference between 

local students’ views on refugee students’ language and culture 

with that of gender? 

(2) Was there a statistically significant difference between 

local students’ views on refugee students’ language and culture 

with that of academic achievement? 

Sample group 

The study was administered at a high school at a province in Turkey. In 

this school, Both Turkish and refugee students were trained in the same 

learning environment in inclusive classes. The age range of the participants 

was between 15 and 17. 73 male and 123 female students, totally 196, 

responded the questionnaire.  

Data Collection Instrument 

Cultural and Linguistic Interaction Questionnaire was designed by 

researchers. It was a five-point likert-scale ranged from “I totally disagree 

(1)” to “I totally agree (5)”. This 18-item questionnaire was administered 

to 200 Turkish students attending at a high school at various grades. Upon 

SPSS analysis of the data collected, 196 participants responded the 

questionnaire in a valid and reliable manner.  

Findings 

The data collected in this study was analyzed in SPSS program and 

presented in tables in accordance with the research questions. Table 1 

below displayed if there was a significant difference between views on 

culture and gender.    

Table 1. Difference between views on culture and gender  

        p< .05 

 According to t-test results, there was a statistically significant 

difference between the views of native students on culture and gender (t194 

= -3.23, p<.01). The mean of female students (X = 29.76) was higher than 

male students (X = 26.66). This data revealed that a significant difference 

was observed in favor of female students. Table 2 indicated if there was a 

significant difference between views on culture and academic 

achievement.  

gender N X ss Sd t p 

female 123 29.76 6.28 

194 -3.23 .001 
male 73 26.66 6.82 
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Table 2 One-way ANOVA test results on the views of culture and 

academic achievement.  

p< .05 

According to One-way ANOVA test, there was no statistically 

significant difference between views on culture and academic achievement 

(F = 1.924; p> .05). In other words, the views of high or low performing 

Turkish students about refugee students’ culture didn’t show any 

differences. Table 3 showed if there was a significant difference between 

views on language and gender.    

Table 3 The difference between views on language and gender  

p< .05 

According to t-test results, there was a statistically significant 

difference between the views of native students on language and gender 

(t194 = -2.13, p<.05). The mean of female students (X = 18.04) was higher 

than male students (X = 16.48). This data showed that a significant 

difference was observed in favor of female students. Table 4 displayed if 

there was a significant difference between views on language and 

academic achievement.  

 

 

 

 

The Level of 

Academic 

Achievement  

Dependent 

Variable  

N X ss F p Significant 

Difference 

(Tukey) 

Very good views on 

culture   

29 28.0

3 

7.24 

1.924 .13 - 

good views on 

culture   

52 27.3

6 

6.77 

average views on 

culture   

83 28.9

4 

6.19 

low views on 

culture   

22 31.2

7 

7.22 

Gender N X Ss Sd t p 

female 123 18.04 5.10 
194 -2.13 .035 

male 73 16.48 4.72 
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Table 4 One-way ANOVA test results on the views of language and 

academic achievement. 

p< .05 

According to One-way ANOVA test result, there was a statistically 

significant difference between views on language and academic 

achievement (F = 2.69; p< .05). Tukey test as a post hoc test was 

administered to investigate the source of the difference at the end of the 

analysis. According to this result, a significant difference was observed 

between the first group (high performers) and fourth group (low 

performers) and this significant difference was in favor of low performers. 

In other words, low-performing students had more positive views on the 

language of the refugee students than high-performing students.  

Conclusion 

This study investigated how and to what extent native students were 

influenced from refugee students in terms of linguistic and cultural 

perspective. Based on the quantitative data collected, female students had 

more positive attitude than male students towards the refugee students’ 

language and culture. In addition, there was no significant difference 

between academic achievement and local students’ views on the refugee 

students’ culture.  

In conclusion, there were remarkable positive effects of the integration 

process on both sides though various problems emerged in inclusive 

education. Participation in joint activities in diverse learning contexts, such 

as group homes, part-time work, NGOs, sports and other communities can 

promote the interaction between local and refugee students.  The concept 

of linguistic relativity which was identified as the influence of a language 

and culture on its speakers' world view or cognition should be introduced 

to understand the diversities in the world. By this means, handicaps can be 

converted into opportunities that people can understand and learn from 

each other. 

The Level of 

Academic 

Achievement  

Dependent 

Variable 

N X Ss F p Significan

t 

Difference 

(Tukey) 

very good views on 

language 

29 16.21 4.9

8 

2.69 .048 
4-1 

 

good views on 

language  

52 16.79 5.6

1 

average views on 

language  

83 17.59 4.2

5 

low views on 

language 

22 19.86 5.6

8 
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GİRİŞ 

Zorbalık, şiddet, saldırganlık ve çatışma kavramlarının sık sık birbirinin 

yerine kullanılması, okullarda görülme sıklığının artmasına rağmen 

zorbaca davranışların tanımlanmasını zorlaştırmaktadır. Alan yazında 

zorbalık ve şiddet saldırganlığın bir çeşidi (Olafsen & Viemero, 2000) ve 

alt sınıfı (Espelage, 2014) olarak tanımlanmaktadır.  

Okullarda öğrenciler arasında ortaya çıkan istenmeyen davranışlardan 

biri de zorbalık davranışlarıdır. Alan yazında yaygın olarak kullanılan 

Norveç’li bilim insanı Dan Olwes’un zorbalık tanımıdır. Olweus zorbalığı 

‘bir öğrenci, bir veya birden fazla öğrencinin olumsuz davranışlarına, 

tekrarlı ve sürekli bir şekilde maruz kalıyorsa zorbalığa maruz kalmıştır ve 

kurban olmuştur’ şeklinde tanımlamaktadır. Zorbalığı şiddetten ayıran en 

temel özellik zorbalıkta güç̧ dengesizliği söz konusu olmasıdır. Diğer bir 

deyişle, birbirine denk ya da benzer güçteki bireyin kavga etmesi, daha 

güçsüz olanın kendini koruma amacıyla güçlü olana vurması şiddet olarak 

tanımlanır. Çünkü bu durumda uygulanan fiziksel şiddette kasıtlılık (zarar 

verme amacı), süreklilik ve güç dengesizliği özellikleri bulunmamaktadır 

(Koç, 2006; Olweus, 1999; Pişkin, 2002).  

Akran zorbalığı ve siber zorbalık, çocuklar ve gençler arasında yaygın 

bir fenomendir. Zorbalık, zaman içinde tekrarlanan saldırgan davranışlar, 

kasıtlı zarar verme ve taraflar arası güç dengesizliği ile karakterize olan 

kişilerarası ilişkileri tanımlamak için kullanılır. Zorbalıkta tek bir kişi veya 

bir grup, kendini kolayca savunamayan bir kişiye kasıtlı olarak saldırgan 

davranır. Zorbalık haftalarca, aylarca ve hatta yıllar boyunca 

tekrarlanabilir (Cantone, Piras, Vellante ve ark. 2015). 
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Yaygın kanıların aksine zorbalığın görülme sıklığında cinsiyetler 

arasında belirgin farklılıklar yoktur. Her türlü zorbalık hem oğlanlarda hem 

de kızlarda görülmektedir. Araştırmalara göre zorbalığa maruz kalan 

öğrencilerin yüzde 75’i ilerleyen zamanlara zorbalık yapmaktadır (Heath, 

Dyches & Prater, 2013). Bu bakımdan akran zorbalığının hoş görülecek ve 

görmezden gelinecek bir sorun olmadığının anlaşılması sorunun ele 

alınması ve çözülmesi için atılacak önemli adımlardan biridir. Bu nedenle 

bu çalışmada, akran zorbalığını fark etmede ve önlemede en önemli 

bileşenlerden olan öğretmenlerin ihtiyaçlarının belirlenmesi amaçlamıştır 

ve aday öğretmenlerin farkındalıkları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  

Zorbalığın ve akran çatışmasından farklı yanları 

Heath, Dyches ve Prater (2013), zorbalık ve akran çatışmaları ve/veya 

kavgalarının ayırt edilmesinde şu ölçütleri kullanmaktadır: Normal sayılan 

akran çatışmaları/kavgaları ara sıra meydana gelir ve farklı öğrencileri 

içerir. Çatışma sırasında akranlara zarar verildiyse bu durum kasıtlı 

değildir/istenmeden gerçekleşmiştir. Yaşanan olumsuzluklar kötü niyetli 

değildir ve ciddi fiziksel ve / veya duygusal zararlara neden olmaz. 

Olaylara katılan herkes eşit derecede üzgün ve kızgın olmakla birlikte 

uzlaşma sağlamak ve sorunları çözmek için adımlar atmaya isteklidir. 

Çatışmalar genellikle zarar veren kişi özür diler ve sorumluluğu kabul 

etmesiyle sonlanır.  

Diğer yandan, zorbalıkta aynı öğrencilerin (genellikle zorba / 

kabadayılar ve mağdur / kurbanlar) olay dahil olmasıyla tekrarlanan 

olaylar meydana gelir. Zorbalıkta verilen zarar, stratejiktir, kasıtlıdır ve 

amaçlanmıştır. Zorbalık olaylarında, zorbalığı yapan kişi sakin olduğu 

halde kurban duygusal olarak tepki verir (örn: üzgün ve endişelidir). 

Zorbalığı yapan kişi sorunları çözmek için taviz vermez, soruna karşı 

ilgisizdir, verdiği zararı görmezden gelir, başkalarını, özellikle mağduru, 

suçlar ve sorumluluktan kaçınır. Zorbalığın temel unsurları; (1) fiziksel, 

sözel ve/veya psikolojik saldırı veya sindirme, (2) zorba (lar) veya 

kurban(lar) arasında fiili veya algılanan güç dengesizliği, (3) kurbana 

korku ve /veya zarar verme niyetinde olmak, (4) zorbalık davranışının 

tekrarlanması ve istenilen (olumsuz) etkiyi ortaya çıkarmasıdır.  

Zorbalığın tarafları ve zorbalığın bireyler üzerindeki olumsuz 

etkileri 

Araştırmalar akran zorbalığının bireysel özelliklerden kaynaklanan tek 

yönlü bir problem olmaktan daha çok aile, okul, öğretmen tutumu, arkadaş 

ilişkileri ve içinde yaşanılan kültürü de kapsayan çok boyutlu bir problem 

olduğunu göstermektedir (Doğan, 2010). Zorbalık yaparak ya da zorbalığa 
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maruz kalarak zorbalığa karışmak, çocukların sağlığı üzerinde ciddi bir 

etkiye sahiptir (Arseneault, Milne, Taylor, Adams, Delgado, Caspi & 

Moffitt, 2008; Schreier, Wolke, Thomas, Horwood, Hollis, Gunnell, 

Lewis, Thompson, Zammit, Duffy, Salvi & Harrison, 2009).  

Alan yazında zorbalıkta yer alan taraflar zorba, kurban ve izleyiciler 

olarak adlandırılmaktadır. Amerika ve Avrupa’da 50 yıldır çalışılmakta 

olan akran zorbalığı Türkiye’de son 20 yıldır çalışılmaktadır. Pişkin (2010) 

tarafından 1154 öğrenci üzerinde yürütülen çalışma sonuçları öğrencilerin 

% 35,1’inin “kurban”, % 30,2’sinin “zorba”, % 6,2’sinin ise “hem zorba 

hem de kurban” olduğunu göstermektedir. Ayrıca bulgular, “zorba” ve 

“zorba-kurban” grubunda erkeklerin, “kurban” grubunda ise kızların daha 

fazla olduğunu, üst sosyoekonomik düzey (SED) okuldaki çocukların, orta 

ve alt SED okuldaki çocuklara oranla daha fazla zorbalık yaptıklarını 

göstermektedir. En yaygın zorbalık türünün sözel zorbalık olduğu, bunu 

fiziksel zorbalığın izlediği görülmektedir. Kandemir ve Özbay (2009) 6.7 

ve 8.sınıf 426 öğrenci üzerinde yaptıkları çalışmada öğrencilerin sınıf 

içerisinde algıladıkları empatik atmosfer ile zorbalık davranışları arasında 

ters ve doğrusal yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Zorbalığı teşvik 

ettiklerinde veya zorbalığı durdurmak için adım atmadıklarında izleyiciler 

de zorbalıktan sorumludur. (Heath, Dyches & Prater, 2013).  

Zorbalıkta yer alan tüm taraflar—zorbalar, izleyiciler ve zorbalık 

mağdurları—depresyon, endişe, düşük benlik saygısı ve suçluluk gibi kısa 

ve uzun vadeli sorunlarla karşılaşma riski taşımaktadır (Shetgiri, 2013). 

Okulda ve/veya mahallede zorbalık deneyimi yaşayan bireylerin intihara 

meyilli oldukları görülmüştür (Carney, 2000; High, 2007; Marr & Field, 

2001). Kısacası hem zorbalığa maruz kalan hem de başkalarına zorbalık 

yapan bireylerin intiharı düşünme, intihara teşebbüs ve intihar etme riskleri 

oldukça yüksektir (Baldry & Winkel, 2003; Mills, Guerin, Lynch, Daly ve 

ark., 2004; van der Wal, de Wit & Hirasing, 2003).  

Zorbalık Türleri 

Zorbalıkta kasıtlı zarar verme niyetinin olması, tekrarlayıcı 

davranışlarının bulunması ve zorbalığa karışan kişiler arasında güç 

dengesizliğinin olması vurgulanmaktadır. Olumsuz davranışlar; tehdit 

etme, alay etme şeklinde sözel olarak gerçekleşebileceği gibi itme, vurma, 

tekme atma şeklinde fiziksel olarak da gerçekleşebilir. Ayrıca sözel ve 

fiziksel temas olmaksızın gruptan dışlama şeklinde de gerçekleşebilir. 

Zorbalığın doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki formu bulunmaktadır 

(Olweus, 2005). Doğrudan zorbalık fiziksel ve sözel saldırganlıktan oluşur, 

dolaylı zorbalık ise ilişkisel saldırganlığı içerir (Shetgiri, 2013). Olweus 
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(1993)’e göre zorbalık şu biçimlerde olabilir: fiziksel zorbalık 

(tekmelemek, çimdiklemek, vurmak, başkalarının eşyalarını izinsiz almak 

veya onlara zarar vermek); sözel zorbalık (alaycı, aşağılayıcı, ırkçı 

söylemler); ilişkisel zorbalık (dışlamak) ve dolaylı zorbalık (bir öğrenci 

hakkında dedikodu yayma veya iftira atma). Fiziksel ve sözel saldırganlık, 

gücün açık bir ifadesinden oluşan doğrudan zorbalık biçimleridir (Shetgiri, 

2013). Dolaylı zorbalık temel olarak ilişkisel bir saldırganlık türüdür. 

Dolaylı zorbalıkta zorbalar kurbanların sosyal ilişkilerini manipüle ederek 

veya onların itibarını zedeleyerek sosyal dışlanmalarına neden olmaktadır 

(Lamb, Pepler, & Craig, 2009; Merrell, Gueldner & Ross, 2008; 

Smokowski & Kopasz, 2005). Benzer şekilde, dedikodu yapmak, iftira 

atmak, sabotaj ve kurbanları dışlamak için başkalarını ikna etmeye 

çalışmak gibi davranışlar ilişkisel zorbalık biçimleridir (Hinduja & 

Patchin, 2010; Lamb ve ark. 2009).  

Siber zorbalık, diğer zorbalık türlerine göre tanımlanması ve müdahale 

edilmesi daha zor olabilen yeni bir zorbalık biçimidir (Shetgiri, 2013). 

Siber zorbalık da özellikle ergenlik döneminde oldukça yaygın bir sorun 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar gençlerin pek çoğunun 

tür deneyimlere maruz kaldığını göstermektedir (Fousiani, Dimitropoulou, 

Michaelides & Van Petegem, 2016).  Son zamanlarda çok sayıda genç 

intihar vakası ile karşılaşılması nedeniyle elektronik zorbalığın bir türü 

olarak tanımlanan siber zorbalık medyanın yoğun ilgisine maruz kalmıştır. 

Ancak, kuramsal ve kavramsal bir açıklığın olmayışı nedeniyle siber 

zorbalığın doğası hakkında bilinenler oldukça azdır (Dooley, Pyzalski & 

Cross, 2009).  

Slonje ve Smith (2008)’e göre siber zorbalık, elektronik iletişim 

formlarının kullanılmasıyla karakterize edilir (örn. Telefon görüşmeleri, 

metin mesajları, resim / video klipleri, e-postalar, sohbet odaları, anlık 

mesajlaşma, web siteleri). Siber zorbalık, bir kurbanla elektronik yollarla 

temas kurmak için teknolojiyi kullanan bir kişi veya bir grup birey 

tarafından gerçekleştirilen saldırgan ve kasıtlı olarak tekrarlanan eylem 

olarak tanımlanmaktadır (Smith ve ark. 2008). Hinduja ve Patchin 

(2009)’in de belirttiği gibi sanal/siber zorbalık her türlü çevrimiçi tacizle 

ilgili her deneyimi içerir ve kurbanlarını çeşitli düzeylerde etkileyebilir 

(örn. Psikolojik, duygusal, sosyal vb.). Siber zorbalık, zorbanın anonim 

biçimde zorbalık yapmasına olanak sağladığı için mağdurun rahatsızlık 

duygularını yoğunlaştırır (Dooley, Pyzalski & Cross, 2009).  

Cinsel zorbalık herkesi, özellikle çocukları ve gençleri etkileyen bir 

diğer ciddi sorundur. Bu davranış, bir bireyin veya bir grubun, doğası 

gereği cinsel olan yorumlar ve eylemler yoluyla başkalarını taciz etmesiyle 
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ortaya çıkar. Cinsel zorbalık, fiziksel, sözel veya duygusal olabilir, 

çevrimiçi veya şahsen gerçekleşebilir (Gordon, 2018). Cinsel zorbalık tüm 

çocuklar ve gençler için önemli bir konudur- ancak engelli çocuklar ve özel 

eğitim ihtiyaçları olan kişiler özellikle cinsel istismar riski altındadır (Anti-

bullying alliance, 2017). Resmi bir tanımı bulunmamakla birlikte, cinsel 

zorbalık, cinsellik veya cinsiyetin diğerine karşı bir silah olarak 

kullanıldığı, fiziksel veya fiziksel olmayan bir davranıştır. Cinsel taciz, güç 

dengesizliği yaratan veya onu güçlendiren, belirli cinsiyete yönelik veya 

cinsel içerikli saldırgan ve/veya kötü niyetli bir davranış olarak 

tanımlanabilir. İstenmeyen cinsel yorum, sırnaşma, asılma, tekrarlanan 

çıkma teklifi veya başka bir kişiye yönelik tehditler içerdiğinde cinsel 

zorbalık davranışlarıdır (Gruber & Fineran, 2015). Cinsel zorbalık sözlü 

(birisi hakkında yorum yapmak v.b.), teknoloji yoluyla (uygunsuz metin 

mesajları, resimler veya videolar göndermek v.b.) ya da fiziksel 

(istemediği halde birini öpmeye çalışmak/dokunmaya çalışmak v.b.) 

şeklinde olabilir. Cinsel zorbalık, bir kişinin cinsiyeti, bedeni, cinsel 

yönelimi veya cinsel aktivitesiyle bağlantılı olarak ortaya çıkan bir çeşit 

zorbalık ve tacizdir. Bu davranışlar okul içinde ve dışında, sosyal gruplarda 

ve çevrimiçi olarak gerçekleşebilir. Cinsel zorbalık, nefret suçu kadar ciddi 

bir zorbalık türüdür; zamanında önlem alınmazsa, cinsel taciz ve cinsel 

saldırı gibi daha ciddi sorunlara yol açabilir. Bu bakımdan cinsel zorbalık, 

ebeveynler, öğretmenler ve genel olarak toplum tarafından bir sorun olarak 

görülmelidir.  Tablo 1’de zorbalık türleri ve ilgili davranışlar 

özetlenmektedir. 

Tablo 1. Zorbalık türleri.  

Zorbalık Türü Yöntemi / Davranış biçimi 

Fiziksel zorbalık (doğrudan) 

 

Vurmak, itmek, tekmelemek, boğulmak, 

zorla kurbandan bir şey almak 

Sözel zorbalık (doğrudan) 

 

İsimleri takma, tehdit, alay etmek, kötü 

niyetli şakalar, psikolojik sindirme 

İlişkisel zorbalık (dolaylı) 

 

Dedikodu, iftira, sabotaj, kasten tahrip etme, 

hasar verme veya engelleme, mağdurları 

dışlamak için diğer akranları ikna etmek  

Siber zorbalık 

 

Elektronik/sanal ortamı kullanarak tehdit, 

taciz, alay, korkutma 

Cinsel zorbalık İstenmeyen/hoşlanılmayan cinsel yorum, 

sırnaşma, asılma, tekrarlanan çıkma 

talepleri, cinsel söylenti, cinsel içerikli 

dokunma  

Not. *Bu tablonun bir kısmı Shetgiri (2013)’den uyarlanmıştır.  
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Günümüzde okullardaki zorbalık davranışlarının artması, güvenli, 

huzurlu, demokratik ve barışçıl bir eğitim ortamının oluşmasına engel 

olmaktadır. Bu bakımdan öğretmen adaylarında akran zorbalığına yönelik 

bilinçli bir farkındalık oluşturulması ve bu konuda başta veliler olmak 

üzere tüm eğitim bileşenlerine destek olacak çalışmalar yapılması güvenli 

ve kapsayıcı okul iklimi geliştirilmesi açısından atılacak önemli bir 

adımdır.  Bu çalışmayla, akran zorbalığı ve mağduriyet hakkındaki mevcut 

bilgi birikiminin ortaya konulması, varsa kavram yanılgılarının 

düzeltilmesi, zorbalığı önleme ve zorbalığa müdahale etmeyle ilgili okul 

politikalarının belirlenmesi için bir fırsat sunulması amaçlanmıştır.  

YÖNTEM 

Öğretmen adaylarının akran zorbalığına yönelik farkındalıklarını, 

tutumlarını ve tepkilerin ortaya çıkarılması amaçlanan bu çalışmanın 

verileri yapılandırılmış görüşmeler yoluyla elde edilmiştir.  

Bu çalışmada standart görüşme olarak da adlandırılan yapılandırılmış 

görüşme yaklaşımı kullanılmasının temel sebepleri şu şekilde sıralanabilir: 

Yapılandırılmış görüşmelerde tüm katılımcılara aynı kapalı uçlu sorular 

aynı sırayla sorulduğundan verilerin güvenilirliğinin test edilmesi kolaydır. 

Ayrıca, yapılandırılmış görüşmelerin çoğaltılması kolay ve yapılması 

oldukça hızlı olduğundan, kısa bir sürede birçok görüşme 

gerçekleştirilebilmektedir. Araştırmaya Çankırı Karatekin Üniversitesi, 

Eğitim Bilimleri Bölümünde Pedagojik Formasyon eğitimi alan öğretmen 

adayları katılmıştır.  

BULGULAR 

Katılımcılara zorbalığın ve zorbalık türlerinin tanımları ile ilgili kısa 

cevaplı sorular sorulmuştur ve bu tanımları kavramlarla ifade etmeleri 

istenmiştir. Araştırmaya 44 öğretmen adayı katılmıştır. Katılımcıların 

yaşları 22-26 aralığındadır. 

Tablo 2’de katılımcıların zorbalık tanımlarını nasıl yorumladıklarını 

özetlemektedir.  

Tablo 2. Zorbalığın tanımlanması. 

Tanım  Kavram Katılımcıların 

Cevapları 

f 

Bir çocuğun başka bir çocuğa 

fiziksel, sözel, cinsel ya da 

teknolojik olarak zarar 

verecek davranışlar 

göstermesine … denir. 

Zorbalık 

Bilmiyorum 

Şiddet 

Taciz 

Psikolojik sorun 

Terbiyesizlik 

9 

22 

7 

5 

3 
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Saldırganlık 

Yanlış davranış 

Kötü alışkanlık 

Takıntılı olma 

Duygusuzluk 

Çocukluk 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

Katılımcıların verilen tanımları kavramsallaştırma konusunda 

zorlandıkları gözlenmiştir. 9 katılımcı bu tanımın hangi kavramla ilgili 

olduğunu bilmediğini ifade etmiştir. Katılımcıların, zorbalık kavramını 

ifade etmek için en çok şiddet (n=22), taciz (n=7) ve psikolojik sorun (n=5) 

terimlerini kullandıkları görülmüştür.  

Katılımcılara zorba davranışta güç dengesizliğini belirten bir açıklama 

verilerek bu durumun zorba davranışların ayırt edici özelliklerinden 

hangisini açıkladığını bir kavramla ifade etmeleri istenmiştir. Tablo 3’ten 

de anlaşılacağı üzere, 10 katılımcı bu durumu nasıl yorumlayacağını 

bilmediğini ifade etmiştir. Diğer katılımcılar zorbalıkta güç dengesizliği 

yerine güç gösterisi/ezme (n=10) ve aşağılama (n=9) kavramlarını 

kullanmışlardır.  

Tablo 3. Zorba davranışların ayırt edici özellikleri (güç dengesizliği).  

Tanım  Kavram Katılımcıların 

Cevapları 

f 

Yaşça büyük olanların 

küçüklere ya da fiziksel 

olarak güçlü olanların güçsüz 

olanlara karşı ezici, 

aşağılayıcı ya da küçük 

düşürücü davranışlar 

sergilemesi zorbalığın… 

özelliğinin göstergesidir. 

Zorbalıkta 

güç 

dengesi 

eşit 

değildir 

 

Bilmiyorum 

Güç gösterisi/ ezme 

Aşağılama 

Bencillik 

Aşağılık kompleksi 

Şımarıklık 

Kişiliksiz 

Psikolojik sorun 

Duygusuzluk 

Fiziksel şiddet 

10 

10 

9 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

Katılımcılar zorbalığın sürekli bir eylem olması ile ilgili verilen durumu 

aşağılama/ezme (n=10), psikolojik bozukluk (n=4), alay etme (n=4) ve 

saldırganlık (n=4) olarak yorumlamıştır. Tablo 4’te de görüleceği gibi 

katılımcıların bazıları ‘şiddet içeren davranışların sürekli olarak 

görülmesinin’ ne anlama geldiğini bilmediklerini belirtmişlerdir (n=6). 

Aday öğretmenlerin, zorbalık davranışlarının sürekli oluşunu çocukların 

yetiştirilme tarzına, yaramaz, tembel, kibirli, kaba, bilinçsiz ve takıntılı 

olmalarına bağlamaktadırlar.  
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Katılımcılar zorbalığın amaçlı/kasıtlı bir eylem olması ile ilgili verilen 

durumu öğrencinin sorunlu olması ya da psikolojik bozukluklarının (n=5) 

olması ile bağdaştırmaktadırlar (Tablo 5). Kasıtlı olarak şiddet içeren 

davranış gösteren çocukların şımarık, sevgisiz ortamda yetişmiş ve ilgi 

çekmeye çalışan çocuklar olduğunu düşünen katılımcılar da vardır. 

Tablo 4. Zorba davranışların ayırt edici özellikleri (süreklilik). 

Tanım  Kavram Katılımcıların 

Cevapları 

f 

Şiddet içeren davranışların 

sürekli olarak görülmesi 

zorbalığın… özelliğinin 

göstergesidir. 

 

Süreklilik 

(Zorbaca 

davranışın 

süreklilik 

göstermesi) 

Bilmiyorum 

Aşağılama/ezme 

Psikolojik bozukluk  

Alay etme 

Saldırganlık 

Şiddete eğilim 

Kabalık 

Psikolojik şiddet 

Yetiştirilme tarzı 

/eleştirilme 

Yaramazlık 

Terbiyesiz 

Kibir 

Takıntılı 

Maganda 

Bilinçsiz 

Psikolojik istismar 

6 

10 

4 

4 

4 

3 

2 

2 

2 

 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

Tablo 5. Zorba davranışların ayırt edici özellikleri (kasıtlılık).  

Tanım  Kavram Katılımcıların 

Cevapları 

f 

Şiddet içeren davranışların 

kasıtlı ve bilinçli olarak 

gösterilmesi, zorbalığın… 

özelliğinin göstergesidir. 

 

Kasıtlılık 

(Zorbaca 

davranışlar 

kasıtlıdır 

/bilinçlidir) 

Bilmiyorum 

Sorunlu/hasta 

Psikopat 

Kişilik bozukluğu 

Yaramaz/şımarık  

Geçimsiz 

Şiddete yatkınlık 

Davranış bozukluğu 

İlgi çekme çabası 

Kötü yetişmiş 

Takıntılı 

Bencil 

Duyarsız 

5 

6 

5 

5 

5 

4 

3 

3 

3 

2 

1 

1 

1 



155 
 

Üstünlük çabası 

Sevgisiz 

Korkak  

1 

1 

1 

Katılımcılardan zorbalığın taraflarının kimler olduğunu belirlemeleri 

istendiğinde zorbalık olayında yer alan tarafların karakteristik 

özelliklerinden söz ettikleri, ancak ‘mağdur’, ‘zorba’ ve ‘izleyici’ 

kavramlarını kullanmadıkları görülmüştür (Tablo 6).  

Tablo 6. Zorbalığın tarafları (mağdur, zorba, izleyiciler).  

Tanım  Kavram Katılımcıların 

Cevapları 

f 

Şiddet içeren olaylarda zayıf ve 

güçlü / ezen ve ezilen bir taraf 

bulunur. Ayrıca bir de etrafta 

onları gören bireyler de 

bulunabilir. Bu taraflara… denir.  

Ezen ve ezilen 

taraflar  

(Mağdur/kurban 

zorba ve 

izleyenler) 

Bilmiyor  

Duyarsız 

Korkak 

Tepkisiz 

Özgüvensiz 

Pasif  

Uyumsuz 

Savunmasız 

Sorunlu 

Kötü 

Dengesiz 

Kişiliksiz 

1 

16 

14 

9 

4 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Katılımcılara zorbalık yapan bireylerin kişilik özelliklerinin neler 

olabileceği sorulduğunda 5 katılımcı bilmediğini belirtmiştir. Diğer 

yandan Tablo 7’de görüldüğü üzere, 20 katılımcı bu çocukların sorunlu, 16 

katılımcı ise uyumsuz olduğunu belirtmektedir. Aday öğretmenlerden 

bazıları ise zorbalık yapan çocukları şımarık ve sorumsuz olarak da 

betimlemiştir.  

Tablo 7. Zorbanın kişilik özellikleri. 

Soru Özellikler Katılımcıların 

Cevapları 

f 

Zorba öğrencilerin 

kişilik özellikleri 

nelerdir? 

Güçlü 

Düşük benlik 

saygısı 

Empati eksikliği 

Akıllı 

Sosyal olarak 

başarılı 

Popüler 

Bilmiyor 

Sorunlu 

Uyumsuz 

Psikolojik bozukluk 

Şımarık 

Sorumsuz 

Eğitimsiz 

Özel eğitime muhtaç 

5 

20 

16 

3 

2 

2 

1 

1 
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Katılımcılara fiziksel zorbalık olarak adlandırılan davranış örnekleri 

verilmiş ve bu davranışları bir kavramla ifade etmeleri istenmiştir. Tablo 

8’den görüleceği gibi yalnızca 3 katılımcı ‘dövmek, vurmak, incitmek, 

tekme atma, itme – çekme, eşyalara el koyma’ ve benzeri davranışları 

zorbalık olarak ifade etmiştir. Katılımcıların çoğu bu tür davranışları şiddet 

(n=13) ve şiddet eğilimi (n=8) olarak yorumlamıştır.  

Tablo 8.  Zorbalık çeşitlerinin sınıflandırılması (fiziksel zorbalık).  

Tanım  Kavram Katılımcıların 

Cevapları 

f 

Dövmek, vurmak, incitmek, 

tekme atma, itme – çekme, 

eşyalara el koyma vb. gibi 

davranışlar … olarak 

adlandırılır. 

Fiziksel 

Zorbalık 

 

Bilmiyor 

Şiddet 

Şiddet eğilimi 

Kaba kuvvet 

Zorbalık 

Saldırgan 

Psikopat  

Zihinsel şiddet 

Fiziksel şiddet 

Kabadayılık 

Yanlış 

davranış 

Uyumsuz 

Kabalık 

Beyinsiz 

Geçimsiz  

4 

13 

8 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

    Katılımcılara sözel zorbalık olarak adlandırılan davranış örnekleri 

verilmiş ve bu davranışları bir kavramlaştırmaları istenmiştir (Tablo 9). 13 

aday öğretmen ‘küfür etmek, alay etme, dalga geçmek, lakap takmak, 

küçük düşürücü ve incitici sözler söylemek’ gibi davranışları nasıl 

adlandıracağını bilmediğini belirtmiştir. Katılımcıların sözel zorbalık 

davranışını, hor görme (n=4), ruhsal bozukluk (n=3) ve alaycılık (n=2) 

olarak tanımladığı, yalnızca iki katılımcının bu durumu sözel şiddet olarak 

adlandırdığı gözlenmiştir.  

Katılımcılara psikolojik zorbalık olarak adlandırılan davranış örnekleri 

verilmiş ve bu davranışları bir kavramla açıklamaları istenmiştir (Tablo 

10). 25 katılımcının bu durumu dışlamak olarak adlandırdığı görülmüştür. 

Kıskançlık (n=8) ve kendini beğenme (n=3) ise psikolojik zorbalık yerine 

kullanılan eden diğer kavramlardır.    
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Tablo 9.  Zorbalık çeşitlerinin sınıflandırılması (sözel zorbalık).  

Tanım  Kavram Katılımcıların 

Cevapları 

f 

Küfür etmek, alay etme, dalga 

geçmek, lakap takmak, küçük 

düşürücü ve incitici sözler 

söylemek… olarak adlandırılır. 

Sözel 

Zorbalık 

 

Bilmiyorum 

Hor görme 

Ağzı bozuk 

Ruhsal bozukluk 

Alaycı 

Terbiyesiz 

Şımarık 

Üstünlük taslama 

Sözel şiddet 

Ezmek /eziklemek 

Fiziki zorbalık  

Eğitimsiz 

Dışlama 

Etik dışı 

Beyinsiz  

Argo  

Düşüncesiz 

Zihinsel şiddet 

13 

4 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Tablo 10. Zorbalık çeşitlerinin sınıflandırılması (psikolojik zorbalık).  

Tanım  Kavram Katılımcıların 

Cevapları 

f 

Çocuğu yalnızlığa itmek, 

duygusal baskı, oyunlara 

katmamak ve arkadaş çevresinde 

yok saymak… olarak 

adlandırılır. 

Psikolojik 

Zorbalık 

Bilmiyorum 

Dışlamak 

Kıskançlık 

Kendini beğenme 

Sevgisiz 

Hor görme 

Kindar 

Fesatlık 

Psikolojik şiddet 

İtici ruh 

Özgüven darbesi 

Pislik 

Düşüncesiz 

Küçük düşürmek 

Bencillik  

Ara bozucu 

3 

25 

8 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Katılımcılara cinsel zorbalık olarak adlandırılan davranışlarla ilgili 

örnekler verilmiştir ve bu davranışları bir kavramla açıklamaları 

istenmiştir (Tablo 11). 22 katılımcı bu durumu sapıklık olarak 

adlandırırken, 13 katılımcı da taciz olduğunu düşünmüştür.  

Tablo 11. Zorbalık çeşitlerinin sınıflandırılması (cinsel zorbalık).  

Tanım  Kavram Katılımcıların 

Cevapları 

f 

Cinsel bölgelere dokunma, 

sarkıntılık yapma ve sözel 

olarak cinsel atıflarda 

bulunmak…olarak adlandırılır. 

 

Cinsel 

Zorbalık 

Bilmiyorum 

Sapıklık 

Taciz 

Cinsel sapık 

Cinsel taciz 

Beden tüccarı 

Edepsizlik 

Saldırgan 

Sözlü taciz 

Tacize eğilim 

2 

22 

13 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Tablo 12.  Zorbalık çeşitlerinin sınıflandırılması (sanal/siber zorbalık).  

Tanım  Kavram Katılımcıların 

Cevapları 

f 

Sosyal paylaşım sitelerinden 

iftira, dedikodu yaymak, 

kişiye özel bilgileri 

paylaşmak… olarak 

adlandırılır. 

Siber 

Zorbalık 
 

Bilmiyorum 

Özel hayata müdahale 

Kıskançlık 

Sapıklık  

Sosyal medya tacizi 

Cesaretsiz  

Karalama/iftira 

Sosyal taciz 

Sanal taciz 

Özgüvensiz  

Karaktersiz 

Şantaj 

Yalnızlık 

Saygısız 

Yazılı şiddet 

Zorbalık 

8 

6 

4 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Katılımcılara sanal/siber zorbalıkla ilgili davranış örnekleri verilmiştir 

ve bu davranışları bir kavramla açıklamaları istenmiştir. Katılımcıların 

bazıları (n=8) ‘sosyal paylaşım sitelerinden iftira, dedikodu yaymak, kişiye 
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özel bilgileri paylaşmak’ türünden davranışlara ne ad verildiğini 

bilmediğini ifade etmiştir. 6 katılımcı bu tür davranışları özel hayata 

müdahale olarak görürken, 4 kişi kıskançlık ve 4 kişi de sapıklık olarak 

adlandırmıştır. Tablo 12’de de görüleceği gibi yalnızca bir katılımcı 

zorbalık kavramını kullanmıştır. 

TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada akran zorbalığı kavramının temel unsurları göz önünde 

bulundurularak akran zorbalığının tanımı, nitelikleri, öncülleri, sonuçları 

ikame terimleri ve akran zorbalığının tarafları tanımlanmıştır. Bu 

çalışmanın bulguları aday öğretmenlerin zorbalık kavramını ifade etmek 

için zorbalık yerine geçen çeşitli ifadelerin ve kavramlar (örn: şiddet, taciz 

ve psikolojik sorun) kullandıklarını ortaya çıkarmıştır. Bu bulgu, aday 

öğretmenlerin zorbalığı fark etme ve sınıflandırma konusunda eksiklikleri 

olduğu şeklinde yorumlanmıştır.  Alan yazın incelendiğinde, kavramın 

tanımı konusunda bir fikir birliği bulunmadığı görülmüştür. Zorbalık 

genellikle, daha güçlü bir birey veya grup tarafından daha az güçlü bir 

kurbana karşı tekrarlanan, kasıtlı saldırganlık olarak tanımlanmaktadır ve 

çocuklar arasındaki zorbalık dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunu 

olarak görülmektedir (Shetgiri, 2013).  

Bu çalışmada aday öğretmenlerin zorba davranışların ayırt edici 

özelliklerinin (güç dengesizliği, amaçlı/kasıtlı olma ve süreklilik) farkında 

olmadıkları, bu nedenle de zorbalığın şiddet ve akran çatışmasından farklı 

yönlerini ayırt edemedikleri ortaya çıkmıştır.  Alan yazında da şiddet, 

akran çatışması ve zorbalık kavramlarının birbirinin yerine kullanıldığı 

örneklere rastlanmıştır. 

Zorbalıkta güç dengesinin eşit olmaması aday öğretmenler tarafından 

zorbanın psikolojik sorunlu ve şımarık bir birey olması şeklinde 

yorumlanarak rasyonelleştirilmektedir. Aynı şekilde zorbalık 

davranışlarının tekrarlanır nitelikte olması da öğrencilerin kaba, yaramaz, 

terbiyesiz, kibirli, takıntılı ve bilinçsiz davranışlarıyla açıklanmıştır. 

Bireylerin kasıtlı ve bilinçli olarak saldırganca davranışlar göstermesi 

yaramazlık ve geçimsizlikle açıklanmıştır. Bu bulgudan da anlaşılacağı 

üzere aday öğretmenler zorbalığın sık deneyimlenmesini, çocuk olmanın 

ve büyümenin normal bir parçası olarak yorumlanmaktadır. Ancak alan 

yazından da anlaşılacağı gibi zorbalık görmezden gelinecek bir davranış 

sorunu değildir. Heath, Dyches ve Prater (2013) çalışmalarında zorbalığın 

kabul edilebilir bir davranış olmadığını, zorbalık davranışlarının “doğal” 

veya “normal” kabul edilerek hoş görülemeyeceğinin altını çizmişlerdir. 
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Ayrıca zorbalığın özsaygıyı (benlik saygısı) azalttığını, korku ve endişe 

duygularını artırdığını da ortaya koymuşlardır.  

Bulgulara göre aday öğretmenler zorbalığın taraflarını uygun 

kavramlarla ifade edememişlerdir. Katılımcılar zorbalık olayında yer alan 

tarafların karakteristik özelliklerinden söz ederken, duyarsız, korkak, 

tepkisiz, özgüvensiz ve savunmasız terimlerini kullanmışlardır. Bireysel 

özellikleri ne olursa olsun hiçbir bireyin zorbalığı hak etmediği konusunda 

aday öğretmenlerin bilinçlendirilmesi gereklidir.  Heath, Dyches ve Prater 

(2013), zorbalıkta yer alan tarafların zorba, kurban ve izleyiciler olduğunu, 

zorbalığın asla kurbanın hatası olmadığını, zorbalıktan zorba bireyin 

sorumlu olduğunu, zorbaya katılan ya da zorbayı seyreden ve hiçbir şey 

yapmayanların da zorbalıktan sorumlu olduğunu belirtmişlerdir.  

Bulgular, aday öğretmenlerin zorbalık yapan bireylerin sorunlu, 

uyumsuz, şımarık, sevgisiz ve sorumsuz olduğunu düşünmektedir. Bu 

bulgu alan yazınla da paralellik göstermektedir. Zorbalar genellikle 

dürtüsel ve baskın bir mizaca sahiptir ve sıklıkla evde hoş olmayan veya 

kaba çocuk yetiştirme uygulamalarına maruz kalmaktadırlar (Jansen, 

Verlinden, Dommisse-van Berkel, Mieloo, van der Ende, Veenstra, 

Verhulst, Jansen & Tiemeier, 2012).  Diğer yandan, alan yazında zorbalık 

davranışı gösteren bireylerin sevilen, özgüveni yüksek ve başarılı bireyler 

olduğunu gösteren çalışmalara da rastlanmıştır.  Sourander, Helstela, 

Heleniurs ve Piha (2000) zorbalık yapan bireylerin özsaygı düzeylerinin 

ortalamanın üzerinde olduğunu ortaya koymuşlardır. 

    Bu araştırmanın bulguları, pek çok aday öğretmenin sözel zorbalık 

davranışlarını nasıl adlandıracağını bilmediğini ortaya çıkarmıştır. 

Katılımcılar, fiziksel zorbalık durumlarını şiddet ve şiddet eğilimi olarak 

tanımlamıştır. Alan yazında fiziksel zorbalığı şiddetten farklı kılan en 

önemli özellik güç dengesizliği olarak belirtilmektedir. Benzer şekilde, 

araştırma bulguları aday öğretmenlerin çoğunun psikolojik zorbalıkla 

dışlama davranışını ayırt edemediklerini ortaya koymaktadır. Katılımcılar 

cinsel zorbalık davranışlarını sapıklık ve taciz olarak yorumlamışlardır.  

Cinsel zorbalığın üzerinde uzlaşılan ve resmi olarak kabul edilen bir tanımı 

bulunmaması, bu zorbalık biçiminin fark edilmesini zorlaştırmaktadır. 

Cinsel zorbalığın tanımı genişletildiği için “cinsel taciz” olarak 

tanımlanabilecek davranışlar da cinsel zorbalık adı altında yer anılmaktadır 

ve bu durum bu tür davranışların olası yasadışılıklarının göz ardı 

edilmesine neden olmaktadır (Brown, Chesney Lind, & Stein, 2007; Stein 

& Mennemeier, 2011). Franke (1997) cinsel tacizi ‘cinsiyetçilik 

teknolojisi’ olarak tanımlar. Ona göre cinsel taciz, kadınları dişileştiren, 

erkekleri erkeksileştiren ve yenilikçi ya da geleneklere uygun 
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davranmayan bireyleri toplumla aynı çizgide tutmak için toplumsal 

cinsiyet normlarını uygulayan bir sosyal bağlam yaratmaktadır. Diğer bir 

deyişle, cinsel taciz ve/veya cinsel zorbalık toplumsal cinsiyet rollerinin 

pekiştirilmesine ve içselleştirilmesine neden olmaktadır. 

   Zorbalık ve cinsel tacizin olumsuz etkileri benzer görünse de yaşanılan 

deneyimler temelde farklıdır ve farklı sonuçlara/sorunlara yol açmaktadır. 

Bilhassa, cinsel taciz, öğrencileri zorbalıktan daha olumsuz etkiler; çünkü 

cinsel taciz doğrudan baskın erkeklikle ilişkilidir ve bu nedenle sosyal 

tabakalaşmanın merkezi bileşenleri olan yapısal olarak güçlü ve kültürel 

olarak onaylanmış kalıplaşmış düşüncelere ve güç ilişkilerine (erkeksi-

kadınsı, heteroseksüel-eşcinsel) dayanmaktadır (Gruber & Fineran, 2015). 

Bu bakımdan aday öğretmenlere cinsel zorbalığın ve cinsel tacizin 

benzerlik ve farklılıkları konusunda bilgi verilmesi okullarda olası 

sorunların tespit edilmesi açısından faydalı olacaktır.  

Elektronik iletişim araçlarıyla yapılan zorbalık siber zorbalık, olarak 

adlandırılmaktadır. Li (2007) çalışmasında, öğrencilerin neredeyse % 

54'ünün geleneksel zorbalık kurbanı olduğunu ve dörtte birinden fazlasının 

ise siber zorbalığa maruz kaldığını göstermektedir. Ayrıca, üç öğrenciden 

neredeyse biri geleneksel formda başkalarına zorbalık yapmıştır ve bu 

öğrencilerin neredeyse % 15'i elektronik haberleşme araçlarını kullanarak 

başkalarına zorbalık yapmıştır. Siber zorbalık mağdurların yaklaşık % 60'ı 

kadındır, siber zorbaların % 52'sinden fazlası erkektir. Çalışmanın en 

çarpıcı sonucu ise siber zorbalık kurbanlarının ve izleyicilerin 

çoğunluğunun bu olayları yetişkinlere rapor etmemiş olmasıdır. 

Günümüzde teknoloji kullanımının artmasıyla birlikte öğrencilerin 

zorbalık yapma biçimleri de değişmeye başlamıştır. Özellikle gençler ve 

çocuklar arasında yaygınlaşan elektronik zorbalık, çevrimiçi zorbalık, 

sanal zorbalık veya siber zorbalık konusunda aday öğretmenlerin bilgi 

eksikleri olduğu görülmüştür. Bulgular katılımcıların sanal/siber zorbalığı 

özel hayata müdahale, kıskançlık ve sapıklık olarak gördüklerini ortaya 

çıkarmıştır. Okulda ya da okul dışında gerçekleşen zorbalıkların tümü okul 

öğrenimini etkilemekle birlikte, sanal zorbalığın yetişkinler tarafından 

kontrol edilmesi oldukça zordur. Beran ve Li (2007), çalışmalarında sanal 

zorbalığa maruz kalan öğrencilerin kendilerinin de akranlarına sanal 

zorbalık yaptıklarını, zorbalığa maruz kalan öğrencilerin okulda düşük 

notlar aldıkları, konsantrasyonlarının zayıf olduğunu ve devamsızlık gibi 

sorunlar yaşadıklarını ortaya koymuşlardır. Sanal zorbalıkla mücadele 

etmek için, eğitimcilerin, sanal zorbalığın doğasını daha iyi anlamaları ve 

okullarda sanal zorbalığı önlemek için üstlenebilecekleri eylemlerin 

farkında olmaları gerekmektedir (Beale & Hall, 2010).  



162 
 

Çalışmanın bulgularının, okullarda farkına varılmadan her geçen gün 

artan akran zorbalığı sorunu ile ilgili bir bilinçli bir farkındalık yaratması 

ve sorunun giderilmesine yardımcı olmak için önlemlerin alınması 

konusunda öğretmen ihtiyaçlarını ortaya çıkarması, özellikle öğretmen 

yetiştirme kurumlarında görev yapan eğitimcilere farklı bir bakış açısı 

sunması umulmaktadır. 
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TÜRKİYE’DE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZALARINDA 

ÇOCUK ÖLÜMLERİNİN AZALTILMASI İÇİN TRAFİK 

EĞİTİMİNİN ÖNEMİ 

 

Seda HATİPOĞLU 

Dr. Öğretim Üyesi, Gazi Üniversitesi 

 

Özet 

Tüm dünyada yaşanan trafik kazaları ve sonuçları çok büyük bir sağlık 

sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, Türkiye’de yaşanan trafik 

kazalarında 0-14 yaş arası çocuk ölümleri dünya ortalamasının çok 

üzerindedir. Bu da ülkemizde çocuk trafik eğitiminin etkin ve 

sürekliliğinin olmadığının en önemli göstergelerinden biridir. Okul öncesi 

dönemden başlayıp, örgün eğitim dönemin de de devam etmesi gereken 

çocuk trafik eğitimi, hem çocuklarımızın trafik kazaları sonucu ölüm ve 

yaralanma oranlarını azaltacak hem de ileride trafik konusunda bilinçli ve 

duyarlı bireyler olmalarını sağlayacaktır.  

Bu çalışmanın ilk bölümünde Türkiye’de yaşanan trafik kazaları 

sonucu 0-14 yaş arası çocuk ölümleri dünya ülkeleri ile karşılaştırılmıştır. 

İkinci bölümünde ise bu ölümlerin azaltılabilmesi için verilmesi gereken 

çocuk trafik eğitimi’nin önemi ve nasıl olması gerektiği tartışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: 0-14 yaş, çocuk, trafik, kaza, eğitim 

 

Giriş 

Türkiye İstatistik Kurumu verileri incelendiğin de, 2017 senesinde 

Türkiye’de 1 202 716 adet trafik kazası meydana gelmiş ve bu kazalarda 

7427 kişi hayatını kaybetmiş, 300 383 kişi yaralanmıştır. . Hayatını 

kaybedenlerden 506’sını, yaralananların da 36 976’sını 0-14 yaş 

aralığındaki çocuklar oluşturmaktadır (TÜİK, 2018). 

Çocuklardaki trafik risk algısı, henüz fiziki ve ruhsal gelişmelerinin 

devam etmesinden dolayı yetişkinlere oranla daha azdır. Bu sebeple 

çocuklar trafik kazalarında en fazla zarar görenler grubundadır. 

(Hatipoğlu, Özdemir & Arikan,2012). Trafik kazalarında çocuk ölüm 

oranlarını düşürebilmek için çocukların kazaya maruz kalma sebeplerinin 

iyi analiz edilmesi gerekmektedir. Bu konuda yapılan bazı araştırmalar 

aşağıda özetlenmiştir. 
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Sosyo ekonomik durumu düşük ailelerin çocukları, yüksek olan 

ailelerin çocuklarından daha fazla trafik kazasına maruz kalmaktadır. Bu 

çocukların yaşadıkları çevre ve okula yaya olarak gidip gelmeleri bunun 

en önemli sebebidir (Jonah & Engel, 1983; Knoblauch, Tobey & Shunman, 

1984; Roberts & Norton, 1994). Yaya olarak okula gitmek trafik kazasına 

maruz kalmanın tek başına bir parametresi olmamakla birlikte, sosyo-

ekonomik durumu düşük olan ailelerin çocuklarına gerekli ve yeterli trafik 

güvenliği eğitimi verememiş olması da bu kazalara sebebiyet 

verebilmektedir.  

Yine, eğitim seviyesi düşük olan ailelerin çocukları (Durkin, Davidson, 

Kuhn & Barlow, 1994) ve trafikte hatalı davranıp, çocuğa yanlış rol model 

olan ailelerin çocukları (Bly, Jones & Christie, 2005; Quraishi, Mickalide 

& Cody, 2005) daha fazla trafik kazasına maruz kalmaktadır.  

Çağımızda çocukların zamanlarının büyük kısmını televizyon ve 

bilgisayar başında geçirmeleri yani fiziksel hareketsizlik, dış uyarıların 

fazlalığı nedeniyle özellikle 8-12 yaş arası çocuklarda trafik algısı 

yaşlarının gerektirdiği düzeyde gelişememektedir. Araç sayısının artması, 

çocuk oyun alanlarının azalması, şehirlerin trafik probleminin artması 

çocukların trafik içindeki psikomotor becerilerinin gelişimini 

düşürmektedir. Bu da çocukların trafik içindeki risk faktörünü 

artırmaktadır. Yine; ailelerin trafik karmaşasından korkmaları ve 

çocuklarının yaşı elverse bile trafik içinde yaya ya da bisikletli olarak yer 

almalarını istememeleri, çocukların trafiği zamanında ve yerinde 

tanımasını engellemektedir (DaCoTA, 2012).  

Trafik ortamında bilgiyi anlama ve anlatılan bilgiyi özümse yetenekleri 

çocukların yaşına göre değişiklik göstermektedir Çocukların yaş 

gruplarına göre trafik algıları ve trafik içindeki konumları 4 ana gruba 

ayrılabilir (Neuman, 2008).  

2 yaşa kadar; çocuk trafiği en basit şekliyle başka bir deyişle resim 

olarak algılar. Hafızasında, trafikte gördüğü hiçbir objenin kalıcılığı 

yoktur. Örneğin, çocuğun 1 saniye önce gördüğü araç onun görüşünden 

çıktıysa o araç artık yoktur. 2-6 yaş arası; çocuk dünyayı ve trafiği 

benmerkezci olarak görür. Tüm hareketlerini kendi bakış açısı, hisleri, 

beklentileri ve korkuları yönlendirir. Eğer yaklaşan aracı görüyorsa, 

sürücünün de kendisini gördüğünü kabul eder. Trafikte ne kadar hızlı 

hareket edersem, risk o kadar çabuk geçer olgusu vardır. Trafikte konsantre 

olması gereken şeylerin önem sırasını ayırt edemez. Örneğin yaklaşan bir 

aracın hızı ve yakınlığındansa rengi dikkatini çekebilir. Perspektif olgusu 

tam oturmamıştır, yaklaşan aracın kendisine olan uzaklığını kestiremez. 6-

12 yaş arası; trafikte ben merkezcilikten çıkıp kendini diğer insanların 

yerine koymaya başlamıştır. Zaman, hız gibi soyut kavramlara tamamen 

hâkim olmamakla birlikte, okul mesafesi, araç büyüklüğü gibi somut 



169 
 

kavramlara hâkimdir. Trafiği kapalı ortamda değil, gerçek ortamında 

tanımaya başlar. 12-14 yaş arası; trafikte hem somut hem de soyut 

kavramları kavrayabilir. Trafik içindeki durumunu belirler ve riskten 

kaçınır. Trafik içinde daha önce karşılaşmadığı durumlar için muhakeme 

yapabilir.  

Yapılan bu çalışmada, Dünyada ve Türkiye’de trafik kazası sonucu 0 -

14 yaş çocuk ölüm oranları incelenmiş ve bu ölüm oranlarının düşürülmesi 

için eğitim odaklı öneriler getirilmiştir. 

Trafik kazalarında çocuk (0-14 yaş) ölümleri  

0-14 yaş çocuk trafik kazalarında global ölçekte durumu incelemek için 

1990 yılından başlayarak belirli periyotlarla ülkelerin hastalık ve ölüm 

yükü göstergelerine dair veriler sağlayan Küresel Hastalık Yükü (KHY) 

çalışmaları (IHME, 2016) ve Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma 

Örgütü (OECD) tarafından 2016 yılında yayınlanan ülkelerin 2014 yılına 

ait trafik ve kaza istatistikleri raporu (RSAR, 2016) incelenmiştir  

Hastalık yükü dünyadaki ölüm, hastalık ve yaralanmalar sebebiyle 

sağlık kaybı ve hastalıkların risk faktörlerini açıklamak için kullanılan bir 

ölçüttür. Bu gösterge, hastalıkların sebep olduğu ölümler ile hastalıkların 

ve yaralanmaların ölümle sonuçlanmayan fakat sağlık durumunda yarattığı 

eksikliği sayıyla ortaya koymakta ve bu sayıların küresel düzeyde 

karşılaştırılmasına olanak sağlamaktadır. Bu veriler karşılaştırmalı olarak 

analiz edildiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

 1990 senesinde, Dünya’da, trafik kazası sonucu 0-5 yaş çocuk 

ölümleri tüm çocuk ölüm sebepleri içinde 9. sırada iken 2016 senesinde 

10. sıraya düşmüştür. 

 1990 senesinde, Türkiye’de, trafik kazası sonucu 0-5 yaş çocuk 

ölümleri tüm çocuk ölüm sebepleri içinde 8. sırada iken 2016 senesinde 7. 

sıraya çıkmıştır. 

 1990 senesinde, Dünya’da, trafik kazası sonucu 5-14 yaş çocuk 

ölümleri tüm çocuk ölüm sebepleri içinde 3. sırada iken 2016 senesinde 4. 

sıraya düşmüştür. 

 1990 senesinde, Dünya’da, trafik kazası sonucu 5-14 yaş çocuk 

ölümleri tüm çocuk ölüm sebepleri içinde 3. sırada iken 2016 senesinde 2. 

sıraya çıkmıştır. 

 

Sonuçlardan da görüleceği gibi, trafik kazası sonucu 0-14 yaş çocuk 

ölümlerinde dünyada bir azalma yaşanırken, Türkiye’de bir artış 

yaşanmaktadır. 
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Uluslararası Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) 

tarafından 2016 yılında yayınlanan yıllık raporunda 40 ülkenin 2014 yılına 

ait trafik ve kaza istatistikleri sunulmuştur Raporda incelen 40 ülkeden 35 

tanesinin 0-14 yaş trafik kazası sonrası ölüm sayıları mevcuttur. Bu sayılar, 

yine aynı raporda verilen 2014 senesi trafik kazası sonrası ölüm sayıları ile 

oranlanmış, 0-14 yaş trafik kazası sonucu ölüm yüzdesi hesaplanmıştır. 

Tarihsel bir birliktelik sağlanması için Türkiye İstatistik Kurumu 

verilerinden Türkiye’de 2014 senesi trafik kazası sonucu 0-14  

yaş ölüm yüzdesi alınmıştır. Ölümlerin nüfus dağılımına göre 

gösterilebilmesi için, Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Haberalma 

Teşkilatı - CIA tarafından ülkeler hakkında toplanan bilgilerin referans 

kaynak kitabı olan The World Factbook’dan bu çalışmada yer alan 35 

ülkenin 0-14 yaş nüfuslarının toplam nüfusa oranları hesaplanmıştır.  

Yapılan çalışmalar sonucu oluşturulan Tablo 1’de görüleceği üzere, 

incelen 33 ülke arasında; 

 0-14 yaş trafik kazası sonucu ölümlerin, toplam trafik kazası 

sonucu ölümlere oranında Türkiye 1. sırada yani en kötü durumdaki ülke 

konumundadır. 

 Türkiye’de 0-14 yaş nüfusunun fazla olduğu göze alınarak nüfusa 

göre oranlama yapılmış bu durumda dahi Türkiye’nin Litvanya’dan sonra 

en kötü durumda ikinci ülke olduğu görülmüştür.  
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Tablo 1. Trafik kazalarında 0-14 yaş ölüm oranları (2014) 

Ülke 0-14  

yaş/Nüfus 

(A) 

0-14 yaş kaza 

ölüm/toplam 

kaza ölüm (B) 

Nüfusa 

göre ölüm 

katsayısı 

(100B/A) 

Litvanya 14,93 6,37 42,67 

Türkiye 25,08 7,88 31,42 

İrlanda 21,51 6,74 31,33 

Arjantin 24,72 7,20 29,13 

Şili 20,27 5,62 27,73 

İsrail 27,73 7,45 26,87 

Finlandiya 16,42 4,37 26,61 

Malezya 28,16 7,00 24,86 

İsviçre 15,10 3,70 24,50 

Meksika 27,26 6,45 23,66 

Kanada 15,44 3,65 23,64 

Norveç 18,02 4,23 23,47 

Yeni Zelanda 19,76 4,07 20,60 

Hollanda 16,56 3,33 20,11 

Avustralya 17,84 3,56 19,96 

Danimarka 16,58 3,3 19,90 

Fransa 18,59 3,31 17,81 

Belçika 17,12 3,01 17,58 

A.B.D. 18,84 3,27 17,36 

Polonya 14,72 2,5 16,98 

Almanya 12,83 2,10 16,37 

Birleşik Krallık 17,44 2,70 15,48 

Japonya 12,97 2,00 15,42 

İsveç 17,28 2,59 14,99 

İspanya 15,43 2,19 14,19 
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Sonuç ve öneriler 

Bir önceki bölümde ortaya konulduğu üzere; Türkiye’de trafik kazası 

sonucu çocuk ölümleri çok büyük bir trafik güvenliği eksiği olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Her alanda olduğu gibi trafik güvenliği alanında da 

eğitimin önemi tartışılmazdır. Trafik konusunda, bireyin yaşamının her 

evresinde alacağı eğitim bir şeyler kazandırmakla birlikte çocuk yaşlarda 

(0-14 yaş) alacağı eğitim kalıcı olacak ve davranışa dönüşebilecektir. 

Trafik kazalarında çocuk ölümlerini azaltabilmek için eğitim odaklı 

öneriler aşağıda özetlenmiştir.  

Okul öncesi trafik eğitimine verilen önem artırılmalıdır. Bir çocuğun 

doğduğu günle, temel eğitime başladığı altı yaş arasındaki dönemi 

kapsayan ve kişiliğin şekillendiği gelişim ve eğitim süreci olarak 

tanımlanabilen okul öncesi dönemde alacağı bilinçli trafik eğitimi, bireyin 

trafik kurallarına uymayı bir alışkanlık ve yaşam biçimi olarak 

görebilmesini sağlayacaktır. (Hatipoğlu, 2011) Bu nedenle okul öncesi 

eğitim kurumları olan kreş ve anaokullarında trafik eğitimi sadece yılın bir 

haftasında (Trafik Haftası) kısıtlı imkânlarla ve sınıf ortamında verilmesi 

yerine tüm seneye yayılacak şekilde verilmeli, yapılan eğitim-öğretim 

planlarının buna göre düzenlenmesi gerekmektedir. Yine okul öncesi 

eğitim veren öğretmenlerin seminerler, kurslar, vb. eğitimlerle çocuk trafik 

güvenliği hakkında bilgilendirilmesi, çocukların daha doğru bir trafik 

eğitimi almalarını sağlayacaktır.  

Yapılan çalışmalar örgün eğitim sistemi içinde çocuğa verilecek sürekli 

ve etkin bir trafik eğitiminin çocuğun trafik kurallarını anlayabilmesi ve 

içselleştirebilmesi için çok önemli olduğunu göstermektedir (Raftery & 

Wundersitz, 2011). Bu süreklilik ancak müfredata en az 4 sene yani ilkokul 

eğitimi boyunca trafik dersi konulması ile sağlanabilir. Ders müfredatları 

da yaş gruplarına göre uygun olarak hazırlanmalıdır. Hatipoğlu ve 

Kavsıracı (2016) tarafından yapılan bir çalışmada ilkokul düzeyindeki 

Macaristan 14,76 2,08 14,09 

Slovenya 13,35 1,85 13,85 

Çek Cumhuriyeti 15,09 2,03 13,45 

Avusturya 14,02 1,86 13,27 

İtalya 13,69 1,77 12,93 

Yunanistan 13,93 1,26 9,05 

Portekiz 15,50 1,25 8,06 

Kore 17,21 1,36 7,90 
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öğrencilere düzenli, programlı ve sürekli trafik eğitimi verilmesinin, 

çocukların trafik bilgi ve algılarına nasıl etki ettiğini ölçmek için bir nitel 

değerlendirme formu hazırlanmış ve iki ayrı okulda 4. sınıf öğrencilerine 

uygulanmıştır. Seçilen A okulunda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı 

uygulanmakta olup “trafik” konusu 4. sınıfa kadar diğer derslerin 

içerisinde dar kapsamlı olarak verilmektedir. B okulunda ise 1. sınıftan 

itibaren hem teorik hem de okulun içerisinde bulunan çocuk trafik eğitim 

parkı vasıtasıyla uygulamalı bir şekilde trafik güvenliği eğitimi 

verilmektedir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında; ilkokul 1. sınıftan 

itibaren teorik ve uygulamalı olarak, trafik güvenliği eğitimi ile ilkokul 

süresince iç içe olan B okulu öğrencilerinin, A okulu öğrencilerine kıyasla, 

trafik, yaya, yolcu, sürücü gibi temel trafik tanımlarının anlamlarını ve 

trafik içindeki yerlerini çok daha iyi bildikleri görülmektedir. Yine A okulu 

öğrencileri, trafik içerisinde kendilerini tehlikeye düşürecek davranışların 

neler olduğunu ifade etmede ve trafikte hayati tehlike arz eden 

durumlardan kaçınmak için neler yapılması gerektiği konularında B okulu 

öğrencilerinin oldukça gerisinde kalmışlardır. B okulu öğrencilerinin trafik 

kurallarını ezberlemek yerine o kuralın sebebini bilerek içselleştirildikleri 

görülmektedir.  

Yine trafik eğitiminin kalıcı olabilmesi ve çocuğun öğrendiklerini 

davranışa dönüştürebilmesi için çocuğun öğrendiklerini uygulama 

imkanına sahip olabilmesi gereklidir. İngiltere’de ilkokul öğrencileri 

üzerinde yapılan bir çalışmada, çocukların sadece teorik bilgi aldıklarında 

davranış değişikliği göstermediği, ancak uygulama yaptıklarında davranış 

değişikliği gösterdikleri ortaya çıkmıştır (Zeedyk & Wallace, 2001). Bu 

nedenle “çocuk trafik eğitim parklarının” sayısı ve etkinliği artırılmalıdır. 

Çocuklar ebeveynlerinin trafik içindeki davranışlarını çok iyi 

gözlemlemekte ve onların yaptığı her kural ihlalini bir şekilde 

kabullenmektedirler. Bu sebeple önce ailelerin trafik konusunda 

bilgilendirilmeleri ve çocuklarını nasıl yönlendirmeleri gerektiği 

konusunda yardımcı olmak için eğitilmeleri gerekmektedir  

Görsel medya kuruluşlarının yayın saatlerinin bir kısmında trafikle 

ilgili eğitici programlara yer vermesi konusunda hükümler, kanun ve 

yönetmeliklerde yer almasına rağmen bu tarz programlar yayın akışı 

içerisinde izlenme oranının az olduğu saatlerde verilmekte ve içerik 

açısından da eksikleri bulunmaktadır. Ailelerin ve çocukların 

bilgilendirilmesi için yazılı ve görsel medya etkin bir şekilde 

kullanılmalıdır. Özellikle çocukların sevdiği çizgi film karakterleri ve 

sevdiği sanatçıların yer aldığı içeriğinde bazı trafik bilgilerinin aktarıldığı 

çizgi film, animasyon veya kısa film şeklinde programlar düzenlenip 

televizyonlarda yayınlanmalı veya internet ortamında herkesin 

ulaşabileceği şekilde verilmelidir.  
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Çocuklarda oyun oynama ve bisiklet kullanmanın yaygın olduğu 

düşünüldüğünde yetersiz bilgi ve tecrübeye sahip olan çocukların trafik 

tehlikesine daha çok maruz kalmasının önlenmesi ve trafik kaza 

tehlikelerinden uzak, güvenli bir oyun alanı ve bisiklet kullanmalarını için 

özel olarak yapılmış güvenli bisiklet alanlarının ve oyun alanlarının olması 

gerekmektedir. Hemen her ilçede bulunan parkların içerisinde veya trafik 

eğitim parklarının bünyesinde bu tarz oyun ve bisiklet alanları 

oluşturulmalıdır 

Yürümeye başladığı andan itibaren çocuklara verilecek etkin ve sürekli 

bir trafik eğitimi, bu çocukların trafik kazalarında hayatlarını kaybetme 

risklerini azaltacağı gibi, 15-20 yıl sonrasının yaya ve şoförlerinin de 

eğitimli ve bilinçli olmasını sağlayacaktır. 
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Giriş 

İslâm dini bilim, öğrenme, öğretme, eğitme, yetiştirme ve olgunlaştırma 

dinidir. Çünkü Kur’ân’ın bütün ayetlerinde temel yönünden Hz. 

Peygamber tarafından öğrenme ve onun aracılığıyla öğretme vardır 

(Kayadibi, 2001). “Ben öğretmen olarak gönderildim” (Müslim, Talak, 4), 

hadisinde açıkça ifade ettiği üzere Hz. Peygamber, tüm fertlerin eğitimiyle 

görevlendirilmiştir.  

İslâm eğitimcileri eğitimin doğumla birlikte, hatta daha önceden 

başlaması gerektiği hususunda görüş birliği içindedirler. Bu görüşün 

dayandığı iki temel fikirden biri, ana babanın ahlâkî ve fikrî yapılarının 

çocuğun eğitiminde büyük etki gücüne sahip olması, diğeri de çocuğun 

esnek bir tabiata sahip olup iyi veya kötü her türlü dış etkiye açık 

bulunmasıdır (Hökelekli, 1993). 

Kur’ân-ı Kerîm, Hz. Peygamber’in gönderildiği Câhiliye toplumunun 

kız çocuklarına bakış açılarını şöyle haber vermektedir. “Onlardan birine 

kız müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir. Kendisine 

verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu, aşağılık 

duygusu içinde yanında mı tutsun, yoksa toprağa mı gömsün! Bakın ki, 

verdikleri hüküm ne kadar kötüdür!” (Nahl, 16: 58-59). Esasen bu bakış açısı 

sadece kız çocuklarla da sınırlı değildir. Bazen yoksulluk ve geçim 

sebebiyle erkek çocuklar da bu vahşetten etkilenmişlerdir.  Şu ayetten bunu 

anlayabiliyoruz: “Bilgisizlikleri yüzünden beyinsizce çocuklarını 

öldürenler ve Allah’ın kendilerine verdiği rızkı, Allah’a iftira ederek 

(kadınlara) haram kılanlar, muhakkak ki ziyana uğramışlardır. Onlar 

gerçekten sapmışlardır ve doğru yolu bulacak da değillerdir” (En‘am,  6: 140).  

Çocukların geleceğin teminatı olmaları, geleceği onların inşa etmeleri, 

Peygamberlerin, salih kulların, Müslümanların hatta tüm insanların 

“Allah’tan çocuk vermesine” yönelik duaları (Bakara, 2: 128; Âl-i İmrân, 3: 35, 

38; İbrâhîm, 14: 35, 40; Furkân, 25: 74; En’am,  6: 140; A’râf 7: 189-190), Câhiliye 

insanlarının yanılgılarını göstermektedir. 

Hz. Peygamber, bir tebliğci olarak sadece yetişkin insanları muhatap 

almamış, seviyelerini göz önünde bulundurarak kız olsun erkek olsun 

hiçbir çocuğun eğitimini ihmal etmemiş, onların eğitimine önem vermiştir. 

O’nun çocuk eğitimiyle uygulamalarına baktığımız zaman, eğitimin 

mailto:aguzel@konya.edu.tr
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hayatın hemen her alanına yönelik olduğunu görürüz. Bu çalışmada bu 

alanların ve Hz. Peygamber’in çocuk eğitiminde uyguladığı öne çıkan bazı 

uygulamaların tespiti yapılmaya çalışılacaktır.  

1.Çocuklara Verilen Eğitim Alanları  

Eğitim bir anlamda yeni nesillerin topluma uyumları için bir hazırlık 

sürecidir (Çıkılı, 2014: 3). Bu süreç, bireyin toplumsal bir varlık olması, 

içinde yaşadığı toplumun değer ve normlarını öğrenip içselleştirerek 

kimlik geliştirdiği (Esgin, 2016: 78) bir dönemdir. Eğitim sürecinde konuların 

bireyin yaş seviyelerine göre işlenmesi, konuların daha iyi anlaşılmasını 

sağlamaktadır. Nitekim beş ile on iki yaş arasındaki birey, somut 

operasyon dönemindedir ve gerçek ile hayal dünyası arasındaki farkı 

kavramaya; dış dünyadaki nesnelerin yerine kafasında geliştirdiği 

semboller ve zihinsel operasyonlar aracılığıyla işlemler yapmaya 

başlamaktadır (Cüceloğlu: 2016: 349-352).  

Hz. Peygamber, çocukları geleceğe hazırlama konusunda son derece 

titiz davranmış, hayatın her alanını kapsayan Dinî, Sosyal ve Kültürel 

alanlarla ilgili konuları, çocukların seviyelerine uygun bir şekilde 

vermiştir. O’nun bu alanlarda verdiği eğitimin hayatın maddî ve manevî 

yönlerini kapsadığı, sadece teori değil pratik bir eğitim modeli olduğu 

söylenebilir.   

1.1.Din Eğitimi 

Din; akıl sahibi kişileri kendi irade ve arzularıyla iyiye, güzele, doğruya 

sevk eden ilâhî kurallar bütünüdür. Akıl baliğ çağına ulaşmamış bireylerin 

ileriye dönük iyiye, güzele, doğruya ulaşması çocukluk döneminde aldığı 

hazırlık eğitimiyle doğrudan ilgilidir. Dolayısıyla bireyin çocukluk 

döneminde seviyelerine uygun bir şekilde din eğitimi alması 

gerekmektedir. Bu bağlamda çocuğa inanç, ibadet, ahlâk ile ilgili eğitimler 

verilmelidir.  

1.1.1.İnanç Eğitimi 

Çocuğun kendini yönetebildiği, ifade edebildiği dönemden itibaren 

çocuğa inançla ilgili bilgiler verilmelidir. İslâm dininin bir anlamda giriş 

kapısı mahiyetindeki Kelime-i Tevhid, çocuklara öğretilecek olan ilk inanç 

esası olmalıdır. Hz. Peygamber, Kur’ân öğretiminden önce inanç esaslarını 

öğretmiştir” (İbn Mâce, Sünnet, 9). 

Allah inancı küçük çocuklara onların anlayabileceği sade ve açık bir 

dille, ümit ve bağlanma duygularını geliştirecek şekilde anlatılmalıdır. 

Ayrıca temyiz yaşına doğru Allah sevgisiyle birlikte uygun bir üslûpla 

Allah korkusunu da aşılamak, bu suretle değer yargılarına ters düşen 

davranışlar karşısında iyiliklerini ödüllendirecek, kötülüklerini 
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cezalandıracak olan aşkın bir otoritenin varlığını vicdanında hissetmesini 

sağlamak gerekir (Hökelekli, 1993). 

Hz. Peygamber’e vahiy gönderilip İslâm’ı tebliğ etmeye başlayınca, o 

sıralarda bir çocuk olan Hz. Ali’yi de iman etmeye çağırdı ve Hz. Ali 

O’nun davetine icabet etti. (İbn Hişâm, 1936: I/ 262; Kastalânî, 1967:20; Mahmûd 

Şâkir, 1991: III/251). Hz. Peygamber’in çocukları da iman ettiler. (İbn Sa’d, (t.s.): 

VIII/37-38; İbn Hacer, 1328: I/27-28; Ziriklî, (1953-1959): VII/86) Hz. Peygamber, 

henüz ergenlik yaşına gelmemiş İbn Seyyad adlı çocuğu da iman etmeye 

çağırdı. (Buhârî, Cihâd 182; Tirmîzî, Fiten 63). 

Görüldüğü gibi Hz. Peygamber, ibadet ve ahlâkî esasların üzerine bina 

edildiği inanç esaslarına yetişkinlerin yanı sıra çocukları da çağırmış, 

henüz küçük yaştaki çocukların bu konuyu içselleştirmesine önem 

vermiştir. 

1.1.2.İbadet Eğitimi 

Hz. Peygamber, ibadet konusunda çocukların eğitimini ihmal etmemiş; 

“çocuklara yedi yaşında namazın öğretilmesini ve namaz kılmalarının 

sağlanmasını, on yaşına gelince hâlâ kılmıyorlarsa hafifçe 

cezalandırılmalarını tavsiye etmiştir” (Ebû Dâvûd, Salât, 25; Tirmîzî, Mevâkıt, 

182, 183). O, namazın kılınmasıyla ilgili Enes’e (Buhârî, Vesâyâ, 25; Ebû Dâvûd, 

Edeb, 1; Tirmîzî, Birr, 69, İlim, 16), torunu Hz. Hasan’a tavsiyelerde 

bulunmuştur (Tirmîzî, Kıyamet, 61).  

Hz. Peygamber, ibadetle ilgili eğitimlerde demonstrasyon yöntemi 

dediğimiz yöntemi kullanmış, önce kendisi yapmış sonra etrafındakiler de 

bakarak ondan öğrenmişler ve uygulamışlardır (Kocatepe, 1999: 97). Nitekim 

O, namazın kılınmasını uygulamalı olarak öğrenmeleri, cemaat ruhunu 

geliştirmeleri için “çocukları sık sık camiye götürmüş” (Buhârî, Salât, 156), 

hatta bayram namazlarına anneleriyle birlikte çocuklarının da getirilmesini 

söylemiştir. İbn Abbâs, “Hz. Peygamber’in kendisini bayram namazına 

götürdüğünü” ifade etmiştir (Buhârî, Iydeyn, 15-16). 

Oruç ibadeti konusunda Hz. Peygamber aileleriyle birlikte çocukların 

oruç tutmalarını tavsiye etmiş, aileler O’nun tavsiyesine uymuşlar, iftar 

saati yaklaştığında açlıklarını unutturmak için bazı oyuncaklarla 

çocuklarını oyalamışlardır. (Buhârî, Savm, 47; Müslim, Sıyâm, 136). 

Esasen dua da bir ibadet türüdür. Kaynaklar Hz. Peygamber’in torunları 

Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’i bağrına basarak onlar için dua ettiğini (Tirmîzî, 

Menâkıb, 31), çocuklara beddua etmeyi de yasakladığını (Müslim, Birr, 87) 

belirtmektedirler. Hz. Peygamber’in evlâtlığı Zeyd’in oğlu Üsâme, Hz. 

Peygamber’in bir dizine kendisini, diğer dizine de torunu Hasan’ı 

oturttuğunu, sonra ikisini de bağrına basarak, “Ey Rabbim, bunlara 

merhamet et; çünkü ben de bunlara karşı merhametliyim” diyerek dua 

ettiğini söylemektedir ( Buhârî, Edeb, 22; Büyû, 9). O’nun duası sadece kendi 
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torunları ve yakınlarına yönelik değil, tüm çocukları da içine almaktaydı. 

Ve Hz. Peygamber bu tutumuyla, bizzat çocuklara nasıl dua edeceklerini 

de öğretiyordu (Tirmîzî, Davet 141). 

1.1.3.Ahlâk Eğitimi 

İslâm, cemiyeti tanzim işini sadece kanunlara bırakmaz. İnsanları bir 

nizam içinde yaşatmak için, kanunla birlikte ahlâk gücüne de ihtiyaç vardır 

(Özbek, 1991: 102). Bir anlamda dinin genel amacı sayılan ahlâk (Kocatepe, 

1999: 92), bireylerin toplum içinde riayet etmek zorunda oldukları tutum 

şekilleri ve kurallardır. Bu kurallar gerek ferdî anlamda, gerekse sosyal 

anlamda toplumu huzura eriştiren kilometre taşlarıdır. 

Câhiliye toplumunda kökleşmiş ahlâka mugayir birçok davranış 

şekilleri vardı. Bunları ilga etmeye yönelik olarak İslâm bazı kaideler 

ortaya koydu. Bu kaideler ahlâkın değişmez kaideleri üzerine oturtuldu. 

Ahlâkın değişmez iki ölçüsü vardır. Biri insanın hem cinsine zarar 

vermemesi, diğeri, insanın fıtratının dikkate alınarak eğitilmesi (Özbek, 

1991: 102). “Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin” (Kalem, 68: 4) ayetiyle 

tezkiye edilen Hz. Peygamber, tatbik ettiği iman ve ibadetle ilgili eğitimin 

yanında ahlâk eğitimine de önem vererek Câhiliye döneminin menfi tutum 

ve davranış şekillerini ortadan kaldırmaya gayret etti.  Elbette bu sınırlı 

çalışmamızda tüm ahlâk esaslarını ele almamız mümkün değildir. Bu 

hususta öne çıkan bazı hususlara temas etmekle iktifa edeceğiz.  

1.1.3.1.Temizlik 

Cenâb-ı Allah’ın gönderdiği ilk ayetler arasında “elbiseni tertemiz tut” 

(Müddessir, 74: 4) ayeti yer almaktadır. Temiz olmak dinin direği olarak 

nitelendirilen namaz için de zorunlu şartlardan biridir. Hz. Peygamber 

konunun ehemmiyetine dikkat çekerek abdest, gusül ve temizlikle ilgili sık 

sık tavsiyelerde bulunmuştur (Buhârî, Vesâyâ 25; Ebû Dâvûd, Edeb, 1; Tirmîzî, Birr, 

69, İlim 16). Hz. Peygamber’in bu tavsiyeleri yetişkin sahâbenin yanı sıra, 

Enes b. Mâlik gibi çocuk yaşta birine yapması, bu konunun kapsamı 

alanına çocukların girdiğini de göstermektedir. 

1.1.3.2. Sorumluluk 

Hz. Peygamber, çocukların sorumluluk duygusunu geliştirmeye özen 

göstermiştir. Kendisine hizmet eden Enes b. Mâlik’in anlattığı şu olay bu 

konuda fikir verecek mahiyettedir: “Allah’ın Rasûlü bir gün beni bir yere 

gönderdi. Yola çıktım, sokakta oynayan çocukları görünce orada 

oyalandım. Allah Rasûlü peşimden gelmiş ensemden tutuyordu. Dönüp 

baktım, gülümsüyordu. Bana: Enescik, gönderdiğim yere gittin mi? diye 

sordu. Ben de, hemen gidiyorum Ya Rasûlallah, dedim (Müslim, Fedâil, 54). 
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1.1.3.3.Adalet 

Adalet, tabîi bir ahlâk kanunudur. Yani fıtratı itibariyle her insan, 

kendisine adaletli davranılmasını ister (Özbek, 1991: 91). Hz. Peygamber, 

adalet konusunda son derece hassas davranmış “Allah’tan korkun ve 

çocuklarınız arasında adaleti gözetin” (Buhârî, Hibe, 12-13; Şehâdât, 9; Müslim, 

Hibât, 13) hadisiyle bu konuya vurgu yapmıştır. Câhiliye döneminde kız 

çocuklarına karşı yapılan olumsuz davranışları yasaklamış, kız erkek 

ayrımına son vermiş, ebeveynin çocukları arasında adil davranması 

gerektiğini emretmiştir (Müslim, Hibât, 13). O, kız çocuklarının 

aşağılanmalarını, kötü muameleye maruz kalmalarını, onlar hakkında kötü 

şeyler düşünmeyi yasaklamış (Ahmed b. Hanbel, IV, 151) kız çocuğunu 

yetiştirmenin büyük ecir ve sevabını dile getirmiştir (İbn Mâce, Edeb, 3; 

Tirmîzî, Birr, 13).  Hz. Peygamber, kız erkek arasında adaletli davranılmasını 

belirtirken, eğer aralarında birilerini üstün tutacak olsaydım kızları üstün 

tutardım” (Buharî, Hibe, 12) ifadesiyle de kız çocuklarına verdiği değerin 

altını çizmiştir. 

1.1.3.4.Doğruluk 

“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” (Hûd, 11: 112) ayetinin kendisini 

ihtiyarlattığını söyleyen Hz. Peygamber, doğruluk konusunun önemine 

dikkati çekmiş, çocuklara da bu manada tavsiyelerde bulunmuştur. 

Nitekim torunu Hz. Hasan’a: Rasûlüllah’tan ne ezberlediği sorulunca, o: 

Rasûlüllah bana: “Sana şüphe veren şeyi terk et, emin olduğun şeye 

ulaşıncaya kadar git. Zira sıdk (doğruluk) kalbin itminanıdır, yalan 

şüphedir, diye cevap verdi” (Tirmîzî, Kıyâmet, 61; Nesâî, Eşribe 50) demiştir. Bu 

hadisten Hz. Peygamber’in çocukların yalandan uzaklaşmalarını, 

doğrulukla mücehhez olmalarını emrettiği anlaşılmaktadır. 

1.2.Sosyal Alanda Eğitim 

Toplum, ortak bir kültürü olan, bir coğrafî alanda yayılmış ve kendi 

kendinin devamlılığını kazanmış ilişkiler bütünüdür  (Beydoğan, 2014: 104). 

Sosyalleşme de bir anlamda bir grup ya da topluma ait olmayı, bireyin söz 

konusu grup ya da toplumun üyeliğine hazırlanmasını ifade eder (Şişman, 

2017: 70). Hz. Peygamber, çocuklara bir toplumda birlikte yaşayabilmeleri, 

sosyalleşmeleri için gerekli eğitimi vermiştir. Mekke’de müşriklerin 

baskısı sebebiyle çoğunlukla evlerde aileleri tarafından eğitilen çocuklar, 

Hicret sonrası Medîne döneminde rahat bir ortama kavuşmuşlar, Hz. 

Peygamber’in rehberliğinde sosyal alanla ilgili gerekli eğitimi almışlardır.  

1.2.1 Hayata Hazırlık Eğitimi 

Çocukları yaşayacakları zamana göre eğitme konusunda Hz. Ali: 

“Çocuklarınızı içinde bulunduğunuz zamandan ziyade, gelecek için 

hazırlayıp yetiştiriniz. Çünkü onlar sizin zamanınız için değil, gelecek 
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zaman için yaratılmışlardır” diyerek çocukları yaşayacakları zaman için 

eğitip hazırlamak gerektiğini vurgulamıştır (Kayadibi, 2001).  

Hz. Peygamber Medîne’ye geldiğinde on yaşında olan Enes b. Mâlik’i 

yanına aldı. Onunla on yıl kadar ilgilendi. Yapabileceği ufak tefek işleri 

ona yaptırdı (Buhârî, Nikâh, 17; Cihad, 74). O’nun bu konudaki hassasiyeti 

sadece Enes için söz konusu değildi. Enes b. Mâlik’in bildirdiğine göre Hz. 

Peygamber, çocuklara ayakkabıları düzeltmek, abdest için su ve leğen 

hazırlamak, misafirlere içecek dağıtmak, mektup taşımak gibi görevler 

vermiştir (Buhârî, Cihâd 74, Vudû 16, Eşribe 21; Müslim, Taharet, 69-71; Ebû Dâvûd, 

Edeb 137). 

1.2.2.Temel Alışkanlıkları Kazandırma Eğitimi 

Yemek ve sofra adabı, çocuğa ilk öğretilmesi gereken bilgi ve 

alıştırmalar arasında yer alır. Klasik ahlâk kitaplarında çocuklara 

öğretilmesi gereken sofra adabıyla ilgili oldukça ayrıntılı bilgiler yer alır 

(Hökelekli, 1993). Hz. Peygamber’in üvey oğlu Ebû Hafs, Hz. Peygamber’in 

kendisine uyguladığı eğitimle ilgili şöyle bir rivayet nakletmektedir: Ben 

çocukluğumda, yemek yerken elimi tabağın her tarafına götürür, istediğim 

gibi farklı yerlerden yerdim. Hz. Peygamber bana: “Oğlum, besmele çek, 

sağ elinle ve önünden ye” dedi. O günden sonra onun dediği gibi yemek 

yedim (Buhârî, Et’ıme, 2; Müslim, Eşribe, 108).   

Giyim konusunda da çocuk sadeliğe alıştırılmalı, kız ve erkek 

çocukların cinsiyet farklılığını yansıtacak şekilde değişik tarzda 

giyinmelerine dikkat edilmelidir. Çocuğa küçük yaşlardan itibaren vücut, 

giyim ve çevre temizliği için gerekli kurallar da öğretilmeli, bunların 

vazgeçilmez bir alışkanlık hâline gelmesi sağlanmalıdır (Hökelekli, 1993). 

Hz. Peygamber’in konuyla ilgili birçok emir ve tavsiyeleri (Buhârî, Libâs, 61; 

Müslim, Cennet, 52; Ebû Dâvûd, Libâs, 28, 31, 36), çocuk eğitiminde giyim kuşama 

verdiği önemi göstermektedir.  

1.3.Kültürel Alanda Eğitim 

İlk emri “oku!” olan, ilk gelen vahiyler arasında “kalem”in zikredildiği 

ve sürekli “düşünmeyi emreden” bir dinin tebliğcisi olarak Hz. Peygamber 

kültürel alanda çocukların eğitilmesini ihmal etmemiştir. O, öncelikle bu 

eğitimin verilmesi için bir mekân tahsis etmiştir. Mekke’de şartların yeterli 

olmaması sebebiyle böyle bir eğitim mekânı oluşturamayan Hz. 

Peygamber, hicretten sonra Medîne’de kurduğu İslâm devletinde, bir 

eğitim kurumunun tahsis edilmesini de öncelikleri arasına almıştır.  

1.3.1.Okuma-Yazma 

Hz. Peygamber Medîne’ye hicret edince Mescid’in hemen yanına bir 

okul binası inşa ettirdi. Burası ihtiyaca cevap veremeyince Medîne’nin 

çeşitli mahallelerinde ilkokul veya hazırlık okulları diyebileceğimiz 

“küttab” açtı. Burada okuma-yazma, basit matematik, şiir, tarih bilgisiyle, 
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alt seviyede Kur’ân ve hadis bilgileri veriliyordu. Öğretmen 

yetersizliğinden kâfirlere bile okuma yazma öğretimi verdirilmiştir. 

Yahudilere ait okullara okuma yazma öğretmek üzere çocuklar 

gönderilmiştir (Önkal, 1983:250).  

Bedir savaşını Müslümanlar kazanınca, fidye ödeyemeyecek durumda 

olanlar, karşılıksız serbest bırakılmıştı. Ancak bunlardan okur-yazar 

olanların her biri, on Medîneli çocuğa okuma-yazma öğretmekle 

görevlendirildi. Onlar da fidyelerini böylece ödemiş olacaklardı. Vahiy 

kâtibi olan ve bilâhare Kur’ân’ı cemetmiş bulunan Zeyd b. Sâbit, yazı 

yazmayı onlardan öğrenmişti (Ahmed b. Hanbel, I/247; İbn Hişâm, 1936: II/295-

299; İbnü’l-Esîr, 1966:I/534-537;  İbn Sa’d, t.s.: II/22). 

Hz. Peygamber okumanın yanında yazmayı da tavsiye etmiştir. Nitekim 

Abdullah b. Amr, kendisinden duyduklarını yazması sebebiyle ashâbtan 

bazılarının kendisine tepki gösterdiklerini söyleyince, Hz. Peygamber: 

“Yaz, vallahi bu dudaklardan haktan başka söz çıkmaz” demiştir (Ebû 

Dâvûd, İlim, 3). 

1.3.2.Yabancı Dil 

İslâm dini, sadece Arabistan yarımadasına münhasır bir din değil, 

evrensel bir din idi. Dolayısıyla İslâm’ın evrensel mesajlarının dünyanın 

her tarafına yayılması söz konusuydu. Bu maksatla Hz. Peygamber, seçtiği 

elçilerle birçok ülkenin hükümdarlarına İslâm’a davet mektupları 

göndermişti. Gönderilen bu elçiler gittikleri memleketlerin dillerini 

biliyorlardı (İbn Sa’d, t.s: I, 258, 290; Hamidullah,  1956: 80-107). Hz. Peygamber, 

Zeyd b. Sâbit’e de, Yahudilerle yazışmalarını sağlıklı yürütebilmek için 

İbranîceyi öğrenmesini tavsiye etmiştir (Ebû Dâvûd, İlim, 3). 

1.4.Beden/Spor Eğitimi 

Hz. Peygamber bazı oyunları ve sportif faaliyetleri teşvik etmiştir. Bu 

tür faaliyetler çocuğun bedensel ve zihinsel gelişiminde ciddi anlamda 

tesirlidir. Oyun ve spor, çocuğu geleceğe hazırlamanın yanı sıra, sağlık 

açısından da dinlendirici etkiye sahiptir. Hz. Peygamber, güreş, atletizm, 

yüzme, atıcılık ve binicilik gibi sportif faaliyetleri tavsiye etmiştir. Nitekim 

Hz. Peygamber, Semüre ve Rafi adlı iki çocuğu güreştirmiş (Taberî, 1968: 

III/12-13; Ahmet Cevdet Paşa, 1977: 194), at yarışı yaptırmış ve birinci gelene 

armağan vermiş (Ahmed b. Hanbel, II/5, 55, 91; Ebû Dâvûd, Kitâbü’l-Cihâd, 60), 

atıcılığı teşvik etmiştir (Müslim, İmaret 169). Ancak Hz. Peygamber, atış 

eğitiminde canlı hayvanın hedef tahtası yapılmasına izin vermemiştir 

(Buhârî, Zebâih, 25). Onun bu uygulaması hayvan sevgisinin de önemine 

işaret etmektedir. 

Oyun oynarken çocukların cinsiyetlerine uygun oyunları oynamalarına 

da dikkat edildiği görülmektedir (Hökelekli, 1993). Kız çocuklarının 

bebeklerle, ev işleriyle ilgili oyunlarla, erkek çocukların atıcılık, binicilik, 
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yüzme gibi sporlarla ilgilenmeleri teşvik edilmiştir (Buhârî, Edeb, 81; Müslim, 

İmaret 169; Nesâî, Hayl, 8, 14). 

2.Hz. Peygamber’in Çocuk Eğitimine Yönelik Öne Çıkan Bazı 

Uygulamaları  

Bir gayeye ulaşmak maksadıyla önceden belirlenen plân doğrultusunda 

izlenen yolu metot olarak tanımlamamız mümkündür. Metot, çalışmaları 

düzenleyip, disiplin altına aldığı gibi, aynı zamanda işe ciddiyet 

kazandırmakta ve amaca ulaşmada önemli ölçüde kolaylık sağlamaktadır. 

Hedeflenen amaçlar yönünden insanı ve toplumu olumlu bir biçimde 

etkileyebilmesi için öğretim ve tebliğ, çok ciddi, plânlı ve metotlu 

yürütülmelidir (Şanver, 2000: 435). Hz. Peygamber’in çocuk eğitimiyle ilgili 

uygulamalarına baktığımız zaman, uyguladığı eğitimin metotlu bir eğitim 

olduğunu görürüz. Bu başlığımız altında Hz. Peygamber’in çocuk 

eğitiminde uyguladığı mezkûr uygulamalar incelenecektir. 

2.1.Yaşam Hakkına Saygı Duymak / Değer Vermek 

Kız çocuklarının, hatta açlık ve yoksulluk korkusuyla erkek çocukların 

bile öldürülebildiği Câhiliye toplumunun bu müzmin hastalığını, Hz. 

Peygamber tedavi etmiş, çocukların yaşam haklarına saygı duyulmasını 

öncelemiş ve onları “Sizler Allah’ın güzel kokulu nimetisiniz” (Tirmîzî, Birr, 

11) sözleriyle taltif etmiştir. “Hz. Peygamber savaşlarda çocukların 

öldürülmemesi konusunda sıkı tembihlerde bulunmuştur (Buhârî, Cihâd ve’s-

Siyer, 147-148). 

Hz. Peygamber, Uhut savaşında ciddi manada asker sıkıntısı 

çekmekteydi. İslâm ordusu Şeyheyn tepesine geldiği zaman, Allah Rasûlü, 

ordusunu bizzat teftişten geçirdi. Bu sırada ordu içinde 15 kadar küçük 

çocuğun bulunduğunu gördü. O,  Abdullah b. Umeyr, Zeyd b. Sâbit, Arabe 

b. Evs, Ebû Said el-Hudrî, Üsâme b. Zeyd, Zeyd b. Erkâm... gibi 

simalardan oluşan bu çocukları, geri gönderdi (İbn Sa’d, t.s.: III/ 149-150; Taberî, 

1968: III/12-13; Ahmet Cevdet Paşa, 1977: 194). 

Hz. Peygamber’in şu uygulaması O’nun nezaketine en güzel bir örnek 

teşkil etmekle birlikte çocuklara değer vermenin en güzel örneği olması 

yönüyle de dikkat çekicidir. Bir gün Hz. Peygamber ashâbı arasında 

oturuyordu. Sağ tarafında bir çocuk, yanında da yaşlı insanlar vardı. Bu 

sırada kendisine su ikram edildi. O sudan kendisi içti. Sağdan başlamak 

âdeti olduğu için çocuğa: Bu içeceği yaşlı insanlara vermem için, izin verir 

misin? diye sordu. Çocuk: Senden gelen nasibimi kimseye vermem, dedi. 

Hz. Peygamber de suyu, çocuğa ikram etti (Ahmed b. Hanbel, V/333). 

Hz. Peygamber, bazen kendi torunlarını omzuna alır gezdirirdi (Buhârî, 

İlim, 18; Tirmîzî, Menâkıb, 50). Bir gün Hz. Peygamber torununu omzuna 

almıştı. Birisi onları görünce: “Ne iyi bir bineğe binmişsin” dedi. Hz. 

Peygamber de: “O da ne iyi binicidir” diye cevap verdi (Tirmîzî, Menâkıb, 

31).                                  
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Enes b. Mâlik’in naklettiği şu olay da Hz. Peygamber’in çocuklara, 

yetişkin birisi gibi değer verdiğini göstermektedir. “Bir gün, Rasûlüllah’ın 

hizmetini gördüm. O’nun kaylüle uykusunda olduğunu düşünerek oyun 

oynayan arkadaşlarımın yanına gittim. Onları seyrederken Hz. Peygamber 

geldi. Çocuklara selâm verdi. Sonra beni çağırıp bir yere gönderdi. Ben 

dönene kadar gölgede oturdu. Ben Rasûlüllah’ın verdiği görevi yerine 

getirip evimize döndüğümde, annem “niçin geç geldin?” diye sordu. Ona, 

Rasûlüllah beni bir iş için görevlendirdi de o sebepten geç kaldım, dedim. 

Annem: Rasûlüllah’ın sana verdiği iş neydi? diye sorunca; bu ikimiz 

arasında bir sırdır, söylemem, dedim. Annem de: Pekâlâ o zaman o sırrı 

kimseye söyleme, dedi. Enes, o sırrı kimseye söylemedi (Ahmed b. Hanbel, 

III/195). 

2.2.Sevgi-Hoşgörü 

Sevgi, bir anlamda yaşamaya atılan ilk adımdır. Tabiatın ikinci güneşi 

olan sevgi, birlik beraberliğe götüren en güzel araçtır. Hz. Peygamber’in 

kaynağından beslenen Yunus Emre’nin deyimiyle “Sevgi gelince, bütün 

eksikler gider”. 

Hz. Peygamber’in eğitim metodunda insan sevgisi her sahada değer 

ölçüsüdür (Özbek, 1991: 239). O, başta kendisinin çocukları olmak üzere tüm 

çocuklara sevgiyle hoşgörüyle yaklaşmış; onlara bu konuda uygulamalı bir 

eğitim modeli olmuştur. O, çocukları cehennemden kurtuluş vesilesi olarak 

görmüş (Buhârî, Edeb, 18), çocuklara hoş muamelede 

bulunulmasını ve onların güzel terbiye edilmesini emretmiştir (İbn Mâce, 

Edeb, 3). 

Hz. Peygamber’i, “çocuklarına ve ailesine karşı insanların en şefkatlisi” 

olarak vasıflandıran Enes b. Mâlik şunları nakleder: “Ailesine karşı 

O’ndan daha şefkatli olan hiç kimseyi görmedim. Oğlu İbrahim’in, 

Medîne’nin kenar mahallelerinde oturan sütannesi vardı. Sütannenin 

kocası demircilik yapıyordu. Hz. Peygamber, bizimle birlikte oraya çocuğu 

görmek için giderdi. Varınca, duman dolu eve girer, çocuğu kucağına 

alarak koklar ve öper, bir süre sonra dönerdi” (Buhârî, Edeb, 18; Müslim, Fedâil, 

63).  

O, çocuklarını okşayıp bağrına basar, özellikle de torunlarını omzuna ve 

sırtına bindirdi. Torunu Ümâme’yle Mescid’e girer, rükûya gidince yere 

bırakır, kalkınca onu da kaldırırdı. Bazen namaz kılarken, secdede Hasan 

ve Hüseyin, Hz. Peygamber’in sırtına çıkarlardı da, Hz. Peygamber onlar 

düşmesin diye secdesini uzatır, ayağa kalkınca düşmesinler diye eliyle 

onları tutardı (Müslim, Mesâcid, 42). Bir defasında hutbe okurken minberden 

inerek torunu Hasan’ı kucaklamış (Buhârî, Fiten, 20) onu yanına almıştı 
(Buhârî, Fedailü’s-sahâbe, 22; İbn Mâce, Edeb, 3; Tirmîzî, Menâkıb, 9). 
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Namazlarını huşu ile kılan Hz. Peygamber, namazı uzun kılmak istese 

de, bir çocuk ağlaması işitince çocuğun annesine sıkıntı vermemesi için, 

namazı kısa tutardı (Buhârî, Ezan, 65).  

O’nun sevgisi sadece kendi çocuklarına ve diğer Müslüman çocuklara 

yönelik değildi; başka dinden olan ailelerin çocuklarına da sevgi ve 

hoşgörüyle yaklaşırdı. Şu rivayetten bunu açıkça anlayabiliyoruz: 

“Yahudilerden bir çocuk hastalanmıştı da, Hz. Peygamber onu ziyarete 

gitmişti. Başucunda oturdu ona, “Müslüman ol!”  dedi. Çocuk, yanındaki 

babasına baktı; babası ona, Ebü’l-Kâsım’a itaat et,  dedi. Çocuk Müslüman 

oldu. Sonra Hz. Peygamber: Benim vasıtam ile onu cehennemden kurtaran 

Allah’a hamd olsun, diye şükretti (Ebû Dâvûd, Cenâiz, 5. Buhârî, Cenâiz, 79).  

2.3.Merhamet 

Hz. Peygamber, merhamet timsaliydi. Her fırsatta O, çocukları kucağına 

alır, öper ve okşardı. Torunlarını öperken kendisini Akra’ b. Hâbis gördü, 

tuhafına gitti. Kendini tutamayıp: “Benim on çocuğum var da, hiçbirini 

öpmedim” dedi. Hz. Peygamber, onun bu sözüne karşılık: “Merhamet 

etmeyene merhamet edilmez” cevabını verdi (Buhârî, Edeb, 18; Müslim, Fedâil, 

65; Ebû Dâvûd, Edeb, 144; Tirmîzî, Birr, 12).  

O’nun çocuklara karşı şefkat ve merhametine yönelik birçok hadis 

rivayet edilmiştir. Oğlu İbrahim, süt emme çağında iken hastalanmış son 

nefesini vermek üzereydi. Hz. Peygamber, oğlunu kucağına alıp öptü, 

gözlerinden akan yaşlara hâkim olamadı. Bu durumu gören Abdurrahman 

b. Avf hayretler içinde: Ya Rasûlallah, Siz de mi ağlıyorsunuz” dedi. Hz. 

Peygamber: “Bu ağlayış rahmet ve merhamettendir. Göz ağlar, kalp 

mahzun olur. Biz ancak Rabbimizin razı olacağı şeyi söyleriz. Ey İbrahim, 

senden ayrıldığımız için gerçekten hüzünlüyüz”  cevabını verdi (Buhârî, 

Cenâiz, 44). 

2.4.Güven 

Eğitim basamağının hemen her kademesinde, öğrencileri kendilerine 

güven duyacakları şekilde yetiştirmek, İslâm eğitiminin bir ilkesidir. Hz. 

Peygamber güven duygusunu kazandırmak için, çalışmaya teşvik etmiş ve 

sabırlı olmayı aşılamıştır (Özbek, 1991: 56-60). 

Kendisine düşman olan kişilerce bile “el-emin”liği tescillenen Hz. 

Peygamber, daima güvenilir bir şahsiyet olarak belleklerde yer etmiştir. O, 

bu özelliğiyle dost düşman herkes tarafından takdir edilmiştir. Kendi 

hayatında sergilediği bu örnek davranışlarını toplum fertlerine de 

yerleştirmenin gayretini vermiştir. Nitekim O, oğlunu çağırarak, kendisine 

hurma vereceğini söyleyen bir anneye: “Çocuğu kandırıp bir şey 

vermeseydin, yalan söylemiş, dolayısıyla günah kazanmış olacaktın” 

ikazını yapmıştır (Ahmed b. Hanbel, III/447). 
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 2.5.Samimi Yaklaşım 

Öğüt, sevgiden kaynaklanır, kalpten kalbe yol bulursa, bu etki kendisini 

daha çok hissettirir. Eğer bu öğüt samimi olmazsa, etkisi de haliyle zayıf 

olur (Özbek, 1991: 235). Hz. Peygamber’in uygulamalarına baktığımızda, 

sunduğu fikirlerin hepsinin uygulama şansını elde ettiğini görürüz. Çünkü 

bu fikirler, gerçek pedagojinin kanunlarıyla mutabakat hâlindedir. Hatta 

denilebilir ki, bu eğitimde, çağa uygulanamayan hiçbir prensibe rastlanmaz 

(Özbek, 1991: 239). İşte tüm bunlar Hz. Peygamber’in samimiyetinin 

yansımalarıdır. 

2.6.Tatlı Dil /Azarlamama 

Çağdaş pedagojinin ilkelerine göre korkutucu, ürkütücü, emredici 

tutumlar çocuk için hem anlaşılmazdır; hem de yıpratıcıdır. Çocuğun 

sevgiye, iyi örneklere, açıklayıcı doğru bilgilere ihtiyacı vardır (Hökelekli, 

1993). Hz. Peygamber, son derece nazik davranışlı idi; insanları kırmaz, 

gururlarını rencide etmezdi (Özbek, 1991: 237). Hz. Peygamber’in çocuklara 

yaklaşımında bu özelliklerini görebiliyoruz. Hadis kaynaklarına göre O, 

çocukları asla azarlamaz, onlara hep güler yüzle davranırdı (Buhârî, Nikâh, 

17).  

Aşağıdaki rivayet, O’nun çocukların azarlanmamasına, onlara tatlı 

sözlerle hitap edilmesine örnek teşkil etmektedir. Rafî’ b. Amr adlı 

yaramaz bir çocuk, Ensar’dan birinin hurma ağaçlarını taşlarken, bahçenin 

sahibi tarafından yakalandı. Bahçenin sahibi Rafî’yi Hz. Peygamber’e 

getirdi ve onu şikâyet etti. Hz. Peygamber ona, hurmaları niçin taşladığını 

sorunca, çocuk, aç olduğunu, karnını doyurmak istediğini söyledi.  Hz. 

Peygamber de ona: Yavrucuğum, bir daha ağaçları taşlama da, altına 

düşenleri alıp ye, olur mu” dedi, sonra da Rafî’nin başını 

okşadı:  “Allah’ım, bu yavrunun karnını doyur” diyerek dua etti (Ebû Dâvûd, 

Cihâd, 85; İbn Mâce, Ticârât, 67).  

2.7.Selâmlaşma/ Hal Hatır Sorma/Hediyeleşme 

Hz. Peygamber çocuklara selâm verir, onların hal hatırını sorar (Müslim, 

Selâm, 15; Ebû Dâvûd, Edeb, 136), kendisini karşılayan çocukların tek tek 

yanaklarını okşar (Müslim Fedail, 80), onlarla sağlıklı ilişkiler kurardı. Adı 

Zeyd olan 3 ya da 5 yaşlarında bir çocuğun çok sevdiği, “Umeyr” adlı 

küçük bir kuşu vardı. Hz. Peygamber onunla her karşılaştığında ona 

“Umeyr’in babası” anlamında “Ebû Umeyr” diye hitap ederdi. Hz. 

Peygamber bir gün Zeyd’in kuşunun öldüğünü, onun çok üzüldüğünü 

öğrendi; küçük Zeyd’in evine taziyeye gitti. Çocuk gerçekten çok üzgündü. 

Onun hâli Hz. Peygamber’i de üzdü. Zeyd’in saçlarını okşayıp yanağından 

öptü.  Sonra gülümseyerek ona: “Ey Ebû Umeyr! Nüğayr, ne oldu?” dedi. 

Hz. Peygamber’in bu yaklaşımı karşısında Zeyd, çok mutlu oldu, kendini 

tutamayıp güldü (Buhârî, Edeb, 81; Müslim, Edeb, 30). 
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Karşılıklı hediyeleşmenin, kin ve nefreti giderdiğini vurgulayan Hz. 

Peygamber (Tirmîzî, Velâ, 6) çocuklara ikramı ve onların terbiyelerini 

güzelleştirmeyi de emretmiştir (İbn Mâce, Edeb, 3). 

2.8.Şakalaşma (Mizah) 

Eğitimde mizahın yeri büyüktür. Psikolojik olarak insan çatık kaşlı, hiç 

gülümsemeyen, tebessüm etmekten çekinen eğiticileri sevmez. Mizah, bir 

telkin vasıtasıdır. Güldürücü olduğu kadar, düşündürücüdür de. Bu tür 

anlatımların sevilerek dinlenmesi ve hatırda daha uzun süre kalması söz 

konusudur (Özbek, 1991: 61). 

Hz. Peygamber, çocuk eğitiminde çocuklarla şakalaşmayı ihmal 

etmedi. Enes b. Mâlik, Hz. Peygamber’in çocuklarla şakalaştığını rivayet 

etmektedir (Buhârî, Edeb, 81; ibn Mâce, Edeb, 24). Hadis kaynaklarında, 

Rasûlüllah’ın çocuklara hoşlanacakları lâkaplar taktığı, onlarla şakalaşıp, 

onları neşelendirdiği de nakledilmektedir  (Ahmed b. Hanbel, II, 532; Buhârî, 

İlim, 18; Tirmîzî, Birr, 57).  

Peygamber bazen kızı Fatıma’ya: “Lukka” (Küçük Yaramaz) orada mı 

diye seslenirdi? Hz. Peygamber bu sözüyle torunu Hasan’ı 

kastediyordu (Buhârî, Büyû’ 9). Hz. Peygamber bazen Hz. Enes’e, zü’l-

üzüneyn yani “iki kulaklı” diyerek şaka yapardı (Ebû Dâvûd, Edeb, 84; Tirmîzî, 

Birr, 57). 

Mahmûd  b. Rebî’ adlı sahâbî, kendisi beş yaşlarında iken Hz. 

Peygamber’in, bir kovadan ağzına su alarak yüzüne püskürttüğünü 

nakleder ve yıllar geçtiği hâlde yüzünün genç kaldığını söyleyerek 

övünürdü (Buhârî, Deavât, 31).  

2.9.Ferdî Farklılıklara Riayet Etme 

Farklı kabiliyetlerde yaratılan insanın, ihtiyaç ve ilgileri de doğal olarak 

farklıdır. Dolayısıyla aynı konuyla ilgili olarak kişilerin durumuna göre 

farklı uygulamalar yapılabilir. (Aclûnî’den aktaran Özbek, 1991: 132). Çocuğun 

eğitim ve öğretiminde ferdî farklılıkların dikkatle korunması ve her çocuğa 

kendi kabiliyetine uygun olan bilgi ve davranışların kazandırılması, önemli 

bir husustur. Kendisinden kabiliyetinin dışında veya üstünde bir iş yapması 

istenen çocuk, normal başarı düzeyine de ulaşamaz (Hökelekli, 1993). 

Nitekim Hz. Peygamber: “Bir kavme akıllarının almayacağı şeyler 

söylersen, bazısını fitneye sokmuş olursun” (Müslim, Mukaddime, 3) ikazıyla 

konunun önemine vurgu yapmıştır. 

Hz. Peygamber, aynı yaş ve bilgi seviyesinde olan belli bir gruba 

anlatmamış, her gruptan insana anlatmış, dolayısıyla ferdî farklılıkları göz 

önünde bulundurarak muhataplarını eğitmiştir (Özbek, 1991:132). 
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2.10.Nasihat 

Öğüt, nasihat, hayrı hatırlatmak ve doğruya yöneltmektir. Hz. 

Muhammed’in eğitiminde öğütle eğitimin önemi büyüktür. Çünkü insanın 

kendine söylenenlerden etkilenme durumu vardır (Özbek, 1991: 235). Hz. 

Peygamber’in “Din nasihattir” (Buhârî, İmare, 42; Nesâî, Bey’at, 31) hadisinde 

nasihat, dinin temel direği olarak belirtilmektedir. Hadislerle ilgili şerhleri 

ve izahları incelediğimizde, nasihatten maksadın “Allah’ın dinine davet 

olduğu” anlaşılmaktadır (Önkal, 1983:10,12). 

İslâm eğitiminin tedrîcîlik, sevgi ve ikna gibi pedagojik metotları esas 

aldığı görülmektedir. Bu sebeple her durumda çocuğun ruh ve beden 

özellikleri dikkate alınarak kendisine yaklaşılmalı, onun henüz dinen 

yükümlülük çağında olmadığı göz önünde bulundurularak eksikleri ve 

hataları olumlu bir yolla giderilmelidir (Hökelekli, 1993). 

Hz. Peygamber, devesinin terkisine bindirdiği Abdullah b. Abbas’la 

yolculuk yaparken, yolculuk boyunca ona nasihatlerde bulunmuştur. 

(Tirmîzî, Kıyamet 60). Aynı şekilde  Enes b. Mâlik’e de sürekli nasihatler ettiği 

rivayet edilmektedir (Buhârî, Vesâyâ, 25; Ebû Dâvûd, Edeb, 1; Tirmîzî, Birr, 69, İlim, 

16).   

2.11.Rol Model Olma 

Her çocuk İslâm fıtratı üzerine doğar. Bundan sonra anne babası hangi 

dine mensupsa o dine mensup olur (Buhârî, Cenâiz, 80; Müslim, Kader, 22-23). 

Çocukların aile dışında çevresiyle kurduğu ilişkilerde, rol model alarak 

kabul ettiği kişilerin tutum ve davranışları onların inançlarına, değerlerine 

yaşam tarzlarına etki etmektedir. 

Eğitimin her safhasında “Çocuğa iyi örnek olma motifini” kullanmak 

son derece önem arz etmektedir (Kayadibi, 2001). Hz. Peygamber’in konuyla 

ilgili örnek davranışları bu önemi ortaya koymaktadır. 

Hz. Peygamber, kendisine nasıl abdest alması gerektiğini soran bir 

çocuğa, bizzat kendisi abdest alarak abdest almayı öğretmiştir (İbn Mâce, 

Taharet, 48). O, bir gün koyun yüzen bir gence rastlamış, ona: “Sana bu işin 

nasıl yapıldığını öğreteyim” diyerek, elini koyunun derisiyle eti arasına 

sokmuş, koltuk altına kadar götürmüş, sonra da gence, gösterdiği gibi 

yüzmesini söylemiştir (Ebû Dâvûd, Taharet, 73; İbn Mâce Zebaih, 6). 

Hz. Peygamber, on yaşındayken yanına aldığı Enes’e de azarlamadan, 

kırıp incitmeden bir takım hafif işleri gördürmüş, ona örnek davranış 

modelleri göstermiştir (Buhârî, Nikâh, 17; Cihâd, 74).  

2.12.Anna Babaları Tembih 

Hz. Peygamber’in “Hepiniz çobansınız; güttüğünüz sürüden 

sorumlusunuz. Devlet reisi de bir çobandır ve sürüsünden sorumludur. 

Erkek ailesinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Kadın kocasının 
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evinin çobanıdır ve sürüsünden sorumludur. Hizmetkâr efendisinin 

malının çobanıdır; o da sürüsünden sorumludur. Netice itibariyle hepiniz 

çobandır ve güttüğü sürüden sorumludur” (Buhârî, Cum`a, 11, İstikrâz, 20, İtk, 

17, 19, Vesâyâ, 9, Nikâh, 81, 90, Ahkâm, 1; Müslim, İmâre, 20) hadisinde belirtildiği 

gibi, büyük sorumluluk taşıması gereken kesimlerden biri de anne 

babalardır. Konuyla ilgili bir diğer hadiste de, Hz. Peygamber ana babanın 

çocuğuna bırakacağı en güzel miras olarak terbiyeyi göstermiştir (Tirmîzî, 

Birr, 33). 

Örnek almanın ilk önce ailede başlaması anne babaların çocuk 

eğitiminde ne derece etkili olduklarını göstermektedir. Çocuğun 

dinledikleri ve gördükleri ister istemez hayatına girer. Daha kuvvetli bir 

örneğin etkisinde kalmadığı sürece asla silinmezler (Özbek, 1991: 210). 

Dolayısıyla çocuğun en mükemmel şekilde yetişmesi, ihtiyaç duyduğu 

bütün insanî ve ahlâkî faziletleri, sosyal kural ve davranışları, dinî inanç ve 

değerleri öğrenmesi ve yaşaması, ruh ve beden bakımından sağlıklı, bilgili 

ve faziletli, ayrıca sanat ve hüner sahibi olabilmesi için ana babanın bütün 

imkânlarını kullanarak gayret sarfetmeleri gerekir ve bu konuda birinci 

dereceden sorumlu olan kişi babadır (Hökelekli, 1993). Ancak anne de bu 

sorumluluğa ortaktır; ailenin iç düzeniyle birlikte çocukların bakımı ve 

yetiştirilmesi onun sorumluluk alanına girmektedir (Buhârî, Rikak, 17; Müslim, 

İmâre, 5).  

Hz. Peygamber çocuklarına düşkün olan kadınları övmüş ve her 

vesileyle onları çocuklarına karşı sevgi ve şefkatli davranmaya teşvik 

etmiştir (Buhârî, Nikâh, 12; İbn Mâce, Nikâh, 62; Edeb, 3). Öte yandan küçük 

çocukların mutlaka anne veya onun yerini alacak birisi tarafından 

yetiştirilmesi hususundaki gelişmeler Hz. Peygamber döneminden itibaren 

uygulama alanı bulmuştur (Ebû Dâvûd, Talâk, 35; Cihâd, 132; Tirmîzî, Siyer, 17). 

Bütün bunlar göstermektedir ki çocuğa sevgi, şefkat ve anlayışla muamele 

etmek, İslâm eğitim sisteminin en belirgin özelliğidir (Hökelekli, 1993). 

 

Sonuç 

Bireylerin çocukluk dönemlerinde edindikleri intibaların, bir ömür 

devam edecek mahiyet arz etmesi, hemen her toplumda çocuk eğitimi 

olgusunun önemini gündeme getirmiştir. Evrensel bir dinin tebliğcisi olan 

Hz. Peygamber, bu konuda çok hassas davranmış, çocuk eğitiminde en 

ince ayrıntılara bile dikkat etmiştir. Uyguladığı eğitim modeli sayesinde, 

gönderildiği “Kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü”  Câhiliye 

toplumunu, tarihte benzeri görülmemiş bir şekilde “Saadet Asrı” olarak 

tavsif edilen bir mertebeye yükseltmiştir.  

Hz. Peygamber, çocuk eğitiminde fıtratı göz önünde bulundurmuş, 

onları beden ve ruh yapısı itibariyle değerlendirmiştir. Yetişkin insanların 
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eğitiminde uyguladığı eğitimi, çocukların seviyelerine uygun şekilde tatbik 

etmiştir. Dinî konular başta olmak üzere, hayatı ilgilendiren sosyal, 

kültürel, fizyolojik, psikolojik tüm konular onun eğitim modelinde yer 

almıştır. Bu bağlamda iman, ibadet, ahlâk eğitimi, hayata hazırlık, okuma, 

yazma, yabancı dil öğrenme ve beden eğitimi gibi hayatı ilgilendiren tüm 

alanlar çocuk eğitiminin kapsamına girmiştir. 

Hz. Peygamber, bu eğitimi pratize ederken çocukların yaşam hakkına 

saygıyı, onlara değer vermeyi öncelemiş, sevgi temeli ekseninde 

merhamet, güven, samimi yaklaşım, ferdî farklılıklara riayet unsurlarını 

ihmal etmemiş, sadece nasihat etmekle yetinmemiş, onlara rol model de 

olmuştur. O, konuyla ilgili çocukların ailelerini bilinçlendirmeye de dikkat 

etmiştir. 

Hz. Peygamber’in çocuk eğitimiyle ilgili uygulamaları günümüz 

insanına da örneklik edecek özellikler arz etmektedir. Gerek ailelerin, 

gerek öğretmenlerin bu uygulamalarla, günümüzde ciddi anlamda 

yozlaşmış çocuk eğitimi uygulamalarına çözüm üretebilecektir. Yeter ki 

bunlar günün şartlarına uygun şekilde aktarılabilsin.  
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MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN DİN HAKKINDAKİ 

SÖZLERİ VE DİNİ YÖNÜ 

Ömer Faruk Kırmıt 

Giriş 

Mustafa Kemal Atatürk hakkında yıllardan beri çarpıtılan konuların 

başında, istismar edilerek yanlış yorumlanan din anlayışı ve onun din 

eğitimine bakışı gelmektedir. Onun Türkiye Cumhuriyeti Devletini 

çağdaşlaştırmak için yapmış olduğu İnkılâpları yanlış yorumlayarak ve 

niyetlerini gizleyerek Atatürk’ü dine karsı karşı olan biri imiş gibi gösteren 

ve Atatürk’ün din eğitimini derslerden kaldırılmasını isteyen bir kişi olarak 

gösterme gayretinde olanlar vardır. Bunun dışında ise Atatürk’ün başkaları 

tarafından çarpıtılmış olan din anlayışından yola çıkarak ve laiklik ilkesini 

doğru kavrayamayarak Atatürk düşmanlığı yapanlar bulunmaktadır. Bir 

kesim ise Atatürk’ü materyalist bir düşünceyi savunan dine mesafeli bir 

kişi olarak göstermektedir. Atatürk’ün dinle alakalı olarak söylediği birçok 

söz vardır. Bunlardan yola çıkarak, onun ateist ve materyalist olduğu 

iddiasının doğru değildir. 

Atatürk, büyük bir din bilgisi birikimine sahip, Müslüman ve dindar 

bir ana babadan doğmuştur. Çocukken ilk dinî bilgilerini de onlardan, 

özellikle annesinden almış ve onun tarafından yetiştirilmiştir. Şemsi Efendi 

Mektebinde ilköğrenimini görmüş ve daha sonra devam ettiği Selanik 

Mülkiye İdadisi, devrinin şartları içinde ciddi dinî bilgiler veren öğretim 

kuruluşlarıydı. Selanik Askerî Rüştiyesi de Manastır Askerî İdadisi de 

programlarında aynı ciddiyet ve seviyede din kültürü veren müesseselerdir. 

Caetanî’nin İslam Tarihi, Corci Zeydan’ın Medeniyeti İslamiye Tarihi gibi 

bugün ancak bu sahanın mütehassıslarınca takip olunabilen eserleri tetkik 

etmesi, Atatürk’ün din kültürünün seviyesini görmek ve göstermek için 

takdire şayandır. Ayrıca onun, Kur’an-ı Kerim’i tercüme ve tefsir 

edebilecek ölçüde Arapça bilgisine sahip olduğu da bilinmektedir. (Borak, 

1962, s.6) 

Mustafa Kemal Atatürk’ün Din Hakkındaki Sözleri ve Dini 

Yönü 

Atatürk’ün gerek Osmanlı döneminde, gerekse Cumhuriyeti ilan 

ettikten sonra başlayan, ölümüne kadar devam eden dini yaşamına 

baktığımız zaman din düşmanı değil, sadece dini hayatı günlük yaşamdan 

                                                           
 Araştırma Görevlisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen-Edebiyat 

Fakültesi Tarih Bölümü 
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ayrı yere bir koyduğunu, laiklik tanımının en kısa ve öz ifadesinde de 

belirtilen‘din ve devlet işlerinin ayrılması’ nda olduğu gibi bir düzleme 

oturtma çabası içinde olduğu görülmektedir. Atatürk inandığı İslam dinine 

ve değerlerine sahip çıktığını ve üzerine titrediğini görürüz. 1 Kasım 

1922’de saltanatın kaldırıldığı anda Büyük Millet Meclisinde şunları 

söylemiştir: “Ey Arkadaşlar! Tanrı birdir, büyüktür... Allah kullarının 

gerekli olgunluğa ulaşmasına kadar içlerinden seçtiği aracılarla dahi 

kullarıyla ilgilenmeyi Tanrılık gereklerinden saymıştır. Onlara Hazret-i 

Âdem Aleyhisselam’dan itibaren bilinen bilinmeyen ve sayısız denecek 

kadar çok nebiler, peygamberler ve resuller göndermiştir. Fakat 

Peygamberimiz vasıtasıyla en son din ve uygarlık gerçeklerini verdikten 

sonra artık insanoğlu ile aracılarla temasta bulunmaya lüzum 

görmemiştir. İnsanlığın anlayış derecesi, aydınlanma ve olgunlaşması, her 

kulun, Tanrı’nın kendisine verdiği ilhamla doğrudan doğruya ilişki kurmak 

yeteneğine ulaştığını kabul buyurmuştur ve bu sebepledir ki Cenabı 

Peygamber, hâtemü’l-enbiya (sonuncu peygamber) olmuştur ve kitabı, 

Kitabı ekmeldir (en üstün kitaptır).” (Atatürk, 1961, s.1241) Burada 

Atatürk’ün Allah inancı olduğunu, Allah’ın gerçekleri insanlara öğretmesi 

için peygamberler gönderdiğini ve Hz. Muhammed’i bu peygamberlerin 

sonuncusu olarak, hâtemü’l-enbiya olarak tanımlamıştır. 

Atatürk, devletin her ferdinin dinini öğrenmek zorunda olduğunu 

ifade etmiş ve bunun yerinin de okul olduğunu belirtmiştir. 31 Ocak 

1923’de İzmir’de halka hitap ederken İslam dininin önemine vurgu 

yapmış, din eğitiminin gereğine işaret etmiş ve din eğitiminin nerede 

verileceğini de söyle ifade etmiştir: “…Müslümanların toplumsal 

hayatında, hiç kimsenin özel bir sınıf halinde mevcudiyetini muhafazaya 

hakkı yoktur. Kendilerinde böyle bir hak görenler, dini emirlere uygun 

harekette bulunmuş olmazlar. Bizde ruhbanlık yoktur, hepimiz eşitiz ve 

dinimizin hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz. Her fert dinini, din 

duygusunu, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır; orası da mekteptir.” 

Atatürk aynı toplantıda yüksek din eğitimi görmüş din bilginlerinin 

yetiştirilmesini istemiş ve söyle demiştir: “…nasıl ki her hususta yüksek 

meslek ve ihtisas sahipleri yetiştirmek lazım ise, dinin gerçek felsefesini 

araştırma, çalışma ve telkin kudret ve tekniklerine sahip olacak güzide ilim 

adamları dahi yetişecek yüksek eğitim kurumlarına sahip olmalıyız.” Bu 

ifadeleriyle Atatürk, din eğitimi ve öğretimini en ciddi şekilde ele almanın 

gerekliliğini vurgulamıştır. (Şimşek, 2011, s.227) 

Atatürk, 29.10.1923 tarihinde Fransız muharriri Maurice Pernot’ya 

kültür hakkında verdiği demecinde; “Türk milleti daha dindar olmalıdır, 

yani bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinime bizzat 

gerçekte nasıl inanıyorsam, ona da öyle inanıyorum. Dinimiz; bilince ters, 

ilerlemeye engel hiçbir şey ihtiva etmiyor” sözleriyle İslam dininden 
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saygıyla söz etmiş ve İslam dininin ilerlemeye, bilime ters bir din 

olmadığını söylemiştir. (Atatürk, 1986, s.14) 

Atatürk, 7 Şubat 1923 tarihinde Balıkesir'deki Pasa Camii'nde 

verdiği hutbede İslam'ın yüceliğini söyle açıklamıştır: "Ey millet, Allah 

birdir, sanı büyüktür. Allah'ın selameti, sevgisi üzerinize olsun. Peygamber 

Efendimiz Hazretleri, Allah tarafından insanlara dini gerçekleri 

duyurmaya memur ve elçi seçilmiştir. Bunun temel esası, hepimizce 

bilinmektedir ki, Yüce Kur’an'daki anlamı açık olan ayetlerdir. İnsanlara 

feyz ruhu vermiş olan dinimiz son dindir. En mükemmel dindir. Çünkü 

dinimiz akla, mantığa, gerçeğe tamamen uyuyor ve uygun düşüyor." 

Atatürk dini lüzumlu bir müessese olarak kabul etmiş ve dinsiz milletlerin 

devamını mümkün görmemiştir. Din eğitimi ve öğretiminin önemine pek 

çok konuşmasında vurgu yapmıştır. Herkesin din eğitimi yapmak ve 

öğretimini almak gerektiğinin işaret etmiştir. Din eğitiminin öğretim yeri 

olarak da okulları göstermiştir. Yaygın din eğitim ve öğretimine vurgu 

yapmış ve camilerde sunulan hutbelerin nasıl olması gerektiğine işaret 

etmiştir. (Şimşek, s.225,226) 

Cumhuriyetin ilanından beş ay sonra 1 Mart 1924’te, “Bağlılıkla 

mutlu bulunduğumuz İslam dinini, asırlardan beri devam ede geldiği gibi 

bir siyaset aracı olma hatasından temizlemek ve yüceltmek gereği… Kutsal 

ve ilahi olan inançlarımızı, belirsiz ve kararsız olan her türlü çıkar ve 

tutkuların ortaya çıktığı siyasetlerden ve siyasetin bütün kollarından bir an 

önce ve kesinlikle kurtarmak, milletin dünya ve ahiret mutluluğu 

gereğidir.” diyerek din ve dünya işlerinin ayrılmasından bahsetmiştir. 

Atatürk’ün bu sözü ileride din adına yapacağı işlerin ve laiklik ilkesini 

ortaya koyacağının ilk işaretlerindendir. (Karataş, 2008, s.289) 

Atatürk, din müessesinin ve din eğitiminin gerekli olduğunu 

söylemiş, din eğitimini milli eğitimin hedefleri arasında göstererek 

okullarda çağdaş bir sakilde okutulmasını öngörmüştür. Eğitim 

programlarının ilk hedefleri arasında din öğretimini de yer ayırmış 

olduğunu görmekteyiz. (Gürtaş, 1997, s.66) 

Atatürk, İslam dinini ve İslam dininin gerçeklerini ilmi olarak 

araştıracak ve inceleyecek din bilginleri yetiştirmek üzere yüksek eğitim 

öğretim kurumlarının kurulmasını istemiştir. 3 Mart 1924 tarihinde 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Türkiye’de bütün eğitim ve öğretim 

kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlanmıştır. Bu kanunun din eğitimi 

ile ilgili 4. maddesi şöyledir. “Maarif Vekâleti yüksek diniyat 

mütehassısları yetiştirmek üzere Darülfünun’da bir İlahiyat Fakültesi tesis 

ve imamet ve hitabet gibi din hizmetlerinin ifası vazifesiyle mükellef 

memurların yetişmesi için de ayrı mektepler küşat edecektir.” Bu 

maddeden de anlaşılacağı üzere Atatürk’ün istediği gibi yüksek seviyede 

din adamı yetiştirmek ve toplumun dini inançlarının yerine getirilmesi 
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ihtiyaçlarını karşılamak üzere Darülfünun İlahiyat Fakültesi kurulmuştur. 

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun dine aykırı olduğunu ve bu kanunun dini ve 

din eğitimini ortadan kaldırmak için çıkarılmış olduğunu iddia edenler de 

olmuştur. Sanılan ve iddia edilenin aksine Atatürk, Tevhidi-i Tedrisat ile 

rolünü kaybeden ve bağnazlık öğreten medreseleri kaldırmış, dini doğru 

öğretmek amacıyla yeni eğitim kurumları oluşturmanın temellerini 

atmıştır. (Şimşek, s.286) 

Atatürk, zaman içinde dinin içerisine hurafeler girdiğini ve bununda 

din gibi anlatıldığını, dini bunlardan temizlemek gerektiğini öngörmüş, bir 

sözünde bunu şöyle ifade etmiştir: “Din vardır ve lazımdır. Temeli çok 

sağlam bir dinimiz var. Malzemesi iyi, fakat bina, uzun asırlardır ihmale 

uğramış. Harçlar döküldükçe yeni harç yapıp binayı takviye etmek lüzumu 

hissedilmemiş. Aksine olarak birçok yabancı unsur -tefsirler (yorumlar), 

hurafeler (boş inançlar)- binayı daha fazla hırpalamış. Bugün bu binaya 

dokunulamaz, tamir de edilemez. Ancak zamanla çatlaklar derinleşecek ve 

sağlam temeller üstünde yeni bir bina kurmak lüzumu hâsıl olacaktır...” 

(Kocatürk, 1971, s.206) 

“Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus 

siyasi bir fikre malik olmak, intihap ettiği bir dinin icaplarını yapmak veya 

yapmamak hak ve hürriyetine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına 

hakim olunamaz. Vicdan hürriyeti, mutlak ve taarruz edilmez. Ferdin tabii 

haklarının en mühimlerinden tanınmalıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nde her 

reşit dinini intahabda hür olduğu gibi, bu dinin merasimi de serbesttir; 

yani ayin hürriyeti masundur (dokunulmazdır). Tabiatıyla ayinler, asayiş 

ve umumi adaba mugayir olamaz; siyasi nümayiş (gösteriş) şeklinde de 

yapılamaz. Mazide çok görülmüş olan bu gibi hâllere, artık Türkiye 

Cumhuriyeti asla tahammül edemez.” (İnan, 1971, s.85,86)  diyerek 

herkesin dini hayatını yaşamada özgür olduğunu ve Cumhuriyetten önce 

yapılan din adınaymış gibi yapılan gösterilere, bundan sonra izin 

verilmeyeceğini söylemiştir. 

“Düşmanlarımız bizi, İslam dininin tesirinde kalmış olmakla 

suçluyorlar ve gerilememizin sebebini buna bağlıyorlar. Bu bir hatadır. 

Bizim dinimiz hiçbir zaman kadınlarımızın erkeklerden geri kalmasını 

istememiştir. Allah’ın emrettiği şey, kadın ve erkek Müslümanların 

beraber olarak bilim ve irfan kazanmasıdır. Kadın ve erkek bu bilim ve 

irfanı aramak ve nerede bulursa oraya gitmek, bilim ve irfanla donanmak 

zorundadır. İslam ve Türk tarihi incelenip araştırıldığı zaman görülecektir 

ki, bugün kendimizi bin türlü kayıtlarlarla kayıtlı zannettiğimiz şeyler 

yoktur.“ (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 1989, Cilt II, s.902)  Atatürk, 

bu sözünde ilim öğrenmenin sadece erkeklere mahsus olmadığını, 

kadınlarında bilgi edinmesinin gerekliliğinden bahsetmiş, aksinin dinde 

olmadığına vurgu yapmıştır. İslam’ın ilk emri olan ‘Oku’ ayetinden ve Hz. 
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Muhammed’in ‘İlim Çin de bile olsa gidip alınız’ hadis-i şerifinden de 

haberdar olduğunu görmekteyiz.  

Atatürk, Müslümanların Allah tarafından indirilen İslam dinine, 

yanlış inanç ve hurafeler karıştırdıkları için, İslam’ın özünden 

uzaklaştıklarını ve gerileyip çöktüklerini belirtmiştir. Bir sözünde bu 

durumu şöyle ifade etmiştir: “İslam dinini kabul eden birtakım kavimler, 

Müslüman oldukları hâlde çökmeye, yokluk ve gerilemeye maruz kaldılar. 

Bu kavimlerin geçmişlerinde yapmış oldukları yanlış veya bazı batıl 

alışkanlık ve inançlarıyla İslamiyet’i karıştırdıkları ve gerçek 

İslamiyet’ten ve Müslümanlıktan uzaklaştıkları için kendilerini 

düşmanlarının esiri yaptılar demiştir.“ (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri,, 

s.143) 

1924 Anayasası’na “Türkiye devletinin dini, Din-i İslam’dır.” 

maddesi konulmuştur. Ancak 9 Nisan 1928’de kabul edilen anayasada 

“Türkiye devletinin dini, Din-i İslam’dır.” Maddesi kaldırılmış ve 

kaldırılmasından sonraki değişiklik teklifinde Atatürk:“Din ile devletin 

ayrılma prensibi, devlet ve hükümetin dinsizliğin tervici (desteklediği) 

manasını tazammun etmemelidir (içermemelidir). Din ve devlet işlerinin 

birbirinden ayrılması, dinlerin, devleti idare edenlerle edecekler elinde bir 

alet olmaktan kurtuluş teminatıdır... Bu sebepledir ki beşeriyetin manevi 

saadetlerini deruhte eden (üstüne alan) din, ağyar (yabancı) eli değmeyen 

vicdanlarda bülend mevkiini ihraz ederek (alma) Allah ile fert arasında 

mukaddes bir temas vasıtası hâline girmiş bulunacaktır...”diyerek dinin 

artık siyasete karışamayacağını, asırlardan beri uygulanan din-devlet 

bütünlüğünü kaldırıp, dini, insanların vicdanlarında özgürce 

yaşayabileceği bir hale getirmiştir.  (Özek, 1962, s.40)  

Atatürk, İslam dininin bütünlüğünü ve kaynağını teşkil eden Kuran- 

Kerime gereken ihtimam ve hürmeti her daim göstermiştir. Kuranı, doğru 

okuyan güzel sesli kişilerle toplantılar düzenlemiş ve bu toplantılarda 

Kur’an-ı Kerim okutup ve onu saygı huşu içinde dinlemiştir. (Ergin, 1957, 

Cilt 5, s.1832) 

Dozy adında Batılı bir müşteşrik  Hz. Peygamberin hayatını konu 

alan  “Essai Sur L’Histoire De’l-Islamisme” adlı bir kitap kaleme almış ve  

eserinde Hz. Peygambere olmadık hakaret ve iftiralar atmıştır. Hz. 

Peygamber için; “krizleri tutan sönük bir derviş” benzetmesinde 

bulunmuştur.3  Daha sonra bu kitap Türkçeye çevrilmiş ve okuyup 

                                                           
3 Dozy’inin eserine en büyük reddiye’yi yazan gerek Hz. Muhammed gerekse 

İslam Tarihi hakkında yalan yanlış, uydurma, zanna kapılarak yazılmış bu esere 

en büyük reddiye yazan  kişi İsmail Fenni Ertuğrul’dur. Bu reddiyede, İsmail 

Fenni Dozy’inin eserini Baılı yazarların eserlerinden faydalanarak çürütmüştür.  
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incelemesi için  bir nüshası da Atatürk’e sunulmuştur. Atatürk  kitabı 

Şemsettin Günaltay’a incelettirmiş ve bu kitap için kanaatlerini sormuştur. 

Günaltay eserin “ele alınmayacak derecede bir facia” olduğunu 

söylemiştir. Bunun üzerine Atatürk, Günaltay’a kendi eliyle çizmiş olduğu 

Bedir savaşını gösteren bir haritayı göstererek, “Onun hak Peygamber 

olduğundan şüphe edenler şu haritaya baksınlar, Bedir destanını 

okusunlar. Hz. Muhammed’in bir avuç müslümanla mahşer gibi kalabalık 

ve alabildiğine zengin Kureyş ordusuna karşı, meydan muharebesinde 

kazandığı zafer, fâni insanların kârı değildir. Onun Peygamberliğinin en 

kuvvetli delili işte bu savaştır” demiştir. (Yakıt, 2002, s.26,27) “(Hz.) 

Muhammed’i bana, cezbeye tutulmuş sönük bir derviş gibi tanıttırmak 

gayesine kapılan bu gibi cahil adamlar, onun yüksek kişiliğini ve 

başarılarını asla kavrayamamışlardır. Anlamaktan da çok uzak 

görünüyorlar. Cezbeye tutulmuş bir derviş, Uhud Muharebesinde en büyük 

bir komutanın yapabileceği bir planı nasıl düşünür ve uygulayabilir? 

Tarih, hakikatleri değiştiren bir sanat değil, belirten bir bilim olmalıdır. 

Bu küçük harpte bile askeri dehası kadar siyasi görüşüyle de yükselen bir 

insan, cezbeli bir derviş gibi tasvire yeltenen cahil serseriler, bizim tarih 

çalışmamıza katılamazlar. (Hz.) Muhammed bu harb sonunda, 

çevresindekilerin direnmelerini yenerek ve kendisinin yaralı olmasına 

bakmayarak, galip düşmanı izlemeye kalkışmamış olsaydı, bugün 

yeryüzünde Müslümanlık, diye bir varlık görülemezdi.” (Günaltay, 1945, 

s.3) diyerek bu müsteşrikin iddialarını çürütmüş ve İslam Peygamberi Hz. 

Muhammed’e duyduğu saygı ve sevgi dolayı O’ndan övgüyle bahsetmiştir. 

Hz. Muhammed’in büyük bir insan olduğunu bu sözleriyle belirtmiştir. Bu 

sözünde en önemli noktalardan biri ise Atatürk’ün İslam Tarihini gayet iyi 

bildiğini ve Hz. Muhammed’in savaş yaptığı yerlerin haritasını çizecek 

kadar ileri derecede İslam coğrafyası bilgisine sahip olduğunu 

görmekteyiz.  

Mustafa Kemal Atatürk, savaşlarda dinin ve maneviyatın rolünü her 

zaman söylemiş ve Çanakkale Savaşını kazanmada dinin ne derecede etkili 

olduğunu şöyle belirtmiştir:“Biz kişisel kahramanlık sahneleri ile meşgul 

olmuyoruz. Yalnız size bomba sırtı olayını anlatmadan geçemeyeceğim. 

Karşılıklı siperler arasında mesafemiz sekiz metre, yani ölüm kaçınılmaz, 

kesin… Birinci siperdekiler, hiçbiri kurtulmamacasına tamamen düşüyor, 

ikinciler onların yerine gidiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir uyum ve 

huzurla biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini 

biliyor, hiç ufak bir bezginlik bile getirmiyor; sarsılmak yok! okumak 

bilenler ellerinde Kur’an-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. 

Bilmeyenler kelime-i şehadet çekerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki ruh 

kuvvetini gösteren şayan-ı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız 

                                                           
İsmail Fennî Ertuğrul, İzâle-i Şukûk (Dozy’nin Tarih-i İslâmiyeti Üzerine 

Reddiye), Orhaniye Matbaası, İstanbul, 1928. 
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ki Çanakkale muharebesini kazandıran, bu yüksek ruhtur.“ (Atatürkçülük: 

‘Atatürk’ün Görüş ve Direktifleri’ 1984, I. Kitap, s.463). 

Atatürk, Müslümanların din kisvesi adı altında din istismarı 

yapmalarına şiddetle karşı çıkmıştır. Müslümanların siyasi ve şahsi 

nedenlerle din istismarı yapmalarına, İslam dininin siyasete alet edilmesine 

asla tahammülü yoktur. Geçmişte Müslüman olan çöken ve yıkılan 

milletlerin, geçmişlerinde yaptıkları yanlış alışkanlıklarına ve inançlarına 

İslam’ı dayanak yaptıkları ve İslami gerçeklerden uzaklaştıkları için, yok 

olduklarını söylemiştir. Dinin, doğru bir şekilde hurafelerden ve batıl 

inançlardan arındırılmış olarak insanlara sunulmasını ister. (Hizmetli, 

1999, s.466) 

Sonuç 

Görüldüğü üzere Mustafa Kemal Atatürk’ün ne Cumhuriyet 

kurulmadan önce ne de cumhurbaşkanı olmasından ölümüne kadar olan 

sürede İslam dinine karşı bir tavır almadığı, orta halli bir Müslüman gibi 

bir hayat sürdüğü anlaşılmaktadır. Din, Allah, Hz. Muhammed hakkında 

söylediği sözler, yaptığı konuşmalar, İslam dinini din olarak benimsediği, 

Dinin kutsal saydığı şeyleri göz ardı etmediği anlaşılmaktadır. Atatürk’ün 

söylediği sözleri, dini tutum ve davranışları ve hassasiyetleri ile dinsiz 

olamayacağı fakat her insan gibi doğru ve yanlışlarının bulunduğu, onun 

da bir kul olduğunun, ‘kul hatasız olmaz’ sözünün hatırdan çıkarmadan 

yorumlanarak, Atatürk’ün hayatında dinin yeri esas bir düzleme 

oturtulmuş olacaktır.  
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CUMHURİYET DÖNEMİ TÜRKİYE’ DE TARİHÇİLİK 

 

Ömer Faruk Kırmıt  

1. Giriş 

Eskiden beri Tarih ilminin çeşitli olarak anlamı çeşitli şekillerde 

anlatılmıştır. Tarihin anlamını verecek olursak; “Sosyal bilimler içerisinde 

ele alınan tarih; geçmişte olan olaylar veya bunlar hakkındaki belgelerin 

verileridir.” (Köstüklü, 1999, s.11)  “Tarih” sözcüğü hem geçmişte kalan 

insani ve toplumsal olaylar topluluğunu, yani yaşanmış geçmişi 

adlandırmakta kullanılır; hem de bu sözcükle, bu yaşanmış geçmişi konu 

edinen bilim, tarih bilimi kastedilir” (Özlem, 1996, s.11)  “Kısacası tarih, 

toplumun zaman içindeki gelişme yönünü belirleyen, insanın kendi 

toplumu ile diyalog kurmasını ve bütünleşmesini sağlayan, ondaki toplum 

şuurunu canlı tutan bir kültür hazinesidir.”  (Turan, 2002, s.189.) Bilindiği 

üzere insan oğlu çevresindeki olaylardan bütünüyle uza duramayan ve 

bunlardan etkilenen sosyal bir varlıktır. Bu durum insanoğluna çevreden 

önce kendisini tanıma imkanı sunmaktadır. İnsanoğlunun bu ve buna 

benzer bütün sorulara cevap verebilmesi için öncelikle tarihe müracaat 

ederiz. Tarih içerik bakımından bir çok konuyu ele alır bunlar arasında bir 

çok farklı bilim dallarıyla da ilişki içerisinde bulunması tarihi önemli kılan 

unsurlardan saymaktadır 

  

2. Cumhuriyet’in İlk Dönemlerinde Tarihçilik ve Tarih Eğitimine 

Genel Bir Bakış 

Tarih yazıcılığının gelişimi  Osmanlı tarihçileri tarafından zamanla 

geliştirilmiştir bu gelişmeler zamanla ilerlemeler kaydederek, Cumhuriyet 

dönemine kadar gelmiştir.  “Tanzimat döneminin sonlarına doğru, sosyal 

bilimler yükseköğretim alanına girdi. Tarih yazıcılığı, ders kitaplarının 

yazımı ile yerleşmeye başladı. Yenileşme /Batılılaşma döneminin devlet 

adamlarından Ahmet Vefik Paşa Darülfünunda “ tarih felsefesi “ 

derslerini vermeye başladı. 1872’de Maarif Bakanı oldu. Fransız tarzında 

“Fezleke-i Tarih-i Osmanî “ adlı ders kitabını yazdı ( İstanbul, 1286/1869 

). Eserinde, Osmanlı Devleti’nin tarihini, tarihî safhalarına tekabül edecek 

biçimde altı bölüme ayırmış, dil bilim ve tarih çalışmalarında milli şuurun 

geliştirilmesine özel önem vermiştir.” (Koçak, 1998, s.9)  Bir diğer 

Osmanlı tarihçisi olan  ve “Çok yönlü bir kişiliğe sahip olan Kemal 

paşazade, kendisinden önceki Osmanlı tarihçilerinden farklı olarak geçmiş 

hadiseleri birbirine bağlı bir hadiseler zinciri şeklinde anlatmaya 

                                                           
 (Arş. Gör.), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih 

Bölümü. 
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çalışmasıyla Osmanlı tarihçiliğine  yepyeni bir görüş getirmiştir. Ayrıca 

tarihi olayların anlatımında mevzuu olan Hıristiyan devletlerinin kısa bir 

tasvirini verirken ve kaynakların seçiminde titizlik göstermiştir. Tarihi 

olayları açıklarken, olaylar arasında müşterek noktaları bulmak suretiyle 

istikbaldeki siyasete yön verecek  ip uçları bulmaya çalışmıştır” (Menage, 

1978, s.238). 

 Kemal paşazadenin getirmiş olduğu bu yenilik  Cumhuriyet tarihçileri 

tarafından örnek alınmış ve tarihin oluşturulması safhasında kullanılan 

metodlar arasında yerini almıştır. Osmanlı döneminde özellikle II. 

Abdülhamit döneminde Tarih Yazıcılığı çeşitli alanlarda gelişme 

yaşamıştır. “Tarih yazıcılığının gelişimi, Osmanlı Devleti’nin yenileşme 

siyasetine bağlantılı olarak gelişti. Kültürel amaçla bazı teşkilâtlar ile halk 

kütüphaneleri kuruldu. Özellikle Sultan II. Abdülhamid döneminde 

yönetimin geliştirilmesi için, bilimsel eğitim ve bilgi ciddi bir biçimde ele 

alındı. Maliye, hukuk, güzel sanatlar, ticaret, mühendislik ve veterinerlik 

alanlarında meslek okulları ve yüksekokullar, yeni tıbbiye okulları açıldı. 

İlköğretim ve ortaöğretim kurumları yaygınlaştırıldı.” (Koçak, s.7) Bu gibi 

kurumların kuruluş amacı şüphesiz ki eğitimde yenileşme hareketlerinden 

bir kaçını oluşturuyordu. Bu yenileşme hareketleri zamanla  oluşturulan 

tarihin alt yapısındaki temel taşlardandı. Bu yapı taşları  gelecek nesilde  

oluşturmak istediği tarihi olayları anlatmasında bu kurumların  zamanla 

gelişmesi ve  dünya düzenindeki oluşturulan modern tarih anlayışlarını  

anlamalarına olanak sağlamış bulunmaktadır. “Osmanlı 

İmparatorluğunun  son  yıllarında Meşrutiyette  ve Cumhuriyetin ilk 15-20 

yıllarında Öğretici  tarihçilik çerçevesine giren bir çok eser kaleme  

alınmıştır. Ancak öğretici usulün, tarihçilik  yönünden  bazı zararları  

olduğu da muhakkaktır çünkü milleti lüzumsuz bir tefahüre, hele milli tarih 

bahislerinde  belirli bir şovenizme sürüklemektedir.” “XIX yüzyılın 

ortalarına  doğru tarih anlayışında  büyük bir gelişme müşahede  edildi Bu 

yüzyılda  fizik, tabiat ,kozmografya  v.b. gibi  müspet ilimlerin  kanunlarını 

tespit etme yolunda atılan geniş adımlar  Tarih ‘in  de bir takım  kanunlara  

bağlanması  imkanının  araştırılmasına vesile teşkil etti.  Tarihte  böyle 

esasların  hakim olabileceğini   sezmek  ve buna dayanarak  tarih 

tetkiklerinde   Araştırıcı-tekamüli  usulün yolunu açmak şerefi filozof  

Leibniz (ölm  1716)’e aitse de bunun felsefe  konusu  olmaktan  ziyade  bir 

ilim mevzuu  bulunduğu  hakikatine filozofların ve tarih  met odcularının 

“insanların  yaptıkları”  üzerindeki  karakter  incelemeleri  neticesinde  şu 

tespitinden  sonra varılabildi  

1- İnsanlar varlık ve mahiyet itibarı ile   aynıdırlar  yalnız mahiyetleri 

bir olan şeyler  birbirine bağlı  tekamül imkanlarına sahip  olduklarına 

göre insanların  gelişmesi  de  birbirleriyle  irtibat halindedir. 

2- İnsanların her türlü  hal ve  fikirlerinde  karşılıklı tesirler 

mevcuttur . 
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3- Bütün beşeri hadiselerde   daimi bir değişme vardır . tarihi vakalar 

birbirine benzemeyen şartlar altında vukua gelir  bundan dolayı her olay  

kendine mahsus zaman, çevre ve amiller  açısından  değerlendirilmelidir” 

(Kafesoğlu, 1963, s.3) Bu gelişmeler neticesinde tarihin tasnif yöntemi 

araştırma usulleri   tarihin kendine has özellikleri içerisinde  incelemelere 

tabi tutulmuş ve  bu incelemeler  sağlam bir tarih örgüsünün oluşmasına 

zemin hazırlamıştır. Hazırlanan bu zeminden Cumhuriyet tarihçileri de  

örnekler  alarak nasiplerini almışlardır. “Cumhuriyetle başlayan yeni hayat 

anlayışı ve felsefesi, gerçekte  de  milli tarihimizin  ancak bir safhasından  

ibaret bulunan  islam çağını  Türklüğün  mazisindeki yerini yerleştirmiş ve 

türk tarihi tetkiklerine  çok daha geniş ufuklar açmıştır.” (Kafesoğlu, s.14) 

Cumhuriyet dönemi Türkiye’de tarihçilik çeşitli safhalardan geçerek 

belli bir şekil almıştır Cumhuriyet dönemi Türkiye de tarihçiliğin 

gelişmesinde bir çok önemli sayılan etkenler  yer alır ve bunlar arasında 

tarihin muhtevasını bilen tarih anlayışlarını özümsemiş önemli tarihçilerin 

bulunması ve bu tarihçilerin işlerini iyi yapmaları,  gerçek bir tarihçi gibi 

davranmaları tarihin gelişmesinde önemli roller oynamalarına tarihin 

oluşmasında yapı taşlarından biriside onların olması açısından önemlidir. 

Cumhuriyet dönemi Türk tarihçiliğinin doğuşu ve gelişiminde Cumhuriyet 

dönemi tarihçiliğinin pozitivist anlamda ilerleme kaydetmesinde 

Avrupa’daki modern tarihin etkisinin olduğu gibi Osmanlı’daki tarihçilik 

anlayışlarının Cumhuriyet dönemi tarihine büyük katkıları olmuştur. 

“Avrupa’daki modern tarihçiliğin yanı sıra Osmanlı devletinden miras 

kalan tarihçilik geleneğinin de aynı derecede etkili olduğu şüphesizdir. 

Osmanlı tarihçiliği, anlayış açısından olduğu gibi uslûb ve tarz açısından 

da Cumhuriyet dönemi tarih yazıcılığı üzerinde tesiri görülmektedir.” 

(Behar, 1992, s.41) Osmanlı döneminde tarihçilik açısından pek çok farklı 

uygulamaların temelleri atılmıştır. “Osmanlı döneminde Sultanilerde 

Genel Tarih ve Osmanlı Tarihi gibi iki ders vardı. Cumhuriyet döneminde 

1924, 1927 ve 193 l'de lise tarih programları ele alındı. 1924'de lisede 

tarih konulan sınıflara göre yeniden dağıtıldı. 1924 programına göre, lise 

1 de eskiçağ ve ortaçağ konulan, lise 2'de yeniçağ konuları, lise 3'de 

Viyana Kongresi'nden sonraki konular ele alınmaktaydı. 1924 

programında Osmanlı Devleti tarihinin yükselme, duraklama ve 

gerilemesi gibi dönelendirilmesi yapılmamıştır.” (Erdem, 2006, s.40) 

 

Türkiye’de tarihçilik genel anlamda dört aşamadan geçerek gelişimini 

sürdürmüştür. Bunlar: Dinsel Tarih Anlayışı, hanedan tarih anlayışı, ırksal 

tarih anlayışı ve son olarak ulusal tarih anlayışı. Tanzimat’a kadar, tarih 

olaylarının açıklanmasında genellikle dinsel tarih anlayışı geçerli 

olmuştur. (Ünal, 2010, s.183-210) Birinci Meşrutiyet idaresinin amacına 

ulaşamaması, Hıristiyan ve Müslüman halk arasında ulusçuluk fikirlerinin 

gelişmesi, nedeniyle Türk aydınları arasında, ulusal tarih doğrultusunda bir 
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eğilim başlamıştır. Türk tarihi çerçevesinde, Türk dili, Türk edebiyatı ve 

Türk tarihi konularında yaymış oldukları araştırma sonuçları Türkçeye 

çevrilmeye ve hatta bazı telif eserler de meydana getirilmeye başlanmıştır. 

Bu nedenle yukarıda sözü edilen iki tarih anlayışına bir üçüncüsü de 

eklenmiştir. (Karal, 1997, s.255,256) Cumhuriyet dönemi tarihçilerinin 

kurduğu temeller üzerine  Türkiye de  tarihçilikde modern anlamda büyük 

kazanımlar yaşanmıştır. Bu tarihçiler modern tarihin oluşturulmasına ön 

ayak olmuşlardır.  Bu  öncüler arasında  en başlarda Fuat Köprülü’yü 

gösterebiliriz. Fuat Köprülü bu anlamda  bir öncü sayılmaktadır. 

“Cumhuriyet döneminde çağdaş tarihçiliğin gelişmesinde çok önemli bir 

yeri olan Fuat Köprülü, Atatürk devrinden başlamak üzere yaptığı derin 

çalışmalarla kendine özgü bir ekol oluşturarak, Türkiye’de tam anlamıyla 

modern tarihçiliğin temelini atmıştır.”  (Ünal, s.195)  

Fuat Köprülüden başka daha bir çok tarihçide bu yolu benimsemiştir. 

Cumhuriyet  dönemi tarihçileri modern anlamda bir çok çalışmalara imza 

atmış bulunmaktadır. “Cumhuriyetin ilk yıllarında itibaren Fuat 

Köprülü’nün kurduğu sistemden yola çıkarak çok önemli tarih 

araştırmaları yapan tarihçiler arasında: Ömer Lütfi Barkan, İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı, Osman Turan, Mehmet Altay Köymen, Faruk Sümer, Halil 

İnalcık, Tayip Gökbilgin, Cevat Baysun, Enver Ziya Karal, Nejat Göyünç, 

Cengiz Orhonlu, Akdes Nimet Kurat, Zeki Velidi Togan, Kemal Karpat, 

Bekir Sıtkı Baykal, Utkan Kocatürk, Afet İnan, İbrahim Kafesoğlu ve diğer 

tarihçiler sayılabilir.“ Verdikleri önemli eserlerle medrese ve vakanüvis 

tarihçiliğinden; modern anlamda batı tarihçiliğiyle rahatlıkla boy 

ölçüşebilecek eserler veren bu tarihçiler Cumhuriyet dönemi tarihçiliğinin 

iskeletini oluşturmuşlar ve bunun gelişimini çağdaş boyutlara 

ulaştırmışlardır. (Ünal, s.195) Bu yolda devam eden modernist tarihçiler 

sayesinde daha  şeffaf daha gerçekçi bir tarih anlayışının temelleri inşa 

edilmiştir. Türkiye’de tam anlamıyla modern tarihin  kurucuları arasında 

sayılan bu özel tarihçiler Cumhuriyet dönemini tam manada objektif bir 

şekilde Avrupadaki tarihçilerle boy ölçüşebilecek büyük tarihçilerin 

yetiştiği bir dönem olmuştur. Cumhuriyet döneminde Türk tarihçiliğinin 

gelişmesinde sadece Türk olan tarihçiler değil yabancı tarihçilerinde büyük 

katkıları olmuştur bu tarihçilerde Cumhuriyet dönemi tarihi olaylarını 

yansıtırken objektif olmaya çalışmışlardır. Bunlar arasında  Bernard 

Lewis’in “The Emergence of Modern Turkey” “Eric J. Zürcher’in 

“Turkey: A Modern History” ya da Suraiya Faroqhi’nin Osmanlı Tarihi 

ile ilgili kitapları, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve ona tarihsel derinlik 

kazandıran süreçleri yeni kavram, yaklaşım ve donanımlarla açıklarken, 

tarihçiliğin “öteki” veya “oryantalizm”in Batı merkezli niteliklerini bir 

hayli kırarak, kuru sempatizmin ya da Batı merkezciliğin politik 

beklentilerinin ötesinde ele aldıkları konuları tarihçilik disiplinin zorladığı 

ciddiyetle işlerken, Türkiye’yi yüzyıllar boyu sürmüş olan “bir başka 
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ülkeye yakışacak” tavırlarla ele alanların bir hayli uzağında 

kalabilmişlerdir” (Özbaran, 2006, s.98-124; Ünal, s.196)  

“Cumhuriyetin ilanını takiben tarih dersi, eğitim ve öğretim etkinlikleri 

içinde önem verilen bir ders olarak karsımıza çıkmaktadır. Ulus devlet 

anlayışına göre kurulan Türkiye Cumhuriyetinde yetişen gençlere ulus 

bilincinin kazandırılması ve geçmişin öğretilmesi görevi tarih derslerine 

yüklenilmiştir. Bu bağlamda, 1924 yılından bu yana tarih müfredat 

programımızda değişiklikler yapılmıştır. Cumhuriyetin kurulusunu takiben 

Atatürk’le beraber, Türk tarihine bütüncül bir biçimde bakılmaya 

başlanmış ve tarih programlarında Türk tarihi esas alınmıştır. 1936 yılı 

programı incelendiği zaman, programın bütün uygarlıkları Türklüğe ve 

Türklere bağladığı görülür” “İkinci Dünya Savası sonrası sosyo, 

ekonomik, kültürel ve siyasi alanda önemli değişiklikler meydana 

gelmiştir. Dünyada meydana gelen bu değişimden, diğer disiplinlerle 

beraber tarih öğretimi de etkilenmiş ve özellikle İngiltere merkezli olmak 

üzere, tarihin neden öğretildiği, amaçları, felsefesi ve nasıl öğretilmesi 

gerektiği üzerine yoğun tartışmalar yaşanmıştır.” “Tarih programda 

yapılan son önemli değişiklik 1993 yılında gerçekleştirilmiş olup bu 

programın giriş kısmında, o tarihe kadar tarih öğretiminde ve tarihsel 

bilgide değişme ve gelişmeler olmasına karsın, Cumhuriyet dönemi tarih 

müfredat programlarında büyük değişikliklerin yapılamadığı iddia 

edilmektedir” (Demircioğlu, 2006, s.133-146) Cumhuriyet dönemi 

tarihçileri  belli bir program dahilinde  düşüncelerini uygulamaya  

koymuşlardır. Bu program dahilinde tarih şuurunu dönemin topluluklarına 

yansıtmışlardır. “Cumhuriyetçi kadrolar, Türk Tarih Tez’i ile Türkiye 

Cumhuriyeti devletini tarihî temellere bağlamak suretiyle devlete millî 

kimlik, topluma millî şahsiyet kazandırmak ve yapılan inkılâpları genç 

nesillere benimsetmek istemiştir. Bu yüzden Cumhuriyetin kurulduğundan 

itibaren bilhassa 1930’lu yıllarda Türk Tarih Tezi’nin kabulü ile birlikte 

millî tarih araştırmalarına ve tarih eğitimine ağırlık verilmiştir. (Köken, 

2002, s.6) Osmanlı tarihini genelinde teokratik nitelikli tarihsel çalışmalara 

yer verilirdi çünkü Osmanlı dönemi tarih anlayışı devletin yapısına göre 

şekil almıştır. Cumhuriyet döneminde bu tabular yıkılınca farklı bir 

anlayışla tarihçiler oluşturmuş oldukları tarihi eserleri farklı bakış 

açılarıyla ele almaya başladılar. “Cumhuriyet döneminde devleti ve ulusu 

teokratik nitelikte çevreleyen çemberler kırıldığı için, Türkiye tarihini, 

dünya  tarihi ile bağlantılı olarak incelemek mümkün olmuştur. Tarihin 

yardımcı bilimleri de oldukça önem kazanmıştır. Bu devirde büyük gelişme 

kaydeden bilimlerin başında arkeoloji ve folklor gelmektedir.” (Ünal, 

s.195) 

“Osmanlı-Türkiye tarihçiliği bağlamında, modernist-historisist tarih 

anlayışına getirmiş olduğumuz bir başka önemli eleştiri de, siyasî elitin, 

geçmişe ilişkin anlatının temel kurucu unsuru olarak kurgulandığı 
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noktasındadır. Historisizm ve modernleşme ideolojisine alternatif bir 

tarihçilik, bugüne müdahale kaygısının yanı sıra, egemen siyasî eliti, 

geçmişin kurucu unsuru olmaktan azledip, geniş kitlelerin yaşanmış 

deneyimlerini tarihin gerçek kurucu unsuru olarak ön plana çıkarmak 

durumundadır. Burada yaygın tanımıyla aşağıdan yukarıya bir tarihçilik 

önerilmemektedir. Aşağıdan yukarıya tarihçilik söylemi, her türlü eleştirel 

boyutuna rağmen, egemen sınıfları yine tarihin kurucu unsuru olarak 

tasavvur etmek ve alt sınıflarda yalnızca bu egemenliğe karşı direnme 

yeteneğini atfetmekle maluldür. Böylece alt sınıfların maduniyet hali ve 

ikincil konumları sürekli kılınmış olmaktadır” (Özbek, 2004, s.87) Bu 

sebepten Cumhuriyet  dönemine gelindiğinde  bir özgürleşme  rahatlama  

yaşanmıştır. Tarihi olaylar daha iyi daha objektif bir şekilde tenkit edilip 

araştırmalara tabi tutulmuştur  Cumhuriyet dönemi tarihi daha ince eleyip 

sık dokuma  yoluna gitmişlerdir  daha önceleri bazı şartlanmalara  göre 

oluşturulan tarihi olaylar Cumhuriyet döneminde  bir serbestlik yaşamış 

buda tarihin her açıdan değerlendirilmesine olanak sağlamıştır.  

3. Sonuç 

Cumhuriyet dönemi tarihçilik anlayışları  yukarıda da sizlere 

aktardığımız  üzere  farklı açılardan ele aldık  Osmanlı tarihçiliğinden  

başlayıp,  Cumhuriyet dönemi Türkiye’de  tarihçilik ve Dünya 

tarihçiliğinin  ne gibi değişimler geçirdiği  bunların birbirleriyle 

etkileşimlerinden  söz etmeye çalıştık. Sonuç itibariyle Cumhuriyet 

dönemi  Türkiye’de tarihçilik anlayışı  belli metotlarla ilerleme kaydederek  

kendini geliştirme ortamı bulmuştur. Bu ortamda  Osmanlı 

vakanüvislerinin aktardığı bilgiler eşiğinde   Cumhuriyet dönemi Türkiye  

tarihçilerinin de geriden gelen bu bilgilere eklemeler yapıp modern bir 

tarih algısı yaratmayı başarmışlardır. Bu modern tarih algısı Avrupalı 

modern, çağdaş tarihçilerle  boy ölçüşebilecek  tarihçilerin yetiştiğinden 

bahsettik  Cumhuriyet dönemi Türkiye ‘de  tarih algısını ve anlayışlarını 

sadece  Türk  tarihçilerin değil  önem arz eden  Avrupalı yabancı 

tarihçilerinde çalışmaları sonucu  belli bir  denge oluşmuş  ve Cumhuriyet 

dönemi Türkiye’de  tarihçilik anlamında  büyük kazanımlar elde edilmiştir. 

“İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Cumhuriyet dönemi Türk Tarihinin 

yazılmasında ve şekillenmesinde nasıl bir rol takip edildiğini hatıra 

makalesinde anlatmaktadır. Buna göre, Atatürk, tarihe sadece zaman 

geçirmek için bakmamış; derinlemesine okumalar yaparak bilgi sahibi 

olmuştur. Diğer yandan basılacak olan okul ders kitaplarının 

müsveddelerini okumuş ve zaman zaman gerekli düzeltmeler yaptırmıştır.” 

(Bolat, 2011, s.153) “II. Meşrutiyet döneminde gelişen Türkçü bir akım 

kendini tarih yazımında da gösterdi. Türk Ocakları’nın kurulması ve büyük 

kentlerde özellikle de İstanbul’da örgütlenmesi hem aydınlar etrafında 

hem de kamudan ilgi görüyordu. Bu dönemdeki tarih anlayışı siyasal 

olayların ve bu düşüncenin paralelinde gelişti. Bu birikim büyük ölçüde 
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Cumhuriyet’ten sonra da devam etti.”  (Bolat, s.156) Cumhuriyet’in ilk 

kurulduğu yıllardan sonra ve özellikle ders kitaplarının hazırlanması ile 

birlikte tarih yazımında tamamen resmi bir ideoloji benimsendi.  “Tarih 

tecrübelerinden gördüğümüz kadarı ile her siyasal oluşumun ya da 

düşüncenin mutlaka bir kopuş süreci olmuştur. Ders kitaplarına kadar 

inen anti-islamist tarih yazımı ilk olarak bir tepki olarak ortaya çıktı. Nasıl 

ki Türkçü düşünce Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu süreç içerisinde 

oluşmuş ve bir reaksiyon olarak ortaya çıkmış ise; Türk- İslam terkibi de 

bir bağlamda tepki olarak ortaya çıkmıştır.” (Bolat, s.157)  “Milli Tarihin 

İnşası kitabını okuyanlar göreceklerdir ki; tarih yazımı milli devlet 

oluşumunda tabiri caizse bir harç olarak kullanılmıştır. Her biri büyük 

tarihçi olan bu şahsiyetlerin, kendi fikirsel yâda iktidar eksenli bir tarih 

yazımına gittikleri görülmüştür. Fuad Köprülü’nün de dikkat çektiği gibi, 

tarih yazmadan önce mutlaka tarihçiliğin bilimsel ve teknik olarak 

öğrenilmesi gerekmektedir. Çünkü 19. yüzyılda her alanda gelişim ve 

değişim olduğu gibi tarihçilik alanında da büyük dönüşüm olmuştur. 

Mukayese etmeyi ve olayları sistemleştirmeyi Türk tarihçilerinin 

bilmemesi Fuad Köprülü’ye göre el yordamı ile tarih yazmak anlamına 

gelmektedir.” “Türk tarihçiliği İnalcık örneğinde olduğu gibi uluslar arası 

camiada da dikkate alanın bir tarihçiliği bazı bireysel başarılar dışında 

henüz genel olarak sergileyememiştir. Bunda en büyük neden de çağdaş 

bilimsel tarihçiliğin nasıl yapılacağı konusunda Türkçede yeterli bilgi ve 

eserin olmaması sayılabilir.” (Bolat, s.158) 
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GİRİŞ 

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, ülkeler için gerekli 

nitelikli insan gücünü oluşturabilmesi iyi bir eğitim sistemiyle mümkün 

olacaktır. Bu bağlamda öğrencilerin bilgiyi tek bir kaynaktan almak 

sorgulayarak farklı bilimsel kaynaklardan almaları beklenmektedir. Ayrıca 

öğrencilerden karşılaştıkları problemlere çözüm üretebilmeleri ve elde 

ettikleri bilgileri yorumlayabilmeleri beklenmektedir. Ancak yapılan 

ulusal ve uluslararası sınavlar Türkiye’de fen bilimleri eğitiminin yeterli 

düzeyde olmadığını göstermiştir (Yılmaz, Gündüz, Çimen ve Karakaya, 

2017a). Öğrencilerin başarılarının artması için etkin öğretim yöntemleri, 

teknikleri ve materyalleri kullanılmalıdır. Ders kitapları,  fen eğitiminde 

kavramların öğretilmesi (Gündüz, Yılmaz, Çimen ve Şen, 2017), öğretim 

programlarında bulunan konularla ilgili bilgilerin verilmesi ve öğrencilerin 

sınavlara hazırlanmasında kullanılan eğitim materyalidir (Kete ve Acar, 

2007). Bu kapsamda öğrenci ve öğretmenler tarafından kullanılması ders 

kitaplarının üstlenmiş olduğu misyonu ortaya koymaktadır (Yılmaz ve 

ark., 2017a; Ogan-Bekiroğlu, 2007). Ülkemizde, Millî Eğitim Bakanlığı, 

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 14 Ocak 2013 tarih ve 27040 sayılı 

mailto:ertuncg@hacettepe.edu.tr
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karar ile taslak ders kitaplarının incelenmesinde değerlendirmeye esas olan 

dört temel kriter belirtmiştir. Bu kriterler: a. İçeriğin Anayasa ve kanunlara 

uygunluğu, b. İçeriğin bilimsel olarak yeterliliği, c. İçeriğin eğitim ve 

öğretim programının kazanımlarını gerçekleştirme yeterliliği, d. Görsel 

tasarımın ve içerik tasarımının, öğrenmeyi destekleyecek nitelikte olması 

ve öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun olmalı (MEB TTKB, 2013). 

Ancak Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) 2005 yılında hazırlamış 

olduğu raporda, ders kitaplarında yanlış bilgilerin mevcut olduğu, fen, 

bilim ve teknolojinin yanlış anlatıldığı ifadelerin olduğu belirtilmiştir. 

Konu ile ilgili alanyazın incelendiğinde farklı çalışmaların olduğu 

belirlenmiştir (Köse, 2009; Güzel ve Adıbelli, 2011; Yeniterzi ve Işıksal-

Bostan, 2015; Gündüz, Yılmaz ve Çimen, 2016; Yılmaz, Gündüz, Diken 

ve Çimen, 2017b; Yılmaz ve ark., 2017a; Gündüz ve ark., 2017).  

Yılmaz ve ark. (2017a) araştırmalarında, MEB 7.sınıf Fen Bilimleri 

ders kitabında yer alan biyoloji konularında bilimsel yanlışlıklar, ifade 

eksiklikleri ve hatalı soruların olduğunu belirlemişlerdir. Hataların olduğu 

ders kitaplarının öğretim materyali olarak kullanılması öğrencilerde 

kavram yanılgılarının oluşmasına ve yanlış öğrenmelere neden olmaktadır. 

Ders kitaplarının bilimsel hatalardan arındırılmış olması oldukça 

önemlidir. Bu nedenle araştırmada,  Ortaöğretim 9.sınıf Biyoloji ders 

kitabında yer alan konularının bilimsel içerik bakımından incelenmesi ve 

9.sınıf Biyoloji ders kitabında yer alan konularda belirlenen bilimsel içerik 

bakımından yanlışların düzeltilmesine çalışılmıştır. Talim ve Terbiye 

Kurulu Başkanlığı’nın 04.07.2017 gün ve 10221056 sayılı yazısı ile eğitim 

aracı olarak kabul edilen MEB Ortaöğretim 9.sınıf Biyoloji Ders Kitabı yer 

alan; 

 Yaşam Bilimi Biyoloji,  

 Canlılığın Temel Birimi Hücre,  

 Canlılar Dünyası üniteleri ile ünite değerlendirme 

sorularında belirlenen bilimsel hataların belirlenmesi ve gerekçeleriyle 

birlikte düzeltilmesi amaçlanmıştır.  

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada, Ortaöğretim 9.sınıf Biyoloji Ders Kitabının bilimsel 

içeriğinin incelenmesinde betimsel model kullanılmıştır. Veriler doküman 

inceleme yöntemiyle toplanmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması 

hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin 

analizidir (Yıldırım ve Şimşek, 2011, s.187). 

Verilerin Analizi 

MEB Ortaöğretim 9. sınıf Biyoloji Ders Kitabı’nda yer alan üniteler 

bilimsel içerik bakımından üç alan uzmanı tarafından doküman analizi 
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yapılarak incelenmiştir. Bilimsel içeriğin değerlendirilmesinde Dünya 

genelinde yaygın olarak kullanılan ve kabul gören güncel Campbell 

Biyoloji (Reece, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky ve Jackson, 2013), 

Yaşam Biyoloji Bilimi (Sadava, Hillis, Heller ve Berenbaum 2014), 

Elements of Ecology (Smith ve Smith, 2009), Ekolojinin Temel İlkeleri 

(Odum ve Barret, 2008), Campbell Essential Biology (Simon, Dickey, 

Hogan ve Reece, 2017) ve İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş 

(Solomon, 2003) eserleri bilimsel kaynak olarak kullanılmıştır. Bir 

ifadenin neden hatalı olduğu, bu eserlerdeki ilgili konular incelenerek 

doğru şekliyle birlikte açıklanmıştır. İnceleme sonucunda tespit edilen 

bilimsel hatalar ve hatalarla ilgili açıklamalar eserlerdeki sayfa 

numaralarıyla birlikte her ünite için hazırlanan tablolarda verilmiştir. 

BULGULAR 

Bu bölümde, araştırma kapsamında elde edilen bulgular sunulmuştur. 

Araştırmada ilk olarak, Yaşam Bilimi Biyoloji ünitesinde yer alan 

“Bilimsel Bilginin Doğası” ve “Biyoloji ve Canlıların Yapısında Bulunan 

Temel Bileşikler” bölümleri incelenmiş ve elde edilen veriler Tablo 1’de 

verilmiştir.  

Tablo 1. Yaşam Bilimi Biyoloji ünitesiyle ilgili belirlenen bilimsel 

hatalar 

Hatalı İfade: Sayfa 33: Bilimsel Yöntem anlatılırken bilimsel 

yöntemin basamakları kısmında “Deneylerin tekrarlanması, sonuçların 

başka araştırmacılar tarafından doğrulanması durumunda hipotezin 

gerçek hâline gelmesi gerçekleşir” denilmiştir. Sayfa 26’da Bilimde 

Teori ve Kanun başlığı altında ise “Bir hipotez, doğrulanır ve yeni 

bulgularla desteklenirse teori hâline gelir” ifadesi yer almaktadır. 

Doğru Açıklama: Bu iki ifade birbiriyle çelişmektedir. İkinci ifade 

eksiktir ve teori doğru ifade edilememiştir. Zira günümüzde yapılan 

binlerce bilimsel çalışma ve dolayısıyla binlerce hipotez vardır. Bunların 

çoğu diğer bilimsel çalışmalar tarafından da doğrulanmaktadır. Ancak 

günümüzde biyoloji biliminde binlerce teori yoktur. Kitapta teorinin iki 

özelliğinden biri vurgulanmamıştır. Teori bilimsel çalışmalardan elde 

edilmiş çok miktardaki veriyle desteklenmektedir; elde edilen verilerle 

de ters düşmemektedir. Teori oldukça kapsamlı olup birçok yeni 

tahminin yapılmasına olanak sağlamaktadır. Teori, eğer bilimsel 

araştırma sonuçlarına ters düşüyorsa reddedilir ve teori olma özelliği 

ortadan kalkar. Ancak, teori yeni bulgulara göre genişletilebilir. 

Değiştirilmekten kastedilen şey teorinin kapsamının genişletilmesidir. 

Örneğin Schwann ve Schleiden tarafından 1838’de ortaya atılan hücre 

teorisi, 1858 yılında Rudolf Virchow’un ileri sürdüğü “tüm hücrelerin 
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önceden var olan hücrelerden meydana geldiği” gerçeği ile 

genişletilmiştir (Sadava vd., 2014: s.4-5). 

Hatalı İfade: Sayfa 46: İnorganik bileşiklerin tanımı “Canlıların 

kendi vücudunda sentezleyemediği ve dışarıdan hazır olarak aldığı 

maddelere inorganik bileşikler denir” şeklinde yapılmıştır. 

Doğru Açıklama: İnorganik madde olduğuna karar vermede 

canlının o maddeyi sentezleyip sentezleyemediği ölçüt olarak alınamaz. 

Örneğin canlılar, vitaminleri, esansiyel amino asitleri, esansiyel yağ 

asitlerini kendileri sentezleyemez ve zorunlu olarak dışarıdan alırlar. 

Ama bu maddeler, inorganik madde olmayıp organik maddelerdir 

(Sadava vd., 2014: s.1071-1072). 

Hatalı İfade: Sayfa 46: Canlılarda bulunan bileşiklerin 

sınıflandırıldığı tabloda asitler ve bazlar inorganik bileşikler grubunda 

gösterilmiştir. 

Doğru Açıklama: Asitlerin ve bazların hem inorganik hem de 

organik olanları olduğu için bu bileşikler tabloda inorganik asitler ve 

inorganik bazlar şeklinde belirtilmesi yanılgıları önler. Zira amino asit, 

yağ asitleri, nükleik asitler de asittir; ancak bunlar inorganik asit 

değildir. 

Hatalı İfade: Sayfa 49: “Suda çözündüğünde hidrojen iyonu (H+ ) 

veren bileşiklere asit, hidroksit iyonu (OH- ) veren bileşiklere baz 

denir”. 

Doğru Açıklama: Bazın tanımı eksik yapılmıştır. Doğru tanım, bir 

çözeltinin hidrojen iyonu derişimini azaltan bileşiklere baz adı verilir 

şeklindedir. Örneğin amonyak (NH3), bazdır; fakat su içerisinde 

iyonlaştığında hidroksit iyonu vermez. Ortamdan hidrojen iyonlarını 

alarak amonyum (NH4) iyonlarını oluşturur ve çözeltideki hidrojen 

iyonlarını azaltır (Reece vd, 2013: s.53). 

Hatalı İfade: Sayfa 54: “Organik bileşiklerin yapısında genel 

olarak; karbon, hidrojen ve oksijen elementleri bulunur ancak 

bazılarının yapılarına azot, fosfor, kükürt gibi elementler katılabilir”.

  

Doğru Açıklama: Organik bileşiklerin tanımı doğru yapılmamıştır. 

Karbon, hidrojen ve oksijen elementleri, karbonhidratlarda bulunur. 

Karbonhidrat olmayıp sadece karbon ve hidrojen içeren çok sayıda 

bileşik mevcuttur (Reece vd., 2013: s.61). Örneğin metan bir organik 

bileşiktir ama oksijen içermez. Karbonhidratla organik bileşik aynı şey 

demek değildir. 
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Hatalı İfade: Sayfa 56: “Polisakkaritler, çok sayıda glikozun 

glikozit bağıyla birleşmesi sonucunda oluşan polimerlerdir. Nişasta, 

glikojen, selüloz ve kitin polisakkarit örnekleridir”. 

Doğru Açıklama: Polisakkaritlerin hepsi glikoz polimeri değildir. 

Kitin, N-asetilglukozamin polimeridir. Verilen tanım öğrencide 

yanılgılara yol açar (Sadava vd., 2014: s.53). 

Hatalı İfade: Sayfa 60: “Trigliseritler tanımlanırken “yağ asitleri 

ve gliserol olmak üzere iki çeşit monomerden oluşur”.  

Doğru Açıklama: Bu ifade bilimsel olarak tamamıyla yanlıştır. 

Çünkü yağ bir polimer değil ki onu oluşturan gliserol ve yağ asitleri 

monomer olsun. Monomerin bilimsel tanımı, “iki ya da daha fazlasının 

birleşerek oligomer ya da polimer oluşturan küçük bir molekül” şeklinde 

verilmektedir. Amino asit, glukoz, nükleotid gibi maddeler monomerdir. 

Gliserol ve yağ asitleri monomer değildir. Bu tür ifadeler, alışılmış 

yanılgılardır (Sadava vd., 2014:, s.39; Reece vd., 2013: s.68). 

Hatalı İfade: Sayfa 62: Steroidler başlığı altında “Monomer yapılı 

bir yağ çeşidi olan steroitlere kolesterol ve omurgalı hayvanların 

eşeysel hormonları örnek verilebilir”.   

Doğru Açıklama: Bu ifade bilimsel olarak hatalıdır. Steroidler 

monomer yapılıdır denilmiş; steroidlerin polimeri var mı ki kendisi 

monomer olsun. Bu tür bilimsel olmayan yanlış ifadeler öğrencilerde 

yanılgıların yerleşmesine neden olmaktadır. 

Hatalı İfade: Sayfa 64: Proteinler anlatılırken “Canlılarda bulunan 

22 farklı amino asidin değişken grupları birbirinden farklıdır” denilmiş. 

Doğru Açıklama: Burada canlılarda 22 farklı amino asidin 

bulunduğu ifade edilmektedir ve her canlıda 22 farklı amino asidin 

bulunabileceği ima edilmektedir. Oysa durum böyle değildir. Canlıların 

hemen hepsinde 20 farklı amino asit mevcuttur ve protein sentezinde 

kullanılan bu amino asitler için özgün kodonlar vardır. Ancak, toplam 7 

prokaryotik organizma türü üzerinde yapılan çalışmalarda 1986 yılında 

selenosistein amino asidi (UGA kodonu şifreler) ve 2002 yılında da 

pyrrolizin amino asidi (UAG kodonu şifreler) bulunduğu saptanmıştır. 

Bu amino asitleri şifreleyen kodonlar, ökaryotik organizmalarda “dur 

kodonuna’na karşılık gelmektedir. Bu nedenle olsa gerek ki dünya 

genelinde kullanılan 2016 ve 2017 basım biyoloji kitaplarında canlıların 

yapısında 20 amino asidin (22 değil) olduğu ifade edilmektedir. 

Milyonlarca canlı türünden sadece 7 türde saptanmış olan bu istisnai 

durumun tüm canlılara genellenmesi hatalıdır ve bu şekilde verilmesi 

yanılgılara yol açacaktır (Sadava vd., 2014: 2014, s.299; Reece vd., 

2013: s.330; Nelson ve Cox, 2008: s.1071-1072). 
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Hatalı İfade: Sayfa 69: “Bileşik enzimlerin protein olan kısmına 

apoenzim, yardımcı kısmına; organik bir madde ise koenzim, inorganik 

bir madde ise kofaktör adı verilir”.   

Doğru Açıklama: Bu ifade bilimsel olarak hatalıdır. Kofaktör, 

enzimin çalışabilmesi için gerekli olan protein yapının dışındaki 

maddelerin hepsine verilen isimdir. Bu maddeler metal iyonları gibi 

inorganik maddeler veya koenzim gibi organik maddeler olabilir. 

Kofaktör sadece metal iyonlarına verilen isim değildir (Reece vd., 2013: 

s.156). 

Hatalı İfade: Sayfa 69: “Bileşik enzimlerin protein olan kısmına 

apoenzim, yardımcı kısmına; organik bir madde ise koenzim, inorganik 

bir madde ise kofaktör adı verilir”.   

Doğru Açıklama: Bu ifade bilimsel olarak hatalıdır. Kofaktör, 

enzimin çalışabilmesi için gerekli olan protein yapının dışındaki 

maddelerin hepsine verilen isimdir. Bu maddeler metal iyonları gibi 

inorganik maddeler veya koenzim gibi organik maddeler olabilir. 

Kofaktör sadece metal iyonlarına verilen isim değildir (Reece vd., 2013: 

s.156). 

Hatalı İfade: Sayfa 74: Vitaminler başlığı altında “Bitkiler ihtiyaç 

duyduğu vitaminlerin tümünü̈ kendileri üretir”.  

Doğru Açıklama: Bu ifade bilimsel olarak tamamıyla yanlıştır; 

çünkü vitaminler esansiyel maddeler olup canlının kendisi tarafından 

üretilmez. Canlının kendisinin ürettiği bir madde kendisi için vitamin 

değildir. Örneğin, C vitamini insanlar için vitamindir ancak köpekler bu 

maddeyi sentezlediğinden köpekler için vitamin değildir. Bitkiler için 

vitamin diye bir madde yoktur (Reece vd., 2013: s.876). 

Hatalı İfade: Sayfa 76: D vitamini anlatılırken “Ultraviyole 

ışınlarının etkisiyle deride üretilen bir öncü madde karaciğer ve 

böbreklerde aktifleştirilerek D vitaminine dönüştürülür. D vitamini aynı 

zamanda hormon etkili bir maddedir”.  

Doğru Açıklama: Bu ifadelerde bilimsel hatalar mevcuttur. D 

vitamini öncülü deride üretilmez; provitamin D (Dehidrokolesterol) 

bağırsak enzimleri sayesinde kolesterolden üretilir ve bu madde deri 

altında depolanır. Provitamin D, deride ultraviyole ışınlarının etkisiyle 

kolekalsiferole dönüştürülür. Kolekalsiferol de karaciğerde 

hidroksikolekalsiferole dönüştürülür. Bu madde ise böbreklerde D 

vitamininin aktif formu olan dihidroksikolekalsiferole 

dönüştürülmektedir (Hole, 1987: s.468). 

Hatalı İfade: Sayfa 76: “D vitamini aynı zamanda hormon etkili bir 

maddedir.” 
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Doğru Açıklama: Bu bilgi tamamen yanlıştır. Hormon etkisini 

gösterir denen madde Vitamin D olmayıp onun analogu olan başka bir 

maddedir. Bunun yanılgı olduğu Reinhold Vieth tarafından 2004 yılında 

yayınlanmış olan bir makalede (Why “Vitamin D” is not a hormone, and 

not a synonym for 1,25-dihydroxy-vitamin D, its analogs or deltanoids. 

Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology 89–90 (2004) 

571–573) net bir şekilde anlatılmıştır. 

Hatalı İfade: Sayfa 80: “Nükleik asitler, proteinlerin yapım ve 

yıkımında etkilidir”.  

Doğru Açıklama: Bu ifadeden ne denilmek istendiği anlaşılmıyor. 

Nükleik asitler, sentezlenecek protein için şifre verirler. Enzimlerin 

büyük çoğunluğu protein yapısında olduğu için onların sentezlenmesi 

için de şifre verirler. Ancak proteinlerin yıkımında nükleik asitler nasıl 

etkilidir? Bu ifade tamamıyla yanlıştır. Eğer DNA tarafından verilen 

şifreye göre sentezlenmiş enzimler aracılığıyla protein yıkımının 

gerçekleştiği kast ediliyorsa, o zaman sadece proteinlerin değil 

karbonhidratların, yağların nükleik asitlerin yıkımında da nükleik asitler 

etkilidir denilmesi gereklidir. 

Hatalı İfade: Sayfa 82: “Canlıların DNA’larındaki A+T/G+C oranı 

ise türe özgüdür”. 

Doğru Açıklama: Bu ifade hatalıdır, çünkü doğada bulunan binlerce 

türün her biri için ayrı bir A+T/G+C oranı yoktur. Türler arasında 

birbirinin aynı olan A+T/G+C oranı bulunabilir. Burada kast edilen şey, 

bir tür için A+T/G+C oranının hemen hemen sabit olduğudur. Bu tür 

hatalı ifadeler öğrencilerde yanılgılara ve yanlış anlamlandırmalara yol 

açacaktır. 

Hatalı İfade: Sayfa 81: Görsel 1.103  
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Doğru Açıklama: Görsel 1.103’de verilen riboz ve deoksiriboz 

şekillerinde hata vardır. Normal olarak 5 karbonlu olan bu şekerler 

görselde 4 karbonlu gösterilmiştir. 

Hatalı İfade: Sayfa 81: Görsel 1.103  

 

Doğru Açıklama: Görselde deoksiriboz şekerleri 4 karbonlu 

gösterilmiştir. Azotlu bazlarda azot atomu gösterilmemiş ve hidrojen 

bağlarının karbon atomları arasında yer aldığı gösterilmiştir. Bu görselin 

değiştirilmesi gerekir. 

 

Tablo 1’deki veriler incelendiğinde, Yaşam Bilimi Biyoloji ünitesinde 

yer alan “Bilimsel Bilginin Doğası’’ ve “Biyoloji ve Canlıların Yapısında 

Bulunan Temel Bileşikler’’ konuları ile ilgili bilimsel hataların olduğu 

belirlenmiştir.  

Araştırmada,  Canlılığın Temel Birimi Hücre ünitesinde yer alan 

‘‘Canlılığın Temel Birimi Hücre’’ bölümü incelenmiş ve elde edilen veriler 

Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. “Canlılığın Temel Birimi Hücre” ünitesiyle ilgili belirlenen 

bilimsel hatalar 
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Hatalı İfade: Sayfa 109: Görsel 2.6b 

 

Doğru Açıklama: Görsel 2.6b’de sentrozom diye gösterilen yapı 

sentrioldür. Her sentrozom bir çift sentriyolden meydana gelmiştir 

(Sadava vd., 2014: s.216). 

Hatalı İfade: Sayfa 111: “Glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asit, yağ 

asiti, gliserol gibi küçük organik moleküler ile su, mineral, iyonlar gibi 

inorganik moleküller diğer büyük moleküllere göre hücre zarından daha 

kolay geçer”. 

Doğru Açıklama: Bu ifade bilimsel olarak hatalıdır; çünkü glikoz, 

fruktoz, galaktoz, amino asitler ve iyonlara karşı fosfolipit iki tabakalı 

zarların geçirgenlikleri düşük veya çok düşüktür (Brooker vd., 2008: 

s.107). 

Hatalı İfade: Sayfa 112: “Sıcaklık, yoğunluk farkı ve difüzyon yüzeyi 

arttıkça difüzyon hızı artar”.  

Doğru Açıklama: Bu ifade bilimsel olarak hatalıdır. Yüzey alanı 

arttıkça difüzyon hızının arttığı ifade edilmektedir. Oysa hız, birim 

alandan birim zamanda geçen madde miktarı olarak düşünüldüğünde 

maddelerin difüzyon hızı, difüzyon yapılan alanın artışıyla artış 

göstermez. Bu durumda maddeler aynı difüzyon hızıyla fakat daha geniş 

bir alandan geçiş göstermektedirler. 
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Hatalı İfade: Sayfa 112: Zardan difüzyon olayını açıklamak için 

konmuş olan Görsel 2.9 hatalıdır. 

 

Doğru Açıklama: İster basit difüzyon olsun ister kolaylaştırılmış 

difüzyon olsun, maddelerin hücre zarından geçişi, derişimi yüksek olan 

taraftan düşük olan tarafa doğru olur. Oysa verilen şekilde, madde 

geçişini gösteren oklar çift yönlüdür. Şeklin basit difüzyonu gösteren 

kısmında, difüzyon yapan maddenin derişim farkı gösterilmemiştir. 

Ayrıca, glikoz ve amino asitler, protein kanallardan değil kendileri için 

özel olan taşıyıcı proteinler aracılığıyla zardan geçiş yaparlar. 

Hatalı İfade: Sayfa 113: Görsel 2.11 

 

Doğru Açıklama: Hemodiyaliz yöntemini gösteren Görsel 2.11’de 

toplardamar diye gösterilen damarın diyalizle olan ilişkisi anlaşılmıyor. 

Görselde vücuttan diyaliz makinesine kanın gittiği atardamar ve 
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diyalizle üreden temizlenen kanın vücuda tekrar verildiği toplardamar 

gösterilmelidir. 

Hatalı İfade: Sayfa 113: “Hücrede çözünmüş maddelerin 

yoğunluğuna bağlı olarak ortaya çıkan su alma isteğine osmotik basınç 

denir”.  

Doğru Açıklama: Ozmotik basıncın fiziksel bir basınç değil de bir 

istekmiş gibi tanımlanması doğru değildir. Ozmotik basınç tanımı doğru 

yapılmamıştır ve bu durum kavram yanılgılarına yol açar. Ozmotik 

basınç, ozmos olayında derişimi düşük olan ortamdan yüksek olan 

ortama doğru olan net su akışını durdurmak için zara uygulanan gerekli 

su basıncıdır (Brooker vd., 2008: s.108). 

Hatalı İfade: Sayfa 119: “Hücrede üretilen enzim, hormon, tükürük, 

süt gibi salgılar ve atık maddeler ekzositoz ile hücre dışına verilir”. 

Doğru Açıklama: İfadeden tüm hormonların ekzositoz ile kana 

verildiği anlamı çıkmaktadır. Oysa hormonların tümü ekzositoz ile kana 

verilmez. Yağda çözünen hormonlar ekzositozla değil, difüzyonla kana 

verildiği için ifadede bazı hormonlar demek gerekir (Reece vd., 2013: 

s.977). 

Hatalı İfade: Sayfa 122: “Granüllü̈ endoplazmik retikulum (Görsel 

2.24 a) protein sentezinin hızlı olduğu hücrelerde bol miktarda vardır”. 

Doğru Açıklama: Endoplazmik retikulum iç zar sistemine ait bir 

organel olup çekirdek zarının devamı şeklinde olan zar keseciklerinden 

oluşmuştur (Simon vd., 2017: s.63). Bol miktarda vardır demek 

okuyucuya sayıca fazla olduğu fikri verir. Oysa GER, her hücrede bir 

tane vardır (Reece vd., 2013: s.104). Böyle bir ifadenin kullanılması 

mitokondri, kloroplast, lizozom gibi bağımsız organeller için uygun 

olabilir; GER için kullanımı yanılgıya yol açacaktır.  Ayrıca protein 

sentezinin hızlı olduğu hücreler yerine protein sentezinin fazla olduğu 

hücreler demek gerekir. 

Hatalı İfade: Sayfa 124: “Golgi aygıtı protein ve yağ yapılıdır”.  

Doğru Açıklama: Organelin yapısının bu şekildeki tarifi bilimsel 

değildir. Golgi aygıtı yassılaşmış zarsı keseciklerden (sisterne) oluşur ve 

bu haliyle üst üste yığılmış pidelere benzer (Reece vd., 2013: s.105). 

Hatalı İfade: Sayfa 124: “Endoplazmik retikulumlarda üretilen 

maddelerin büyük bir kısmı Golgi aygıtında ayrıştırılır, depolanır ve 

paketlenir”. 

Doğru Açıklama: Ayrıştırmaktan kast edilen şey nedir? Ayrıştırmak 

biyolojide küçük parçalara bölmek anlamına gelir. Eğer kast edilen şey 

tasnif etmekse ifade düzeltilmesi gerekir. 
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Hatalı İfade: Sayfa 127: “Kontraktil kofulun etrafını saran ve 

kasılabilen ipliksi yapılar sayesinde zaman zaman kasılan koful 

içerisindeki su bir miktar tuzla birlikte hücre dışına atılır”.   

Doğru Açıklama: Bu ifadede bilimsel hatalar mevcuttur. Kontraktil 

koful, genellikle tatlısularda yaşayan bir hücrelilerde, tatlısu 

süngerlerinde ve tatlısu hidralarında bulunan bir organeldir. Bu 

organelin ana işlevi hücre içerisine giren fazla suyu dışarı atmaktır. 

Atılan suyla birlikte tuzların da dışarıya atılması bu organizmaların 

ozmoregülasyonunu sağlamada problem oluşturacağı için tuz atılımı söz 

konusu değildir. Kontraktil kofulun çalışma mekanizmasının nasıl 

olduğu bilimsel kaynaklar (Hickman vd., 2016, s.224-225; Brusca ve 

Brusca, 2003: s .68-69) dikkate alınarak düzeltilmelidir. 

Hatalı İfade: Sayfa 127: “Mitokondrinin içini dolduran sıvıya 

matriks denir. Matriks içinde sayıları 5-10 arasında değişen kendine 

özgü̈ halka şeklinde DNA molekülleri, tüm RNA çeşitleri, ribozomlar, 

ATP, solunum enzimleri, solunum reaksiyonları sırasında açığa çıkan 

ara ürünler, su ve mineraller bulunur (Görsel 2.31)”.   

Doğru Açıklama: Mitokondri içerisindeki DNA molekülü sayısını 

5-10 şeklinde vermek doğru değildir. Örneğin, mısır bitkisinin 

mitokondrilerindeki halkasal DNA molekülü sayısı yaprak hücresinin 

yaşına bağlı olarak 0-300 arasında değişiklik gösterir. Bu nedenle, 

“mitokondride, DNA’nın çoklu kopyası bulunabilir” şeklinde ifade 

edilmesi doğru olacaktır. 

Hatalı İfade: Sayfa 134: “Hücre iskeleti hücre duvarının 

oluşumunda, hücrelerin birbirine tutunmasında, hücreler arası 

haberleşmede, sil ve kamçı oluşumunda, amip gibi hücrelerde yalancı 

ayak oluşumunda etkilidir”.  

Doğru Açıklama: Bitki hücrelerinde hücre duvarı, hücre zarı 

tarafından sentezlenen hücre dışı bir elemandır. Hücre iskeleti 

elemanlarının (mikrotubüller yani tubulin polimerleri, mikrofilamentler 

yani aktin filamentler ve arafilmentler) selüloz hücre duvarının 

sentezinde herhangi bir işlevi yoktur (Brooker vd., 2008: s.73-74). 

Hatalı İfade: Sayfa 135: “Çekirdeksiz hücreler uzun süre 

yaşayamaz. Örneğin insanın alyuvarları çekirdeksiz olup 120 gün kadar 

yaşarken çekirdeğe sahip sinir hücreleri yıllarca yaşayabilir”.  

Doğru Açıklama: Hücrede çekirdeğin varlığıyla hücrenin ömür 

uzunluğu arasında ilişkilendirme yapılmış ve çekirdeksiz hücrelerin 

çekirdekli hücrelere göre daha uzun ömürlü olacağı ifade edilmiştir. 

Böyle bir genellemenin yapılması tamamıyla yanlıştır. Çünkü insan 

bağırsağındaki epitel hücreleri çekirdekli olmasına karşın ömür 

uzunluğu yaklaşık 2 hafta, mideyi astarlayan epitel hücrelerininki 
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yaklaşık 2 gün, deri epidermisindeki epitel hücrelerinin ömür uzunluğu 

2-4 haftadır. İnsanda lenfositler dışındaki tüm lökositlerin ömür 

uzunluğu 1-8 gün arasında değişmektedir ve bu süreler çekirdeksiz olan 

eritrositlerin ömür uzunluğundan oldukça kısadır (Telford ve Bridgman, 

1995: s.125). 

Hatalı İfade: Sayfa 136: “Çekirdek zarının üzerinde açılıp kapanma 

yeteneğine sahip ribozomların büyük ve küçük alt birimlerinin de 

geçebileceği büyüklükte porlar vardır”.   

Doğru Açıklama: Bu ifade bilimsel hatalar içermektedir. Çekirdek 

zarı üzerindeki porların açılıp kapanması söz konusu değildir. Örneğin, 

sitoplazmadan çekirdek içerisine taşınacak bir proteine, nükleer 

lokalizasyon sinyali eklenir ve ondan sonra bu molekül çekirdek 

porlarından geçebilir (Sadava vd., 2014: s.88). 

Hatalı İfade: Sayfa 136: “Görsel 2.41 DNA ve proteinden meydana 

gelen bir kromatin”  

 

Doğru Açıklama: Görsel olarak verilmiş DNA ve proteinden 

meydana gelen bir kromatin” şeklin, dokuzuncu sınıfa devam eden bir 

öğrencinin anlayabileceği düzeyde olmadığı düşünülmektedir. 

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde, Hücre ünitesinde yer alan 

‘‘Canlılığın Temel Birimi Hücre’’ konusu ile ilgili bilimsel hataların 

olduğu belirlenmiştir.  

Araştırmada,  Canlılar Dünyası ünitesinde yer alan “Canlıların 

Çeşitliliği ve Sınıflandırılması” ve “Canlı Âlemleri ve Özellikleri” 

bölümler incelenmiş ve elde edilen veriler Tablo 3’de verilmiştir.  

Tablo 3. “Canlılar Dünyası” ünitesiyle ilgili belirlenen hatalar 

Hatalı İfade: Sayfa 151: “Önerilen sınıflandırma modeline 

mantarlar adı altında beşinci bir âlem daha ilave edildi. 1969'da 

önerilen beş âlemli sınıflandırma sistemi; hızla yaygınlaşarak standart 

hâle geldi ve bu sınıflandırma bazı iyileştirmelerle günümüzde de hâlâ 

kullanılmaktadır”.  

Doğru Açıklama: Bu beş âlemin neler olduğu metin içinde 

belirtilmemiştir. Monera âleminden hiç bahsedilmemiş olması önemli 

bir eksikliktir. Metinde ilgili yerde bu âlemlerden bahsedilirken 
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isimlerinin parantez içinde (Monera, Protista, Fungi, Bitkiler, 

Hayvanlar) verilmesi öğrencilerin öğrenmeleri açısından önem 

taşımaktadır. 

Hatalı İfade: Sayfa 152: “Embriyonik kökeni aynı olan, yapı ve 

gelişimleri birbirine benzeyen, aynı veya farklı fonksiyonları yerine 

getiren organlara homolog organlar denir”.   

Doğru Açıklama: Bu ifade bilimsel olarak hatalıdır. İki yapı 

arasında homolojik benzerlik olup olmadığına veya bu yapıların 

birbirine homolog olup olmadığına karar vermede, bu yapıların 

embriyonik kökenine değil ortak atadaki aynı yapının farklılaşmasıyla 

oluşup oluşmadıklarına bakılır. Örneğin kemik ve kasın her ikisi de 

embriyonik olarak mezoderm kökenlidir; fakat ikisi birbirinin homoloğu 

değildir. Embriyonik kökene göre homoloji tanımlaması yapılması 

yaygın bir yanılgıdır ve hatalıdır (Sadava vd., 2014: s.467). 

Hatalı İfade: Sayfa 153: “Belirli bir düzene göre sıralanmış, belirli 

özellikler taşıyan ve buna göre adlandırılan sınıflandırma birimlerine 

kategori adı verilir”.  

Doğru Açıklama: Kategori tanımı öğrencilerin anlayacağı şekilde 

yapılmamıştır. Kategori, hiyerarşik sınıflandırmada canlı taksonlarının 

yerleştirildiği sınıflandırma basamaklarıdır. Kategorilerin kapsamı 

türden âleme doğru gittikçe artmaktadır (Hickman vd., 2016: s.197-

198). 

Hatalı İfade: Sayfa 154: “Aynı türdeki tüm bireylerin kromozom 

sayıları aynıdır”.  

Doğru Açıklama: Böyle bir genellemenin yapılması bilimsel olarak 

doğru değildir. Örneğin arı ve karınca türlerinin dişi bireyleri diploid 

erkek bireyleri haploittir. Çekirgelerin dişi bireylerinin kromozom sayısı 

erkek bireylerinkinden 1 tane fazladır; zira dişiler XX, erkekler XO 

gonozoma sahiptir. Aynı buğday türlerinde diploid, tetraploid vs 

kromozom sayısına sahip olanlar bulunabilmektedir (Klug vd., 2009: 

s.169; Sadava vd., 2014: s.901). 

Hatalı İfade: Sayfa 155: “Filogenetik sınıflandırmanın kurucusu 

olan Carolus Linnaeus, canlıları sınıflandırırken sadece tür, cins ve 

takım basamaklarını kullanmıştır. Ancak ilerleyen zamanlarda bu 

basamaklar yetersiz kaldığı için familya, sınıf, şube ve âlem kategorileri 

ilave edilmiştir (Tablo 3.1)”.   

Doğru Açıklama: Linne, sınıflandırma yaparken tür, cins, takım ve 

sınıf kategorilerini kullanmıştır. Sınıf kategorisi sonradan ilave 

edilmemiştir. İfadenin düzeltilmesi gerekir (Hickman vd., 2016: s.197). 
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Hatalı İfade: Sayfa 155: İkili Adlandırma Sistemi başlığı altında 

“Zamanla ortaya çıkan farklılıkları gidermek ve bilimsel birliktelik 

sağlamak için 19. yüzyılın ortalarından itibaren çeşitli kurumlar 

tarafından uluslararası kurallar oluşturulmuştur” ifadesi yer 

almaktadır.   

Doğru Açıklama: Bu ifadede bahsedilen çeşitli kurumlar nedir? 

Böyle bir kurum mevcut değildir. Hayvanların isimlendirilmesine 

yönelik bu kurallar, Uluslararası Zooloji Kongrelerinde alınan kararlar 

ile oluşturulmuştur. Bu kuralların oluşturulduğu ve kabul edildiği ilk 

kongre 1901 yılında Berlin’de yapılan Beşinci Uluslararası Zooloji 

Kongresidir. Daha sonra yapılan Uluslararası Zooloji Kongrelerinde 

kurallarda değişiklikler veya ilaveler yapılmıştır. Bu ifade 

düzeltilmelidir; bu kuralları değiştiren herhangi bir kurum yoktur. 

Hatalı İfade: Sayfa157: Görsel 3.12 “Filogenetik sınıflandırmada 

taksonlar biraraya gelerek daha büyük gruplar oluşturur”.   

Doğru Açıklama: Görselde takson olarak belirtilen omurgasızlar, 

bir takson ismi değildir. Bunun yerine süngerler, eklembacaklılar, 

derisidikenliler vs. yazılabilir. Ayrıca omurgasızları gösteren şekiller 

arasına konmuş olan yuvarlakağızlı hayvan resmi oradan kaldırılmalıdır. 

Zira yuvarlakağızlılar, kordalı hayvanlardır. Yine görselde “Kordata 

(Omurgalılar)” ifadesi bulunmaktadır. Chordata (Kordalılar) bir 

şubedir. Omurgalılar ise bu şubenin alt şubesidir (Hickman vd., 2016: 

s.198). 

Hatalı İfade: Sayfa 166: “Arkeler, bakteriler gibi halkasal şekilli 

bir DNA taşır. Ancak DNA’ları bakterilerden farklı olarak ökaryot 

hücre DNA’larında olduğu gibi histon denilen özel proteinlere 

sarılmıştır”.   

Doğru Açıklama: DNA’nın histon proteinlerine sarılarak 

paketlenmesi, arkelerin sadece bazı türlerinde vardır (Reece vd., 2013: 

s.566). Bu şekilde genelleştirme yapmak yanlıştır. 

Hatalı İfade: Sayfa 166: “Fotosentetik arkelerde klorofil yoktur 

onun yerine özel bir pigment vardır”. Bazı arke türleri sahip oldukları 

bakteriorhodopsin pigmenti sayesinde ışığı kullanarak fotofosforilasyon 

yapar; yani ATP sentezler. Ancak sentezledikleri ATP’yi inorganik 

maddelerden organik madde yapımında kullanmazlar. Onun için arkeler 

fotosentez yapmaz; fotosentetik organizma değildirler (Madigan ve 

Martinko, 2010: s.425). İfade düzeltilmelidir. 

Hatalı İfade: Sayfa 172: “Bitkiler; mevsimlerin düzenlenmesinde, 

erozyonun önlenmesinde, toprağın zenginleştirilmesinde önemlidir”.  
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Doğru Açıklama: Bu ifade hatalıdır. Bitkilerin mevsimlerin 

düzenlemesinde nasıl bir etkisi olabilir? Mevsimlerin oluşumu ve 

düzenlenmesi bitkilerle değil dünyanın güneş etrafındaki yörüngesinde 

dönmesiyle ilgilidir. 

Hatalı İfade: Sayfa 177: “Hayvanlar âleminde canlıların 

sınıflandırılmasında dikkate alınan ilk kriter, omurganın varlığıdır. 

Hayvanlar âlemi, omurgasızlar ve omurgalılar şeklinde iki gruba 

ayrılır”.   

Doğru Açıklama: Hayvanlar âleminin (Animalia) bilimsel olarak 

sınıflandırılmasında omurgalılar ve omurgasızlar şeklinde bir 

sınıflandırma yoktur. Hayvanlar âlemine ait canlılar günümüzde 

yaklaşık olarak 40 şube içerisinde sınıflandırılmaktadır. Omurgalı 

hayvanlar Chordata şubesi içerisinde sınıflandırılır (Reece vd., 2013: 

s.663; Hickman vd., 2016: s.212). Bu yanılgının düzeltilmesi gerekir. 

Omurgasızlar diye bir takson sınıflandırmada yoktur. 

Hatalı İfade: Sayfa 178: “Omurgasız hayvanlar altı gruba ayrılarak 

incelenir”.   

Doğru Açıklama: Bu ifade bilimsel olarak hatalıdır. Omurgasız olan 

hayvanların kırka yakın (~40) şubesi vardır (Sadava vd., 2014: s.659; 

Reece vd., 2013: s.666). Kitapta bunlardan sadece 6 tanesinin verilmiş 

olması omurgasızların bilimsel olarak sadece 6 şube içerisinde 

incelendiği anlamına gelmez. Ayrıca bu şubelere ilişkin verilmiş olan 

görselde solucanların sindirim sisteminin bölmelere ayrılmış 

olduğundan bahsedilmektedir. Bölmelere ayrılmak ne demektir? Eğer 

sindirim kanalı boyunca özelleşmiş bölümlerin olduğu ifade edilmek 

isteniyorsa ifade düzeltilmelidir. Solucanlar, yassısolucanlar, yuvarlak 

solucanlar ve halkalı solucanlar şeklinde şubelere ayrıldığı düşünülecek 

olursa bu özelliğin kime ait olduğu belli değildir. Böyle bir genelleme 

yapılamaz. Bu tür genellemeler öğrencilerde kavram yanılgılarının 

oluşmasına neden olabilir. 

Hatalı İfade: Sayfa 178: Omurgasız hayvan resimlerinin olduğu 

tablo içindeki görselde, yumuşakçalar için “gerçek vücut boşluğuna 

sahip canlılardır” ifadesi kullanılmıştır. 

Doğru Açıklama: Yumuşakçalar gerçek vücut boşluğuna sahiptir; 

ancak aynı görselde yer alan halkalı solucanlar, eklembacaklılar, 

derisidikenliler de gerçek vücut boşluğuna sahip canlılardır. Bu nedenle, 

gerçek vücut boşluğuna sahip olmak sadece yumuşakçalara özgü bir 

özellik değildir. Görsele, yumuşakçaları ayırt ettirici özellikleri olan 

manto, kabuk, radula gibi özelliklerin (Hickman vd., 2016: s.332) 

konulması gerekir. 
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Hatalı İfade: Sayfa 178: “Omurgasız hayvan resimlerinin olduğu 

tablo içindeki görselde, eklembacaklıların “genelde trake solunumu 

yaptıkları” ifade edilmiştir.  

Doğru Açıklama: Böyle bir genellemenin yapılması doğru değildir. 

Zira eklembacaklılar (Arthropoda) şubesinin bir alt şubesi olan 

kabuklular (Crustacea) içinde yer alan binlerce türün solunum organı 

solungaçlardır. Trake solunumunun yanında kitapsı akciğerlerle, kitapsı 

solungaçlarla solunum yapan türler de vardır (Hickman vd., 2016: 

s.421). Trake solunum sistemi, sadece karasal ortama uyum yapmış 

böcekler (Insecta) için geneldir denilebilir. 

Hatalı İfade: Sayfa 178: Omurgasız hayvan resimlerinin olduğu 

tablo içindeki görselde, derisidikenliler anlatılırken “Tamamı denizlerde 

yaşar. Solungaç solunumu yapar.” ifadelerine yer verilmiştir.  

Doğru Açıklama: Derisidikenliler anlatılırken, bu şubenin ayırt 

ettirici hiçbir özelliği verilmemiştir. Denizde yaşama, solungaç 

solunumu yapma sadece derisi dikenlilere özgü olan onların ayırt ettirici 

bir özelliği değildir. Sölomdan köken alan ve başka bir hayvan grubunda 

rastlanmayan su-damar sisteminin bulunması gibi bu şubeyi tanımlayan  

özelliklerin (Hickman vd., 2016: s.470) verilmesi yerinde olacaktır. 

 

Hatalı İfade: Sayfa 182: “Eklem bacaklılarda embriyonel dönemde 

başkalaşım (metamorfoz) (Görsel 3.43) ve ergin dönemde deri 

değiştirme olayı görülür”.  

Doğru Açıklama: Bu ifade bilimsel olarak hatalıdır; çünkü böcekler 

erginleştikten sonra artık deri değişimi göstermezler (Hickman vd., 

2016: s.452). 

Hatalı İfade: Sayfa 183: “Derisi dikenliler; tamamı denizlerde ve 

okyanuslarda yaşayan en gelişmiş anatomiye ve fizyolojiye sahip 

omurgasız canlılardır”.  

Doğru Açıklama: En gelişmiş anatomi ve fizyolojiden kast edilen 

nedir? Sinir sistemi mi en gelişmiş, dolaşım sistemi mi en gelişmiş? 

Örneğin mürekkep balıklarının sinir sistemi, dolaşım sistemi, boşaltım 

sistemi ve gözleri, derisi dikenlilerdekinden çok daha iyi gelişmiştir 

(Hickman, vd., 2016: s.353). 

Hatalı İfade: Sayfa 184: “Omurgalıların en ayırıcı özelliği, 

vücutlarının sırt kısmında birbirini takip eden omurlardan yapılmış bir 

omurgaya sahip olmalarıdır. Bu yapıdan dolayı bu gruba dahil olan 

canlılar, omurgalı (kordata) olarak adlandırılır.”  
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Doğru Açıklama: Bu ifade bilimsel olarak hatalıdır; çünkü omurgalı 

hayvan ve kordata aynı şey demek değildir. Kordalılar (Chordata) şubesi 

içerisinde yer alan kuyruğu kordalılar (Urochordata) ve başı kordalılar 

(Cephalochordata) alt şubelerine ait hayvanlarda omurga bulunmaz 

(Hickman, vd., 2016: s.498-501). 

Hatalı İfade: Sayfa 185: “Omurgalıların tümü eşeyli yolla ürer”.  

Doğru Açıklama: Bu ifade bilimsel olarak yanlıştır. Bazı 

kertenkeleler, bazı balıklar ve amfibilerde eşeysiz üreme şekli olan 

partenogenezle de üreyebilmektedir (Hickman, vd., 2016: s.496). 

Hatalı İfade: Sayfa 200: “Ancak 1990’da kopyalanmış ADA 

enzimleri inaktive edilmiş bir virüse aktarılarak hastaya verilmiş virüs, 

hastanın T-hücrelerine yerleşip çoğalarak tedavi edilmesini 

sağlamıştır”.  

Doğru Açıklama: Bu ifade bilimsel olarak yanlıştır; çünkü bu 

hastalığın tedavisinde enzim kopyalanması ve bir virüse aktarılması diye 

bir şey söz konusu değildir. Kopyalanıp aktarılan gen olmalıdır (Reece 

vd., 2013: s.418). 

Hatalı İfade: Sayfa 209: Bu sayfadaki soru kökünde değişik canlı 

türlerinin sınıflandırılmasını gösteren bir tablo verilmiştir.  

Doğru Açıklama: Bu tabloda çitanın cins ismi Felis, tür ismi Felis 

cheeta olarak yazılmıştır. Bunların her ikisi de yanlıştır. Çitanın cins 

ismi Acinonyx; tür ismi ise Acinonyx jubatus şeklindedir (Kuru, 2011: 

s.678). 

 

Araştırmada,  9.sınıf Biyoloji ders kitabında yer alan ünite 

değerlendirme soruları incelenmiş ve elde edilen veriler Tablo 4’de 

verilmiştir.  

Tablo 4.  Ünite Değerlendirme Sorularında Belirlenen Bilimsel Hatalar 



227 
 

Hatalı İfade: Sayfa 94: “11. Suyun canlılar için önemine ilişkin 

olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

A) Zararlı atıkların seyreltilmesi ve vücuttan atılmasını sağlar. 

B) Besinlerin sindirilmesinde görev yapar. 

C) Enerji verici olarak kullanılır. 

D) Fotosentez tepkimelerinde kullanılır. 

E) Vücut sıcaklığının dengelenmesini sağlar.” 

Doğru Açıklama: Yanıt C’ dir. Su enerji verici bir molekül değildir. 

Ancak E seçeneğinde verilen “Vücut sıcaklığının dengelenmesini 

sağlar” ifadesi yeterli değildir. Vücut ile anlatılmak istenilen bir memeli 

canlı örneğin insan olduğu mu anlatılmak isteniyor? İnsan derisinde 

terin buharlaşması, vücut sıcaklığını düşürür ve sıcak bir günde ya da 

egzersiz sonucu oluşan fazla ısının aşırı ısınmaya neden olmasını önler 

(Reece vd., 2013: s.49). Vücut sıcaklığı düştüğünde, hipotalamustaki 

termostat, ısıtma mekanizmalarını harekete geçirir. İskelet kasları hızla 

kasılarak, ısı oluşturacak titremeyi başlatır. Derideki kan damarları 

daralarak kanı deriden daha derindeki dokulara yönlendirir ve deri 

yüzeyinden ısı kaybını azaltır (Reece vd., 2013: s.868). Buharlaşma 

çevrenin (ister bir yaprak, ister bir orman ya da tüm karalar olsun) 

soğumasına neden olur. Bu etki, terlemenin insan vücudunu neden 

serinlettiğini açıklar: ter deriden buharlaştıkça, o kısımdaki ısının bir 

kısmı kullanılır (Sadava vd., 2014: s.1243-1244). Açıklamalardan da 

görüldüğü gibi suyun düşük vücut sıcaklığını yükseltmede bir rolü 

yoktur. Ölçme ve değerlendirme açısından E seçeneği yanlış 

anlamlandırmalara neden olabilir. 

Hatalı İfade: Sayfa 94: “12. Minerallerin görevleri ile ilgili olarak 

aşağıda verilen; 

I. Kalsiyum, kanın pıhtılaşmasında görev alır. 

II. Demir, klorofil molekülünün yapısına katılır. 

III. Fosfor, nükleotitlerin sentezine katılır. 

IV. Potasyum, sinirlerde uyartı iletiminde etkilidir. 

V. Magnezyum, amino asitlerin yapısına katılır. 

ifadelerinden hangileri yanlıştır? 

A) I ve II  B) I ve III   C) II ve III  D) III ve IV  E) II ve V  

Doğru Açıklama: Yanıt E’ dir (II ve V). Ancak III. öncülde fosforun 

nükleotitlerin sentezine katılır ifadesi bilimsel anlamda tam olarak doğru 

değildir. Hem DNA hem de RNA, nükleotid adı verilen kimyasal 
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birimlerin (monomerler) oluşturduğu uzun zincirli nükleik asitlerdir. 

Her nükleotit üç bileşenden oluşur: azotlu baz, şeker ve bir fosfat grubu. 

Merkezinde bir fosfor atomu (P) bulunan fosfat grubu nükleik asitteki 

asidin kaynağıdır (Simon, vd., 2017: s.172-173). Açıklamadan da 

görüldüğü gibi nükleotitlerin bileşenlerinden biri fosfat grubudur. 

Fosfor elementi fosfat grubunun yapısında bulunur. Bu nedenle hem 

bilimsel olarak hem de ölçme tekniği açısından ifade değiştirilmelidir. 

Hatalı İfade: Sayfa 95: “14. Aşağıdakilerden hangisinde protein 

yönünden zengin besinler bir arada verilmiştir? 

A) Ispanak, salata, köfte 

B) Yumurta, köfte, fasulye 

C) Köfte, patates, baklava 

D) Makarna, ekmek, süt 

E) Pırasa, portakal, patates”    

Doğru Açıklama: Yanıt olarak “B” verilmiştir. Yumurta, köfte ve 

fasulyenin içeriğinde protein bulunur. Ancak A seçeneğinde verilen 

ıspanak, salata ve köftede de protein bulunur. Ayrıca salatanın hangi 

besinlerden oluştuğu (brokoli, soya, barbunya vs) belli değildir. 

Seçeneklerdeki makarna kıymalı veya peynirli algılanabilir. Soru hem 

bilimsel hem de ölçme tekniği açısından tartışmalıdır. 

Hatalı İfade: Sayfa 95: “16. Aşağıda verilenlerden hangisi yağların 

düzenleyici görevlerine örnektir? 

A) Hücre zarlarının yapısına katılan fosfolipitler 

B) Steroit yapılı östrojen ve testosteron hormonları 

C) Trigliseritlerin yapısına katılan yağ asitleri 

D) Deri altında hücrelerde biriktirilen yağ molekülleri 

E) Bitkilerde çiçekler tarafından salınan uçucu yağ moleküller

  

Doğru Açıklama: Soru kökünde yağların düzenleyici görevi 

sorgulanmaktadır. Seçenekler görev (işlev) olacak şekilde 

düzenlenmemiştir. Yanıt “B” olarak verilmiştir. Ayrıca E seçeneğinde 

verilen, bitkilerde çiçekler tarafından salınan bazı uçucu bitki steroidler 

(örneğin Brassinosteroidler) de düzenleyici etki göstermektedir (Surgun 

vd., 2012: s.27-32). Böylece E seçeneği de doğru yanıttır. Bilimsel 

olarak yağlar, fosfolipitler ve steroitler lipitlerdendir. Bu nedenle soru, 

bu sınıflamaya dikkat edilmeden sorulmuştur. 
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Hatalı İfade: Sayfa 95:  “17. Amino asitler ile ilgili olarak aşağıda 

verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Polipeptitlerin yapı taşlarıdır. 

B) Peptit bağları kurarak bileşik oluşturur. 

C) DNA’nın yapısında 4 çeşit amino asit bulunur. 

D) Amino asitleri birbirinden farklı kılan radikal gruplarıdır. 

E) Solunum reaksiyonlarında ham madde olarak kullanılabilir. 

Doğru Açıklama: Yanıt “C”dir. Ancak B seçeneğindeki ifade 

öğrencilerde sanki amino asitlerin kendiliğinden peptit bağı kurduğu 

şeklinde algıya neden olacaktır. Çoktan seçmeli soruda bir doğru yanıtın 

bulunması diğer seçeneklerdeki ifadelerin bilimsel olması gerçeğini 

değiştirmez. 

Hatalı İfade: Sayfa 95: “18. Aşağıda verilenlerden hangisi 

proteinlerin özellikleri arasında yer almaz? 

A) Enerji verici olarak kullanılabilir. 

B) Canlının homestazisinin düzenlenmesinde etkilidir. 

C) Sentezleri ribozomlarda gerçekleşir. 

D) Sindirime uğratıldıklarında ortamın pH’ı yükselir. 

E) Oksijenli solunum ile yıkıldıklarında CO2, H2O dışında NH3 

meydana gelir. 

Doğru Açıklama: Yanıt “D” olarak verilmiştir. Soruda proteinlerin 

yapı birimleri olan amino asitlerin, yalnızca asit özelliği gösterdiği 

düşünülmüştür. Tüm amino asitler karboksil ve amino grupları içerir. 

Bu nedenle bazıları asidik, bazıları da bazik özellik gösterir (Reece vd., 

2013: s.80). Hücrede yaygın olarak bulunan pH değerlerinde amino 

asitlerin karboksil ve amino gruplarının her ikisi de iyonlaşmıştır: 

karboksil grubu, hidrojen iyonunu kaybetmiştir ve amino grubu bir 

tanesini kazanmıştır. Böylece amino asitler, aynı anda asit ve bazdır 

(Sadava vd., 2014: s.43). Bu nedenlerle soru bilimsel olarak tartışmalı 

olduğu için ölçme tekniği açısından da hatalıdır. 

Hatalı İfade: Sayfa 95: “20. Canlıların DNA’larında nükleotit 

çeşitleri aynı olmasına rağmen bu nükleotitlerin sırası ve sayısı farklıdır. 

Bu durum aşağıda verilen moleküllerden hangisinin yapısını doğrudan 

etkiler? 

A) Polipeptitler  B) Monosakkaritler C) Trigliseritler  

D) Vitaminler                E) ATP 
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Doğru Açıklama: Doğru yanıt “A” olarak verilmiştir. DNA 

seçeneklerde verilenlerden sadece polipeptitlerin yapısını doğrudan 

etkiler. Diğerlerini dolaylı etkilediği düşüncesine neden olmaktadır. 

Sorunun kök cümlesinin “Bu durum aşağıda verilen moleküllerden 

hangisinin yapısını etkiler? şeklinde sorulması bu eksikliği giderecektir. 

Hatalı İfade: Sayfa 110: “Hücre zarı canlıdır.” Eğitim 

sistemimizdeki bir yanılgıya işaret eden bu ifade hücre teorisine 

aykırıdır.  

Doğru Açıklama: Hücre teorisi kısaca, tüm canlıların hücrelerden 

oluşuğunu ve tüm hücrelerin daha önce var olan hücrelerden geldiğini 

söyler (Hoefnagels, 2018: s.47; Sadava vd., 2014: s.18). Hücre, bütün 

bileşenleriyle birlikte canlıdır. Hiçbir parçası hücreden ayrıldığında 

bağımsız yaşayamaz. 

Hatalı İfade: Sayfa 139: “4. Nişasta sentezi yapan bir bitki 

hücresinde; 

I. Plazmoliz 

II. Osmotik basıncın azalması 

III. Emme kuvvetinin artması 

IV. Hücre zarının, selüloz çeperden uzaklaşması 

olaylarından hangisi ya da hangileri gözlenir?” 

A) Yalnız II   B) Yalnız III   C) I ve II   D) III ve IV  E) II, III ve IV 

Doğru Açıklama: Yanıt olarak “A” seçeneği verilmiştir. Nişasta 

sentezi yapabilen bir bitki hücresinde örneğin bir yaprağın palizat 

parankiması hücresinde değişik zamanlarda soruda öncüllerde 

verilenlerin hepsi de gerçekleşebilir. Nişasta sentezi yapan bir hücrede 

çok sayıda başka olay da gerçekleşebilir. Nişasta sentezi gerçekleştiği 

halde osmotik basıncı ve buna bağlı olarak emme kuvveti artabilir. Soru 

bilimsel kurgu ve ölçme tekniği açısından hatalıdır.   

Hatalı İfade: Sayfa 139: “7. Aşağıda verilen hücre organellerinden 

hangisi zarlı bir yapıya sahip değildir? 

A) Kontraktil koful  B) Sentrozom  C) Peroksizom  

D) Lizozom    E) Golgi aygıtı” 

Doğru Açıklama: Organeller zarla kuşatılmış ve özel işlevler gören 

yapılardır (Simon, vd., 2017: s.58). Ökaryotik hücrelerde özelleşmiş 

işlevlere sahip olan bir takım yapılar vardır; fakat bunlar zardan yoksun 

olduklarından organel olarak ifade edilmezler (Sadava vd., 2014: s.84). 

Bu ifadelerden de anlaşılacağı gibi sentrozom bir organel değildir. Bu 
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nedenle sorunun kurgusu bilimsel yönden hatalıdır. Soru, 

“Aşağıdakilerden hangisi zarlı bir yapıya sahip değildir?” şeklinde 

sorulduğunda hem bilimsel hem de ölçme tekniği açısından doğru 

olabilir. 

Hatalı İfade: Sayfa 140: “11. Proteinlere sarılmış kalıtım 

materyaline ne ad verilir? 

A) Plazmit B) Nükleotit  C) DNA  D) Genom  E) Kromatin 

Doğru Açıklama: Yanıt E olarak verilmiştir. Çekirdeğin içinde 

DNA molekülleri ve birleştikleri proteinler kromatin olarak 

isimlendirilen lifler (fiberler) oluşturur. Her bir uzun kromatin iplik, bir 

kromozom oluşturur (Simon, vd., 2017: s.123). Bir canlının genlerinin 

tümü, o canlının genomunu oluşturur (Sadava vd., 2014: s.241). 

Kromatinin ve genomun tanımları da düşünüldüğünde soruda C ve D 

seçenekleri de yanıt olabilir. Bu nedenlerle soru hatalıdır. 

Hatalı İfade: Sayfa 207: “8. Bazı bakteriler endospor formuna 

geçebilir. Bakterilerin endospor formuna geçmesindeki temel amaç 

aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Homeostaziyi düzenlemek 

B) Enzim faaliyetlerini yavaşlatmak 

C) Birey sayısını artırmak 

D) Kalıtsal çeşitliliği sağlamak 

E) Kötü ortam şartlarında hayatta kalmak  

Doğru Açıklama:  Yanıt olarak “E” seçeneği verilmiştir. Bu yanıt 

doğrudur. Ancak A ve B seçenekleri de doğru yanıt olabilir. Bazı 

prokaryotlar, endospor adı verilen özelleşmiş hücreler oluşturarak çok 

zor koşullarda yaşamını sürdürebilir. Endospor, prokaryot elverişsiz 

koşullara maruz kaldığı zaman prokaryotik hücre içerisinde üretilen 

kalın kılıflı koruyucu hücredir. Endospor, her çeşit travma ve ekstrem 

sıcaklıklarda canlılığı sürdürebilir (Simon, vd., 2017: s.301-302). 

Endospor dormant olduğu için normal aktivitesi geçici olarak durmuştur 

ana hücreyi öldürecek yüksek ve düşük sıcaklıklar ya da kuraklık gibi 

zorlu çevresel koşullarda yaşayabilir. Eğer endospor daha sonra uygun 

koşulları bulursa, metabolik olarak aktif duruma geçer (Sadava vd., 

2014: s.549). Bu açıklamalardan da görüldüğü gibi bir prokaryot 

endospor haline geçtiğinde enzim faaliyetleri de yavaşlar, yeni duruma 

iç ortamını da ayarlar. Bu nedenlerle soru öğrencilerde yanlış 

anlamlandırmalara neden olacaktır. Hem bilimsel yönden hem de ölçme 

tekniği açısından tekrar gözden geçirilmelidir. 



232 
 

Hatalı İfade: Sayfa 207: “9. Aşağıdakilerden hangisi bitkiler 

âlemine dahil tüm canlılarda görülebilen bir özellik değildir? 

A) Hücrelerinin dış kısmında selüloz çeper bulundurma 

B) Zemine bağlı olarak yaşama 

C) Tohum ve meyve oluşturma 

D) Polimer sentezi yapabilme 

E) Oksijenli solunum yapabilme”  

Doğru Açıklama: Yanıt olarak “E” seçeneği verilmiştir. Bu yanıt 

doğrudur. Çünkü bazı bitkiler tohum ve bunların bazıları da çiçekli olup 

meyve oluşturabilir. Ancak ökse otu gibi bazı yarı parazit bitkiler 

tamamıyla ağaçlar üzerinde yaşar.  Yarıparazitler fotosentez yapabilir, 

ancak su ve mineralleri diğer bitkilerin canlı vücutlarından alırlar. Ökse 

otları için ideal çimlenme yerleri yine ağaç dallarının kabuklarıdır 

(Hoefnagels, 2018: s.492; Reece vd., 2013: s.798; Sadava vd., 2014: 

s.767). Bunlardan dolayı zemine bağlı yaşama tüm bitkiler için ortak 

değildir. 

 

Tablo 4’deki veriler incelendiğinde, 9.sınıf Biyoloji ders kitabında yer 

alan ünite değerlendirme sorularında bilimsel bilgi, kavram yanılgısı, 

birden fazla cevap, bilimsel kurgu ve ölçme tekniği açısından hataların 

olduğu belirlenmiştir.  

 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Bu araştırmada, Ortaöğretim 9.sınıf Biyoloji ders kitabında yer alan 

konular ve ünite değerlendirme soruların bilimsel içerik bakımından 

incelenmesi ve 9.sınıf Biyoloji ders kitabında yer alan konularda belirlenen 

bilimsel içerik bakımından yanlışların düzeltilmesi amaçlanmıştır.   

Araştırmada, Yaşam Bilimi Biyoloji ünitesinde yer alan ‘‘Bilimsel 

Bilginin Doğası’’ ve ‘‘Biyoloji ve Canlıların Yapısında Bulunan Temel 

Bileşikler’’ konularına yönelik bilimsel hataların olduğu belirlenmiştir. 

9.sınıf Biyoloji ders kitabında “Hipotez ve Teori” kavramları ile ilgili 

çelişkilerin ve bilimsel hataların olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada, 

asit-baz, inorganik bileşikler, organik bileşikler, trigliseritler, enzimler, 

proteinler ve vitaminlerin gerek tanımları gerekse yapılarının 

açıklanmasında bilimsel hataların olduğu belirlenmiştir. Ders kitabında yer 

alan bilimsel hatalı bilgilerin öğrencilerde yanlış öğrenmelere ve kavram 

yanılgılarına neden olacağı düşünülmektedir. Doğan ve ark. (2011) 

tarafından yapılan araştırmada, öğretmenlerin bilimin doğasına yönelik 
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kavram yanılgılarının olduğu ve bu durumun verilen hizmet için 

eğitimlerle düzeltilemediği belirlenmiştir. Alanyazın incelendiğinde, bu 

durumun oluşmasında geleneksel öğretim yönteminde kullanılan teknikler 

ve ders kitaplarının etkili olduğunu gösteren araştırmaların olduğu 

görülmektedir (Bell, 2004; İrez, 2008). Selvi ve Yakışan (2004) yaptıkları 

araştırma sonucunda, üniversite birinci sınıf öğrencilerinin enzimler 

konusunda kavram yanılgılarına sahip olduğunu belirlemiştir. Yılmaz ve 

ark. (2017a) tarafından yapılan araştırmada sonucunda, ders kitaplarında 

yapılan bilimsel hatalar ve ifade yanlışlıkları öğrencilerde alternatif 

kavramların oluşmasına neden olacağı belirtilmiştir. Bu sonuçlar 

araştırmanın bulgularını desteklemektedir. 

Araştırmada,  Hücre ünitesinde yer alan “Canlılığın Temel Birimi 

Hücre” konusuna yönelik bilimsel hataların olduğu belirlenmiştir.  9.sınıf 

Biyoloji ders kitabında yer alan hücre zarından madde geçişi, 

kolaylaştırılmış difüzyon, ozmos ve organellerin yapısı hakkında bilimsel 

hataların, kavram yanılgılarının ve ifade yanlışlıklarının olduğu 

görülmüştür. Yıldırım, Nakiboğlu ve Sinan (2004) tarafından yapılan 

araştırmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının difüzyon ve hücre zarından 

madde geçişi konusunda kavram yanılgılarının olduğu belirlenmiştir. 

Bilen, Köse ve Uşak (2011) tarafından araştırma sonucunda, glikozun 

hücre zarından geçişi ve tespit edilme yöntemiyle ilgili öğretmen 

adaylarının kavram yanılgılarına sahip olduğu belirlenmiştir. Ozmos 

konusuna yönelik alanyazın incelendiğinde yanlış tanımlarının olduğu 

ortaya koyan araştırmalar yer almaktadır (Harman, 2014; Odom ve Kelly, 

2001; Kurt ve Ekici, 2013). Bu durumun oluşmasında ders kitaplarının 

etkisinin oldukça büyük etkisi vardır (Yılmaz ve ark., 2017a). Bu nedenle 

ders kitaplarının bilimsel içerik bakımından incelenmesi gerekmektedir.  

Araştırmada,  Canlılar dünyası ünitesiyle ilgili bilimsel hataların olduğu 

belirlenmiştir. 9.sınıf Biyoloji ders kitabında yer alan canlıların 

sınıflandırılması, embriyonik köken, tür kavramı, ikili adlandırma, bitkiler, 

omurgasız hayvanların sınıflandırılması ve omurgalı hayvanlarda üreme 

şekli ile ilgili bilimsel hatalar belirlenmiştir. Çinici (2011) tarafından 

yapılan araştırma sonucunda ise, lise öğrencilerinin omurgalı hayvanların 

sınıflandırılması ile ilgili alternatif kavramlara sahip olduğu belirlenmiştir.  

Kabapınar (2007) araştırma bulgularında, ilköğretimden lisans düzeyine 

kadar öğrencilerde kavram yanılgılarının olduğunu ve bunun önemli bir 

sebebinin ders kitaplarından kaynaklandığını belirtmiştir. 

Araştırmada 9.sınıf Biyoloji ders kitabında yer alan ünite 

değerlendirme soruları incelenmiş ve bilimsel bilgi, kavram yanılgısı, 

birden fazla cevap, bilimsel kurgu ve ölçme tekniği açısından hataların 

olduğu belirlenmiştir. Yılmaz ve ark. (2017a) tarafından yapılan 

araştırmada, 7.sınıf fen bilgisi ders kitabında yer alan biyoloji ile ilgili ünite 

değerlendirme sorularında bilimsel hataların olduğu belirlenmiştir. Benzer 
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bulgu Yılmaz ve ark. (2017b) tarafından 8.sınıf fen bilgisi ders kitabındaki 

biyoloji konularında da tespit edilmiştir. Gündüz ve ark. (2017) tarafından 

yapılan araştırmada ise, 11.sınıf biyoloji ders kitabı ünite değerlendirme 

sorularında bilimsel bilgi, kavram yanılgısı, birden fazla cevap, bilimsel 

kurgu ve ölçme tekniği açısından hataların olduğu belirlenmiştir. Bu 

sonuçlar araştırmanın bulgularını desteklemektedir. 

Sonuç olarak gerek öğrencilerin gerekse öğretmenlerin ders materyali 

olarak kullandıkları ders kitaplarında olan bilimsel hatalar, kalıcı yanlış 

öğrenmelere, kavram yanılgılarını neden olmaktadır. Bu nedenle eğitim 

sisteminde önemli yere sahip olan biyoloji ders kitaplarının bilimsel 

hatalardan arındırılmalı ve yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.  
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Giriş 

Hz. Peygamber, evrensel bir dinin tebliğcisi olarak Câhiliye 

dönemi denilen bir topluma gönderilmiştir. On üç yıl Mekke’de on yıl 

Medîne’de insanları eğiten Hz. Peygamber, vefat ettiği zaman 

toprakları üç milyon kilometrekarelik bir alana yayılmış bir devletin 

başkanı sıfatıyla “Saadet Asrı” ismiyle maruf bir dönemi geride 

bırakmıştır. Elbette Câhiliye döneminin, Saadet Asrı’na evrilmesinde 

en etkili olan amil, O’nun “Ben bir muallim (öğretmen/eğitimci) olarak 

gönderildim” (Dârimî, Mukaddime 32; İbn Mâce, Mukaddime 17) hadisinde 

bizzat vurguladığı gibi, eğitimcilik yönüdür. 

Hz. Âdem’den günümüze kadar tarihe yön veren mihverin bilgi 

olması, insanların davranışlarını ve stratejilerini sahip oldukları bilgiye 

göre ayarlaması (Dura, 1990: 88); davranışlara yön veren eğitimcinin / 

öğretmenin bilgi düzeyini gündeme getirmektedir. Hz. Peygamber’de 

bu bilginin kaynağı şüphesiz vahiydir. O, bir elmas misali kendisine 

yansıyan bu ışıkları cömertçe yanına yöresine yansıtabilmiştir. 

Hz. Peygamber’in yerleştirdiği vahiy kaynaklı bu eğitimin 

yaslandığı tarihsel sosyokültürel bir arka plân ve yöneldiği verili 

sosyokültürel olgu bulunmaktadır. Eğitim öğretime dair evrensel ilâhî 

mesaj, Hz. Peygamber tarafından işte bu arka plân ve verili durum 

hesaba katılarak davranış diline dökülmüş, somutlaştırılmıştır (Aydın, 

2017: 113).  

Fertleri arasında homojenlik bulunan toplumların, dağılıp 

parçalanmadan hayatiyetlerini sürdürdüğü görülmektedir. Eğitimin 

fertleri asgari müşterekte birleştirmesi gibi bir fonksiyona sahip olması, 

bu noktada etkili olmaktadır (Bilgiseven, 1982: 16). Hz. Peygamber, 

kavmiyetçilik anlayışının kronikleştiği, asabiyet duygularının revaçta 

olduğu toplumu, Hicret sonrasında Medîne’deki uygulamasında 

gördüğümüz gibi “Muâhat” (Kardeşleştirme) sistemiyle birbirleriyle 

ünsiyet kuran, kardeşlik duygularıyla kenetlenmiş bir toplum hâline 

getirmiştir. 

Eğitim her zaman ve mekâna göre farklılık gösteren bir yapıya 

sahiptir. Din, siyaset, ilmî ilerleme ve endüstri durumu eğitimin 
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karakteristiğine doğrudan tesir etmektedir (Bilgiseven, 1982: 15). 

Dolayısıyla Hz. Peygamber’in uyguladığı eğitim, bu etkenlere bağlı 

olarak kendine has bir özelliğe sahip ise de, kendisinin ve görevinin 

özel konumu sebebiyle kendisinden sonraki dönemlere rehber 

olabilecek bir mahiyet arz etmektedir. 

İslâm dininin, dolayısıyla O’nun tebliğcisi Hz. Peygamber’in 

evrensel niteliği, doğal olarak O’nun uyguladığı eğitim anlayışında da 

tesir icra etmiştir. Hz. Peygamber’in uyguladığı eğitimin, bütün zaman 

ve mekânlar için geçerli sabitelerini korumakla birlikte, değişime, 

gelişime hep açık olan boyutları da bulunmaktadır (Aydın, 2017: 113).   

Bu çalışmada Hz. Peygamber’in eğitim anlayışıyla ilgili tespitler 

ve bunların günümüz eğitim anlayışıyla mukayesesi yapılmaya 

çalışılacaktır.   

1.Temel Kavramlar 

Çalışmamızda kullanacağımız konumuzla ilgili başlıca kavramlar 

hakkında bilgi vermemiz, konunun daha iyi anlaşılması için faydalı 

olacaktır.  

1.1.Öğretim/Öğrenme 

Öğretim, belirli bir amaç doğrultusunda, plânlı, düzenli, kontrollü 

olarak okullarda yapılan öğretme faaliyetleridir (Büyükkaragöz - Çivi, 1994: 

29). Öğretimin öğrenmeyle doğrudan ilişkisinden söz edilebilir. 

Öğrenmeyi sağlamak amacıyla gerçekleştirilen tüm etkinlikler, genel 

anlamda öğretim olarak tanımlanabilir (Çıkılı, 2014: 17). Öğrenme ise 

mutlak surette etkiye dayanır ve duyular yoluyla alınan dış etkilerin 

insanın zihninde, anlayışında ve davranışlarında meydana getirdikleri 

değişiklikler olarak ortaya çıkar. Kısaca öğrenme, her türlü etkiye karşı 

bir tepki işidir (Cebeci, 1996: 18). 

1.2.Eğitim 

Eğitim geniş anlamda, bireylerin toplumun standartlarını, 

inançlarını ve yaşama yollarını kazanmasında etkili olan tüm sosyal 

süreçlerdir. Kısaca “istenilen davranışı geliştirme süreci” olarak da 

anlatılabilir (Yücel, 2014). Eğitimin değişik tanımı yapılmakla birlikte 

ülkemizde çoğunlukla Ertürk’ün şu tanımı kabul görmüştür: “Eğitim, 

bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik 

değişiklik meydana getirme sürecidir” (Ertürk, 1994: 12). Görüldüğü gibi 

insanları mükemmellik vasfıyla teçhiz etmek, insanı kendisi ve 

başkaları için bir saadet vasıtası hâline getirmek ve en iyi hayat 

şartlarını temin edebilmek gibi gayeleri hedefleyen eğitim; yetişkin 

nesiller tarafından, sosyal hayata hazır olmayanlara tatbik edilen bir 

tesirdir (Bilgiseven, 1982: 15-16). Bireyde davranış değişikliği yapması, her 
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yerde yapılabilir olması (Demirel, 2015: 10) eğitimin en belirgin iki 

özelliğidir. 

Konumuzla ilgisi olan bir kavram da terbiyedir. Terbiye “insana 

olumlu tavır ve davranışlar kazandırarak onu bulunduğu seviyeden 

daha üst bir seviyeye ve mükemmel bir insan durumuna getirmektir” 

(Cebeci, 1996: 16) şeklinde tanımlanmaktadır.  

1.2.1.Formal (Kontrollü) Eğitim 

Belli amaç, plân ve programlara göre yürütülen, okul öncesinden, 

yüksek öğretime kadar devam eden sistemli eğitimleri bu kategoriye 

sokmamız mümkündür (Cebeci, 1996: 17). Amaçlı, programlı, plânlı 

olması formal eğitimin temel nitelikleridir (Çıkılı, 2014: 8). 

1.2.2.İnformal (Kontrolsüz) Eğitim 

Herhangi bir plân dâhilinde olmayan doğal ortamda kendiliğinden 

gerçekleştirilen süreçtir (Çıkılı, 2014: 8). Din eğitimi açısından, dolayısıyla 

çalışmamız açısından informal eğitim son derece önem arz etmektedir.  

1.2.3.Örgün Eğitim 

Örgün Eğitim, bireyin yetiştirilmesini esas alan sistemli, düzenli, 

sürekli ve yaş seviyeleri göz önüne alınarak gerçekleştirilen eğitim 

faaliyetleridir (Cebeci, 1996: 17). 

1.2.4.Yaygın Eğitim 

Hayat boyu yapılan eğitim süreci diyebileceğimiz yaygın eğitim, 

örgün eğitim haricindeki her türlü eğitim faaliyetlerinin tümüne verilen 

genel bir isimdir (Kocatepe, 1999: 18-19). Yaygın eğitim, her yaştaki ve 

eğitim düzeyindeki kişilere hitap etmekte, kişilerin ihtiyaçları, ilgi, 

istek ve istidatları doğrultusunda, ihtiyaç duydukları zamanlarda 

plânlanarak yürütülmektedir. Bu eğitimin bireyin ekonomik, toplumsal 

ve kültürel gelişimlerini sağlayacak nitelikte olması gerekmektedir 
(Çıkılı, 2014: 11). 

2.Hz. Peygamber Dönemi’nde Eğitim Faaliyetleri 

Devlet başkanı, milliyetlerin şekillerine şahsiyet veren bir eğitimci 

olmak zorundadır (Eflâtun, 1971: 150; Bayraklı, 1983: 152). İnsanın 

ruh ve aklını olgunlaştırıp ilerletmesi, kemale erdirdiği insanların 

sayısını çoğaltması, getirdiği hüküm ve terbiyenin yararlı olup 

insanların bütün ihtiyacını karşılaması, asırlarca semere vermesi ve 

insanoğlunun ona daima muhtaç olması da devlet başkanının bu 

görevini tam olarak îfa ettiğinin göstergeleridir (Saîd Havva, 1990: 203).  

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in eğitimcilik yönünü incelediğimiz 

zaman, O’nun mükemmel bir eğitimci olduğu sonucuna ulaşırız. 

Şüphesiz O’nun bu başarısında uyguladığı eğitim metodunun tesiri 
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vardır. Allah-ü Teâlâ tarafından gönderilen bütün Peygamberler, hak 

davalarında metotlu bir şekilde çalışmışlar, davetlerini usulüne uygun 

bir şekilde yürütmüşlerdir. Rasûlüllah davetinde yaşayışıyla, 

davranışıyla ve sözleriyle en geçerli metotları uygulamıştır (Önkal, 1983: 

278-279).  

2.1.Eğitim Faaliyetlerinin Gelişim Süreci ve Eğitim Konuları 

 Hz. Peygamber Mekke’de on üç yıl tebliğ faaliyetini sürdürdü.  

Mekke’de henüz devlet kurulamadığı için Müslümanlar zaman zaman 

müşriklerin baskısıyla karşılaşıyorlardı. Hz. Peygamber, Hz. Ömer’in 

Müslüman olmasından sonra her ne kadar açıktan İslâm’ı tebliğ etse de, 

özellikle kimsesi olmayan Müslümanlar açısından tehlikenin 

mevcudiyeti temkinin elden bırakılmamasını gerektiriyordu. Bu 

dönemde eğitim mekânı olarak Darü’l-Erkâm’dan başka herhangi bir 

özel mekân yoktu. Hz. Peygamber’in ana eğitim merkezi burası 

olmakla beraber, ev ziyaretleriyle, hatta şehre çeşitli maksatlarla gelen 

misafirlerle yaptığı görüşmelerle tebliğ faaliyetlerini sürdürmüştür. 

Mekke’de ciddi eğitim kurumlarının olmaması, Hz. Peygamber’in 

zorunlu olarak yaygın eğitim modelini tatbik etmesine sebep olmuştur. 

Bu bağlamda O’nun uygulamalarını şu yollarla gerçekleştirdiğini 

söyleyebiliriz. 

2.1.1.Aile Fertlerini ve Yakın Arkadaşlarına Tebliğ Yapması 

Hz. Peygamber eğitime ilk defa kendi evinde başladı (Özbek, 1991: 

23). Hz. Peygamber’in eşi Hz. Hatice, ilk iman eden kişidir. Hz. 

Hatice’den sonra kızları da iman etmiştir (İbn Hacer, 1328: I/27-28, Ziriklî, 

1953-1959: VII/86). Hz. Peygamber, aile eğitimine gerekli önemi vermiş, 

faaliyetlerinin hiçbir aşamasında ailesinden herhangi olumsuz bir 

davranış görmemiş, aksine her daim onların desteklerini görmüştür.  

Hz. Hatice’den sonra Hz. Peygamber’e ilk iman eden kişiler Hz. 

Ali, Hz. Peygamber’in evlâtlığı Zeyd b. Hârise, Hz. Peygamber’in 

yakın arkadaşı Hz. Ebûbekir idi (İbn Hişâm, 1936: 262-263; Fesevî, 1999: III/ 

283). 

Gerek ailesi, gerek yakın arkadaşları Hz. Peygamber’in çekirdek 

kadrosunu oluşturmuşlar; diğer insanlara ulaşma konusunda da Hz. 

Peygamber onların desteğini görmüştür. Nitekim Hz. Ebûbekir’in 

gayretiyle, Mekke’nin önemli simalarından; Osman b. Affân, 

Abdurrahman b. Avf, Sa’d b. Ebî Vakkâs, Zübeyr b. Avvâm, Talha b. 

Ubeydullah gibi şahsiyetler Müslüman oldular (İbn Hişâm, 1936: I/269; İbn 

Sa’d, t.s: III/ 100, 124; İbn Hacer, 1328: I/545, II/229, 467). 
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2.1.2.Dârü’l-Erkâm’da Eğitim Vermesi 

Mekke döneminde gerçekleşen on üç yıllık tebliğ faaliyetlerinin 

ilk üç yılında faaliyetler gizlilik içerisinde yürütüldü (İbn Hişâm, 1936:  

I/280; İbn Sa’d, t.s: I/199)  Tebliğin merkez binası olarak Erkâm b. Ebi’l-

Erkâm’ın “Dârü’l-Erkâm” adıyla meşhur evi kullanıldı (İbn İshâk, 1981: 

126). Müslümanlar bu evde gizli gizli toplanırlar, yeni dinin 

prensiplerini öğrenirler, Kur’ân okurlardı (Özbek, 1991: 23). Burada İslâmî 

faaliyetlerin temel direği mesabesinde birçok değerli sahâbî yetişti. 

Çoğu genç olan bu muhataplar, bir anlamda Hz. Peygamber’in 

tedrisinden ilk geçen kişiler idiler ve O’nun çekirdek kadrosunu 

oluşturdular. Bunlardan biri olan Mus’ab b. Umeyr, Medîne’ye 

yapılacak Hicret’in bir anlamda alt yapısını hazırlamış, orada ciddi bir 

eğitim faaliyeti sürdürmüştür. 

2.1.3.Evinde Toplantı Tertiplemesi 

Cenâb-ı Hak: “Önce yakın akrabalarını uyar” (Şuara, 26: 214) 

ayetiyle, Hz. Peygamber’e hedefini gösterince O, Abdülmuttalib 

ailesini, Ebû Leheb de dâhil, bütün amcalarını evinde vereceği ziyafete 

davet etti. Yemekler yendikten sonra Rasûlüllah, esas maksadını onlara 

açıkladı: “Hiç kimse kavmine, size getirdiğim şeyden daha hayırlısını 

getirmemiştir. Dünyanızı da, ahiretinizi de garanti altına alacak hayırlı 

bir şey getiriyorum. Bana yardımcı olmayı, Cennet kazanmayı hanginiz 

ister?” buyurdu (İbn Sa’d, t.s: I/187; Taberî, 1968, II/320-321). O’nun bu 

teklifine o sıralarda çocuk yaşta olan Hz. Ali’den başkası olumlu cevap 

vermedi. Ama O, buna rağmen eğitim faaliyetlerini sürdürdü.   

2.1.4.Halkın Toplandığı Yerlerde Eğitim 

Hz. Peygamber, insanların toplandığı panayır gibi yerlere bizzat 

gidip insanlara hakikati anlatmıştır. Şu rivayetten bunu anlayabiliyoruz. 

Kinâne oğullarından birisi şöyle demiştir: Rasûlüllah’ın, Zülmecaz 

panayırında gezdiğini ve şöyle dediğini görüp işittim: “Ey insanlar! 

Lâilâheillallah deyin ki, kurtuluşa erin” (Said Havva, 1987: 129). 

2.1.5.Hac Mevsiminden Yararlanması  

Evrensel bir dinin tebliğcisi olarak Hz. Peygamber, yaptığı tebliği 

Mekke şehriyle sınırlandırmadı. Özellikle Hac mevsiminde başka 

yerlerden gelen misafirlerle görüşerek onlara İslâm’ı tebliğ etti. Aris b. 

Hâris, babasıyla birlikte hac için Mina’da bulunduğu bir sırada Hz. 

Peygamber’in insanlara tebliğ yaptığını, insanların O’nu reddettiğini 

nakletmektedir (Said Havva,1987: 129). Misafirlerin menfi tavır 

takınmalarında Mekke’deki Ebû Leheb, Ebû Cehil gibi müşriklerin 

onlara yaptıkları telkinler etkili olmuştur. 
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2.1.6 Mekke Dışına Bizzat Yolculuk Yapması 

Hz. Peygamber, her fırsatta eğitim yapacağı bir ortam aradı. 

Mekke’de tam manada bu ortamı bulamayınca, Mekke dışına yolculuk 

yaptı. Bi’setin 10. yılı şevval ayında evlâtlığı Zeyd b. Hârise’yle (İbn 

Sa’d, t.s: I/211; İbn Kuteybe, 1987: 66) bazı akrabalarının bulunduğu, 

Arabistan yarımadasının önemli şehirlerinden biri olan Tâif’e gitti (İbn 

Hişâm, 1936: II/60); ancak orada da kendisine destek veren olmadı, hatta 

taşlandı. Dinlenmek için girdiği bahçede kendisine üzüm ikram eden 

Addâs’la konuşması neticesinde onun Müslüman olması tesellisi oldu 

(İbn Hişâm,1936: II/ 30-31). Burada kan revan içerisinde olduğu hâlde bile 

Addâs’a tebliğ yapması, O’nun görev/sorumluluk anlayışını ortaya 

koyması açısından önemli bir husustur. 

2.1.7.Medîne’ye Öğretmen Göndermesi 

Hz. Peygamber, Tâif’te umduğunu bulamayınca Mekke’ye döndü. 

Bir gün İslâm’ı tebliğ maksadıyla dolaşırken başlarını kazıtıp, ihramdan 

çıkan Yesribli (Medîneli) Es‘ad b. Zürâre, Avf b. Hâris, Rafi’ b. Mâlik, 

Kutbe b. Âmir, Ukbe b. Âmir, Câbir b. Abdullah adlı kişilerle karşılaştı; 

onlara kendisini tanıttı. Onlar Yesrib’teki Yahudilerin dostları olan 

Hazrec kabilesine mensup kişilerdi. Rasûlüllah onlara: “Akraba 

sayılırız, otursanız da biraz konuşsak” dedi. Onlar, teklifi kabul ettiler. 

Rasûlüllah onlara İslâm’ı tebliğ etti ve bu kişiler İslâm’a girdiler (İbn 

Hişâm, 1936: II/71-72; İbn Sa’d, t.s:/ I 217-219; İbn Kayyım el-Cevziyye, 1989: I/128). 
Bu karşılaşmanın akabinde gerçekleşen Akâbe biatleri, tebliğ 

faaliyetlerini Yesrib’e (Medîne’ye) yönlendirdi. 

Medînelilerin talebi üzerine Hz. Peygamber onlara, Dârü’l-

Erkâm’da yetişen Müslümanlar içinde, gerek hitabet yönünden, gerekse 

yakışıklılık, anlayış ve kabiliyet yönünden en iyileri olan genç sahâbî 

Mus‘ab b. Umeyr’i gönderdi (İbn Hişâm, 1936:  II/76; İbn Sa’d, t.s: I/220). 

Mus‘ab b. Umeyr, Yesrib’e geldiği zaman Yesriblilerden 40 kişi 

Müslüman olmuştu. O, Es‘ad b. Zürâre ile birlikte tebliğe kabile 

reislerinden başladı. Evs kabilesinin reisi Sa’d b. Muaz ile maiyetinde 

birçok kişi bulunan diğer bir reis Üseyyid b. Hudayr’ın Müslüman 

olmaları, işlerini kolaylaştıracaktı. Es‘ad b. Zürâre ile Mus‘ab b. 

Umeyr, Benû Zafer’deki evlerden birinde sohbet ederlerken, Üseyyid 

b. Hudayr elinde harbesiyle çıkageldi. 

“Maksadınız nedir? Bir takım zayıf, bilinçsiz kişileri kandırıp, 

yoldan çıkarıyorsunuz!” dedi. Mus‘ab b. Umeyr: 

“Hele biraz soluklanınız, oturunuz da, maksadımızı sana 

açıklayalım” dedi. Üseyyid, maksatlarını öğrenmek amacıyla oturdu.  
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Mus‘ab, ona İslâm’ı anlatıp, Kur’ân-ı Kerîm’den bazı bölümleri 

okudu. Okunan Kur’ân-ı Kerîm’in engin belâğat ve fesahatı Üseyyid’i 

derinden etkiledi. 

“Bu ne güzel şey. Bu dine girmem için ne gerekiyor” dedi. 

Mus‘ab ve Es‘ad ne yapması gerektiğini söylediler. Üseyyid, 

Kelime-i Şehadet’i getirip Müslüman oldu ve: “Ben, gidip hemen size 

birini göndereyim. Şayet o da İslâm’ı kabul ederse, bu şehirde hemen 

hemen herkes kabul eder” dedi. Sonra birini göndermek üzere kalkıp 

gitti. 

Bir müddet sonra içeriye Sa’d b. Muaz girdi. Sa’d, aynı zamanda 

Es‘ad’ın teyzesinin oğluydu. Sa’d, Es‘ad’a hitaben: 

“Ey Es‘ad! Şayet akrabam olmasaydın kabilemiz içine soktuğunuz 

kötü işlere sabredemezdim” dedi. Mus‘ab hemen söz aldı. 

“Bir müddet oturup bizi dinleyiniz. Şayet anlattıklarımız size 

uygunsa kabul edersiniz; anlattıklarımızı beğenmezseniz size bu 

konuda ısrar etmeyiz” dedi.  

Sa’d, anlatacaklarını dinlemek üzere oturdu. Mus‘ab, ona önce 

İslâm’ı anlattı. Sonra bir miktar Kur’ân-ı Kerîm okudu. Kur’ân-ı 

Kerîm’i dinlerken Sa’d’ın yüz hatlarında iman nûru belirmeye başladı. 

O da, İslâm’la şereflenenler arasına katıldı (İbn Hişâm, 1936:  II/77-78; İbn 

Sa’d, t.s: I/420; İbnü’l-Esîr, 1966: II/97-98). 

Sa’d ve Üseyyid’in İslâm’a girmeleri Yesrib’te İslâm’ın çığ gibi 

büyümesine sebep oldu. Onlar kabilelerinin toptan Müslüman 

olmalarını sağladılar. Bu haberler Mekke’ye ulaştığı zaman 

Müslümanlar büyük bir mutluluk duydular. Bu sebeple, bu yıla “sevinç 

yılı” anlamına gelen “senetü’l-ibtihat” adı verildi. 

Mus‘ab b. Umeyr, Yesrib’teki çalışmalarının ürününü kısa 

zamanda, fazlasıyla almış; Yesrib’te bulunan Evs ve Hazrec kabileleri 

Müslüman olmuştu. Mus‘ab’ın başkanlığında Evs ve Hazrec 

kabilelerinden 73 erkek ve iki kadın (Önkal, 1989: II/211) haccetmek için 

Mekke’ye geldiler. 

Mus‘ab b. Umeyr’in bu başarısı şüphesiz Hz. Peygamber 

tarafından kendisine verilen eğitimle ilgilidir.  

2.1.8.Devlet Himayesi’nde İlmî Faaliyetlere Başlaması:   

Ashâb-ı Suffa 

Toplumların farklı yapısı eğitimin fonksiyonunu da farklılaştırır. 

Ancak her ne kadar özellikle sosyal fonksiyonlar açısından bu farklılık 

söz konusuysa da, zaman ve mekân bakımından bazı ortak yönlerinin 

olduğu da inkâr edilemez (Celkan, 2016: 40).  
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Hicret’in akabinde Medîne’de kurulan İslâm devletinde, ibadet 

merkezliğinin yanında devlet merkezi olma hüviyeti de taşıyan 

Mescid’in hemen bitişiğinde yapılan Suffa, Medîne’de uygulanacak 

yaygın eğitimin yanı sıra örgün eğitime de geçileceğinin habercisi oldu. 

Mescid’in kuzey duvarında, hurma dallarıyla bir gölgelik ve 

sundurma yapıldı. Buraya Suffa, burada kalan kişilere de Ashâb-ı Suffa 

denildi. Burada Medîne’de kavim ve kabileleri bulunmayan, barınacak 

bir eve sahip olmayan sahâbîler yatıp kalkıyorlar, bir taraftan da ilimle 

uğraşıyorlardı (Buhârî, Salât, 58; İbn Sa’d, t.s: I/255; Baktır, 2009;  Köten, 1994). 

Suffa, Müslümanlardan iki sınıf için yapılmıştır. Bunlardan 

birincisi, Medîne’ye hicret edip, Medîneli kardeşlerini rahatsız 

etmemek isteyenlerdir. Diğeri ise bekâr oldukları için hayatlarını 

Kur’ân-ı Kerîm ve Peygamber yolunda hizmete bağlamak isteyenlerdir. 

Suffa Ehli’nin sayıları azalabildiği gibi, çoğalabilirdi de. 

İçlerinden evlenen, ölen, sefere çıkan olursa sayıları azalırdı. Bunlar 

namazlarını çoğunlukla Hz. Peygamber’le kılarlardı. Gecelerini 

namazla, Kur’ân okumakla, ders görmekle geçirirler; gündüzlerini de 

yiyecek temin etmek maksadıyla su taşıyarak, odun toplayıp satarak 

geçirirlerdi (Buhârî, Salât, 58; İbn Sa’d, I, 255). Suffa Ehli, yoksul 

sahâbîlerden oluşmaktaydı. Giyecek elbiseleri ihtiyaçlarını tam olarak 

karşılamıyordu. Bu sebeple edep yerlerinin açılmaması için, 

peştamallarını elleriyle devamlı sıkıca tutarlardı.  

Görüldüğü gibi burada iki önemli husus dikkati çekmektedir. İlki 

İslâm’ın ilme verdiği değerdir ki, gerek Hz. Peygamber, gerek 

sahâbîleri buna son derece ehemmiyet göstermişlerdir. Zira İslâm’ın 

nazarında, ilimsiz amel, hiçbir değer ifade etmez. Diğer önemli nokta 

ise İslâm’ın, çeşitli mazeretler uydurarak kişilerin tembelliğe 

sürüklenmesine karşı olduğu, devamlı maddî-manevî sahada çalışmayı 

teşvik ettiği hususudur. Ashâb-ı Suffa’nın yaşayış tarzı bunun en güzel 

örneğini teşkil eder. 

Ashâb-ı Suffa’nın sayıları ortalama 70 olarak bilinir. Bunların 

hepsi bazen bir öğreticinin başında toplanarak sabaha kadar ders 

görürlerdi (Ahmed b. Hanbel, III, 137). Sayıları hakkında 10, 30, 70, 90, 400 

şeklinde değişik rivayetler vardır (Köten, 1994). Sayının fazla olamaması 

mekânın kısıtlı olmasıyla alâkalı olmalıdır. Bu sebeple Hz. Peygamber, 

Medîne’nin bazı mahallelerinde günümüz anlamında ilkokul yahut 

hazırlık okulları diyebileceğimiz çok sayıda küttâb açtı (Önkal, 1983: 251).  

Hz. Peygamber’in, Suffa Ehli’ni yetiştirmesi, devrindeki en büyük 

ilim yuvasını, en büyük üniversiteyi kurması demektir. Hatta bu, 

günümüz için de geçerlidir. En mükemmel üniversitenin temelini Allah 

Rasûlü atmıştır dersek, mübalâğa olmaz. Burada araştırıcı, eğitici, 
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öğretici kimselerin yetişmesi ve ideallerinin de ilim olması, bizi bu 

sonuca götürür. Nitekim Ashâb-ı Suffa arasından büyük Kur’ân 

öğretmenleri ve müfessirler muhaddisler, müçtehitler, kumandanlar, 

idareciler ve sahâbe içinde temayüz eden birçok kişi Suffa ehli 

içerisinden çıkmıştır (Baktır, 2009;  Köten, 1994; Aksoy, 2010).  

Ashâb-ı Suffa’nın ihtiyaçlarını Hz. Peygamber karşılamış, bu 

konuda ashâb yardım etmiş, onlara Beytülmal gelirlerinden tahsisat 

ayrılmış, kendileri de kabiliyetlerine göre çalışmışlardı. Hz. Peygamber 

kendisine gelen hediyeleri onlar arasında paylaştırırdı (Tirmîzî, Kıyâme, 

36; Ahmed b. Hanbel, II, 15). Fakat bunlar hiçbir zaman yoksulluklarını 

bahane ederek, hallerinden şikâyetçi olmamışlar, dilenmemişler, 

kendileri de güçleri nispetinde çalışmışlardır. 

Mescitlerde de yüksek seviyede tahsil veriliyordu. Mahreme b. 

Nevfel’e ait Dârü’l-Kurrâ olarak bilinen Abdullah b. Ümmü 

Mektûm’un misafir olduğu ve derslere devam ettiği ev, Hz. Peygamber 

devrinde Kur’ân-ı Kerîm için ileri seviyede ihtisas okullarının mevcut 

olduğunu ortaya koymaktadır (Önkal, 1983: 251). Ancak tüm bu çabalarına 

rağmen Hz. Peygamber eğitim öğretim verecek öğretmen sıkıntısı 

çekmiş, bu açığı kapatmak için kâfirlere okuma yazma talimi tevdi 

ettiği gibi, Yahudilere ait okullara okuma yazma öğrenmeleri için 

Müslüman çocukları da göndermiştir (Önkal, 1981: 251).  

2.1.9.Civar Bölgelere Tebliğciler Gönderilmesi 

Hz. Peygamber, ilim halkasında yetiştirdiği çekirdek kadrosunda 

bulunan yetkin kişileri etraftaki bölgelere göndermiştir. Esasen O’nun, 

civar kabilelere gönderdiği seriyyelerin aslî görevi, onlara İslâm’ın 

öğretilmesi idi. Şu rivayet konuyla ilgili fikir vermektedir. Bir gün Hz. 

Peygamber Abdurrahman b. Avf’ı yanına çağırttı, ona: “Hazırlığını 

yap, seni bir seriyye ile göndereceğim” dedi. O, yola çıktı, arkadaşlarına 

yetişti. Dûmetü’l-Cendel’e kadar gittiler. Şehre girince halkı üç gün 

İslâm’a davet etti. Üçüncü gün Hristiyan lider Esbağ b. Amr, Müslüman 

oldu…” (Said Havva, 1987: 132).  

2.1.10. Evrensel Açılım: Hükümdarlara İslâm’a Davet 

Mektuplarının Gönderilmesi 

Hz. Muhammed (s.a.v.)’den önce görevlendirilen Peygamberler, 

sadece belirli bir kavme gönderilmişlerdi. Hâlbuki O, bütün insanlığa 

gönderildi. Yani O’nun Peygamberliği umumîdir, evrenseldir. Bu 

sebeple O, İslâm’ı sadece Arabistan sınırları içinde tebliğ etmekle 

kalmamış aynı zamanda, Arap yarımadasının dışında kalan bütün 

insanlık âlemine İslâm’ı yaymak için büyük gayret sarf etmiştir. 

Bunun içindir ki Hudeybiye anlaşmasıyla sakin bir ortama kavuşan 

Hz. Peygamber, bu rahat ortamda devlet başkanlarına, İslâm’a davet 
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mektupları göndermeyi düşündü. Ashâbtan bazı kişileri, bu mektupları 

götürmeleri için tespit etti (Taberî, 1968: /II, 644-646). 

2.2.Başlıca Eğitim Konuları 

Mekke döneminde eğitim konuları, Hz. Peygamber’e gelen 

vahiyler doğrultusunda, özellikle Allah’ın varlığına ve birliğine, 

kendisinin Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna ve ahirete imana yönelikti. 

İnanç esaslarının, yaratılış ve ölüm konularının işlenmesi sahâbenin 

imanının pekişmesini sağlıyordu. Bu dönemde müşriklerin 

Müslümanlara uyguladıkları baskılar, Müslümanların bir kısmının Hz. 

Peygamber’in izniyle Habeşistan’a hicret etmelerine sebep oldu. Gerek 

hicret eden, gerekse şehirde kalmaya devam edip işkence gören 

Müslümanların, ciddi anlamda sabır eğitimi aldığı söylenebilir. 

Medîne döneminde İslâm devletinin kurulması ve Ashâb-ı 

Suffa’nın teşekkülü eğitimin sadece yaygın eğitim olarak değil, aynı 

zamanda örgün eğitim şeklinde sürdürülmeye başlanmasını sağlamıştır. 

Dolayısıyla Medîne döneminde eğitim konularında değişiklikler dikkati 

çekmektedir. Başta sistemli bir şekilde Kur’ân eğitimi verilmeye 

başlanmıştır. Medreseler gibi Kurraların kalacağı mekânların tahsisi 

yapılmış, taşraya Kur’ân öğreticileri gönderilmiştir. Kadın erkek ayrımı 

yapılmaksızın okuma yazma öğretimine, hat ilmine önem verilmiştir. 

Şiir, ensâb, ferâiz, ilmi nücûmla ilgili konular teşvik edilmiştir. “Hz. 

Peygamber’in sabaha kadar ashâbına İsrailoğullarını anlattığına ve 

sadece farz namaz için ara verdiğine” (Ebû Dâvûd, İlim, 11) dair nakledilen 

hadis, Tarihî konulara da ağırlık verildiğini göstermektedir (Kettânî, 1993: 

108, 110-112, 122,153). Küttâblarda verilen eğitim okuma-yazma, basit 

matematik, biraz şiir ve tarih bilgileri, aşağı seviyede Kur’ân ve hadis 

bilgilerine yönelik idi (Önkal, 1983: 251).  

3.Öğretim Yöntemleri 

Yöntem, bir amaca ulaşmak için takip edilen mantıklı, düzenli yol 

demektir. Yöntemi oluşturan işlemleri kapsayan teknik ise, herhangi bir 

şeyi yapmak için izlenen veya yeniden bir şeyi oluşturmayı amaçlayan 

bir yoldur (Büyükkaragöz-Çivi, 1994: 69-72). Hz. Peygamber, eğitim 

öğretimde verimli sonuç alabilmek için birçok yöntem kullanmıştır. 

Her ne kadar o dönemlerde günümüzdeki gibi isimlenen yöntem yok 

ise de, muhteva ve uygulama şekillerine baktığımızda, modern dünyada 

kullanılan eğitim öğretim yöntemlerinden birçoğunun Hz. Peygamber 

tarafından kullanıldığını görürüz.   

3.1.Bireysel Eğitim 

Bir konuyu yaparak ve yaşayarak öğrenme esası üzerine kurulan 

bu yöntem, uygulama, analiz ve sentez düzeyinde davranışların 

kazandırılmasında kullanılmaktadır (Şişman, 2017: 16). Toplum içinde 



247 
 

bireysel yeteneklerin küçük yaşta tespit edilmesi ve sağlıklı bir eğitim 

vererek geleceğe yönelik eğitimden geçirilmesi önemli bir husustur. 

Hz. Peygamber, bireysel eğitimi ihmal etmemiştir. O, Enes b. Mâlik’i 

küçük yaşta yanına almış, eğitmiş (Müslim, Fedâil, 52, 54) ve onu geleceğe 

hazırlamıştır. Nitekim Hz. Peygamber’den en çok hadis rivayet eden ve 

bu hadislerin günümüze ulaşmasını sağlayan sahâbeden biri de Enes’tir. 

Hz. Peygamber’in, Hz. Ali, Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer gibi temayüz etmiş 

kişileri de bireysel eğitime tâbi tuttuğunu söyleyebiliriz. Zira 

kendisinden sonra devlet yönetimine gelen bu sahâbîler, yönetimlerinde 

Hz. Peygamber’den bizzat öğrendiklerini uygulamanın gayretlerini 

vermişlerdir. 

3.2.Anlatma (Takrir) Yöntemi 

Geçmişi çok eskilere dayanan geleneksel yöntemlerden biri olan 

anlatım yöntemi, sunuş yoluyla öğretme stratejisine dayanmaktadır. Bu 

yöntem daha çok, muhatabı güdülemede, bir konunun açıklanmasında, 

özetlenmesinde ve değerlendirilmesinde kullanılır (Güven, 2008: 261; 

Demirel, 2015: 78 ). 

Hz. Peygamber’in şahsiyeti çok yönlü idi. Her makamın, konumun 

kendine mahsus bir konuşma tarzı olması hasebiyle O’nun, bazen bir 

vaiz, bir müftü, bir hâkim, bir öğretmen, bir terbiyeci, bir aile reisi, 

bazen bir diplomat, bir komutan bir fatih gibi konuşma tarzı olmuştur. 

O, hangi konumda olursa olsun, ashâbına devamlı surette alçak gönüllü 

bir kardeş, şefkatli bir öğretmen, merhametli bir baba gibi davranmıştır 
(Tirmîzî, 1997: 86).  

Hz. Peygamber: “Ben, Arab’ın en fasihiyim. Bunu övünmek için 

söylemiyorum. Ben bu saf dili Benû Sa’d kabilesinden -sütannesi 

Halime’nin kabilesi- öğrendim” (İbn Hişâm, 1936: I/ 176) sözleriyle dile 

hâkimiyetini vurgulamıştır. O: “Ben az söyleyerek, çok manalar ifade 

edici “cevâmiü’l-kelim” olarak gönderildim” (Buhârî, Cihad,122, Ta’bir, 22) 

ifadeleriyle anlatım şeklini ortaya koymuştur.  

Hz. Peygamber’in uygulamalarına baktığımızda, onun her zaman 

insanlarla iyi bir iletişim kurduğunu görmekteyiz. Hz. Peygamber her 

zaman ağır ağır, tane tane konuşur, yumuşak ve ikna edici bir üslup 

kullanır, düşmanlarıyla bile konuşarak problemlerini çözmeyi tercih 

ederdi (Erol, 2009: 44). 

Hz. Peygamber, ashâbına Kur’ân’ın çoğunun yorumunu yapmıştır 

(Kettânî, 1993: III/42) O, anlatım yöntemini kullanırken, muhataplarının 

rahatlıkla anlayabilecekleri bir üslup kullanmış, harf ve kelimeleri ayırt 

ederek açık konuşmuştur. Öyle ki dinleyenler sanki konuştuklarını 

ezberleyebilirlerdi. O’nun konuştuğu kelimelerde fazlalık, eksiklik 

olmaz, muhatabı sıkmaz, hakir görüp incitmezdi (Tirmîzî, 1997: 86). O, 

bazen anlaşılması için bir kelimeyi üç kez tekrar ederdi (Buhârî, Edeb 29; 
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Müslim, İmân 73). Hz. Peygamber, çok ayrıntıya girmez, vermek istediği 

mesajı “efradını câmi, ağyarını mani” bir tarzda verirdi. İyilik ve 

günahın ne olduğunu soran birisine verdiği: “İyilik ahlâk güzelliğidir. 

Günah ise içine sinmeyen ve insanların bilmesini istemediğin 

şeydir” (Müslim, Birr, 14-15) cevabı bu hususa bir örnek teşkil etmektedir. 

3.3.Soru - Cevap Yöntemi 

Sözel etkileşime dayalı bir yöntem olan Soru-Cevap yöntemi, 

yaygın olarak kullanılan, düşünme alışkanlıklarını geliştirmeyi 

hedefleyen bir yöntemdir (Güven, 2008: 263). 

İbn Abbâs’a, sahip olduğun ilmi nasıl elde ettin? diye sordukları 

zaman o: “Soran bir dil ve kavrayan bir kalple” cevabını vermiştir. 

(Kettânî, 1993: III/131) Hz. Peygamber’in en önemli eğitim yöntemlerinden 

biri de, muhataplarının dikkatlerini celbetmek ve vereceği cevabın 

unutulmamasını sağlamak amacıyla başvurduğu istivcâb denilen soru-

cevap yöntemi idi. Bazen ashâba bir soru sorar, aldığı cevaptan sonra 

esas cevabı kendisi verirdi. Nitekim bir gün ashâba “sizce iflâs eden kişi 

kimdir” diye sordu. Muhatapların verdiği “malını mülkünü kaybetmiş 

kimsedir” cevabından sonra: “müflis o kimsedir ki; kıyamet günü 

namazı, orucu ve zekâtıyla gelir. Fakat birine küfrettiği, diğerinin 

kanını döktüğü, bir diğerinin de malını yediği için, sevabı, hasenatı, ona 

buna buna dağıtılır. Sevapları tükenir, başkalarının günahları da ona 

aktarılır da cehenneme girer” açıklamasını yaptı (Müslim, Birr, 59).  

Benzer bir hadis de şöyledir. Hz. Peygamber ashâba: “Ne dersiniz? 

Birinizin kapısının önünde bir nehir olsa da, o kimse her gün bu nehirde 

beş defa yıkansa, kirinden bir şey kalır mı?” diye sordu. Sahâbîler: O 

kimsenin kirinden hiçbir şey kalmaz, dediler. Hz. Peygamber: “Beş 

vakit namaz, işte bunun gibidir. Allah beş vakit namazla günahları silip 

yok eder” dedi (Buhârî, Mevâkît 6; Müslim, Mesâcid 283; Nesâî, Salât 7). 

Bazen sahâbe bizzat Hz. Peygamber’e soru sorar O da uygun bir 

üslupla cevap verirdi. Hudeybiye Barış Anlaşması yapıldıktan sonra 

Medîne’ye dönüş yolunda Fetih sûresi nazil oldu. Bu sûre 

Müslümanların hissiyatını tamamen izah etmekte ve anlaşmadan ileride 

Müslümanların kazançlı çıkacaklarını haber vermekteydi: “Biz Sana 

apaçık bir fetih yolu açtık” (Fetih, 48:1).  

Ashâbtan bazıları: “Ya Rasûlallah, Hudeybiye Müsalâhası bir fetih 

midir?” diye sordular.  O:  “Evet, yemin ederim ki bu anlaşma, bir 

fetihtir” (İbn Sa’d, II, 105) cevabını verdi. 

Bir cuma günü Hz. Peygamber minberde konuşurken, bir adam 

mescide girdi ve O’nun konuşmasını keserek “Ey Allah’ın Rasûlü, 

kıyamet ne zaman kopacak?” diye sordu. Sahâbe, soruyu soran kişiye 

susmasını işaret ettiyse de o, aynı soruyu üç kez tekrarladı. Hz. 



249 
 

Peygamber, namazı kıldırdıktan sonra “Kıyametin ne zaman 

kopacağını kim sormuştu?” diye sordu. Adam, “Benim, ey Allah’ın 

Rasûlü” dedi. Hz. Peygamber: “Kıyamet için ne hazırladın?” deyince, 

adam: “Doğrusu çok amelim yok. Ama ben Allah ve Rasûlü’nü 

gerçekten seviyorum” dedi. Hz. Peygamber de: “Kişi sevdiğiyle 

beraberdir, sen de sevdiğinle beraber olacaksın” cevabını verdi  (Tirmîzî, 

Zühd, 50). 

Hz. Peygamber soru-cevap yöntemini iman etmeyenlere de 

kullanmıştır. Hz. Peygamber Safa tepesine çıkarak bütün gücüyle “Ya 

sabahah!” diye haykırdı. Etrafına toplananları: “Ey Fihr oğulları, ey 

Adiyy oğulları! ...” diyerek, oymak oymak çağırmaya başladı. Kureyş 

oğulları içerisinde, Hz. Peygamber’le akraba olmayan hemen hemen 

hiç kabile yoktu. Hz. Peygamber: “Ben size şu dağın eteğinden veya şu 

vadiden sizi yağmalamak isteyen bir takım atlıların çıkıvereceğini 

söylesem, yahut da ansızın düşman baskınına uğrayacağınızı haber 

versem, beni doğrular mısınız?” diye sordu. Onlar: 

“Evet! Seni tasdik ederiz, doğrularız. Şimdiye kadar yalan 

söylediğini duymadık” dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber: 

“Öyleyse Ben sizi şiddetli bir azap önünde inzâr etmekle, korkutup 

uyarmakla görevlendirildim. Yüce Allah en yakın akrabalarımı, azap 

ile korkutmamı Bana emretti. Sizler: ‘Allah’tan başka ilâh yok’ 

demedikçe, Ben size ne dünyada, ne de ahirette bir fayda 

sağlayabilirim” dedi (Buhârî, Vesâye, 1; İbn Sa’d, t.s: I/200; Belâzûrî, 1959: I/120; 

Bûtî, 1986: 102; Schroder, t.s: 37-39).  

3.4.Problem Çözme Yöntemi 

Problem Çözme yöntemi, arzulanan amaca ulaşmak için etkili ve 

yararlı olan araç ve davranışları çeşitli imkânlar içinden seçip kullanma 

yöntemidir (Demirel, 2015: 83). Hayatta karşılaşılacak problemleri çözme 

becerisini, cesaretini ve gücünü muhataba kazandırmak, bu yöntemle 

gerçekleştirilmektedir (Büyükkaragöz - Çivi, 1994: 87). 

Hz. Peygamber hayatının her anında hiçbir problemden şikâyetçi 

olmamış, sorunlara çözüm bulmuştur. Henüz Peygamber olmadan 

Mekke halkının belki de katliamla sonuçlanabilecek bir sorununu 

çözüme kavuşturmuş, sonuçtan da herkes memnun olmuştur.  

Kâ’be tamiratında Hacerülesved taşının yerine konulması 

konusunda kabileler anlaşmazlığa düşmüşler, birbirlerine kılıç çekme 

noktasına gelmişler; nihayet bir hakem tayin edip kararı onun vermesini 

istemişlerdi. “O sırada Kâ’be’ye kim gelirse onun hakem olması” 

önerisi kabul edildi. Hz. Peygamber tam da o esnada yanlarına geldi. 

Kendisine konu anlatılıp hakem tayin edildiği bildirilince O: “Bana bir 

kaftan (örtü) getirin” dedi. Getirilen bu kaftanın (örtünün) içine 

Hacerülesved’i koydu. Kabile reislerini çağırdı. Kabilelerden, Utbe b. 
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Rebîa, Ebû Zem‘a, Velîd b. Muğîre, Âs b. Vâil geldiler. Rasûlüllah 

onlara kaftanın bir tarafından tutup kaldırmalarını söyledi. 

Hacerülesved konulacağı yere kadar kaldırılınca, Rasûlüllah taşı bizzat 

eline alıp yerine koydu. Hacerülesved yerine konduktan sonra 

Kâ’be’nin üstü örtülüp inşası tamamlandı (İbn Sa’d, t.s: I/146; Fesevî, 1999: 

III/282;  İbn Kesîr, t.s: I/ 136). 

Hz. Peygamber, Medîne’den Mekke’ye hicret eden sahâbenin 

önemli problemlerinden biri olan iskân problemini de kökten çözüme 

kavuşturmuştur. O, Medîne’nin karmaşık bir yapıya sahip olduğunu 

anlamış ve devletleşme yolunda atacağı adımlarında bu durumu göz 

önünde bulundurmuştur. 

Bu düşüncelerle Allah Rasûlü malını mülkünü feda ederek 

Medîne’ye hicret eden Müslümanlarla Medîneli Müslümanlar arasında 

kaynaşma ortamını oluşturmak için harekete geçti. Çünkü O, iman 

bütünlüğünü, insanın kendi adına sevdiği her şeyi kardeşi adına da 

sevmesine bağlamakta ve bu sevginin, bu kardeşliğin hakikî bir varlık, 

iyilik ve merhamet doğuran canlı bir kaynak olarak yaşamasını 

istemekteydi. Fakat Rasûlüllah’ın amacı sadece duygusal açıdan değil, 

sosyal açıdan da değerlendirilmelidir (Umerî, 1988: 62) Rasûlüllah 

Medîne’ye geldiği zaman, Enes b. Mâlik’in evinde Müslümanları 

toplayıp,  onları ikişer ikişer kardeş ilân etti (İbn Sa’d, t.s: I/ 238). 

Hz. Peygamber’in bu uygulamada yakın vadedeki amacı ilk 

sarsıntının, külfetlerin adil ve gönüllü bir düzen içinde paylaşılarak 

atlatılmasını sağlamaktı. Orta ve uzun vadedeki asıl amacı, Muhâcirlere 

ticaret ve ziraat yapabilecek bilgi, tecrübe, beceri ve finans kaynaklarını 

kazandırıp, onları ekonomiye üretken insanlar olarak katmaktı (Uğur, 

1994: I/185). 

Rasûlüllah’ın bu davranışı; O’nun dâhiyane zekâsını yerinde ve 

zamanında pratiğe aktarma kabiliyetine, problemleri kolayca çözebilme 

yeteneğine, zulmün, haksızlığın ayyuka çıktığı bir toplumda adalet 

konusunda gösterdiği hassasiyetine, yalan ve sahtekârlığın 

sıradanlaştığı bir camia içerisinde parmakla gösterilebilecek şekilde 

temayüz eden eminliğine güzel bir örnektir.   

Hz. Peygamber Uhut savaşında bir ölçüde moralleri bozulan 

ashâbının morallerini düzeltmek ve müşriklere davalarından 

vazgeçmeyeceklerinin mesajını vermek için Uhut savaşından hemen 

sonra Hamraülesed gazvesini gerçekleştirdi. Uhut savaşına 

katılanlardan bir ordu oluşturuldu. Bir kısmı yaralı olmalarına rağmen 

bu emre itaat ettiler. Şevval ayının başlarında, Uhut savaşından bir gün 

sonra -pazar günü- Rasûlüllah Medîne’de Ümmü Mektûm’u vekil 

bıraktı. Hamraülesed mevkiine kadar ordusuyla gitti (İbn Sa’d, t.s: II/49; 

Yâkut el- Hamevî, t.s: II/301). 
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Toplumun çekirdeği olan aile müessesesinde meydana gelecek 

sorunlarla ilgili olarak da Hz. Peygamber’in örnek bir eğitim modeli 

uyguladığı görülmektedir. Hanımlarının yaptığı bazı uygun olmayan 

hareketlere, Allah Rasûlü sabırla karşılık vermiş, öfkelenmekten 

sakınmıştır. Rasûlüllah, Hz. Âişe’nin yanında bulunduğu bir sırada, 

kendisine diğer bir hanımı yemek getirmişti. Hz. Âişe, yemek kabına 

vurarak kırdı. Rasûlüllah, yemek kabını birleştirerek, orada 

bulunanlara: “Yiyiniz; ananız gayrete geldi... yiyiniz; ananız 

kıskandı...” dedi (Buhârî, Mezâlim, 34). 

Hz. Peygamber fikirsel anlamda ashâbına yanlış yola 

sapmamaları için model uygulama örnekleri göstermiştir. Kaderle, 

Allah’la ilgili soyut konular, inançla ilgili konular olduğu için Hz. 

Peygamber bu konuda kişinin uyanık olması, şeytanın vesveselerine 

uymaması gerektiğini sürekli olarak ashâbına hatırlatmıştır (Buhârî, 

Bed’ü’l-halk, 11; Müslim, Îman, 232).  

3.4.1.Tümdengelim  

Hz. Peygamber, Problem Çözme bağlamında Tümdengelim 

tekniğine başvurmuştur. Konuya göre eğitimde bütünden parçaya, 

genelden özele giderek yapılan yaklaşımlar, hedefe kolay 

ulaştırabilmektedir. Hz. Peygamber Muaz b. Cebel’i Yemen’e 

görevlendirdiğinde ona: Herhangi bir davayı çözüme kavuşturman için 

sana geldiklerinde kararını nasıl verirsin, diye sordu. Muaz: “Kur’ân-ı 

Kerîm’e göre kararımı veririm, diye cevap verdi. Aralarındaki diyalog 

şöyle devam etti: 

“Şayet o konuda Kur’ân-ı Kerîm’de bir hüküm yoksa neye göre 

karar verirsin?” 

“Allah Rasûlü’nün sünnetine göre karar veririm.”   

“O’nun sünnetinde de hüküm bulamazsan?”  

“O zaman, kendi görüşüme göre içtihad eder, kararımı veririm.” 

Hz. Peygamber aldığı bu cevaptan memnun oldu ve Allah’a 

şükretti (Ahmed b. Hanbel, V, 230; İbn Sa’d, t.s: III/584). 

Benzer bir örnek de şöyledir: Hz. Peygamber Muaz’la 

vedalaşırken ona şu talimatı verdi: “Sen Kitap ehli bir kavme 

gidiyorsun. Onları, Allah’ın varlığına ve birliğine, Benim O’nun elçisi 

olduğuma iman etmeye davet et. İman ederlerse onlara, beş vakit 

namazın farz olduğunu söyle. Bunu kabul ederlerse zenginlere zekâtın 

farz olduğunu anlat. Bunu da kabul ederlerse mallarının en değerlilerini 

alma. Mazlumun bedduasından uzak dur! Unutma ki, mazlumun 

duasıyla Cenâb-ı Allah arasında herhangi bir perde yoktur (mutlaka o 



252 
 

beddua gerçekleşir)” (Buhârî, Zekât, 41, 63, Megâzî, 60, Tevhîd 1; Müslim, İmân, 

29-31). 

3.4.2.Tümevarım  

Hz. Peygamber, duruma göre parçadan bütüne şeklinde uygulanan 

Tümevarım tekniğini de eğitim uygulamalarında kullanmıştır. Şu 

örnekte bu husus açık bir şekilde görülmektedir. 

Bir genç Hz. Peygamber’e geldi ve: “Ey Allah’ın Rasûlü! Bana 

zina etmem için izin ver”, dedi. Sahâbeden orada bulunanlar gence 

kızıp azarladılar, onu oradan uzaklaştırmak istediler. Hz. Peygamber: 

“Bırakın genci”, diyerek onları engelledi. Genci çağırıp yanına oturttu. 

Ona: “Ey delikanlı, söylediğin bu kötü şeyi bir kişinin annenle 

yapmasını ister misin?” diye sordu. Genç sinirlendi ve: “Hayır, asla!” 

dedi. Hz. Peygamber: “Doğru söyledin, o çirkin işi yapacağın 

kimsenin evlâdı da bundan hoşlanmaz”, dedi. Hz. Peygamber: “Peki 

bir kişi bu kötü işi kızınla yapmak istese, razı olur musun?” diye sordu. 

Genç tekrar: “Hayır, asla razı olmam!”, dedi. Hz. Peygamber: “Doğru 

söyledin, hiç kimse bu işten hoşlanmaz”, dedi. Sonra aynı şekilde 

gence, bu çirkin işi, kız kardeşiyle, halasıyla, teyzesiyle bir kişinin 

yapmasına razı olup olmayacağını, sordu. Genç her defasında hiddetle 

böyle bir şeye razı olmayacağını söyledi. Nihayet Hz. Peygamber elini 

gencin omzuna koydu ve: “Allah’ım, bu gencin kalbini temiz tut, 

iffetini, namusunu koru, günahlarını affet” diyerek dua etti. Genç, 

oradan ayrıldı. Aklından bir daha da böyle kötü düşünce geçmedi 
(Ahmed b. Hanbel, V/256).  

3.4.3.Analiz (Çözümleme) 

Hz. Peygamber, bazı eğitim ve öğretim uygulamalarında, 

muhataba kendisinin yokluğunda, kendi ayakları üzerinde 

durabilmesine yönelik bir teknik de kullanmıştır. Nitekim O’nun vefatı 

ani olmamış, bir nekâhet dönemi geçirmişti. En azından Kendisinden 

sonra yerine geçecek devlet başkanının kim olduğunu söyleyebilecek 

zamanı var idi. Buna rağmen böyle önemli bir konuda açıktan bir isim 

zikretmedi. Kendisinden sonra sahâbenin “peygambersiz hayata 

intibaklarını sağlamalarına” yönelik bu uygulamada, sahâbenin hızlı bir 

şekilde yaptığı analiz tekniği, onların bu zorunlu ve sıkıntılı süreci 

başarıyla atlatmalarını sağladı. Kur’ân ve Sünnet’te halifelik konusunda 

açıktan bir bilginin verilmemesi, sahâbeyi o zamana kadar Hz. 

Peygamber’den aldıkları eğitimden elde ettikleri bilgilerin analiziyle 

sorunu çözmeye yöneltti. Neticede, seçim, şûra, bîat şartları halîfe 

seçimi için temel şartlar olarak kabul edildi. 
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 3.4.4.Sentez (Bireşim)  

Hz. Peygamber, bazı konularda net bir açıklama beyan etmemiş, 

farklı açıklamalar yapmış; bu açıklamaların sentezini yaparak sonuca 

ulaştırmıştır. Örneğin O, “Kader hakkında fazla konuşmayın, çünkü 

sizden evvelkilerin çoğu ondan kaybetmiştir” (Tirmîzî, Kader, 1) hadisinde 

insanların soyut bir kavram olan Kader konusunda derin 

düşünmelerinin uygun olmadığını söylemiştir. Aynı şekilde şu hadiste 

de soyut kavramlara fazla kafa yorulmamasını emretmiştir. “Şeytan size 

gelip “şunu kim yarattı… peki onu kim yarattı” şeklinde sorular 

sordurur. Ta ki soru: “Rabbini kim yarattı?” sorusuna dönüşür. İşte o 

an Allah’a sığınıp bu düşüncelerden uzaklaşın” (Buhârî, Bed’ü’l-halk, 11; 

Müslim, Îman, 232). Aslında bu ve benzeri hadislerin sentezi yapılarak 

çıkarılan sonuç; “soyut kavramlarla fazla uğraşılmamasıdır”. 

3.5.Tartışma Yöntemi 

Bu yöntem bir konu üzerinde düşünmeye yöneltmeyi, iyi 

anlaşılmayan noktaları açıklamayı ve verilen bilgileri pekiştirmeyi 

sağlayan bir yöntemdir (Demirel, 2015: 79). Etkili bir öğretimde, 

tartışmanın merkezî bir rolü vardır. Tartışma yöntemi, dinleme, 

sorgulama, fikir alış verişi ve değerlendirme gibi etkinlikleri içerir. 

Hem konunun anlaşılıp anlaşılmadığının hem de konuyu pekiştirmenin 

gerçekleştirilmesinde bu yöntem etkili bir yöntemdir (Güven, 2008: 265-

266). Bir konuya değişik açılardan bakabilme gücünü kazandırması 

sebebiyle, istişare de bir anlamda tartışma olarak kabul edilmektedir 
(Özbek, 1991: 175).  

Hz. Peygamber, önemli konularda ashâbıyla fikir teatisinde 

bulunur, yapılan müzakereler, tartışmalar sonucunda kararlarını verirdi. 

Aşağıdaki örnekler O’nun hayatından konuyla ilgili sayısız örneklerden 

bir kaçıdır.  

Hz. Peygamber, Kureyş’in büyük bir ordu hazırlayıp yola çıktığını 

öğrenince, ashâbıyla istişare edip ordusuyla Bedir mevkiine geldi. O, 

karargâhın buraya kurulmasını düşünüyordu. Bunun üzerine Ensârdan 

Hubâb b. Münzîr ayağa kalktı ve: “Ey Allah’ın Rasûlü! Burası Sana 

Allah’ın emrettiği, bizim için ileri gidilmesi veya geri çekilmesi caiz 

olmayan bir yer midir, yoksa şahsî bir görüş neticesi, bir savaş tedbiri 

olarak mı seçildi?” dedi. 

Hz. Peygamber: “Bu, Benim şahsî görüşümdür” cevabını verdi. 

Hubâb: “Ey Allah’ın Rasûlü!  Burada karargâh kurmak pek uygun 

değildir. Siz orduyu hemen buradan kaldırınız. Kureyş kavminin 

konaklayacağı yerin yakınındaki subaşında karargâhı kuralım. Ben 

orayı bilirim. Orada suyu bol ve tatlı bir kuyu vardır. Onun haricindeki 

bütün kuyuları kapatalım. Sonra bir havuz yapıp, onu su ile dolduralım. 
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Biz müşriklerle çarpışırken susarsak, havuzumuzdan içeriz, onlar su 

bulup içemezler, zor duruma düşerler”, dedi. Hz. Peygamber, Hubâb’ın 

görüşünü kabul etti ve orduyu hemen bu konuda harekete geçirdi (İbn 

Hişâm, 1936: II/270-272; İbnü’l-Esîr, 1966: I/ 526, 529).  

Bedir galibiyetinden sonra ele geçirilen esirlere nasıl muamele 

edileceği konusunda Hz. Peygamber ashâbıyla istişare etti.  

Hz. Ebûbekir: “Ey Allâh’ın Rasûlü! Bunlar akraba ve 

kardeşlerimizdir. Kanaatimce onlardan fidye almamız münasiptir. 

Onlardan aldıklarımız bizim gücümüze güç katar, belki onlar hidayete 

erişirler kendileri de bize destek verirler”, dedi.  

Hz. Ömer, Hz. Ebûbekir’in görüşüne muhalefet etti: “Hayır! 

Vallâhi Ey Allâh’ın Rasûlü! Ben, bu görüşe katılmıyorum. Benim 

kanaatim onların boyunlarının vurulmasıdır. Bu konuda bize izin ver. 

Bana müsaade et, ben, akrabamdan falan kişinin boynunu vurayım.  

Ali’ye müsaade et o kardeşinin boynunu vursun. Hamza’ya izin ver 

kardeşi Abbâs’ın boynunu vursun. Böylece Allah, müşriklere karşı 

kalplerimizde zaaf bulunmadığını ortaya çıkarsın. Hepimiz biliyoruz ki, 

bunlar müşriklerin elebaşlarıdır” dedi. Hz. Peygamber, Hz. Ebûbekir’in 

görüşünü uygun görüp tatbik etti (Müslim, Cihâd, 58; Tirmîzî, Siyer, 18/1567; 

İbn Sa’d, t.s: II/22). 

Öte yandan Tartışma yönteminin tekniklerinden biri olan 

Münazara da Hz. Peygamber tarafından uygulanmıştır. Ebû Hüreyre 

Hz. Peygamber’in huzurunda birçok kez ashâbın tartıştığını 

söylemektedir. Ancak bu tartışmalarda edebe riayet edildiğini 

belirtmemiz gerekir. (Kettânî, 1993/ III 139). 

3.6.Drama (Yaşama) Yöntemi 

Eğitim sürecinde drama, rol yapma veya dramatizasyon 

kavramlarıyla yerini almıştır (Beydoğan, 2001: 73). Drama tekniği din 

eğitimi ve Hz. Peygamber’in uygulamalarıyla örtüşmektedir (Erol, 2009: 

44).  

Hz. Peygamber Uhut savaşı için ordusuyla Şeyheyn tepesine 

geldiği zaman, ordusunu bizzat teftişten geçirdi. Bu sırada ordu içinde 

15 kadar küçük çocuğun bulunduğunu gördü. Abdullah b. Umeyr, Zeyd 

b. Sâbit, Arabe b. Evs, Ebû Said el-Hudrî, Üsâme b. Zeyd, Zeyd b. 

Erkâm... vd. simalardan oluşan bu çocukları, geri gönderdi. Bu 

çocuklardan biri olan Rafi b. Hudeyc ayaklarının ucuna basarak boyunu 

uzunmuş gibi gösterdi ve orduda kaldı. Bunu Semüre b. Cündeb adında 

bir çocuk görünce: “Ben Rafi’den daha kuvvetliyim. Onunla güreş 

tutabilirim”  dedi. Bu iki çocuğu Hz. Peygamber güreştirdi. Semüre, 

Rafi’yi yendi. Böylece ikisi de orduda kalmış oldu (Taberî, 1968: III/12-13; 

Ahmed C. P, 1977:  194). 



255 
 

Hz. Peygamber’in drama yöntemini kullandığı örneklerden biri de 

şudur. Bir gün Hz. Peygamber’e bir grup esir getirildi. Bunların 

içerisinde bir kadın vardı ki oradan oraya koşuyor, karşılaştığı her 

çocuğu alıp bağrına basıyor ve emziriyordu. Her hâlinden çocuğundan 

ayrı kalmış bir anne intibaını uyandıran bu kadının durumu herkesin 

dikkatini çekiyordu. Hz. Peygamber: “Bu kadının çocuğunu ateşe 

atabilmesi mümkün müdür?” diye sordu. Ashâb: “Hayır ey Allah’ın 

Rasûlü” diye cevap verdi. Hz. Peygamber: “Unutmayın ki, Allah’ın 

kullarına rahmeti, bu kadının çocuğuna olan şefkatinden fazladır” dedi 
(Buhârî, Edeb, 18; Müslim, Tevbe, 22). 

Hz. Peygamber’in “Ru’yetullah” konusundaki görüşleri şu şekilde 

nakledilmektedir. Bir gün Hz. Peygamber ashâbıyla oturuyordu. O, 

dolunay durumundaki aya baktı ve şöyle dedi: Siz Rabbinizin huzuruna 

varınca, şu ayı gördüğünüz gibi O’nu görecek ve görme konusunda bir 

zorluk ve sıkıntı çekmeyeceksiniz. Öyleyse gün doğmadan önceki 

namaza ve gün batmadan önceki namaza gücünüz yettiği sürece devam 

edin, dedi ve Tâ-hâ sûresinin 130. ayetini okudu (Buhârî, Mevakıt: 17; 

Müslim, Mesacid: 27).  

Hz. Peygamber, hayvan sevgisi konusuna şu hadisle dikkat 

çekmiştir: Vaktiyle bir kişi yolda giderken çok susadı. Bir kuyu buldu, 

içine indi, su içti ve dışarı çıktı. Bir de ne görsün; bir köpek, dili bir 

karış dışarıda soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalayıp duruyordu. 

O kişi kendi kendine: Bu köpek de tıpkı benim gibi pek susamış, diye 

mırıldandı. Hemen kuyuya indi, ayakkabısını su ile doldurdu, onu 

ağzına alarak yukarıya çıktı ve köpeğe içirdi. Onun bu hareketinden 

Allah Teâlâ razı oldu ve günahlarını affetti”. Sahâbîler hayretle: “Ey 

Allah’ın Rasûlü! Bizim için hayvanlardan dolayı da sevap var mıdır?” 

diye sordular. Hz. Peygamber: “Her canlı sebebiyle sevap vardır” 

cevabını verdi (Buhârî, Şürb, 9; Müslim, Selâm, 153). 

3.7.Demonstrasyon Yöntemi 

Gösterme, yaptırma, rol yapma, dramatize etmeyi gerektiren her 

öğretim ortamında demonstrasyon tekniğine başvurulur (Beydoğan,  2001: 

75). Genellikle fiziksel becerilerin kazandırılması amacıyla başvurulan, 

hem görsel, hem işitsel iletişimin söz konusu olduğu, yapmak istenilen 

şeyin nasıl yapılacağını somut bir şekilde gerçekleştirme yöntemine 

Demonstrasyon yöntemi diyebiliriz. Etki süresinin fazla olması, aktif 

öğrenmede çok etkili olduğundan dolayı sıkça başvurulan 

yöntemlerden biridir. Demonstrasyon sistemi kendi içinde şu şekilde 

kategorize edilebilir.  

3.7.1.Örnek Olay Yöntemi 

 Gerçek hayatta karşılaşılan problemlerin çözülmesi yoluyla 

öğrenmenin sağlanmasını hedefleyen (Demirel, 2008: 81), yakın çevrede 
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veya yüz yüze gelinen sorunların çözümlenmesini esas alan bir 

yöntemdir (Beydoğan, 2001: 76). Bu yöntem, bir durum, problem ve olayı 

incelemek ve nedenlerini ortaya çıkararak çözüm yolları üretmek 

istenildiği zaman, merkeze olayın ve problemin alınmasıyla tartışmak 

maksadıyla kullanılmaktadır (Şişman, 2017: 15).  

Örneğin İslâm dini sabır eğitimine önem vermiştir. Kur’ân-ı 

Kerîm’de sabırla ilgili birçok ayet mevcuttur. “Ey iman edenler! 

Sabredin, sabır yarışında (düşmanlarınızı) geçin!”, (Âl-i İmrân, 3: 200) 

ve “Sizi korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz 

eksiltmekle elbette deneriz. Sabredenleri müjdele!” (Bakara, 2: 155) 

ayetlerinde sabır emredilmektedir. Bu bağlamda Hz. Peygamber’in 

hayatına baktığımızda, öncelikle Müslümanlara model olacak 

davranışlar sergilediğini görmekteyiz. O, kendisi hayattayken altı 

çocuğunun ölüm acısını tatmış ve kendisine “ebter/soyu kesik” 

ifadeleriyle hakaretler edildiği hâlde sabır timsali olmuştur. Kendisine 

ve inananlarına Mekke döneminde işkence çektirildiğinde, ashâbını 

Habeşistan’a göndermiş, kendisi ateş çemberinin içinde tebliğine 

devam etmiştir. Bütün bu ve benzeri olaylarda Hz. Peygamber bizzat 

yaşayarak ashâbına örnek olmuş, bir anlamda onlara sabır eğitimi 

vermiştir.  

 3.7.2.Gösterip Yaptırma Yöntemi 

Önce gösterip açıklama, sonra da alıştırma ve uygulama yoluyla 

öğretme yöntemidir (Demirel, 2015: 82). Bu yöntem, her düzeyde beceri 

kazandırma etkinliklerinde kullanılır (Beydoğan, 2001:77). Hz. 

Peygamber’in söz, fiil ve takrirlerinden oluşan ve Sünnet denilen 

uygulamaları Kur’ân’dan sonra İslâm’ın ikinci temel kaynağıdır. 

Dolayısıyla O’na inananların Hz. Peygamber’in davranış şekillerini 

somut bir şekilde görüp uygulaması önemli bir husustur. Hz. 

Peygamber, çoğunlukla dinin uygulamalarını ashâbına gösterip 

yaptırarak öğretmiştir. 

Hz. Peygamber’e vahiy geldiği gün, Cebrail, Hz. Peygamber’e 

abdest almayı ve namaz kılmayı öğretti (Ahmed b. Hanbel, IV,161). Cebrail,  

önce kendisi abdest aldı. Hz. Peygamber, Cebrail’in abdest alışını 

izledi, Cebrail’den gördüğü gibi kendisi de abdest aldı. Sonra Cebrail; 

namazın nasıl kılınacağını Hz. Peygamber’e gösterdi, onunla birlikte 

iki rekât namaz kıldı. Hz. Peygamber evine dönünce yaşadıklarını Hz. 

Hatice´ye anlattı, elinden tutup onu suyun yanına götürdü. Cebrail’in 

kendisine öğrettiği gibi abdest aldı. Aynı şekilde O’nun gibi Hz. Hatice 

de abdest aldı ve akabinde Hz. Peygamber, Cebrail’in kendisine 

kıldırdığı gibi, ona namaz kıldırdı (İbn Hişâm, 1936: I/260, Taberî, 1968: 

II/210). 
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Hz. Peygamber, bir bedevîye de abdestin nasıl alınacağı bizzat 

kendisi abdest alarak göstermiş ve ona abdesti gösterdiği şekilde 

almasını söylemiştir (Nesâî, Tahâret, 105). 

Hz. Peygamber, ashâbın namazı tadili erkâna uygun olarak 

kılmaları, kendisinden açık bir şekilde görüp öğrenebilmeleri için, 

hemen arkasında namaza durmalarını isterdi” (Buhârî, Salât, 18; Müslim, 

Mesâcid, 44; İbn Mâce, Salât, 44). 

 Hz. Peygamber gerek esirleri gerek Medîne’ye gelen heyet 

mensuplarını, sahâbîlere dağıtır, bazen Mescid’de misafir eder, onların 

İslâm’ı ve Müslümanları yakından görüp tanımalarını, böylece onların 

İslâm’a ısınmalarını sağlardı (Ebû Dâvûd, İmâret, 26; Ahmed b. Hanbel, III/432; 

İbn Hişâm, II, 288). 

 Bir gün Hz. Peygamber koyun yüzen bir delikanlıya rastladı. Ona: 

“Bak, koyun nasıl yüzülür sana öğreteyim” dedi. Elini koyunun 

derisiyle eti arasına sokup koltuk altına kadar vardırdı. Sonra da: 

“Delikanlı, işte böyle yüz” dedi. (Ebû Dâvûd, Tahâret, 73; İbn Mâce, Zabaih, 

6). 

 3.7.3.Yapısalcı Öğrenme-Öğretme (Uyarıcı-Pekiştirme) 

Yapısalcı öğrenme yaklaşımı, bireyin daha çok düşünmesini, 

anlamasını, kendi kendine öğrenme sorumluluğu edinmesini ve 

davranışlarını kontrol etmesi için birtakım temel bilgi ve becerileri 

öğrenmesi gerektiğini kabul eder. (Beydoğan, 2001: 78). Hz. Peygamber, 

dışarıdan Medîne’ye gelen bazı grupları on beş-yirmi gün kadar 

Medîne’de misafir eder, onlara İslâm’ı uygulamalı olarak anlatırdı. Bir 

müddet geçince onları ailelerine gönderir, öğrendiklerini ailelerine ve 

çevrelerine öğretmelerini isterdi (Buhârî, Ezân, 18). Bu uygulamasıyla hem 

gelen grup Hz. Peygamber’den öğrendiklerini diğer insanlara öğretmiş 

oluyordu, hem de “öğreten öğrenenden fazla öğrenir” ilkesince kendi 

öğrendiklerini pekiştirmiş oluyorlardı.   

3.7.4.İşbirlikçi Öğretim Yöntemleri 

İşbirlikçi Öğretim yönteminde güdülenme, problem çözme, 

eleştirel düşünme, işbirliğiyle toplumsal sorun çözme hedeflenmektedir 
(Beydoğan, 2001: 80).  

Bedir savaşından 2 ay önce, hicretin 17. ayında (Vahıdî, 1994: 71) Hz. 

Peygamber, Abdullah b. Cahş komutasında sekiz kişilik bir grubu 

Nahle vadisine gönderdi. Abdullah’ın eline de, iki gün yol aldıktan 

sonra açıp okuması için bir mektup verdi. Abdullah, iki gün yol aldıktan 

sonra mektubu açtı (Vakıdî, 1984:  I/13-16; İbn Hişâm, 1936: II/ 252; İbn Sa’d, t.s:  

II/10; Taberî, 1968: II/413; İbn Kesîr, 1966: I/524-525).  Bu sekiz kişilik grubun 

görevi Müşriklerin faaliyetleri hakkında bilgi toplamaktı.  Hz. 

Peygamber’in gönderdiği birçok seriyyede gördüğümüz gibi, Abdullah 
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b. Cahş seriyyesinde de esasen O’nun işbirlikçi yöntemine örneklik 

teşkil etmektedir. 

3.8.Grup Öğretim Teknikleri 

Bu yöntem, bireysel çalışmadan daha fazla imkân sağlamaktadır. 

Çünkü kişi grup içindeki yanlışını, karşılıklı fikir teatisi neticesinde 

düzeltme imkânına kavuşur (Beydoğan, 2001: 82). Kur’ân-ı Kerîm de 

“Onların işleri, aralarında danışma iledir”  (Şûrâ, 42: 38) ayetiyle yapılan 

işlerde grup kararıyla hareket etmenin önemini ortaya koymaktadır. 

Çünkü istişare ile verilen kararlarda hata edilse bile, bu uygulama 

baskıyla, ferdî olarak doğru karar vermekten daha iyidir (İbnü’t-Tiktaka, 

1966: 26).   

3.8.1.Türdeş (Mütecanis) Gruplama 

Hz. Peygamber, ashâbının hep birlikte yaptıkları işlere katılırdı. 

Hendek savaşında ashâbı çukur kazarken, Hz. Peygamber de onlar gibi 

çalışmış, sırtında toprak çekmiş, kazma vurmuş, onların söyledikleri 

şiir ve şarkılara karşılık vermiştir. Mescid’in inşasında da bir amele gibi 

çalışmış, taş taşıyarak ashâbına yardım etmiştir (İbn Sa’d, t.s: IV/83; Bûtî, 

1986: 311 ). 

Bazen aynı gayeyle hareket eden, türdeş gruplar arasında ciddi 

sorunlar yaşandığı zaman onların bu problemi nasıl çözmelerine 

yönelik Hz. Peygamber, örnek metotlar göstermiştir. Bu konuda Benî 

Müstalîk gazvesindeki davranış şekli örnek verilebilir. 

İslâm ordusu, Benû Müstalîk kabilesiyle Müreysi’ suyu başında 

karşılaştı. Bu zaferden sonra Allah Rasûlü burada bir müddet beklemeyi 

uygun buldu. Bu sırada, Hz. Ömer’in sakası Cahcah ile Ensârdan Sinan 

b. Vebre, kuyu başında şaka yaparlarken, işi ciddiye alıp kavgaya 

başladılar. Cahcah, yumruk ve tokatlarla Sinan’ın yüzünü kanlar içinde 

bıraktı. Sinan: “Yetişin Muhâcirler, neredesiniz!” diyerek yardım istedi. 

Ensâr ve Muhâcirler feryadın geldiği yere koştular. Neredeyse büyük 

bir kavga çıkıyordu. Bu arada Rasûlüllah durumu yatıştırdı. Sinan ile 

Cahcah barıştılar. 

Durumu fırsat bilen münafıkların reisi Abdullah b. Übeyy: “Şu 

Muhâcirlerin hâline bakın, ne kadar azdılar. Bizim yardımlarımızla 

geçinirler, sonra da bizi hor görürler. Onlara bir şey vermeyin. 

Medîne’ye varınca zengin ve itibarı çok olan Ensâr, fakir ve düşkün 

olan Muhâcirleri oradan çıkarır”, dedi. 

Abdullah b. Übeyy b. Selûl’ün bu sözlerini duyan genç 

sahâbîlerden 15 yaşındaki Zeyd b. Erkâm durumu Rasûlüllah’a haber 

verdi. O sırada Allah Rasûlü’nün yanında bulunan Hz. Ömer: “Ya 

Rasûlallah, izin ver, şu münafığın başını vurayım” dedi.   
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Allah Rasûlü: “Ben Müslümanım diyenin boynu vurulmaz. İster 

misin ki her tarafta Muhammed arkadaşlarını öldürmeye başladı 

denilsin?” diyerek bu teklifi reddetti.  

Rasûlüllah, Abdullah b. Übeyy’e bu sözü söyleyip söylemediğini 

sordu. Abdullah b. Übeyy, söylediği sözü inkâr etti. 

Hz. Peygamberimiz önceki yaptığı savaşlarda, savaş sonrasında 

orduyu bir müddet dinlendirir, hava serinleyince yola çıkarırdı. Bu 

savaştan sonra, günün en sıcak saati olduğu hâlde mücahitlere 

Medîne’ye dönmeleri için emir verdi (Buhârî, Menâkıb, 8; İbn Hişâm, 1936: 

III/ 303; İbn Şebbe, 1996: I/204-205). O’nun bu farklı uygulaması, ordudaki 

askerlerin olayla ilgili ileri geri konuşmalarını önlemek için yapılmış 

bir uygulama olarak nitelendirilebilir.  

 3.8.2.Karışık Gruplama 

İnsan, işlerinin zorunlu olanlarını yapmayı ve bunlarda en üst 

düzeye çıkmayı, ancak, bir yerde topluluklar hâlinde bulunmakla 

başarabilen bir varlıktır (Fârâbî, 1980: 36). Yönetimin gerçekleşmesi de bu 

toplulukların ortak amaçları gerçekleştirmek üzere işbirliği etmeleriyle 

mümkündür (Simon vd., 1966: 1). Hicret sonrası kozmopolit bir yapı arz 

eden Medîne’nin nüfusu 10.500 idi ve bunlardan 1500’ü Müslüman idi. 

Medîne’de birlikte huzurlu yaşamak için, işbirliğine ihtiyaç vardı. Bu 

işbirliğini Hz. Peygamber gerçekleştirdi. Medîne’de yeni bir güç olan 

İslâm, nihaî hedefleri çerçevesinde, burada bir otorite kurmak, hatta 

kâinatı kapsayan yapısını kurarak dünyaya açılmak durumundaydı. Bu 

sebeple siyasî tedbir sahasında otoritenin Müslümanların elinde 

bulunması; bu mevcut değilse, sağlanması lâzımdı (Hamidullah, I/188-189).  

Rasûlüllah’ın bunu sağlaması için şüphesiz teşkilâtlı bir güce 

ihtiyacı vardı. Çünkü teşkilâtlanmış güç, güç kullanılmasını önler, 

kanunun üstünlüğünü te’sis eder, anlaşmazlıkları anayasaya uygun 

olarak, barışçı yollardan çözümler (Lindsay, 1973: 62). 

Hz. Peygamber teşkilâtlanmış gücü oluşturmak maksadıyla 

Medîne’deki bütün gruplarla istişarelerde bulundu. Nihayet durumu 

değerlendirmek üzere Enes b. Mâlik’in evinde bir toplantı tertip etti. 

Toplantıya katılanlar toplumu düzenleyen bir statü oluşturmak üzere 

anlaştılar. Ortaya çıkan metin (Medîne Vesîkası), bir tür anayasa 

belgesiydi (Hamidullah, I/188-189).   

3.8.3.Küçük Gruplara Yönelik Teknikler 

Küçük grupların öğrenmelerini sağlamak için sözlü veya fiilî 

olarak gerçekleştirilen tekniklerdir. Bu teknikler, Diyalog Kurma 

Tekniği ve Beyin Fırtınası Tekniği şeklinde iki grupta incelenebilir 
(Beydoğan, 2001: 85-86). 
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 3.8.3.1.Diyalog Kurma Tekniği 

 İki kişinin görüşlerini uzlaştırmak ve fikirlerini paylaşmaları için 

tartışma şeklinde gerçekleştirilen bir yöntemdir (Beydoğan, 2001: 85). 

Diyalog kurma tekniğine de Hz. Peygamber sık sık başvururdu. Bu 

muhatabın zihnini canlı tutması, eğitim öğretimin kalıcılığı, dolayısıyla 

tesiri açısından önemli bir tekniktir. 

Nitekim Hz. Peygamber Tâif yolculuğu dönüşünde bir bağda 

dinlenirken, kendisine üzüm ikram eden Addâs adlı köleyle 

gerçekleştirdiği diyalogdan verim almıştır. İkram edilen üzümü 

yemeden önce besmele çeken Hz. Peygamber, o an’a kadar besmeleyi 

işitmemiş olan Addâs’ın dikkatini çekti, merak ve hayret içinde: 

“Bu sözü, buralılar ne bilir ne de söylerler!” diye mırıldandı. 

Ardından yine hayretle: “Siz farklı bir insansınız! Buranın insanlarına 

benzemiyorsunuz! Siz kimsiniz?” dedi. Hz. Peygamber’le aralarında şu 

diyalog geçti: 

“Sen nerelisin, hangi dindensin?”  

“Ninovalıyım, Hristiyanım.”  

“Demek sen, salih kul Yûnus b. Mettâ’nın memleketindensin!”   

“Sen Yûnus’u nereden biliyorsun?”  

“Yûnus, benim kardeşimdir. O, bir Peygamberdi. Ben de bir 

Peygamber’im.”  

Bu sözler üzerine Addâs’ın gönlünde Hz. Peygamber’e karşı bir 

sıcaklık oluştu. Oturduğu yerden kalkarak Hz. Peygamber’in eline ve 

ayağına kapandı kelime-i şehâdet getirip msülüman oldu (İbn Hişâm, 

1936: II, 30-31). 

Öte yandan Hz. Peygamber’in gönderdiği seriyyelerin temel 

hedefi yöre insanına tebliğ yapılması idi. Hz. Peygamber bu 

görevlendirmeleri yaparken seriyye komutanı olarak seçtiği kişinin 

yöre halkının gelenek göreneklerini, kültürel durumlarını bilen kişi 

olmasına hassasiyet gösteriyordu. Bunlar yöre halkına diyaloglar 

şeklinde İslâm dini hakkında bilgi vermişlerdir. 

Aynı şekilde Hz. Peygamber, eğitim faaliyetlerinde bayanların 

eğitimini de ihmal etmemiş, onların bilgilendirilmesinde de diyalog 

tekniğine başvurmuştur. Bayanlardan birisi Hz. Peygamber’den 

kendilerine vakit ayırmasını talep etti. Hz. Peygamber onlara belirli bir 

gün için randevu verdi ve o gün toplanan bayanlara dinî konularda 

bilgiler verdi (Buhârî, İ’tisam 9; Müslim, Birr, 152). Onların rahat hareket 

etmelerini, sormak istediklerini rahatça sormalarını sağlamak amacıyla 

çoğunlukla, başta Hz. Âişe olmak üzere eşleri aracılığıyla onları eğitti.  
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3.8.3.2.Beyin Fırtınası Tekniği 

 Beyin fırtınası tekniği, katılımcıların hayal güçlerini 

kullanmalarını sağlayan bir sorun çözme tekniğidir. Ancak burada bir 

sorunun birden çok çözüm önerileri geliştirilmesi hedeflenmektedir 

(Şişman, 2017: 16; Güven, 2008: 286). Bu teknikle, herhangi bir konu 

hakkında bireylerin hayal güçleri gelişir, anlatılmak istenen konu 

hakkında düşünmeleri sağlanır, dikkatleri çekilir, ufukları açılır. Hz. 

Peygamber zaman zaman bu tekniği de kullanmıştır. Buhârî’de geçen 

şu rivayetten bunu anlayabiliyoruz. 

 Hz. Peygamber ashâbıyla otururken Hz. Peygamber onlara: “Hadi 

söyleyin bakayım, hangi ağaç Müslümana benzer”, diye sordu. Sonra 

ağaç hakkında, “o yaprağını dökmez, her zaman yeşil kalır…” gibi kısa 

bilgiler verdi. O grup içerisinde Hz. Ebûbekir, Hz. Ömer gibi sahâbîler 

olduğu hâlde, hiç kimseden ses çıkmadı. Orada bulunan sahâbîlerden 

Hz. Ömer’in oğlu Abdullah, aslında sorunun cevabını biliyordu; ancak 

kimse cevap vermeyince susmayı tercih etti. Bunun üzerine Hz. 

Peygamber: “Bahsettiğim ağaç hurma idi”, dedi. Oradan ayrılınca 

Abdullah, babasına: Aslında o ağacın hurma olduğunu biliyordum, 

fakat kimse bir şey söylemeyince ben de sustum, dedi. Hz. Ömer de 

oğluna: Keşke söyleseydin, o an çok sevinirdim, dedi (Buhârî, Tefsîr, 14). 

Sonuç 

“Bir muallim olarak”, “Güzel ahlâkı yerleştirmek” üzere 

gönderilen Hz. Peygamber, evrensel bir dinin tebliğcisi sıfatıyla 

gönderildiği Câhiliye toplumuna evrensel değerleri yerleştirmiş, o 

toplumu saadet toplumu hâline dönüştürmüştür.  

O’nun başarısındaki en önemli etken kuşkusuz uyguladığı eğitim 

öğretim modeli olmuştur. O, peygamberlik yaptığı Mekke ve Medîne 

döneminde konjonktürel şartları göz önünde bulundurmuştur. Bu 

bağlamda Mekke’deki eğitim öğretim mekânlarının, eğitim öğretim 

konularının ve uygulamaların, Medîne’dekilerden farklılık arz ettiği 

dikkati çekmektedir. Bu farklılığın sebebi, Mekke’de bağımsız bir 

devlete sahip olamamasıyla alâkalıdır. 

Tam manada eğitim öğretim faaliyetlerini uygulamaya koyduğu 

Medîne döneminde, Hz. Peygamber tüm bireyleri kapsayacak bir 

eğitim öğretim örneği sergilemiştir. O’nun o devirdeki 

uygulamalarının, günümüz modern eğitim öğretimi uygulamalarından 

bir eksiği yoktur. O, nerede, hangi yöntem ve tekniği, nasıl 

uygulayacağını çok iyi hesap etmiş, hem devrinin insanlarına, hem de 

çağlar ötesine numune-i imtisal sadedinde örneklik etmiştir. 

Söz konusu yöntem ve tekniklerin sahip olduğu esneklik, günümüz 

eğitim öğretim yöntem ve tekniklerinde de kullanılabilecek bir mahiyet 
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arz etmektedir. Dolayısıyla günümüz eğitim öğretim uygulamalarında, 

O’nun yöntem ve tekniklerinden istifade etmenin faydadan hâli 

olmadığını söyleyebiliriz.  
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TÜRKİYE’DEKİ SAYI DUYUSU ÇALIŞMALARININ 

ANALİZİ: BİR META-SENTEZ ÇALIŞMASI 

 

Meral CANSIZ AKTAŞ4 

 Zehra COŞKUN TÜRKOĞLU5 & Müberra GÖK6 

 

Giriş 

 

0,6 ile 0,7 arasında başka sayılar var mıdır?  

4,75m, 6,35m ve 7,47m’lik kurdeleler için 20m uzunluğunda kurdele 

şerit yeterli midir?  

Bir çay kaşığına kaç adet pirinç tanesi sığar?  

12÷0,6 işleminin sonucu 12’den büyük müdür?  

Yeni aldığım çamaşır makinemi balkon kapısından geçirebilir miyim?  

Yukarıdaki soruları matematiksel formül ve işlemlere başvurmadan, 

kalem-kâğıt kullanmadan “sayı duyumuzla” yanıtlayabiliriz.  Öyküsü 

1974’te Robert Wirtz’in “sayılarla arkadaşlık” öğretisine dayanan sayı 

duyusu kısaca “sayılar ve onların ilişkileri hakkında sağlam bir sezgi” 

(Howden, 1989) şeklinde tanımlanabilir. Sayı duyusu, sayıların kullanım 

alanları ile ilgili mantıklı tahminler yapma, yapılan aritmetik hataları fark 

etme, hesaplama için en etkili yolu seçme ve sayısal örüntüleri fark etme 

(Hope, 1989), matematiksel kararlar vermek için sayı ve işlemleri esnek 

bir şekilde kullanabilme (McIntoshvd, 1992) ve hesaplamada tahminde 

bulunma, sayısal miktarlar ile ilgili çıkarım yapma (Greeno, 1991) 

yetenekleri olarak tanımlanmaktadır. Sayı duyusunu ifade eden, üzerinde 

araştırmacıların uzlaştığı bir tanım bulunmamaktadır. NCTM’nin 1989’da 

yayınladığı okul matematiği standartlarında sayı duyusu olan bireylerin; 

(1) Sayıların anlamlarını çok iyi bilme ve anlama,  

(2) Sayılar arasında çoklu ilişkiler geliştirebilme,  

(3) Sayıların göreceli büyüklüklerini fark edebilme,  

(4) İşlemlerin sayılar üzerindeki etkilerini bilme,  

(5) Çevresindeki nesnelerin ölçümleri için kıyaslama noktaları 

geliştirebilme özelliklerinin olduğu belirtilmiştir.  

Sayı duyusu becerisinin göstergesi olan ölçütler (sayı duyusu 

bileşenleri: sayı duyusu becerisinin varlığını veya yokluğunu gösteren 

yardımcı göstergeler (İymen, 2012)) konusunda araştırmacıların birleştiği 

                                                           
4 (Doç. Dr.) Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi 

Bölümü 
5 (Öğretmen) Milli Eğitim Bakanlığı 
6 (Öğretmen) Milli Eğitim Bakanlığı 
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tek bir sınıflandırma bulunmamaktadır. Merkezinde dil-anlatım becerileri 

bulunan; sayı ve sayma kavramının gelişmesi, miktar ve büyüklükleri 

anlamlandırabilme, cebirsel ve geometrik düşünme, denk ifadeler 

oluşturabilme, 10’luk tabanı kavrama ve esnek bir şekilde kullanma, 

sayıların farklı gösterimlerini anlama, oran kullanarak kıyaslama 

özellikleri sayı duyusunun bileşenleri olarak ifade edilmiştir (Faulkner, 

2009). Reys, Reys, McIntosh, Emanuelsson, Johansson ve Yang (1999), 

sayı duyusunun bileşenleri olarak “sayının anlamı ve büyüklüğünü 

anlama”, “sayının eş gösterimlerini anlama ve kullanma”, “işlemlerin 

anlamını ve etkisini anlama”, “eş ifadeleri kullanma ve anlama”, “zihinden 

işlem, yazılı işlem ve hesap makinesi kullanımı için sayma ve esnek işlem 

stratejileri geliştirme” ve  “ölçüm referansları oluşturma”  kriterlerini 

kullanmışlardır. Markovits ve Sowder (1994) tarafından yapılan çalışmada 

sayı duyusuna yönelik bileşenler sayı büyüklüğü, zihinsel hesaplama ve 

hesapsal tahmin şeklinde belirtilmiştir. Sayı büyüklüğü anlayışına sahip 

bireylerin 8,6 ve 8,7 ondalık sayıları arasında sonsuz sayı olduğunu 

anlayabilmeleri gerekmektedir.  86×25 işleminin “86’nın 100 katının 4’te 

1’i”şeklinde yapılması zihinsel hesaplama bileşeninin kullanıldığını 

göstermektedir. 8786+6857+1190+20 işleminin sayılar en yakın binliğe 

yuvarlandıktan sonra yapılması hesaplamalarda tahmin kullanımına 

başvurulmasına örnektir. 

Öğrenci merkezli, yaparak-yaşayarak öğrenme ve öğretmeyi temel alan 

eğitim yaklaşımlarının öğrencilere farklı problem durumlarını daha iyi 

kavrayabilme, bilgilerini günlük yaşamla daha rahat bağdaştırabilme, 

sorgulama ve çıkarımlar yapabilme becerilerini kazandırdığı anlaşıldıktan 

sonra ülkemizde 2005 yılında bu eğilimle öğretim programımız değişmiş 

ve gerektiğinde güncellenmektedir. Öğrencilerin matematiksel kavramları 

anlamlandırmaları, kavramlar arasındaki ilişkileri fark etmeleri ve 

matematiksel işlemleri belli bir mantığa dayandırarak yapmaları (Kayhan 

Altay ve Umay, 2013, s. 243) hedeflenen bu ortaokul matematik öğretim 

programında “kavramları içselleştirme, kavramsal anlamayı sağlama, 

matematiksel okuryazarlık, farklı temsil biçimleri” ifadeleri geçmesine 

rağmen “sayı duyusu” kavramının bulunmadığı görülmektedir. Programda 

sayı duyusu ile ilişkili olarak zihinden işlem yapma ve tahmin etme gibi 

kazanımlar bulunmaktadır. Öğrencilerde sayı duyusunun gelişmesi ile akıl 

yürütme, tahmin etme, ilişkilendirme, zihinden hesaplama, yargıda 

bulunma gibi beceriler gelişmektedir (Harç, 2010).  Bu sebeple sayı 

duyusu gelişiminin önemli olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda 

öğrenilen ve öğretilebilen sayı duyusuyla ilgili çalışmaların yapılması, 

yapılan çalışmaların genel değerlendirmelerinin hazırlanması bir gereklilik 

halini almıştır. Bu araştırma bu gerekliliğin fark edilmesiyle 

yürütülmüştür.  
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Dünyada uzun yıllar önce fark edilmiş ve 1980’lerde tanımlanmaya 

başlamış (NCTM, 1989) bir kavram olan sayı duyusunun tanımı, 

bileşenleri, öğrenilmesi ve öğretilmesi ile ilgili çalışmalarla (McIntoshvd, 

1992; NCTM, 1989; Howden, 1989; Faulkner, 2009) birlikte sayı 

duyusunun ölçülmesi ve sayı duyusu ölçeği geliştirilmesi çalışmaları da 

bulunmaktadır (Yang, Li, Li,2008, Malofeevavd 2004). Ülkemizde ise sayı 

duyusunu konu alan çalışmalara 2010 yılından itibaren rastlamaktayız.  Bir 

konuya ilgi duyan araştırmacı o konu ile ilgili bilgi sahibi olmak, araştırma 

problemini oluşturmak için çalışmalarına literatür taramasıyla başlar. 

Ancak sayı duyusuyla ilgili yapılan araştırmaların tek bir kaynaktan 

incelenebileceği, benzer ve farklı yönlerinin bir arada görülebileceği, 

eksikliklerin fark edilebileceği bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 

araştırmanın sayı duyusu ile ilgili çalışma yapacak araştırmacılara konu 

seçimi,  problem ve örneklem belirleme aşamalarında yol gösterici 

olabileceği düşünülmektedir.  Sadece kağıt-kalem işlemlerinden ibaret 

zannedilen, günlük yaşamla ilişkisinin kurulamamasından yakınılan 

matematik dersinin müfredatına sayı duyusuyla ilgili kazanımların ilave 

edilmesi öğrencilere matematiği sadece sınıf sınırlarında değil tüm 

yaşamlarında kullanabilme yeteneği kazandırabilir. Bu meta-sentez 

çalışması sonuçları itibariyle matematik müfredatında sayı duyusunun 

yerinin neresi olduğu konusunda uzman ve araştırmacılara fikir 

verebilecektir. 

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de sayı duyusunu konu alan 

çalışmalardan bu araştırmaya dâhil edilenleri meta-sentez yöntemi ile 

analiz ederek bu alandaki eğilimleri ortaya koymaktır. Bunun için 

ölçütlerimize uygun olarak bulduğumuz çalışmalar eleştirel bir bakış 

açısıyla incelenmiş ve yorumlanmıştır. Bu doğrultuda aşağıdaki 

problemlere cevap aranmıştır:  

1. Sayı duyusu ile ilgili yapılan çalışmaların yıl, tür ve örneklem düzeyi 

bakımından dağılımları nasıldır? 

2. Sayı duyusu ile ilgili yapılan çalışmalarda kullanılan yöntemler 

nelerdir ve bu yöntemlerin dağılımı nasıldır? 

3. Sayı duyusu ile ilgili yapılan çalışmaların amaçlarına göre dağılımı 

nasıldır? 

4. Sayı duyusu ile ilgili yapılan çalışmalardan ne tür sonuçlar elde 

edilmiştir? 

Yöntem 

Araştırma Modeli ve Örneklem Seçimi 

Bu araştırma belirli bir alanda yapılan araştırmaların nitel bulgularının 

yorumlanmasını, değerlendirilmesini, benzer ve farklı yönlerinin ortaya 

koyulmasını ve yeni bilgilerin geliştirilmesini amaçlayan (Polat ve Ay, 
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2016) bir meta-sentez araştırmasıdır. Meta-sentez araştırmasının işlem 

basamakları aşağıdaki gibidir (Polat ve Ay, 2016) : 

Adım 1: Araştırma sorularının belirlenmesi.  

Adım 2: Çalışmanın konusuna uygun anahtar kelimeler belirlenip 

alanyazın taramasının yapılması.  

Adım 3: Kaynakların sağlanması, gözden geçirilmesi, 

kimliklendirilmesi ve değerlendirilmesi.  

Adım 4: Araştırmanın dâhil edilme ve hariç tutulma ölçütlerinin 

belirlenmesi ve değerlendirmeye alınacak çalışmaların seçilmesi.  

Adım 5: Seçilen çalışmaların çözümlenmesi ile ortak temalar ve bu 

temalara ait alt temaların oluşturulması, benzer ve farklı yönlerinin 

ortaya konulması.  

Adım 6: Temalar çerçevesinde elde edilen bulguların sentezlenerek 

çıkarımların yapılması. 

Adım 7: Sürecin ve bulguların ayrıntılı bir şekilde raporlaştırılması. 

Bu meta-sentez çalışmasında amaçsal örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Amaçsal örnekleme çalışmanın amacına bağlı olarak bilgi 

açısından zengin durumların seçilerek derinlemesine araştırma 

yapılmasına olanak tanır (Büyüköztürk vd.2018: 92) 

Veri Toplanması 

Veri toplama aşamasında öncelikle hangi çalışmaların araştırmaya 

dahil edileceğini belirleyen ölçütler ve anahtar kelimeler belirlenmiştir. 

YÖK Ulusal Tez Merkezi, Google Akademik arama motoru, YÖK 

Akademik, TÜBİTAK-ULAKBİM, Dergipark, EBSCOhost-ERIC 

veritabanlarında “sayı duyusu”, “sayı hissi”, “sayı duygusu”, “number 

sense” anahtar kelimeleri taranarak aşağıdaki ölçütlere uygun çalışmalar 

araştırmaya dâhil edilmiştir: 

 Çalışmanın herhangi bir kısmında anahtar kelimelerden en az birinin 

geçmesi 

 Yazarlarının Türk olması 

 Dilinin Türkçe veya İngilizce olması 

Aşağıdaki özellikleri sağlayan çalışmalar ise araştırmamıza dâhil 

edilmemiştir: 

 Bildiriler (tam metinlerine ulaşma zorluğundan dolayı) 

 Özeti yayınlanmasına rağmen kısıtlılığı kaldırılmamış olanlar. 

Ayrıca yazarların aynı isimle yayınladıkları tez ve makalelerin 

bulunması durumunda makale şeklinde yayınlanmış olan çalışma dahil 

edilmiştir. Tüm bu ölçütlere uygun olduğu belirlenen 42 adet çalışma nihai 

olarak araştırmaya dâhil edilmiştir. 
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Kodlama Süreci 

Araştırmaya dahil edilen çalışmalar dikkatle okunduktan sonra ilgili 

kısımlarındaki bilgiler aşağıdaki tabloya bilgisayar ortamında işlenmiştir.  

Tablo 1. Çalışma bilgilerinin kaydedildiği tablo 

 
 

Çalışmalara ulaşılma sırasına göre Ç1, Ç2, …, Ç42 şeklinde kodlar 

atanmıştır. Araştırma içerisinde çalışmaların kodları kullanılmıştır.  

Geçerlik ve Güvenirlik 

Araştırmaya dahil edilecek çalışmaların ölçütleri ve kullanılacak 

anahtar kelimeler çalışmanın ikinci yazarı ve danışman öğretim üyesi ile 

bir araya gelinerek belirlenmiştir. Çalışmalarla ilgili analiz edilecek 

verilerin işlendiği tablolar araştırmanın iki yazarı tarafından oluşturulmuş 

ve danışman öğretim üyesine kontrol ettirilmiştir. Çalışmalar iki yazar 

tarafından ayrı ayrı kodlanıp tablolar ayrı ayrı doldurulduktan sonra bir 

araya gelinmiş ve işlemler karşılaştırılmıştır. Uyumsuzluk olan noktalar 

için tekrar bir araya gelinmiş ve uzlaşma sağlanmıştır. Çalışmaların 

yöntemlerinin hangi araştırma grubuna dâhil edileceğiyle ile ilgili 

gerektiğinde uzman görüşüne başvurulmuştur.  

Veri Analizi 

Araştırmaya dahil edilen çalışmaların hangi başlıklar altında analiz 

edileceği araştırma problemi oluşturma sürecinde kararlaştırılmıştır. 

Çalışmaların “yıl, tür, yöntem, örneklem, konu, amaç, sonuç” başlıkları 
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altında analiz edilmesi için veriler benzerliklerine göre alt gruplara 

ayrılmış, frekans tabloları oluşturulmuş, grafikler çizilmiş, tablo ve 

grafiklerin kısa özetleri yazılmış ve elde edilen veriler sentezlenmiştir. 

Bulgular 

Veri analizi sonucunda elde edilen bulgular bu bölümde yer almaktadır.  

İncelenen çalışmaların yıllara göre dağılımı Tablo 2’deki gibidir: 

 

Tablo 2. Yıllarına göre çalışmalar 
YILLAR ÇALIŞMA KODLARI f 

2010 Ç19, Ç36 2 

2011 Ç11, Ç37 2 

2012 Ç7,Ç18 2 

2013 Ç4,Ç6, Ç14, Ç15, Ç25, Ç34, Ç42 7 

2014 Ç1, Ç5, Ç30 3 

2015 Ç16, Ç24, Ç26, Ç29, Ç39 5 

2016 Ç3, Ç8, Ç17, Ç21, Ç23, Ç27, Ç38 7 

2017 Ç2, Ç10, Ç12, Ç13, Ç20, Ç22, Ç31, Ç32, Ç40, Ç41 10 

2018 Ç9, Ç28, Ç33, Ç35 4 

Sayı duyusu ile ilgili incelenen çalışmaların en eski tarihlisinin 2010 

yılında yayınlandığı görülmüştür. 2013 yılında artış göstererek 7 adet 

yayınlanan ulaştığımız sayı duyusu çalışmaları 2014 ve 2015 yıllarında 

azalmıştır. En çok sayı duyusu çalışmasının ise 2017 yılında yayınlandığı 

anlaşılmaktadır. 2018 yılında nispeten az sayıda çalışma bulunmaktadır.  

 

Tablo 3. Türlerine göre çalışmalar 

ÇALIŞMANIN TÜRÜ ÇALIŞMALAR f 

YÜKSEK LİSANS 

TEZİ 
Ç4, Ç6, Ç7, Ç27, Ç28, Ç33, Ç34, Ç36 8 

DOKTORA TEZİ Ç13, Ç19 2 

MAKALE 

Ç1, Ç2, Ç3, Ç5, Ç8, Ç9, Ç10, Ç11, Ç12, Ç14, 

Ç15, Ç16, Ç17, Ç18, Ç20, Ç21, Ç22, Ç23, Ç24, 

Ç25,Ç26, Ç29, Ç30, Ç31, Ç32, Ç35, Ç37, Ç38, 

Ç39, Ç40, Ç41, Ç42 

32 

Tablo 3 incelendiğinde sayı duyusunu konu alan 42 adet çalışmanın 

8’inin yüksek lisans tezi, 2’sinin doktora tezi ve 32’sinin de makale olduğu 

anlaşılmaktadır. Konuyla ilgili ulaşılan kaynakların çoğunluğunun makale 

olmasının yanı sıra sadece iki adet doktora tezinin olması da dikkat 

çekmektedir.  
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Tablo 4. Örneklem düzeylerine göre çalışmalar 

ÖRNEKLEM DÜZEYİ ÇALIŞMALAR f 

Okulöncesi Öğrencisi Ç31, Ç37, Ç38 3 

İlkokul Öğrencisi Ç3, Ç13, Ç23, Ç31, Ç34, Ç41 6 

Ortaokul Öğrencisi Ç2, Ç4, Ç6, Ç7, Ç9, Ç12, Ç14, Ç16, Ç18, 

Ç19, Ç20, Ç21, Ç22, Ç24, Ç25, Ç27, 

Ç28, Ç30, Ç32, Ç33, Ç35, Ç36, Ç40 

23 

Öğretmen Adayı/ Öğretmen Ç1, Ç5, Ç10, Ç11, Ç15, Ç17, Ç29, Ç39 8 

Diğer Ç8, Ç26, Ç42 3 

İncelediğimiz 42 çalışmanın örneklem düzeylerine göre 

sınıflandırılması yukarıdaki Tablo 2’de görülmektedir. Bu çalışmalardan 

3’ünde okul öncesi öğrencileriyle, 6’sında ilkokul öğrencileriyle, 23’ünde 

ortaokul öğrencileriyle ve 8’inde öğretmen/öğretmen adaylarıyla 

çalışılmıştır. Ç26 kodlu çalışmada formel eğitim almamış yetişkinlerle, Ç5 

çalışmasında ise yüksek lisans yapan öğretmenlerle çalışılmıştır. Ayrıca 

Ç8 şeklinde kodlanan çalışma uzman görüşüne başvurulan bir ölçek 

geliştirme çalışması olduğu için, Ç42 kodlu çalışma da bir literatür 

taraması olduğu için örneklemleri bulunmamaktadır.  Diğer taraftan Ç31 

kodu verilen çalışmanın, hem ilkokul hem de ortaokul öğrencilerinden 

oluşan örneklemi bulunmaktadır.  

Tablo 5. Yöntemlerine göre çalışmalar 
YÖNTEM ÇALIŞMALAR f 

NİTEL 

DURUM Ç7, Ç9, Ç15, Ç26, Ç27 5 

OLGUBİLİM -  

AKSİYON -  

BELİRTİLMEMİŞ Ç24 1 

NİCEL 

TARAMA 

Ç1, Ç2, Ç5, Ç10, Ç13, 

Ç16, Ç18, Ç20, Ç32, Ç40, 

Ç41 

11 

DENEYSEL Ç23 1 

İLİŞKİSEL 

TARAMA 

Ç3, Ç6, Ç11, Ç12, Ç14, 

Ç22, Ç30, Ç38, Ç39 
9 

BOYLAMSAL 

GELİŞİMSEL 
-  

BELİRTİLMEMİŞ Ç4, Ç17, Ç19 3 

KARMA Ç28, Ç29, Ç33, Ç36 4 

BELİRTİLMEMİŞ 
Ç8, Ç21, Ç25, Ç31, Ç34, 

Ç35, Ç37, Ç42 
8 

Meta senteze dahil edilen çalışmaların yöntemlerinin sınıflandırılması 

Tablo 5’te verilmektedir. 42 adet çalışmanın 6’sı nitel, 24’ü nicel, 4’ü 

karma araştırma yöntemi grubundadır. 8 adet çalışmanın ise yöntemleri 

açıkça belirtilmemiştir.  Nitel yöntemle yapılan ama hangi nitel araştırma 

sınıfına girdiği belirtilmeyen çalışmalar (Ç24) ile nicel yöntemle yapılan 

ama hangi nicel araştırma sınıfına girdiği belirtilmeyen çalışmalar (Ç4, 

Ç17, Ç19) nitel ve nicel başlıkların “belirtilmemiş” alt başlığında 
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toplanmıştır. Araştırmalardan 3’ü (Ç8, Ç21, Ç25) sayı duyusuyla ilgili 

ölçek geliştirme çalışması olduğu için bu çalışmaların yöntemi 

belirtilmemiş olarak değerlendirildi.  Çalışmalardan örneklem grubunun 

var olan sayı duyusu beceri/seviye ve stratejilerinin belirlenmesi amacını 

taşıyanların çoğunlukla durum çalışması ve tarama tekniğini 

benimsedikleri görülmüştür. Sayı duyusunun farklı değişkenlerle ilişkisini 

inceleyen çalışmalar ise daha çok ilişkisel tarama yöntemiyle 

hazırlanmıştır (Ç3, Ç6, Ç14, Ç22, Ç30, Ç38, Ç39). 

Tablo 6. Konularına göre çalışmalar 
SAYI DUYUSUNUN İNCELENDİĞİ KONU ÇALIŞMALAR f 

Sayı bilgisi ve sayma (doğal sayılar ve rasyonel sayılar) Ç2,Ç9, Ç31 3 

Ondalık gösterim Ç2, Ç18 2 

Kesirler Ç2, Ç27, Ç30 3 

Yüzdeler Ç2, Ç4, Ç20 3 

Üslü ifadeler Ç6,Ç 7, Ç8, Ç24 4 

Bağlam içeren/içermeyen problemler Ç13 1 

Tablo 6 incelendiğinde araştırmaya dahil edilen 42 adet çalışmadan 

bazıları belli bir matematik dersi sınırlarında var olan sayı duyusu 

becerilerini ölçmeyi veya incelemeyi amaçlamıştır. Bu çalışmaların sayı 

bilgisi (doğal ve rasyonel sayılar) ve sayma, ondalık gösterim, kesirler, 

yüzdeler, üslü ifadeler, bağlam içeren ve içermeyen matematiksel 

problemler konularını seçtikleri tespit edilmiştir. Örneklem seçimleri de 

incelendiğinde konuların ilkokul veya ortaokul matematik dersi 

kazanımlarıyla sınırlı olduğu anlaşılmaktadır.  Birden fazla konuyu seçen 

çalışmalar da bulunmaktadır (Ç2). 

Çalışmalar amaçlarına göre analiz edilmiş ve elde edilen bulgular Tablo 

7’de verilmiştir. Belirli bir matematik dersi konusu sınırında sayı duyusu 

belirlemeyi hedefleyen 8 çalışma ve genel sayı duyusu becerilerini 

belirlemeyi hedefleyen 7 çalışma bulunmaktadır. Bu 15 çalışma sayı 

duyusunun kullanılıp kullanılmadığını veya hangi seviyede kullanıldığını 

belirlemeyi hedeflemiştir. Sayı duyusunu çeşitli değişkenler açısından 

incelemeyi hedefleyen çalışmalar sınıf düzeyi, yaş, cinsiyet, okul türü 

bağlamında sayı duyusunu incelemişlerdir. Toplamda 11 adet bulunan bu 

çalışmaların ikisi beli bir matematik konusu sınırlarında sayı duyusunun 

bazı değişkenler açısından incelenmesini amaçlamıştır. Sayı duyusunun 

akademik başarı (f=3), matematik özyeterlilik (f=2), hesaplama becerisi 

(f=1), hesaplamaya dayalı tahmin stratejileri (f=1), sınıf düzeyi ve cinsiyet 

(f=1) ile ilişkisini incelemeyi amaçlayan 8 adet çalışma bulunmaktadır. 

Sayı duyusu stratejileri konusunda yapılan çalışmaların bazılarının genel 

sayı duyusu stratejilerini (f=2), bazılarının bir matematik dersi konusunda 

kullanılan stratejileri (f=2) incelemeyi amaçladığı görülmektedir. Bir adet 

çalışma ise sayı duyusu stratejilerinin matematik başarısına göre 

karşılaştırılmasını hedeflemektedir. 
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Tablo 7. Amaçlarına göre çalışmalar 

ÇALIŞMALARIN 

AMAÇLARINA 

GÖRE 

OLUŞTURULAN 

GRUPLAR 

AMAÇ GRUPLARININ 

DETAYLARI 
ÇALIŞMALAR 

Sayı duyusu 

kullanma 

durumunun/sayı 
duyusu becerisinin 

belirlenmesi (f=15) 

Genel olarak belirlenmesi (f=7) Ç3,Ç10,Ç14,Ç17,Ç36 

Belli bazı 

konularda/durumla

rda  (f=8) 

Üslü ifadeler Ç6,Ç24 

Ondalık gösterim Ç18 

Kesir Ç27 

Bağlam 

içeren/içermeyen 
Ç13 

Yüzdeler Ç20 

Kareköklü 

ifadeler 
Ç33 

Sayı bilgisi ve 

sayma 
Ç31 

Sayı duyusunun 

çeşitli değişkenler  
(sınıf, cinsiyet, okul 

türü, vb.) açısından 

incelenmesi (f= 11) 

Genel olarak incelenmesi (f=9) 
Ç1,Ç12,Ç14,Ç16,Ç19, 

Ç28, Ç32, Ç37, Ç40 

Belli bazı konularda 
incelenmesi (f=2) 

Yüzdeler Ç4 

Kesir Ç30 

Sayı duyusu ile bazı 

diğer değişkenlerin 
ilişkisinin 

incelenmesi (f=8) 

Genel Sayı duyusu-akademik başarı Ç3, Ç6, Ç19 

Sayı duyusu -Matematik öz yeterlik Ç14, Ç22 

Sayı duyusu- Hesaplama becerisi Ç11 

Sayı duyusu becerileri- Hesaplamaya 

dayalı tahmin stratejileri 
Ç39 

Sayı duyusu-Sınıf düzeyi ve cinsiyet Ç22 

Kullanılan 

stratejilerin 

incelenmesi (f=5) 

Kullanılan stratejilerin genel olarak 

belirlenmesi 
Ç5,Ç15 

Belli bazı 
konularda 

kullanılan 

stratejilerin 
belirlenmesi 

Doğal sayı-
ondalık-kesir-

yüzde 

Ç2 

Rasyonel sayılar Ç9 

Sayı duyusu stratejilerinin matematik 

başarısına göre karşılaştırılması 
Ç35 

Ölçek/test geliştirme 
(f=4) 

 

 
 

 

Sayı duyusunu genel olarak belirlemeye 

yönelik ölçek geliştirme 
Ç25, Ç41 

Belli bir konuda 

sayı duyusunu 
belirlemeye 

yönelik ölçek 

geliştirme 

Üslü ifadeler Ç8 

Öz yeterlik ölçeği geliştirme Ç21 

Bazı işlemlerin sayı 

duyusu üzerine 
etkisinin incelenmesi 

(f=3) 

Sayısal sohbet (Number talk) Ç23 

Matematik öğretimi dersi Ç29 

Aritmetik performans, işleyen bellek ve 

sayısal biliş-sayı d. 
Ç34 

Zihinden hesaplama yaparken izlenen yolları karşılaştırmak (f=1) Ç26 
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Sayı duyusu ve öz-düzenleme puanlarının ortaokuldaki matematik 

ve Türk dil sınavı puanlarını yordayıcı gücünü araştırmak(f=1) 
Ç38 

Sayı duyusu bileşenleri için kavramsal çerçeve oluşturmak(f=1) Ç42 

 

Diğer taraftan sayı duyusuyla ilgili yapılan 4 adet ölçek geliştirme 

çalışmasının ikisi, genel olarak sayı duyusunu ölçebilecek bir ölçek 

geliştirmeyi hedeflemiştir. Bir çalışma üslü ifadeler konusundaki sayı 

duyusunu ölçmeyi hedefleyen bir ölçek geliştirmeyi, bir tanesi de sayı 

duyusuna yönelik özyeterlik ölçeği geliştirmeyi hedeflemiştir. Sayısal 

sohbet (number talk) uygulamasının, matematik öğretimi dersi almanın ve 

işleyen bellek ve hızlı otomatik isimlendirme- işleme hızının sayı duyusu 

üzerindeki etkisini incelemeyi hedefleyen üç adet çalışma vardır.  Ayrıca 

zihinden hesaplama yaparken izlenen yolları karşılaştırmak, anaokulu 

öğrencilerinin sayı duyusu ve öz-düzenleme puanlarının ortaokuldaki 

matematik ve Türk dili sınavı puanlarını yordayıcı gücünü araştırmak ve 

sayı duyusu bileşenleri için kavramsal çerçeve oluşturmak amalarıyla 

hazırlanmış birer adet çalışma da bulunmaktadır. 

Çalışmalar ulaşılan sonuçlar açısından analiz edilerek Tablo 8 

oluşturulmuştur. 

Tablo 8. Sonuçlarına göre çalışmalar 
ÇALIŞMALARDAN ELDE EDİLEN SONUÇLAR ÇALIŞMALAR f 

Öğrenciler çözümlerinde daha çok kural temelli stratejileri 

kullanmaktadır 

Ç2, Ç3, Ç4, Ç9, Ç13, 

Ç18, Ç19, Ç20, Ç22, 
Ç24, Ç35 

11 

Öğretmen adayları kural temelli stratejilere başvurmaktadır. Ç15, Ç17 2 

Öğretmenler sayı duyusu stratejilerini orta düzeyde 

kullanabilmektedir. 
Ç5 1 

Öğrencilerin sayı duyusu performansı düşüktür. 

Ç2, Ç3, Ç4, Ç6, Ç7, 

Ç13, Ç14, Ç16, Ç18, 

Ç19, Ç20, Ç22, Ç24, 
Ç30, Ç33, Ç36, Ç39 

17 

Öğretmen adaylarının sayı duyusu performansı düşüktür. Ç10,Ç11,Ç15,Ç17 4 

Sayı duyusu performansı sayı duyusu bileşenleri açısından 

farklılık göstermektedir. 
Ç24, Ç27,Ç33,Ç36 4 

Matematik öğretmen adaylarının sayı duyusu kullanımları bölüme 

göre farklılık göstermemektedir. 
Ç17 1 

Sayı duyusu performansı cinsiyet değişkeni açısından anlamlı 

farklılık göstermektedir. 
Ç4, Ç17, Ç40 3 

Sayı duyusu performansı cinsiyet değişkeni açısından anlamlı 

farklılık göstermemektedir. 

Ç12, Ç18, Ç19, Ç30, 

Ç36, Ç39 
6 

Ortaokul öğrencilerinin sayı duyuları okul türüne göre farklılık 

göstermektedir. 
Ç32 1 

Sayı duyusu performansı sınıf düzeyi değişkeni açısından anlamlı 

farklılık göstermektedir. 

Ç1, Ç10, Ç12, Ç18 

Ç19, Ç39, Ç40 
7 

Sayı duyusu performansı sınıf düzeyi değişkeni açısından anlamlı 

farklılık göstermemektedir. 
Ç4, Ç14, Ç16, 3 

Başarı ile sayı duyusu performansı arasında pozitif yönde anlamlı 
bir ilişki vardır. 

Ç3, Ç6, Ç17, Ç18, 

Ç19, Ç28,  Ç30, Ç36, 

Ç40 

9 
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Hesaplama becerileri ile sayı duyusu arasında pozitif yönlü zayıf 

ilişki vardır. 
Ç11 1 

Sayı duyusu ile matematik öz yeterlik arasında orta düzeyde bir 

ilişki vardır. 
Ç14 1 

Aritmetik performans, sayı hafızası ve okuduğunu anlama 

değişkenleri sayı algısındaki değişimi anlamlı bir şekilde 

açıklamaktadır. 

Ç34 1 

Formel eğitim alan ve almayan bireylerin, işlemlere göre 
hesaplama yöntemlerinde kısmi farklılıklar saptanmıştır. 

Ç26 1 

Sayı duyusu kullanımında kız öğrencilerin erkek öğrencilerden 

daha başarılı oldukları görülmüştür 
Ç9 1 

Sayı duyusu kullanımında okul öncesi eğitim alan öğrencilerin 
almayanlardan daha başarılı oldukları belirlenmiştir. 

Ç9 1 

ÖY öğrencilerin sayı duyuları NGG öğrencilere göre daha fazla 

gelişmiştir 
Ç28 1 

Cinsiyet değişkeni sayı duyusunu yordamada anlamlı 

bulunmamıştır. 
Ç22 1 

“Matematik öz-yeterlik algısının bazı boyutları” ve “sınıf 

seviyesi” değişkenleri sayı duyusunu anlamlı düzeyde 
yordamaktadır. 

Ç22 1 

Davranışsal öz-denetim, annelerin eğitim düzeyi, cinsiyet ve yaş 

sayı duyusunun anlamlı bir belirleyicisidir. 
Ç37 1 

Çocukların anaokulu sayı duyusu ve öz düzenlemeleri, 5. ve 6. 
sınıf matematik ve Türkçe sınav puanlarını önemli ölçüde 

yordamıştır.  

Ç38 1 

Çocukların duyu kullanma becerilerini ardı ardına gelişen bir 
gelişim sürecini göstermektedir. 

Ç31 
1 

19 madde ve 4 bileşenden oluşan sayı duyusuna yönelik öz 

yeterlik ölçeği elde edilmiştir. 
Ç21 1 

Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin üç boyuttan 
oluştuğu ortaya çıkmıştır 

Ç25 1 

Geliştirilen testin, ilkokul öğrencilerine yönelik yapılabilecek 

sayı hissi çalışmalarında etkili olacağı düşünülmektedir. 
Ç41 1 

Üslü sayılar ile ilgili sayı duyusunun sayı duyusu bileşenleri 
açısından incelenmesinde kullanılabilecek ölçek geliştirilmiştir. 

Ç8 1 

Öğretmen adaylarının sayı duyusu performansları matematik 

öğretimi dersini aldıktan sonra önemli bir şekilde artmıştır. 
Ç29 1 

Problemlerin çözümünde, sayı duyusu puanlarının anlamlı ve 
pozitif yönde anlamlı olduğu bulunmuştur. 

Ç23 1 

Sayı duyusunun bileşenleri için ortak bir çerçeve olmadığı ortaya 

çıkmıştır. 
Ç42 1 

Tablo 8 incelendiğinde sayı duyusu belirlenmesi amacıyla yürütülen 

çalışmalarda üzerinde çalışılan örneklemlerin sayı duyusu seviyelerinin 

düşük olduğu sonucuna varan 21 adet çalışma olduğu görülmektedir. 

Bunlardan 4’ü öğretmen adaylarının, diğerleri ise okulöncesi- ilkokul- 

ortaokul öğrencilerinin sayı duyularının düşük olduğu sonucuna 

varmışlardır. Bir adet çalışma öğretmen adaylarının matematik öğretimi 

dersi aldıktan sonra sayı duyusu seviyelerinin arttığını belirtmektedir. 

Çalışmalardan biri ilköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmenliği 

bölümlerinde okuyan öğrencilerin sayı duyusu kullanımlarının 

bölümlerine göre farklılık göstermediğini ifade etmiştir. Öğretmenlerle 

yapılan bir adet çalışma ise öğretmenlerin sayı duyusu stratejilerini orta 

seviyede kullandığı sonucuna varmıştır. Örneklemi oluşturan bireylerin 

uygulanan testlerde problem ve soruların çözümünde çoğunlukla kural 
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temelli stratejileri kullandığı sonucuna varan 13 adet çalışmadan 2’si 

öğretmen adaylarının, 11’i öğrencilerin kural temelli stratejilere 

başvurduğunu belirtmektedir.  

Sayı duyusunun farklı değişkenlerle ilişkisini incelemeyi amaçlayan 

çalışmalardan 3’ü sayı duyusu performansının cinsiyet değişkeni açısından 

anlamlı farklılık gösterdiğini ifade ederken 6’sı sayı duyusuyla cinsiyetin 

ilişkisinin olmadığı sonucuna varmıştır. Bir adet çalışma ise sayı duyusu 

kullanımının kız öğrencilerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduğu 

sonucunu ortaya çıkarmıştır. Ç22 çalışması ise cinsiyetin sayı duyusunu 

yordamada anlamlı olmadığını ifade etmiştir. Sayı duyusunun sınıf düzeyi 

ile ilişkisinin olduğunu 7 çalışma ifade etmektedir. 3 çalışma ise sayı 

duyusunun sınıf düzeyi ile anlamlı bir ilişkisinin olmadığı sonucunu 

göstermektedir. Çalışmalar hesaplama becerilerinin (f= 1), okul türünün 

(f=1), okulöncesi eğitim almış/ almamış olmanın (f= 1), matematik 

özyeterliliğinin (f=1), özel yetenekli olma/ normal gelişimli olmanın (f=1), 

formel eğitim almış/ almamış olmanın (f= 1) ve başarının (f=9) sayı 

duyusuyla ilişkisinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Aritmetik 

performans, sayı hafızası ve okuduğunu anlama değişkenlerinin sayı 

algısındaki değişimi anlamlı bir şekilde açıkladığını ifade eden bir adet 

çalışma da bulunmaktadır. Matematik özyeterliliğinin, sınıf seviyesinin, 

davranışsal özdenetimin, anne eğitim düzeyinin, cinsiyetin, yaşın ve öz-

düzenlemenin sayı duyusunun yordayıcısı olabileceği sonuçlarını çıkaran 

birer adet çalışma bulunmaktadır. Dört adet çalışma sayı duyusuna yönelik 

ölçek geliştirmiştir. Bir adet çalışmada sayı duyusu performansının sayı 

duyusu bileşenleri açısından farklılık gösterdiği sonucu yer almaktadır. 

Sayı duyusu bileşenlerinin sınıflandırılmasıyla ilgili bir adet çalışmanın 

sonucunda da “aynı beceriyi kapsayan bir bileşen için farklı 

isimlendirmelerin kullanıldığı, iki farklı bileşenin başka bir 

sınıflandırmada tek bir bileşen olarak yer aldığı ve sayı hissi bileşenin 

varlığını saptamak için kullanılan bir sorunun başka bir sınıflamada farklı 

bir bileşeni saptamak için kullanıldığı ortaya çıkmıştır”  ifadesi 

bulunmaktadır.  

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Türk matematik öğretim programında sayı duyusu kavramına açıkça 

yer verilmemesine rağmen programda yer alan pek çok kazanımın sayı 

duyusu ile ilişkili olduğu söylenebilir. Bileşenlerinin sınıflandırılması, 

ölçülmesi, öğrenilmesi ve öğretilmesi ile matematik eğitimi için oldukça 

önemli sayılabilecek sayı duyusu kavramını konu alan çalışmalardan bu 

araştırmaya dahil edilenlerin analizi sonucu elde edilen bulguların nitel 

olarak sentezlenmesi bu bölümde ele alınmıştır. Tartışma ve öneriler 

araştırma problemleri doğrultusunda oluşturulmuştur. 
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Türk literatürü taramasında ulaşılabilen çalışmaların en eski tarihli 

olanlarının 2010 yılında yayınlandığını görmekteyiz. 2010 yılında yapılan 

çalışmaların kaynakçalarında “sayı duyusu” ile ilgili Türk alanyazını 

çalışmasının olmaması bu tespiti desteklemektedir (Harç, 2010; Altay, 

2010). NCTM kaynaklarında ve dünya literatüründe 1989’dan beri 

anılagelen bir kavramın Türk araştırmacılar tarafından oldukça geç 

çalışıldığı söylenebilir. En çok çalışmanın 2017 yılında yapılması bu 

konuda yapılan çalışmaların artış eğilimi gösterdiği anlamına gelebilir. 

2018 yılında nispeten az sayıda çalışma olması henüz tamamlanmamış, 

yayınlanmamış veya kısıtlılığı kaldırılmamış çalışmaların bulunmasıyla 

açıklanabilir.  

42 adet çalışmanın sadece iki tanesinin doktora tezi olması konunun 

daha detaylı ve farklı yönleriyle incelenmesine olan ihtiyacı gösteriyor 

şeklinde yorumlanabilir. Örneklem düzeyleri doğrultusunda analiz edilen 

çalışmaların 3’ünde okul öncesi öğrencileriyle, 6’sında ilkokul 

öğrencileriyle, 23’ünde ortaokul öğrencileriyle ve 7’sinde öğretmen 

adaylarıyla çalışılmıştır. Çalışmaların yarısından fazlasının ortaokul 

öğrencileriyle yapılmış olmasının, geliştirilen sayı duyusu ölçeklerinin 

ortaokul seviyesindeki öğrencilerin sayı duyularını ölçmeye yönelik 

olmasından veya sayı duyusu ölçülmesi istenen konuların (rasyonel 

sayılar, ondalık gösterim, üslü ifadeler vb.) ortaokulda öğrenilmeye 

başlamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Örneklemi ilkokul, 

okulöncesi, ortaokul ve lisans öğrencileri olan çalışmaların var olduğu 

görülmesine ve çalışılan matematik konularının lise müfredatında da 

bulunmalarına rağmen lise öğrencileriyle sayı duyusu çalışması yapan 

herhangi bir çalışmaya ulaşılamamıştır. Sayı duyusunun yaş veya sınıf 

seviyesine göre değişip değişmediğinin incelenmesi için bu alana ilgi 

duyan araştırmacılara lise öğrencileriyle de çalışma yapmaları önerilebilir. 

Özel yetenekli öğrencileri sayı duyuları bağlamında normal gelişim 

gösteren öğrencilerle kıyaslayan ve anlamlı bir fark olduğu sonucuna 

ulaşan çalışma farklı zihinsel gelişim özellikleri gösteren grupların sayı 

duyularının da farklılık gösterebileceği fikrini destekleyebilir. Buna göre 

sayı duyusunun farklı bir yönden incelenebilmesi için çalışma grubunun 

zihinsel gelişim özellikleri farkına göre de seçilmesi gerektiği söylenebilir. 

Çalışmaların sadece birinde öğretmenlerden seçilen bir örneklem 

kullanılmıştır. Hâlbuki öğrenme ve öğretme süreçlerine aday öğretmenlere 

oranla daha hakim olan, öğrencileri tanıyan öğretmenlerin sayı duyuları ile 

ilgili yapılacak  incelemeler daha farklı açılardan veri oluşturabilecektir. 

Öğrenilen ve öğretilebilen (Howden, 1989) bir beceri olan sayı duyusunun 

hangi yöntemlerle öğretilebileceği, hangi uygulamaların sayı duyusu 

becerilerini ortaya çıkarabileceği ile ilgili çalışmaların öğretmenlerle 

yürütülmesinin faydalı olabileceği düşünülmektedir. Günlük yaşamda 

karşılaşılan ölçme ve tahmin problemlerini kendilerine has yöntemlerle 

çözen yetişkinlerin sayı duyusu konusunda da bir adet çalışmaya 
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rastlanmıştır. Yaşın, eğitim- öğretim ortamlarından uzaklaşmanın, eski 

öğretme yaklaşımlarını benimseyen sistemlerde öğrenim görmüş olmanın 

sayı duyusuyla ilişkisinin incelenmesi için amaca uygun olarak seçilmiş 

yetişkin örneklemlerinin uygun olabileceği düşünülmektedir. Araştırma 

yapacak olan kişilere örneklem seçerken bunları da göz önüne almaları 

önerilebilir. 

Çalışmaların %57’sinin nicel araştırma yöntemiyle yürütülmesine 

rağmen sadece bir adet çalışma deneysel yöntemle oluşturulmuştur. 

Sayısal sohbet’in (number talk) sınıf öğretmen adaylarının sayı duyularına 

etkisini öntest-sontest uygulamasıyla inceleyen çalışmadan (Ç23) başka 

deneysel çalışmaya rastlanmamıştır. Hâlbuki Howden’in (1989) sayı 

duyusu öğretimiyle ilgili çalışmasında belirtilen; öğrencilerin doğal merak/ 

keşif isteklerini destekleyen, somut nesneler kullanılan, 

gruplama/ayrıştırma etkinliklerine yer verilen, aynı sayının farklı yollarla 

modellenebileceği, daha az/daha fazla yorumlarının yapılabileceği 

öğrenme ortamları kurulup bu ortamlardaki öğretimin sayı duyusunu nasıl 

etkilediği deneysel yöntemle incelenebilir. Bu da konuyla ilgili gelişmiş ve 

etkili uygulamalar bulunmasını sağlayabilir. Araştırmacıların problem ve 

yöntem belirlemesinde bu açıyı da değerlendirmeleri önerilmektedir. 

Bazı çalışmaların matematik dersinde işlenen bir konu ile ilgili 

öğrencilerin sayı duyusu becerilerini incelemeyi-belirlemeyi amaçladıkları 

anlaşılmıştır. Bu çalışmalarda ele alınan konuların ise sayı bilgisi (doğal 

ve rasyonel sayılar)/ sayma, ondalık gösterim, kesirler, yüzdeler, üslü 

ifadeler, bağlam içeren/ içermeyen matematiksel problemler ile sınırlı 

kaldığı anlaşılmıştır. Sayı duyusu bileşenleri de incelendiğinde kıyaslama 

ve ölçme için referans noktası kullanma bileşenine (NCTM, 1989) yönelik 

geometri ve ölçme öğrenme alanıyla ilgili hiçbir konuda çalışma 

yapılmadığı fark edilmiştir. Geometri ve ölçme ile birlikte diğer öğrenme 

alanlarıyla (cebir, veri işleme ve olasılık) ilgili konuların ve lise matematik 

dersi konularının kapsamında da sayı duyusu becerilerinin incelenmesi 

önerilmektedir. 

“Belirlenmiş bir matematik dersi konusunda” veya “genel olarak”  sayı 

duyusunu belirlemeyi-incelemeyi hedefleyen çalışmaların sayısı 

neredeyse aynıdır. Bu çalışmaların neredeyse tamamı katılımcılarının sayı 

duyularının düşük seviyede olduğunu ortaya koymuştur. Öğretmen 

adaylarının sayı duyularının düşük olması sonucuna ulaşan çalışmalarla 

birlikte öğretmen adaylarının problemleri çözerken kural temelli 

yöntemleri daha çok tercih ettiklerini ortaya koyan çalışmalar da vardır. Bu 

iki sonucun birbirini desteklediği düşünülebilir. Öğretmen adaylarının 

matematik öğretimi dersi aldıktan sonra sayı duyusu seviyelerinin arttığını 

ortaya koyan çalışma incelendiğinde sayı duyusunun öğretilebilir/ 

geliştirilebilir olduğu yorumu yapılabilir. Hizmet alanı öğretmen 

yetiştirme olan kurum ve üniversitelere matematik öğretimi gibi alanın 
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öğretimine yönelik derslerin sayı duyusu gelişimindeki önemini göz 

önünde bulundurmaları ve alan öğretimi derslerinin bu doğrultuda 

planlanması önerilebilir. Ayrıca ilköğretim matematik ve ortaöğretim 

matematik öğretmenliği bölümlerinde okuyan öğrencilerin sayı duyuları 

arasında herhangi bir fark olmaması da elde edilen sonuçlar arasındadır. 

Öğrencilerle yapılan çalışmalar da sayı duyusunun düşük seviyede olduğu 

sonucuna ulaşmışlardır. Öğrencilerin problem çözümünde çoğunlukla 

kural temelli, kalem- kağıt kullanımı gerektiren yöntemler tercih 

etmelerinin sebebi matematik dersinde yoğun bir şekilde işlem 

kullanımının istenmesi, tahmin ve benzeri strateji kullanımının 

desteklenmemesi olabilir. Kurumlar ve üniversitelerce öğretmenlere 

öğrencilerin sayı duyularının neden önemli olduğu ve sayı duyularının 

nasıl geliştirilebileceği konusunda eğitimler verilebilir.  

Sayı duyusunu sınıf düzeyi, yaş, cinsiyet, okul türü açısından 

incelemeyi hedefleyen çalışmalar bulunmaktadır. Cinsiyetin sayı 

duyusunda etkili olmadığını ifade eden çalışma sayısı, cinsiyetin sayı 

duyusuna etkisi olduğu sonucuna varan çalışma sayısından fazladır. Bu 

farkın diğer değişkenler (yaş, konu, ölçek vb.) ile açıklanabileceği 

düşünülmektedir. Sınıf düzeyinin sayı duyusuna etkisinin var olduğu 

sonucuna ulaşan çalışmalar, etkinin olmadığı sonucuna ulaşan 

çalışmalardan fazladır. Diğer taraftan çalışmalardan birer tanesi akademik 

başarıyla, özyeterlilikle, hesaplama becerileriyle, hesaplamaya dayalı 

tahmin stratejileriyle, sınıf düzeyi ve cinsiyetle ilişkisinin olduğunu 

belirten birer adet çalışma bulunmaktadır. Bu ilişkileri belirlemeye yönelik 

çalışma sayısı arttırılabilirse daha etkili yorumlar ve çıkarımlar yapılabilir 

ve sayı duyusu çalışmalarının gelişimine katkıda bulunulabilir. 

Sayı duyusu ölçümü için ölçek geliştirmeyi hedefleyen dört adet 

çalışma bulunmaktadır. Ölçekler sayı duyusu bileşenlerinden bir veya bir 

kaçı üzerinden sayı duyusunu ölçmeyi hedeflemişlerdir. Çalışmalardan 

cinsiyetin, matematik öz-yeterliliğinin, sınıf seviyesinin, davranışsal öz-

denetimin, anne eğitim seviyesinin, yaşın ve özdüzenlemenin sayı 

duyusunu yordayabileceği sonuçları çıkarılmıştır. Ölçek geliştirmeyi 

amaçlayan araştırmacılara sayı duyusunun farklı bileşenleriyle birlikte adı 

geçen yordayıcı faktörleri de dikkate almaları önerilebilir. Ayrıca sayı 

duyusu bileşenleri ile ilgili sınıflandırmaları inceleyen bir çalışma ortak bir 

sınıflandırmanın bulunmadığını; farklı çalışmalarda aynı beceriye farklı 

isimler verildiğini, bir çalışmadaki iki bileşenin başka bir çalışmada tek bir 

bileşen olarak ele alındığını ifade etmektedir. Bunun, bileşenleri 

belirlemek için farklı sorular sorulmasından, araştırmacıların literatürü 

yeterince takip etmeden sınıflama çalışmaları yapmış olmasından, aynı 

zaman aralığında paralel çalışmaların yapılmış olmasından kaynaklandığı 

düşünülebilir. Sayı duyusunu belirlemek, ölçmek,  tanımlamak ve 
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bileşenlerini sınıflandırmak üzerinde çalışma yapacak araştırmacılara 

sınıflandırmalardaki bu farklılığı dikkate almaları önerilebilir.  

Sayı duyusu konusunda çalışma yapacak araştırmacılara sayı 

duyusunun mevcut durumunu belirlemeye ve incelemeye dönük 

araştırmalardan çok, sayı duyusunun nasıl öğrenilip öğretilebileceği, hangi 

yöntem ve tekniklerin sayı duyusu gelişiminde etkili olabileceği 

doğrultusundaki çalışmalara yönelmeleri önerilebilir. Öğretim 

programlarının hazırlanmasında, öğretim yöntem ve tekniklerinin 

belirlenmesinde, öğretmen yetiştirilmesinde sayı duyusunun matematik 

öğretimindeki öneminin ve matematik başarısıyla arasındaki anlamlı 

ilişkilerinin dikkate alınması uzman, eğitmen ve ilgili yetkililere 

önerilebilir. 
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GİRİŞ 

Aile kurumu, içinde yer aldığı toplumların en temel birimi olması, aynı 

zamanda da o toplumlarla olan karşılıklı ilişkileri nedeniyle,  sosyal 

bilimlerin pek çok dalının ve sinema başta olmak üzere birçok sanat dalının 

ilgisini çeken bir kurumdur.  Aile kurumunun ikili bir üretimi vardır ve 

bundan dolayı, içinde bulunduğu toplumla karşılıklı bir ilişkisi vardır.  

Aile,  bir yandan genç nesillerin fiziksel-psikolojik olarak sağlıklı 

gelişimini ve hayata karşı donanımlı, eğitimli yetişmesini sağlayarak 

içinde yaşadıkları topluma yararlı genç birey ya da bireyler yetiştirir. 

Bunun yanı sıra, yaşamın üretimi ve yeniden üretimini sağlar. Bundan 

dolayı da toplum içinde, sosyo-ekonomik, iktisadi ve sosyo-kültürel olarak 

önemli bir rol oynar. Şüphesiz ki, böyle bir kurumun içinde yaşadığı 

dönemde o toplumun yapısını yansıtmaması, geçirdiği değişimlerden, 

yaşadığı sorunlardan etkilenmemesi düşünülemez.  

Ailenin tanımı, “kan, cinsel ilişki ya da yasal bağlarla birbirine bağlı 

olan insanlardan oluşmuş, mahrem ilişkiler ağıyla örülü, hem ayakta 

kalmayı, hem değişikliklere uyum sağlamayı başarmış çok esnek bir 

birim” olarak yapılmaktadır. (Marshall 2003:7) Bu tanımlamadan da 

anlaşılacağı üzere, aile kurumunun sosyal, ahlaki kurallar ve toplum 

yapılarının ortaya çıkmasında ve gelişmesinde, kısacası insanoğlunun 

gelişiminde çok önemli bir yeri vardır. Bundan dolayı tarih boyunca, farklı 

toplumlarda, farklı coğrafyalarda, farklı kültürlerde; anaerkil, ataerkil, 

çekirdek aile gibi farklı sistemlerle var olagelmiştir. 

   Orhan Kemal, özellikle Avrupa’da yapılan filmlerde, filmlerin 

yapıldıkları topluma özgü kurumları ve özellikle sorunları ele aldığını ve 

reçeteler sunduğunu belirtmektedir.(Kemal 2003:11)  Kısacası toplumsal 

kurum ve sorunları kendi özgün bakış açılarıyla ele alan filmlerin her biri, 

yapıldıkları dönemi ve içinden çıktıkları toplumun yapısını 

yansıtmaktadırlar. Bu makalede,  Seren Yüce’nin çektiği  “Çoğunluk” ve 

Handan İpekçi’nin çektiği “Çınar Ağacı” filmlerinin sinema sanatına 

özgün plastik öğeleri kullanarak aile kurumuna karşı sergiledikleri özgün 

estetik ele alınacaktır.  Bundan dolayı,  bu makale çalışmasında bu iki film 
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göstergebilimden faydalanılarak psikanalitik,sosyolojik ve içeriksel film 

eleştiri yöntemleriyle değerlendirilecektir.  

1.  Çoğunluk Ve Çınar Ağacı Filmlerinde Aile Kurumu 

Kabadayı, göstergebilimcilerin sinemada psikanalitik yaklaşımı, Freud 

ve Lacan’dan yararlanarak filmsel imge ve filmin evreniyle gerçeklik 

arasındaki ilişkiyi kurmak üzere kullandıklarını belirtir ve ekler:  

“Psikanalitik eleştiri,  yalnızca bireyle ilgilenir görünse de aslında bireyin 

toplum içindeki konumu,  sosyal yapı ve ideoloji de çok önemlidir.” 

(Kabadayı 2013: 75)  Psikanalitik eleştiri ve göstergebilimin bakış 

açısından bakacak olursak filmle ilgili üçlü sacayağını kesin olarak şöyle 

tanımlayabiliriz:1-  Gösterge: Belirli bir amaca yönelik bir anlam 

bütünlüğü oluşturabilmesi için,  belli bir dizimsellik ihtiyacı olan 

sahnelerin, planların her biri.  2-  Gösteren:  Yönetmen.  Yani filmin 

orijinal estetik dizimselliğini,  vermek istediği mesaja,  ele aldığı konuya 

yönelik olarak oluşturan kişi.  3-  Gösterilen:  İzleyici. Kendisine gösterilen 

dizimi algılayan ve yer yer perdede gördüğüyle kendini özdeşleştiren ya da 

kendi yaşamıyla bilinçli ya da bilinçdışı bağlar kuran,  duygulanımlar 

yaşayan kişi.  Bunun yanı sıra sinema sadece bireysel olanı değil,  

toplumsal olanı da yansıtmaktadır. Sosyolojik film eleştirisi ise,  filmin,  

kültürel ve ulusal niteliğinin ne olduğu sorusuna yanıt arar;  Kültürel 

kodlar,  ülkeden ülkeye,  kültürden kültüre farklılıklar göstermektedir. 

(Kabadayı 2013: 54) 

1.1. Çoğunluk 

1.1.1. Filmin Künyesi 

“Çoğunluk”  Yönetmen:  Seren Yüce,  Yapımcı:  Önder Çakar,  Sevil 

Demirci,   Senaryo: Seren Yüce,  Görüntü Yönetmeni:  Barış Özbiçen,  

Oyuncular:  Bartu Küçükçağlayan,  Settar Tanrıöğen,  Nihal Koldaş,  Esme 

Madra,  Erkan Can,  Feridun Koç,  Cem Zeynel Kılıç,  İlhan Hacıhafızoğlu. 

Yapım Yılı:  2010,  Süre: 1 saat 43 dakika. 

2.1.2. Filmin Konusu Ve Bilimsel Eleştirisi: 

Mertkan,  babasının aile ve çevre içindeki ağır etkisi altında ezilen,  bir 

yandan Açıköğretimde okurken,  bir yandan da müteahhit babasının 

yanında çalışan 20’li yaşlarda bir gençtir.  Aile,  ancak akşam 

yemeklerinde bir araya gelmektedir.  Mertkan’ın birde evli bir ağabeyi 

vardır. Babasından başka özdeşleşebilecek hiçbir şey bulamayan Mertkan,  

boş zamanlarında beraber takıldığı arkadaşlarıyla maço muhabbetler 

etmekten hoşlanır.  Babanın mikro-milliyetçi yapısı,  yani farklı toplumsal 

sınıflardan ve çevrelerden gelen insanlara karşı takındığı faşizan tavır,  

çevre tarafından olumlanmakta,  yüceltilmekte ve Mertkan’a örnek olarak 

gösterilmektedir.  Mertkan’ın Gül adında,  İstanbul’a şehir dışından 

üniversite okumaya gelmiş,  ancak geçim sıkıntısı nedeniyle bir kafede 
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garson olarak çalışmak zorunda kalan bir kızla ilişkisi olur.  Ancak 

babasının olumlamaması sonucunda Mertkan bu ilişkiyi bitirir.  Gül, bütün 

çabasına rağmen,  Mertkan’la yeniden iletişim kuramaz ve bu sırada 

memleketten gelen akrabaları, kızı alıp,  götürürler.  Mertkan ise,  

yaşantısına kaldığı yerden devam eder. 

“Çoğunluk” bir döngüye sahip keskin bir melodramdır.  Melodram 

türünde karakterler, eylemsizlikleri,  edilginlikleri,  saplantıları,  hiçlikleri,  

karşılaştıkları ve kaçırdıkları fırsatlar, kararsızlık ve güvensizlik,  içe 

dönme,  geri çekilmeyi yaşarlar. Bu açıdan bakıldığında ve Mertkan’ın 

babasıyla,  hayatla olan ilişkisi göz önüne alındığında,  Mertkan tipik bir 

melodram karakteridir.  Zira filmin genelinde bütün bu davranışları 

sergiler ve bütün bunlar olur.  “Freud’a göre birey-özellikle cinsel olan-

ihtiyaçlar ve arzularla doludur.  Toplum bunları belirli baskılar altına 

alırsa,  birey büyük ıstırap yaşar.” (Kabadayı 2013: 76)  Mertkan ise,  aile 

ve toplum içinde özellikle babası ve çevresi tarafından uygulanan 

baskıların ağır bir biçimde altındadır ve bunun sonucunda Mertkan için,  o 

ıstırabı yaşamaktan kaçınmanın tek yolu,  bir gün babası gibi olmaktır.  Bu 

durum,  filmin sonunda kesin olarak verilmese de,  sezdirilir. Filmin bütün 

estetik öğeleri;  planlar,  kesmelerle yapılan kurgu,  tercih edilen renkler ve 

kontrast,  Mertkan’ın dünyasını yalın bir şekilde gözler önüne sermek için 

kullanılır.  

Filmde,  aile bireylerinin bir araya geldikleri tek yer,  akşam 

yemekleridir.  Bu yemek sahneleri,  aile içindeki iletişimsizliğin hat 

safhada olduğunu apaçık sergilemektedir.  Baba, ailenin mutlak reisi olarak 

tüm diğer aile bireylerinin kararları,  eylemleri v.b.. gibi şeyler üzerinde 

tek söz sahibidir.  Zira,  Mertkan’ın, Gül ile olan ilişkisini bitirmesini 

istemesi de bunun tipik bir örneğidir.  Bu yemeklerden birine karısı ve 

çocuğuyla katılan ağabeyi, Mertkan’a  kendince tek çıkış yolunu “sende 

evlen,  kendi aileni kur” diyerek gösterir.  Aslında ağabeyi de Mertkan’la 

aynı kısır döngüyü yaşamış ve bu durumdan tek çıkış yolunu kendi ailesini 

kurarak, kendi iktidarını oluşturmakta bulmuştur. Zaten filmde bu kısır 

döngüye işaret etmektedir. 

Filmde, planlar ve kurgu yoluyla yalın bir anlatım kullanılır.  

“Çoğunluk”’un,  klasik senaryo yapısından en önemli farklılığı,  onun 

olayların çözümlendiği bir gelişme ve sonuç bölümlerine sahip 

olmamasıdır.  O sadece,  toplumsal bir kuruma ve bunun birey ve toplum 

üzerindeki etkilerine dair tespitler yapmaktadır.  “Çoğunluk”,  her ne kadar 

“bulunmuş öykü” ye çok benzer bir film öyküsüne sahip olsa da,  bir 

“bulunmuş öykü” değildir.  Seren Yüce,  filminde insanların davranışlarını,  

birbirleriyle olan ilişkilerini yansıtmaya çalışırken,  her şeyin yapmacıksız, 

sade olmasına özen gösterdiğini, böylelikle seyircinin,  film ile hayat 

arasında doğrudan bir ilişki kurmasını istediğini belirtmektedir. (Boğaziçi 

Üniversitesi Yayınları 2012: 77)  
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Filmin içinde çeşitli karakterler kadın kimliğinin timsalleri olarak,  

erkek egemen çevre içinde gösterilirler.  Bunlardan ilki,  Mertkan’ın 

annesidir.  Anne,  babanın dediğim dedik ve mikro-milliyetçi otoritesini 

kabullenmiş ve özellikle Mertkan’a karşı yansıtıyor olsa da, mutsuzluğunu 

ve çaresizliğini içselleştirmiş bir karakter olarak verilir.  İkincisi,  Gül’dür. 

Memleketinden İstanbul’a üniversite okumaya gelmiş,  ancak çalışmak 

zorunda kalan Gül, döngünün dışına çıkmak için sürekli çabalayan 

filmdeki tek karakterdir ve o yüzden Mertkan, ona karşı ne olduğunu 

bilemediği bir şeyler hisseder.  Ancak Gül de yenilir.  Her tarafta onu 

arayan akrabaları,  filmde gösterilmese de,  sonunda onu bulurlar ve alıp 

memlekete götürürler. “Bu öykülerde çözüm,  tipik olarak çatışmanın yok 

olması değil,  çatışmayı çözemeyen karakterlerin yok olmasıdır.” (Akbulut 

2012: 151) Üçüncüsü ise,  filmde yan öyküsü olan temizlikçi kadındır.  

Mertkan’ın babası Kemal Bey için,  temizlikçi kadın,  Gül,  Mertkan’ın 

alkollü araba kullanırken aracına çarptığı taksici, v.b.. gibi kısacası sosyo-

ekonomik olarak farklı toplumsal sınıflardan gelen herkes “ötekileşir” ve 

Kemal Beyin,  bu insanlara davranışı bellidir.  Ailesinden de aynısını ister.  

“Baba, herkesin, sınıfını, yerini, haddini bilerek, benzeriyle evlenmesi 

gerektiğini söyler. Bu gereklilik, sadece böyle olması gerekli olduğu için 

vardır. Baba, kendisi gibi oğlunun da olması gerekeni uygulamasını ister.” 

(Kabadayı 2013: 144)  Erkek hegemonyasının baskın olduğu içlerinde 

yaşadıkları çevre ise, babayı kutsarken, Mertkan’ı ileride babasının yerine 

geçecek erkek olarak yetersiz görmektedir.  

Filmde bu klostrofobik, ancak gerçekçi evreni yansıtabilmek için yalın 

bir kurgu anlatımının yanı sıra, özellikle yemek sahnelerinde ve 

Mertkan’ın ev dışında geçen sahnelerinde canlılıktan yoksun, kontrastı az, 

sarı ve mavi renklerinin kullanıldığı görülmektedir. “Çoğunluk” ‘u 

izlerken, seyircinin Mertkan’ın melodramatik döngüyü kırabileceğine dair 

en ufak bir beklentisi yoktur. Burada yönetmenin amacı, mikro-

milliyetçiliği bir baba-oğul hikayesi üzerinden anlatmaktır. Çünkü topluma 

özgü değerlerin, sorunların kısacası her şeyin temelinde aile vardır. 

Yönetmenin yaptığı ise, ataerkil bir aile yapısı üzerinden mikro-

milliyetçiliği, cinsel ayrımcılığı, içi boşalan çarpık ve yozlaşmış değer 

yargılarını, sanatçı sorumluluğuyla ele alıp işlemektir. 

2.2. Çınar Ağacı 

2.2.1. Filmin Künyesi 

“Çınar Ağacı” Yönetmen:Handan İpekçi. Yapımcı: Necati Akpınar, 

Senaryo: Handan İpekçi, Görüntü Yönetmeni: Feza Çaldıran. Oyuncular: 

Nurgül Yeşilçay, Celile Toyon, Deniz Deha Lostar, Nejat İşler, Suzan 

Aksoy, Ebru Özkan, Settar Tanrıöğen, Ragıp Savaş, Miray Daner, Erol 

Keskin, Hüseyin Avni Danyal, Jülide Kural. Yapım Yılı: 2011. Süre: 1 saat 

54 dakika. 
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2.2.2. Filmin Konusu Ve Bilimsel Eleştirisi 

Adviye Hanım, ikisi kız, ikisi erkek dört çocuğundan torun torba sahibi, 

70’li yaşlarının sonunda emekli bir öğretmendir. Büyük kızı, ihaleler alan 

varlıklı bir müteahhitle evlidir. Kocası tarafından aldatılsa da, düzenini 

bozmak istemez. Büyük oğlu Uğur, eski bir devrimcidir. Beyaz eşya 

ticareti yapmaktadır, fakat iş hayatında da aile hayatında da işler yolunda 

gitmemektedir. O da karısını aldatmıştır, boşanma aşamasındadırlar. 

Küçük oğlu Murat’ın evliliğindeki sorun ise, Murat’ın kılıbıklık 

derecesinde kişiliğini karısına ve kızlarına ezdiriyor olmasıdır. Adviye 

Hanımın “tekne kırıntım” diyerek sevdiği küçük kızı Sonay ise, tam bir 

işkoliktir. Bir lojistik firmasında çalışan Sonay boşanmıştır. Deniz adlı bir 

oğlu vardır. Deniz, Adviye Hanımın en sevdiği torunudur. Deniz’de 

anneannesini çok sever. Onlarda kalacağı günleri iple çeker. Sonay’ın, hem 

annesi Adviye Hanımla, hem de oğlu Deniz ile ciddi sorunları vardır. 

Bunda Sonay’ın oğluna ve annesine karşı katı otoriter tavrı büyük rol 

oynamaktadır. Adviye Hanım da aslında otoriter bir yapıdadır. Ailesiyle 

her ay, aynı çınar ağacının altında bir araya gelirler. Mangallar yakılır, 

sohbetler edilir, salıncaklar kurulur ve Adviye Hanım, çocuklarına 

nasihatlerde bulunarak onlara yol göstermeye çalışır.  Ayrıca artık kendi 

kendine pek bakamaz olmuştur. Her piknikten sonra, başka bir çocuğunun 

evinde kalır. Sonay, annesini huzurevine yatırmak istemektedir. Fakat bu 

düşüncesini, ailesine kabul ettirmesi hiçte kolay değildir. 

 “Çınar Ağacı” filminde ele alınan aile modeli, Türkiye’de büyük 

şehirlerde çok sık karşılaştığımız bir aile modeli olan, “karşılıklı duygusal 

bağlılıklı aile modeli” dir. Kağıtçıbaşı’na göre bu modelde, bireyin önemi 

vardır. Ancak bununla beraber, kuşaklararası karşılıklı duygusal bağlılık 

devam ettiği için sosyalleşme değerlerinde, aileye bağlılık vurgulanır. 

Kapitalist toplumun üretim ilişkisinde oynadığı rol nedeniyle çocuğun 

maddi değeri azalmış ve yaşlılıklarında ana-babaya bakma zorunluluğu 

ortadan kalkmıştır. (Kağıtçıbaşı 1998: 121)  Bu durum, onun psikolojik 

değerini arttırır. Bu aile modelinde, ana-baba ve çocukların psikolojik 

değerleri ön plandadır. Klasik bir senaryo anlayışına sahip “Çınar 

Ağacı”’nda Adviye Hanım birtakım anlaşmazlıklara ve sıkıntılara rağmen 

ailesini bir arada tutmaya çalışır. Zira Adviye Hanımın ailesi de, 

günümüzde pek çok ailenin karşılaştığı kuşak çatışması, boşanmış 

ebeveynler, aldatılan eş, ekonomik sorunlar v.b.. gibi durumlarla 

yüzleşmektedir.  

Ağaç, sadece sinemaya özgü kodlarda değil, örneğin edebiyat gibi 

başka sanatlarda da kültürümüze ait bir kod olarak kullanılan bir simgesel 

anlatım öğesidir. Ağaç, bizim için soy sop, aile gibi değerleri ve kurumları 

temsil eder. Örneğin dilimizde kullanılan bir “soy ağacı” kelimesi vardır. 

Filmin adı ve ailenin altında buluştuğu çınar ağacı, başlı başına bir 

simgedir. Zaten filmin ilk açılışında, filmin adının belirmesiyle birlikte 
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kamera, kamera vinci (dolly) aracılığıyla yukarıdan aşağıya bir hareket 

yaparak, gökyüzündeki bulutları, çınar ağacının yapraklarını, dallarını, 

gövdesini tarayarak nihayetinde çınar ağacının altında duran piknik 

masasını ve ağaca kurulmuş salıncağı görür. Fonda filmin müziği vardır. 

Etrafta kimseler yoktur. Sadece bir gramofon görünmektedir. Gramofon ve 

salıncak ise, ağacın simgelediği ailenin çatısı altındaki çocuk ve yaşlı 

simgelemektedirler. Filmin ilerleyen sahnelerinde de, çınar ağacının bütün 

ailenin piknikte buluştuğunu görürüz. Son buluşmada ise, Adviye Hanım 

bulunmamaktadır. “Çoğunluk” filminin aksine, filmdeki erkek 

karakterlerin hataları affedilebilir olarak gösterilir. Aldatılan eşler, 

kocalarını affederler. Sonay tokat yediği ve eski kocası tarafından 

psikolojik tacize uğradığı halde, annesi, ondan eski kocasını affetmesini 

ister, hatta Adviye Hanım bununla yetinmeyerek adamı, pikniğe çağırır. 

En abartılı örnek ise, Adviye Hanımın filmde kılıbık oğlu Murat’a “eşini 

sevmeni anlıyorum,ancak kişiliğini fazla ezdirmiyor musun” dediği, özetle 

“biraz erkek ol” diye telkinde bulunduğu sahnedir. Bunun sonucunda 

verilen mesajı alan Murat, öfke ve maço tavırlarla ailesindeki kadınlar 

üzerinde tıpkı “Çoğunluk” filmindeki Kemal Bey gibi bir iktidar kurma 

yoluna gider.  

Sonay’ın annesiyle olan ilişkideki sorunun altında ise, onun, yatılı 

okulda okuması vardır. Ancak anne, bu fiilini de olumlayacak ve “hiçbir 

çocuğuma sana gösterdiğim ilgiyi göstermedim. Fena mı oldu, bak işte 

Fransızca öğrendin” diyecektir. Kısacası Sonay’ın sevgisizlik zannettiği 

şeyin, öyle olmadığını söyler. Bu söylev, filmin sonunda Sonay’ın çok 

istediği çalıştığı firmadaki Ortadoğu bölge temsilciliğine Fransızca bildiği 

için seçilmesiyle pekiştirilir. Müdürün odasından ağlayarak çıkan Sonay, 

doğruca huzur evindeki annesinin yanına giderek, ona teşekkür eder ve 

sarılır. “Çınar Ağacı”’ndaki Adviye Hanımın tutumu, davranışları, her şeyi 

aileyi bir arada tutmak için yapması, adeta “Çoğunluk” filmindeki Kemal 

Beyin davranışlarının olumlanmış hali gibidir. Zira ikisinin de 

motivasyonu aynıdır. Ailenin muhtemel tehlikeler altında dağılması 

önlendikten sonra Adviye Hanım, huzur içinde hayata gözlerini yumar.  

SONUÇ 

Sanatçılar, özgün eserlerinde yapıtlarında toplumsal sorumlulukla 

içinden çıktıkları toplumlara ait sorunları, kurumları, olguları, kendi bakış 

açılarıyla işlerler. “Çoğunluk” ve “Çınar Ağacı” filmlerinde aile kurumu, 

aile bireylerinin birbirleriyle ve toplumla olan ilişkileri, sanatçıların bu 

kuruma dair bakışı doğrultusunda özgün sinema diliyle işlenmektedir. 

Bilimsel anlamda film analizi yaparken, bir filmin oluşum süreçlerini 

bilmek ve göz önünde tutmak gerekir. Yaratı süreci, sanatçının ele aldığı 

konuyla ilgili mesajını, estetik bir forma dönüştürerek sunma sürecidir.  
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Her iki filmde de aile kurumuyla ilgili, birbiriyle çelişen toplumsal 

mesajlar vardır ve her iki filmde sinema dilini, kendi mesajlarını vermek 

için bir araç olarak kullanmaktadırlar. Bu, sanat eserlerinin yapıları göz 

önüne alındığında gayet normaldir. Ancak sinema sanatı, diğer sanat 

dallarından daha geniş kitlelere ulaşmaktadır. Bu şartlar altında sanatçının 

özgün kalabilmesi, hem daha geniş kitlelere ulaşması, hem de özellikle 

çekim sürecindeki kolektif üretim nedeniyle daha zordur. Bir filmde 

sanatçı için başarı,  filmde “gösteren” olarak, “gösterileni”, yani seyirciyi 

film bittikten sonra bile etkisi altında tutmak, daha derin düşüncelere, 

tartışmalara yöneltmektir. Bir filmin zamansal bir süreci vardır, ancak 

filmin algısal süreci o filmi izleyenlerde devam ediyorsa, o film, başarılı 

bir film demektir. Aile kurumu, “Çoğunluk” ve “Çınar Ağacı” filmlerinde 

olduğu gibi, her biri başka bakış açılarına, farklı mesaj kaygılarına, ama 

estetik kaygılara sahip yönetmenler tarafından ele alınmaya devam 

edecektir. 
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Introduction 

In this work the concept of life on water as floating architecture is being 

identified. The architectural building structure on water with design 

principles; containing interior architecture and environmental parameters 

are fully explained. According to scientific notions and researches it has 

been calculated that the impacts of the global warning by the affects among 

the earth has been determined and especially in the cities found nearby the 

sea shore regions are among the first areas of interest to be effected. From 

the aspect of this theory the new living areas in the sea shores other than 

continental usage and by the away new building styles those to be formed 

with the capacity of water floating properties are to be concerned.  

The architectural, interior architectural and nearest environmental 

appliances among the design issues of these buildings by some proposals 

and parameters are being started to be concerned in current conditions and 

by the way scientific research are being planned and started to be applied 

around the world. Stockholm Conference and Kyoto Protocol are some of 

the main primary actions for taking precautions through the effects of 

global warming.  

According to these in the future; one of the basic effects that will be 

caused regarding the unavoidable end for our world based form the global 

warming will be seen as the raising of the heights of water levels in the sea 

shores.  

In respect to that sense the position and formalities of the current usage 

among ownership would be changed by the new structures to be built on 

the water facades with new combinations.  

The aim of this study is to evaluate the new building properties 

regarding the future approaches by the support of floating structures on the 

water caused by global effects and to bring new solutions by making 

analyzes on the applied current buildings regarding architectural floating 

proposals and by the way bringing new aspects and proposals to coastal 

shoreline in Turkey. 

A floating building is a building unit with a flotation system at its base, 

to allow it to float on water. It is common to define such a building as being 

"permanently moored" and not usable in navigation.. Floating buildings are 

usually towed into location by another ship and are unable to move under 

their own power. 

 

mailto:peliny@hacettepe.edu.tr
https://en.wikipedia.org/wiki/Buoyancy
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Floating buildings have environmental benefits such as insusceptibility 

to changes in sea level, and minimization of disturbance to the ecology of 

the harbor or seabed. 

 They can be built off-site and then towed into location, minimizing 

disturbance to the build site. If the building is decommissioned, it can be 

relocated elsewhere (https://en.wikipedia.org/wiki/Floating_building). 

 

 
Fig. 1 Floating hose in Amsterdam (Attika Architekten/Bart van Hoek) 

 

This residential community was commissioned by a group of water-

loving families in the Netherlands. Drijf in Lelystad, which translates to 

“Float in Lelystad,” was designed by the Amsterdam-based firm Attika 

Architekten. Construction took place roughly 25 miles outside of the city, 

and the completed structures, built on concrete caissons, were towed over 

water to their destination (https://www.architecturaldigest.com/gallery/  

floating-architecture-around-the-world-slideshow/all). 

 

 
Fig. 2 A floating office (Mika Huisman) 

Arctia Headquarters, the new main office of a Finnish shipping 

company that owns and operates a fleet of icebreakers, is situated off the 

shore of Helsinki. Devised by K2S Architects, the structure has a black 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_level
https://en.wikipedia.org/wiki/Seabed
https://www.architecturaldigest.com/gallery
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steel façade that mimics the hulls of the firm’s ships and lacquered-wood 

interiors that pay tribute to nautical traditions.  

 

 
Fig. 3 The Floating Pavillion (Photo, René de Wit) 

 

The Floating Pavilion Rotterdam, seen here on the Netherlands’ 

Nieuwe Maas River, was designed by DeltaSync and Public Domain 

Architecten. Made from steel beams and covered with lightweight, 

translucent ETFE film, the structure serves as a portable exhibition hall and 

conference space (https://www.architecturaldigest.com/gallery/ floating-

architecture-around-the-world-slideshow/all). 

 

 
Fig. 4 The floating housing complex (Photo: George Steinmetz) 

 

The Waterwoningen housing complex is comprised of 75 individual 

homes. Designed by Marlies Rohmer Architects and Planners, the 

Amsterdam community can be reached by land or by canal. Below water, 

each home has a concrete base, providing a lower center of gravity for 

increased stability.  

The visible parts of the structure are made from timber with steel-

finished plastic moldings. By staggering the houses along the jetties, the 

firm was able to keep the water a main focal point and provide appealing 

https://www.architecturaldigest.com/
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views from every residence (https://www.architecturaldigest.com/ 

gallery/floating-architecture-around-the-world-slideshow/all). 

 

 
Fig. 5  Floating house  

 

The Floating house was designed for French developer H2ORIZON, 

that specialize in construction of floating structures, by Singapore-based 

architect Dymitr Malcew. The main goal of the project was to design a 

house that impacts surroundings in a most minimal way, but at the same 

time offers flexibility and out of the box living experience.  

All rooms are designed in a way to provide maximum of visual 

connection with surrounding landscape. Master bathroom, bedrooms and 

living room have direct access to the terrace around the house perimeter, 

making house very open and blend with environment. 

 

 
Fig. 5 Sustainable floating house (Photo: Dymitr Malcew). 

 

The base of the house is constructed of floating platform that gives great 

flexibility of location. The house can be easily docked at marina or pier on 

the lake, river or bay. Roof structure is carried by system of columns 

separated from curtain wall, this solution allows for micro-movements 

caused by uneven water surface (https://www.e-

architect.co.uk/concept/the-floating-house). 

https://www.architecturaldigest.com/
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Fig. 6 Plan scheme of the house (https://www.e-architect.co.uk/wp-

content/uploads/2014/03/floating-house-d140314-6.jpg#main). 

 

 
Fig. 7 Tha glass walls 

 

 
Fig. 8 Interior of the house 

 

The architectural space gives the sense of a reliable constructed 

basement. The interiors, environmental quantities and vision are 

interactive and respectful to nature.  

 

In April 2009 the European Commission presented a White Paper on 

adapting to climate change which presents the framework for adaptation 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52009DC0147
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52009DC0147
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measures and policies to reduce the European Union's vulnerability to the 

impacts of climate change (IPCC Technical paper "Climate Change and 

water", June 2008). 

 

The White Paper highlights the need "to promote strategies 

which increase the resilience to climate change of health, property and the 

productive functions of land, inter alia by improving the management of 

water resources and ecosystems". 

 

The accompanying Impact assessment and the Policy paper on Water, 

Coasts and Marine issues provide an in-depth analysis of the role of water 

and ecosystems in the transmission of potential climate change impacts to 

the economy and society. The IA also describes the potential for 

ecosystem-based adaptation approaches and the need to properly assess the 

environmental impact of adaptation measures and policies. 

(http://ec.europa.eu/environment/water/adaptation/index_en.htm). 

 

Turkey Coastal Shore and Proposals 

After analysing the coastal-shores in Turkey it has been identified that 

Tekirdağ could be ideal for these structures.  

 

 
Fig. 9 Tekirdağ Seashore analysis (Korkut, A., Şişman, E. E., Erdinç, 

L.Y., Özyavuz, M., 2008), 

 

http://ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-change-water-en.pdf
http://ipcc.ch/pdf/technical-papers/climate-change-water-en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52009SC0387
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52009SC0386
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52009SC0386
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Fig. 10 Proposal for a hotel structure that is being used today in the 

World. 

 

 
Fig. 11 The hotel can be multifunctional  

 

Results 

The proposed usage as a floating space located in Tekirdağ Region 

could be as follows; 

 

-This building type has the same common properties as other stable 

buildings; 

-With the same analysis work among the similar structures in sea shore 

regarding water fluidity, it is as stable as a regular building; 

-Energy renewable qualities are being constructed as found in passive 

building properties; 

-Aesthetical value is quite the same as a building on the stable basis; 

-Materials are efficient and resistant to humidity, fire etc. 
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VIRTUAL APPROACHES OF FILM STAGES WITH SPATIAL 

PARADIGMS' 

 

Prof. Pelin Yıldız 

Fine Arts Faculty, The Dept. of Interior Architecture and Env. Design 

Hacettepe University, Ankara, e-mail: peliny@hacettepe.edu.tr 

 

 

Cyberspace is a definite limited zone with its unlimited features and 

mystic reflections. The spatial parameters of cyberspace are far more 

different than the real and touchable. The interior dimensions of 

cyberspace are the reliable paradigms of virtual senses. The aim of this 

study is to identify the new horizons in film stages with virtual 

opportunities under the effect of communication and media. Also the 

multidimensional aspect of space design will be identified with the concept 

of ‘cyberspace’.  

Recently film stages and scenes are mostly defined by the unbelievable 

explorations of virtual surroundings. These surroundings are loaded with 

some advantages of film production with less energy and effort by an 

increased capacity and efficiency.  

Cyberspace could be shaped as a defined area for a film reflecting the 

theme with a marvelous creative power. This ability of cyberspace opens 

new directions and horizons for designers in the film industry besides its 

multidimensional perceptional paradigms.  

 

Criterion for space Design in Cyberspace 
Space could be; 

 Real  

 Virtual 

 Both real and virtual 

Space should be designed among the variable factors of its borders like; 

-Limited 

-Unlimited 

-Fluidity in architecture 

 

Cyberspace; 
Could be used under the functional requirements; 

 Educational facilities 

 Media purposes 

 Museum and exhibition space 

 Transportation  

 Common Space in Metropolis 

mailto:peliny@hacettepe.edu.tr
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 Film Stages 

 TV Studios 

 Live Theatres 

 

Cyberspace and Design 

Cyber space is forming the capture of design among many variable 

parameters. One of the most important of these parameters is 

multifunctional usage of space with variable opportunities.   

 

 
Fig. 1 Miles Kemp has prepared a space for his thesis in California 

 

 
Fig. 2 Franco Dragone, Le Rêve Wynn Otel, Las Vegas. Variable usage 

of space in media (https://os.typepad.com/.shared/image.html?/ 

photos/uncategorized/lareve2_lg.jpg). 

 

https://os.typepad.com/.shared/image.html?/
http://os.typepad.com/.shared/image.html?/photos/uncategorized/lareve2_lg.jpg
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Fig. 3 Tower of Babylon– Animation “Neuer Turm Babel”, Fritz 

Lang’s Metropolis, 1927. 

 

 
Fig. 4 Sideview on “Neuer Turm Babel”, Fritz Lang’s Metropolis, 

1927, UFA Babelsberg. 

 

 
Fig. 5 Interconnected buildings, Metropolis, 1927 
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Fig. 6 The scene form Film Matrix 

 

The Matrix does not make it easy for the viewer to solve the Challenge-

for the simple reason that the film does not give direct standards for 

reaching a solution. Instead, in-universe, the “desert” world is taken for 

granted to be “real”: while Neo does face initial denial over the “true” 

status of humanity, he soon comes to accept it as “reality”, with no question 

whatsoever as to whether the “desert” world is just as much an illusion as 

the simulation of the Matrix. Reality, in effect, is taken for granted 

(https://ericmblakeonfilm.wordpress.com/on-the-morpheus- 

challenge/). 

 

Architecture, above all its other virtues and accomplishments, is the art 

of making places. Places differ from mere ‘spaces’ in that they embody 

social and cultural values, in addition to spatial configurations. 

It is the concept of ‘place,’ not space, that connects architecture to its 

context, and makes it responsive to given needs.  

 

Places are made of objects and spaces. However, these are only the 

building blocks of places: necessary, but not sufficient components. To 

qualify as a place, spaces must be defined and ordered in meaningful ways. 

Such meaning is not part of the space itself: rather, it is an added quality, 

acquired through the adaptation and appropriation of the space by its users, 

through their actions and conceptions. 

 

Appropriately arranged forms can support the creation of a sense of 

place. By ‘appropriate’ we mean forms that support the desired functions 

of their users, and match their conceptions of the place: 

 

Functional appropriateness is a measure of the fit between the activity 

and the objects or spaces that support it. For example, Philip Johnson’s 

famous Glass House, in New Canaan, Connecticut, is known for its simple, 

modern functional interior arrangement.  

https://ericmblakeonfilm.wordpress.com/on-the-
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Functional appropriateness is, in many cases, the easiest component to 

define, because it lends itself to analytical methods.  

 

The process of defining the function of a place has been studied and 

perfected independently of form–giving, to the point where a profession 

has been established that painstakingly determines how many square feet 

every activity requires, and how they ought to be connected, based on 

ergonomics, case studies, and individual preferences 

(https://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/1563/1478). 

 

Conceptual appropriateness is a measure of the fit between the form 

(or environment), the activities, and our expectations. Such expectations 

are a matter of social conventions, cultural norms, education, and ethnicity 

— what we call ‘acculturation. When confronted with objects or activities 

that conflict, or disagree with our expectations, we feel ‘out of place.  

 

Cyber Environments 

Today, there are perhaps four categories of environmental ‘shells’ for 

developing place–like environments in Cyberspace worth discussing: 

 Hyper–reality Cyberspaces 

 Abstracted reality Cyberspaces 

 Hybrid Cyberspaces 

 Virtual spaces 

Cyber spatial properties should be added in order to widen the vision of 

design education and to increase creativity 

 

Results 
Cyberspace is both real and virtual 

 

 Advantages 
-It is an opportunity for creative space design with limited or unlimited 

boundaries in cyber space. 

-Adding cyber spatial facilities on the basis of the current traditional 

space could bring in multidimensional usage 

-Space could be multifunctional, 

-Media is based on applications with speed and variability; this is the 

reason for necessities for cyberspace usage. 

 

Disadvantages 
-Space could be synthetic and non reliable, 

-Creativity could be reflected as a product of computer, this 

misunderstanding is opposite of basic design principles. 

 

https://journals.uic.edu/ojs/index.php/fm/article/view/1563/1478
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Cyberspace is a virtual world with real impression. The impression 

sometimes differs from realistic to unrealistic atmosphere. But one of the 

most important aspects to be recognized is that this space carries the same 

design necessities with any real surrounding. The difference is that the 

functionality and application methods are more flexible on the basis of 

creativity.  
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ÇAĞDAŞ SANATTA TEMSİL PROBLEMİ 

Deniz C. Koşar 

 

Sanatın güncel bağlamdaki tartışma alanı, sanat tarihinin olukça küçük 

ama yoğun bir bölümünü oluşturmakla beraber, bitmek tükenmek 

bilmeyen kimi konuları da barındırmaktadır. Bu tartışma konularından bir 

tanesi de temsil problemidir. Çağdaş -batı merkezli- sanatın geçmişini 

yaklaşık iki yüzyıllık bir alan (modern ve sonrası 1850 sonrasından 

günümüze) oluşturmasına ve Platon’dan bugüne sanatın temsil özelliği ile 

ilgili birçok tartışma yürütülmüş olmasına rağmen günümüz sanatında 

temsil krizinden hala bahsedilmektedir. Söz konusu bu temsil krizinin 

merkezini gerçeklik ve imge üretiminin gerçeklikten giderek kopması ya 

da gerçekliğin doğrudan yapıta dahil edilmesini oluşturmaktadır.  

Genellikle var olan gerçekliğe öykünme ve biçimcilik üzerinden ele 

alınan temsil kavramı Mimesis kavramı etrafında toplanan ve salt kopya, 

taklit bağlamında kalmakta böylece Mimesis kavramının genişliği 

karşısında yetersiz bir çeviri problemine dönüşmektedir. Bu problematiğin 

nedeni sanatın gerçeklikle kurduğu karmaşık ve düzeysiz ilişkisinde 

saklıdır. Yeri geldiğinde gerçekliği kopyalayacak şekilde kendine araç 

edinmesi, yeri geldiğinde olabildiğince ondan uzaklaşma çabası bu 

tartışmayı yaratmaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki sanat bizatihi 

gerçeklikle ilgilenmemiş ya da başka bir deyişle onu kopyalamak için 

ilgilenmemiştir, her zaman ötede başka bir problem saklıdır. Örneğin 

mimesis kavramının doğduğu dönem olarak Antik Yunan’da sanatın 

görünen dünyaya, göz önünde yer alanlara yönelmesi ve bunları kopya 

etmeye başlaması, başka bir deyişle, nesnelerin görünen gerçekliğinin 

özellikle de insan bedeninin gerçekliğiyle ilgilenmeye başlamasıyla 

karakterize olur. Bağlantılı oldukları Mısır sanatının biçimsel 

özelliklerinden miras aldıklarını geliştirip, süregelen biçimsel 

geleneklerden kurtularak sanatsal kapasitelerini kullanmaya yönelirler. 

Gombrich “her Yunan heykelcisi, belirli bir vücudu nasıl imgeleştireceğini 

kendisi bilmek istiyordu. Mısırlılar ise, sanatlarını bilinene 

dayandırıyorlardı. Oysa Yunanlılar gözlerini kullanmakla başladılar işe. 

Böyle bir devrim yayından çıktıktan sonra, durdurulamazdı artık” 

demektedir (Gombrich, 1992, s. 49). Bu dönemin dinamikleri, toplumsal 

yaşamı ile doğrudan bağlantılıdır ve zamanın ruhu bağlamında ele alınması 

gereken bir ihtiyaç ile ilgilidir.   

 

                                                           
 Muğla Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Araştırma 

Görevlisi Dr. 
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Yunan sanatının büyük devrimi olan, doğal biçimlerin ve kısaltımın 

bulgulanması, insanlık tarihinin kuşkusuz en şaşırtıcı bir çağında 

gerçekleştirildi. Bu çağ, Yunan halkının tanrılara ilişkin eski 

geleneklerinin ve söylencelerinin tartışılmaya başlandığı ve şeylerin 

doğası üzerinde korkusuzca durulduğu bir çağdır. Bu çağ, bugünkü 

anlamda bilimin, felsefenin ve Dionysos onuruna yapılan bayramlardan 

tiyatronun doğduğu çağdır. Bununla birlikte, ta o zamanlarda, 

sanatçılarının, kentin aydın sınıfından kimseler olarak kabul 

edildiklerini düşünemeyiz. (Gombrich, 1992, s. 52)  

Platon’un sanatçıları görünen dünyayı taklit etmekle eleştirmesi de bu 

nedenle tartışma konusu olur. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta Yunan 

sanatçılarının gerçekliği sadece taklit olarak değil anlaşılması gereken bir 

problem olarak ele almaları ve üretimlerinde ideal olana yönelmeleridir. 

Yani günümüze kıyasla ilkel sayılacak sanat anlayışında bile temsil salt 

taklit bağlamında değildir. Denilebilir ki, gerçeklik sadece gerçekliğin 

problem olarak ele alınması bağlamında temsilidir. Diğer taraftan Yunan 

sanatının merkezini günlük yaşamın gerçekliği gibi bir gerçeklik değil 

tanrısal bir bağlamda tanrıların somutlaştırılması gibi bir dil 

oluşturmaktadır.  

Sanatta temsilin içeriğinin daralması ve kriz haline dönüşmesi Platoncu 

bakışın modernizm içerisinde giderek keskinleşmesinin getirisidir ve 

gerçeklik okuması bu düzlemde yapılmaktadır. Sanatta temsil ideolojik bir 

inşanın sonucudur, gerçekliğin kendisine öykünülerek üretilmesi ya da bu 

gerçeklikten uzaklaşılarak soyut bir temsiliyet sistemi elde edilmesi 

gerçeğin imgeye aktarılmasında tarihsel değişime tabi olmasından 

kaynaklıdır.  

Susan Sontag, sanatın temsil ile günümüze kadar gelen tartışmasının 

kaynağını Batı sanatının gerçeklik ile ilişkisinin biçimsel düzeyde ele 

alınmasından kaynaklandığını, homojen olarak ele alınması gereken bir 

yapı olarak biçim ve içeriğin bu düşünceyle birbirinden ayrılmasını 

sağladığını, heterojen bir anlayışla ele alındığını vurgulayarak şunları 

belirtmektedir: 

Batı’daki tüm sanat bilinci ve sanat düşüncesi Yunanlıların, sanatın 

bir taklit ya da temsil olduğu yolundaki kuramıyla belirlenen sınırlar 

içinde kalmıştır. Sanat olarak sanat – belli sanat yapıtlarının üstünde ve 

ötesinde sanat- ancak bu kuram nedeniyle anlaşılması güç, savunma 

gerektiren bir şey olur. İşte sanatın bu şekilde savunulmasıdır ki bizi, 

‘biçim’ diye adlandırmayı öğrendiğimiz şeyi ‘içerik’ diye adlandırmayı 

öğrendiğimiz şeyden koparmaya götüren o garip görüşün ortaya 

çıkmasına, sonra da içeriği temel, biçimiyse yardımcı bir süs kılan iyi 

niyetli yaklaşımın doğmasına yol açmıştır. (Sontag, 2013, s. 10) 
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Ranciere de benzer şekilde mimesisin benzerlik olmadığını, benzerlik 

rejimi olduğunu belirtir. Yani, mimesis, sanatların üzerine çöken ve onları 

benzerliğin içine kapatan dışsal bir zorlama değildir, yapma tarzları ile 

onları görülebilir ve düşünülebilir kılan toplumsal uğraşların düzenindeki 

kıvrımdır. Ranciere’nin tanımlamasıyla mimesis, “kopya ile model 

arasındaki ilişki olarak anlaşıldığı biçimiyle benzerlik değildir. Yapma 

tarzları, söz kipleri, görülebilirlik formaları ve anlaşılabilirlik protokolleri 

arasındaki bir ilişkiler kümesinin bağrında benzerlikleri işler kılmanın bir 

tarzıdır” (Ranciere, 2008, s. 77). 

Temsil ile alakalı bir gerçeklik probleminin -hatta çağdaş sanattaki 

bilinen hemen hemen bütün krizlerin- altında fotoğrafın keşfi ve gelişimi 

yatmaktadır. Bu anlamda Walter Benjamin’in aura kaybı düşüncesiyle, 

sanatın sadece çoğaltılabilirlik temelinde bir kriz ile karşı karşıya kaldığını 

değil, genel anlamda yapısal bir kaymanın olduğunu düşünmek gerekir. 

Fotoğraf, Platoncu temsil sürecinin seyrini bir anda değiştirmiş, gerçekliği 

yakalayan imgeler olarak sanatın gen yapısında da değişikliğe neden 

olmuştur. Söz konusu değişiklik ile birlikte, fotografik imgeye karşılık 

düşen üretim olarak resim pratiğinin gerçeklik ile ilişkisinde ilk 

zamanlarda kriz başladığı ve bu anlamda temsil probleminde de kriz 

yarattığı düşünülse de resimde imge üretiminin önünü açılmış ve daha 

özgür bir dil olanağını beraberinde getirmiştir. Bu kırılma bir şeyin başka 

bir şeyin yerine ikame etmesi olarak temsilin daha geniş bir bağlamda ele 

alınmasını sağlamıştır.  

Örneğin, ‘Pop Sanat temsil kavramını ortadan kaldırmıştır’ görüşü ya 

da ‘çağdaş sanat bir temsil krizi içerisindedir’ tanımı çelişki taşımaktadır. 

Temsil hiçbir zaman tasfiye edilmemiştir, en azından şöyle söylemek de 

mümkündür, pop sanat geleneksel temsil yöntemleriyle çatışmaya girmiş 

popüler imgelerin temsilini sunmuştur; açıktır ki temsil ettiği ve sunduğu 

bir alan ya da şey bulunmaktadır. Sadece yer değiştirmiştir. Bunu 

Platon’un temsilin temsili tartışmasında da görebilmek mümkündür. Bu 

tavrıyla çağdaş sanat geleneksel sanatı bir krize sokmuştur, evet, ama bu 

temsili ortadan kaldırmak olmadığı gibi tam da Platon’un temsilin temsili 

olarak ele aldığı sanat görüşünden beslenmektedir.  

Frida Kahlo, kendini gerçekçi olarak tanımlamaktadır çünkü gerçek 

duygu ve düşüncelerini yani hayatını ve hayallerini resmettiği için bu 

tanımı tercih etmiştir. Ancak, literatürde Frida gerçeküstücü resim anlayışı 

içerisinde tanımlanmaktadır ve kuralsız, mantıkdışı şekilde tuvalde 

çözümlemeler yapar. Bu çelişkili görünen durum Frida’nın salt şiirsel 

dilinden kaynaklanan bir durum değildir aynı zamanda temsil probleminin 

tartışmaya açılabileceği bir noktayı işaret etmektedir. Çünkü sanatçının 

iddiası her ne olursa olsun temel olanı ve sanat yapıtının kaynağını 

göstermektedir. Dolayısıyla biçimsel anlamdaki gerçeklikten kopuş o 

yapıtın temel problemini, kaynağını gerçeklikten almadığı anlamına 
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gelmemektedir; Frida’nın iddia ettiği gibi kendi içsel gerçekliğinin 

yansımasıdır ve gerçekçidir. Bu iddiadan hareketle hemen her yapıtı 

gerçekçilik kategorisi içerisinde alınabileceği düşüncesi doğacaktır, doğal 

olarak doğrudur. Ancak bu iddianın doğruluğu temsil problemi açısından 

geçerlidir. Burada şu noktayı belirtmek gerekir, her sanat yapıtı gerçekçi 

ya da değil birer soyutlamadır. Yani konusunu, bağlamını nereden alırsa 

alsın, biçimini nereden türetirse türetsin ve imgesini oluştursun 

kaynaklandığı yerden ifadesini bir nesnede –ya da düşüncede- bulmak 

üzere yalınlaşır. 

Çağdaş sanatta tartışılan temsil probleminin öncülü sayılabilecek 

sanatçı elbette Duchamp’tır. Duchamp, Çeşme yapıtıyla var olan tüm 

geleneksel sanat temsil süreçlerinin kökünü dinamitlemiş, estetik 

problemine farklı bir bakış gerektiğini sanat dünyasının gözüne sokmuştur. 

Çünkü Çeşme’de genel izlek tartışılacak sanatsal bir işçiliğin var olmaması 

yanında estetik olarak kabul edilebilecek bir emare de bulunmamasıdır. 

Ayrıca, doğrudan bir nesnenin kendisi olarak herhangi bir gerçekliğin 

temsili olarak da görünmemektedir. Ancak, pisuarda temsil edilen bizatihi 

pisuar nesnesinin kendisi değil her şeyden önce tüm sanat otoritesine 

başkaldırış ve aynı zamanda gerçeklik sorgulaması ve sanatın genel kabul 

edilir yasalarının sorgulanmasının yani en kısa anlamda Duchamp’ın 

düşüncelerinin temsilidir. Kaldı ki Çeşme (Fountain) ismiyle idrar ve 

pisuar nesnesi arasındaki eylemsel ilişkiye işaret ederek bilinen anlamda 

temsil sürecine de göndermede bulunmaktadır. Benzer şekilde soyut sanat 

da bilinir temsil süreçlerini yerinden etmeye kalkışmış ya da kavramsal 

sanat da bilinir temsili ortadan kaldırmaya çalışmıştır ama bu geleneksel 

sanat ile olan hesaplaşmanın getirisidir; burada temsil yerini başka bir 

temsile bırakmıştır, kavramsal düzeye, düşünceye. Aslında buradaki yerini 

bırakış tanımı bile bir anlamda yanlış bir tanımlamadır, çünkü bir yer 

değiştirme, yerini başka bir düşünceye bırakma değil daha çok itibarın 

iadesi söz konusudur. Yani yaratıcılığın merkezi olan sanatsal düşüncenin 

temsil etme gücünün salt görüntü düzleminde olmadığının ve aslında ‘hep 

orada’ olduğunun gösterilmesidir.  

Sonuç olarak modern sürecin tasfiyesi sonrası sanatın giderek 

kavramsal boyuta daha fazla yer açması, geleneksel biçim anlayışını 

yerinden ederek sanatın içerik boyutunu öne çıkarmıştır ve bu da sanatın 

temsil ile ilişkisinde de artık bu ilişkinin biçimsel olan üzerinden doğrudan 

kurulamayacağını göstermiştir. Yani sanatın ortaya çıkışına neden olan 

içtepinin bir nesnede ya da eylemde kendini bulmasını ya da daha da kısası, 

temsil edildiğini göstermiştir. Duchamp sonrası her türlü nesnenin sanat 

yapıtı olma özgürlüğünü elde etmesi temsilin salt biçimsel alanda artık 

kalamayacağının ispatı niteliğindedir. Sanatın gerçeklik ile kurduğu 

ilişkinin aslında en başından bugüne çok da önemli olmadığının, 

gerçeklikle kurulan bu ilişkinin salt araçsal bir yapısı olduğunun, 
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sanatçının imgeler yoluyla kesik bir iletişim yoluna girerek duygu ve 

düşüncelerini yapıt üzerinde temsilini sunduğunu göstermiştir.   
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Giriş 

Tam adı; Ebu’l-Velid Muhammed b. Ahmed b. Muhammed bin Rüşd 

el-Kâdî el Hafîd el-Hakîm el-Mâlikî el-Endülüsî olan İbn Rüşd, 1126 

yılında Endülüs/Kurtuba’da doğmuştur. Doğuda “eş-Şârih”, Latin 

dünyasında “Commentator (Yorumcu)”, Batı’da tahrif edilmiş künyesiyle 

“Averroes” olarak bilinir. Kendisiyle aynı isim, künye ve nispeti taşıyan 

dedesi ile karıştırılmaması için “İbn Rüşd el-Hafîd” diye de 

adlandırılmıştır. Mâlikî mezhebinin önde gelen imamlarından bir soya 

mensup İbn Rüşd felsefî görüşleriyle beraber aslen dedesi gibi bir fıkıh 

âlimidir.(Avcı, 1994, ss. 195-196; Bekir Karlığa, 1999, s. 257; Karabulut, 

1994, s. 208; Karlığa, 1999, ss. 11-13; Kaya, 2003, s. 464) Ebü’l-Velîd İbn 

Rüşd (ö. 595/1198), yaşadığı dönemin bir sonucu olarak çalkantılı bir 

siyasî kariyere sahip olmuş, bu da ilmî yapılanmasına etki etmiştir. Halife 

Mansur zamanında başhekimlik ve kadılık makamından sonra Kurtuba 

kadılkudatlığına kadar yükseltilmiştir. Yahudiler tarafından sevildiği ve 

köken olarak da İsrailoğullarından geldiği iddialarıyla döneminin 

muhalifleri tarafından Halife Mansur’a şikâyet edilen İbn Rüşd bunun 

neticesinde sürgün edilmiştir. Bu sürgünün İbn Rüşd’ün halife tarafından 

savaşlardan ve baskınlardan zarar görmemesi için gerçekleştirildiği de 

iddia edilmektedir.(Avcı, 1994, s. 196) 

Filozofa atfedilen 50 ile 70 arasında eserden bahsedilir. İbn Rüşd bu 

eserlerin tamamını 36 yaşından sonra yazmıştır. Bu eserler din ilimleri, 

metafizik, mantık, tabiat ilimleri, tıp, zooloji astronomi, psikoloji, politika 

ve ahlâk gibi birçok alanı kapsamaktadır.(Sarıoğlu, 2003, ss. 33-39) 

Genel olarak felsefesine baktığımızda İbn Rüşd’ün felsefi süreçle 

ilgilenmeye başladığı çalışma alanı, Ebû Bekr Muhammed İbn Tufeyl’in 

(ö. 581/1185) yönlendirmesiyle ve halifenin huzurundaki belirlenimle 

Aristo (M.Ö. 384-322) ve felsefesi üzerine olmuştur. O zamanki Mağrip 

Sultanı Ebû Yakup Yusuf, İbn Tufeyl ile sohbetleri neticesinde felsefeye 

ilgi duymaya başlar. Ancak filozofun çok ağır üslubundan dolayı 

söylediklerini çoğu zaman anlayamaz ve bunları özetlemesini ister. İbn 

Tufeyl bunun için çok yaşlı olduğunu ancak bunu yapabilecek birisini 

tanıdığını söyleyerek öğrencisi İbn Rüşd’ü halifeye takdim eder. İbn 
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Rüşd’e âlemin kadîm mi yoksa hâdis mi olduğunu sorarak İbn Tufeyl ile 

birlikte meseleyi konuşurlar.(Bayrakdar, 2001, ss. 230-231; Karlığa, 1999, 

ss. 11-12)  

Filozof, Aristo felsefesini baştan sona anlayıp yorumlaması neticesinde 

XII. yüzyıl Meşşaî felsefeye yeni bir boyut kazandırmış ve bu doktrini ile 

Meşşâî felsefeyi Yeni Eflâtunculuk’tan gelen etkilerden arındırıp, yeniden 

Aristo çizgisine ötelemiştir. Aristo’nun eserlerinden veya şerhlerinden 

eline geçenleri kapsamlı ve derin bir şekilde şerh eden İbn Rüşd’ün bu 

şerhleri, bugün kısmen ya da tamamen kayıp bir kısım Yunanca kitapların 

bilenebiliyor olmasına imkân tanımıştır. Aristo’nun eserlerine yaptığı 

şerhler o kadar meşhur olmuştur ki Dante’nin İlahi Komedya’sında “şarih” 

sıfatıyla zikrettiği kişi odur. İbn Rüşd, Aristo’yu, diğer İslâm 

filozoflarından daha iyi anladığını iddia ederek, onu insan aklının temessül 

ettiği en üstün insan olarak görmüştür.(Meselenin geniş analizi için bk. 

Birgül, 2013, ss. 37-59; De Boer, 2004, ss. 225-227; De Libera & Ayşe 

Meral, 2005, s. 158) 

1. İbn Rüşd’ün Yöntemine Dair 

İbn Rüşd'ün metodunda te'vil yöntemi ana unsur olarak yer alır.(İbn 

Rüşd, 1999b, ss. 76-79, 101-110, 2004b, s. 135, 2004a, ss. 199-202) 

Filozof, görünen âlemle görünmeyen âlem arasında ayırım yaptığı ve her 

iki âlemi incelemek için ayrı ayrı usuller vazettiği gibi, vahiy ve akıl 

ayırımında da benzer bir yol takip etmiştir. (İlim kökünden türetilmiş ve 

ulemâ kelimesiyle ilişkisi olan olduğu bilinen âlem; Allah’tan başka bütün 

mevcudat ve mahlûkata verilen isimdir. Cevher olarak ya da araz olarak 

onda imkân vardır. Varlık ona delalet ettiğinde varlığı zorunlu olandır. 

İçinde melekler, insanlar ve cinler mevcuttur. Ruhânî ve cismânî âlem 

olarak kısımlandırılmıştır. Bk. Tehânevî, 1996, ss. 1157-1159) Din ile 

felsefenin sütkardeşi olduğunu ileri süren İbn Rüşd’ün başlıca çabası, 

vahiy ile felsefenin birbirinden bağımsız olarak, biri diğerini suçlayıp 

geçersiz kılmaksızın nasıl uzlaşacaklarını göstermek olmuştur.(İbn Rüşd, 

1999b, ss. 115-116) Bu durum filozofun ifadesinde şöyle karşılık bulur: 

“Demek istiyorum ki hikmet, şeriatın arkadaşı ve sütkardeşidir. Ona 

mensup olanlardan gelen eziyet ise eziyetlerin en şiddetlisidir. Ayrıca ikisi, 

tabiatları itibariyle kardeş, cevherleri ve özleri itibariyle de iki dost 

oldukları halde; aralarında düşmanlık, boğuşma ve nefret bulunması da 

bizi fazlasıyla üzmektedir. Kendilerini ona nispet eden cahil dostların 

birçoğundan da eziyet gelmiştir. Bunlar orada mevcut olan 

fırkalardır.”(İbn Rüşd, 1999b, ss. 115-116) 

Bu iki alandan birinin diğerine feda edilmesi toplumda ve zihin 

dünyasında telafisi imkânsız ikilemlere yol açar.(Kaya, 2003, s. 464) 

Böylece İbn Rüşd din ile felsefeyi uzlaştırmış dinin anlaşılmasının şüphe 

götürmez gerekliliğini felsefeye de yüklemiştir. Ona göre varolanlar ancak 
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Allah’ın sanatını bilmek sûretiyle Yaratıcıya delalet edebilir. O’nun 

sanatını bilmek ne kadar mükemmel olursa Yapıcısı’nı bilmek de o 

nispette mükemmel olur. Bu bakımdan İbn Rüşd’e göre bir şeyi bilmek 

demek, onun nedenlerini bilmek demektir. İbn Rüşd burada aslında üstadı 

Aristoteles’i izlemiştir. Aristoteles’e göre “işte bu bilim (felsefe) ilk ilkeler 

ve nedenleri araştıran bir bilimdir”. (Bk. Aristoteles, 1983, s. 87; Bravo, 

2008, s. 163; Sarıoğlu, 2012, s. 88) Şeriat, var olanları değerlendirmeyi 

mendub saymış ve bu hususu teşvik etmiştir. Apaçıktır ki felsefe teriminin 

delalet ettiği konunun bilinmesi şeriat bakımından vacib veya mendubtur. 

Şeriat var olanları akıl ile değerlendirmeye ve bu yolla onları bilmeye 

teşvik eder.(İbn Rüşd, 1999b, ss. 64-65, 72) Filozof, bu uzlaştırma tarzını 

incelerken aklı ve nakli savunan görüşleri ele almış, bunların hatalarını ve 

doğrularını ortaya koymuştur. Bu konuda filozofların zafiyetleri ile 

kelâmcıların, özellikle Eş’arîlerin katı tutumlarını tartışma konusu 

yapmıştır. Her bir grup ya da fırka kendine göre bir hakikat anlayışı 

benimsemiş, Allah’ı anlama şekillerini ve dinin temel kaidelerini kendi 

belirledikleri yöntemlere göre kabul etmişlerdir.  

İbn Rüşd’e göre ‘Allah’ı bilmenin herkes için uygun olan yolu nedir?’ 

sorusu bu tartışmalı konuyu aydınlatacaktır. Ona göre Kur’an’da iki yol 

zikredilmiştir: İnayet delili ve ihtira delili. Bu iki delil İbn Rüşd 

felsefesinin din ile bağlantısını kuran zeminini oluşturur. İnâyet delili 

gayeci, ihtirâ delili kozmolojiktir. İkisi de bir bütün olarak kâinattan değil, 

doğrudan insandan ve yaratılmış diğer mahlûkatlardan hareket eder. İnayet 

delili iki esasa dayanmaktadır: İlki, bütün varlıkların var oluşuna uygun 

olarak yaratıldığıdır. İkincisi ise böyle bir uygunluğun tesadüfen 

oluşmayacağına, onun zaruri olarak böyle yapmayı uygun gören bir failin 

iradesini gerektirdiğine dayanır. Her şey insanın emrine verilmiştir. Bütün 

değer teorisi bu görüşten hareketle geliştirilebilir. İhtira delili ise; bitkiler, 

hayvanlar ve gökler âlemini göz önünde bulundurarak iki prensibe dayanır: 

Bütün mevcudat yaratılmıştır ve yaratılmış olan her şey bir Yaratıcıya 

gereksinim duyar. Verilen örnekler canlı varlıklarla ilgilidir. Hayattan 

yoksun cisimlere can bağışlandığını kavradığımızda zaruri olarak biliriz ki, 

hayatın bir yaratıcısı yani Allah vardır. Göklere de hareket etmesi ve ay 

altı âlemi düzenlemesi emredilmiştir. Allah’ı bilmek isteyen, hakiki hilkat 

bilgisine ulaşmak isteyen, eşyanın hakikatini ve faydalarını bilmek 

durumundadır.(Bağçeci, 1994, ss. 78-81; el-Ehvâni, 1996, ss. 170-171; İbn 

Rüşd, 2004b, ss. 110-113, 123, Bu konuda İbn Rüşd’ün meseleyi tahlil 

ettiği bölümler için bk. 2004a, ss. 84-90, 143-145, 213-244) 

2. Kozmolojinin Kökenindeki Sebeplilik 

İbn Rüşd’ün özellikle din-felsefe uzlaşısından hareketle bütün kâinatı 

Allah’ın eseri olarak temellendirdiği düşüncesi onun kozmoloji anlayışının 

da merkezinde yer alır. Filozofa göre varlıklar arasında mertebeler vardır. 

Maddî veya cevherî formlar, soyut arazlarla mufarık cevherler arasında 
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aracı bir mertebededirler. Keza cevheri formlar arasında da derecelendirme 

vardır ki bunlar kuvve ile fiil arasında aracı haldedir.(İbn Rüşd, 2004b, s. 

106) Netice olarak formlar, en alt derecesi heyûlânî formdan en üst 

derecesi âlemin ilk formunu teşkil eden Zât-ı İlâhî’ye kadar, hepsi birbiri 

üzerine gelerek aralıksız bir silsile halinde bir bütün teşkil ederler.(De 

Boer, 2004, ss. 229-230)  

İbn Rüşd, İlk Muharrik’in mahiyeti ile feleklerin akıllarının mahiyetini 

akıl olarak görür.(Hukemâ tarafından felek; unsurların (anasır-ı erbaa) 

anası olarak isimlendirilir. Astronomi bilginleri tarafından daima düzen 

üzerine olan zatıyla hareketli küre olarak tanımlanmaktadır. Bk. Tehânevî, 

1996, ss. 1287-1290) Ona göre bunda bir kesret yoktur fakat ‘var’ ve ‘Bir 

oluş’ bu akılda beraberdir. Başka bir söyleyişle, Allah’ın zâtında akıl ve 

ma‘kûl birdir; lakin bu, diğer bütün küllîler gibi yalnız zihindedir.(Bk. De 

Boer, 2004, s. 230) Bu bakımdan o, göksel akılların bir dizi halinde 

Tanrı’dan sudûr ettiği İbn Sînâcı tasavvurdan ayrılmak sûretiyle; varlık ve 

cevherin (mahiyet=essence) ayrılması fikrini reddeder. Olması gereken 

ayrımın yaratan ve yaratılan seklinde olduğunu savunan İbn Rüşd, Ebû Ali 

Hüseyn İbn Sînâ’nın (ö. 428/1037) düşüncesi olan aracı akılların görünen 

dünyanın doğal formlarından meydana geldiği iddiasını da 

reddeder.(Akgün, 2010, s. 112; Kenny, 2007, s. 49) Salt bir sudûr kabul 

etmemesi ve belli bakımlardan Ebû Nasr el-Fârâbî (ö.339/950) ve İbn Sînâ 

gibi Meşşâîler’den ayrılmasına rağmen İbn Rüşd, ayrık akılların hiyerarşik 

olarak sıralandığını söyleyerek sudûru andıran bir sebeplilik görüşü 

benimsemiş gibidir. Şu ifadeler bu duruma dikkat çekecektir:  

“Ayrık ilkelerden her biri akleden ve akledilirin aynı olması anlamında 

her ne kadar bir olur ise de, onlar bu hususta üstünlük bakımından farklı 

derecededirler ve birliği en çok hak eden İlk Yalın (Basit), sonra onu takip 

eden sonra da onu takip edendir. Özetle, zâtını tasavvur etmekte daha çok 

ilkeye ihtiyaç duyan, yalınlığı daha az olandır ki onda bir tür çokluk vardır. 

Ve bunun tersi zâtını tasavvur etmekte daha az ilkeye ihtiyaç duyan, 

yalınlığı daha çok olandır. Öyle ki, İlk Yalın zâtını tasavvur etmekte 

kesinlikle dışarıdan hiçbir şeye ihtiyaç duymaz.”(İbn Rüşd, 2004b, s. 129)  

Bu noktada İbn Rüşd, meselenin birçok açıdan yanlış anlaşıldığını 

belirtmektedir. Öncelikle buradaki sorun filozofa göre, bu ilkelerin kendi 

ilkeleri olan şeyi bilmiyor olmalarıdır. Bunun sonucunda bu ilkeler, ateşten 

yakmanın, kardan soğumanın sudûr etmesi gibi kendi ilkelerinden sudûr 

ederler. Bunların ilkelerinden sudûr etmesi ilim yönünden olmaz. Bu 

sorunun çözümü hususunda filozofumuz şu öneriyi sunar:  

“Maddede olmayan bu ilkelerden aynı tür içinde etkin olan, edilgin 

olandan ve neden (illet) olan da nedenli (ma’lûl) olandan, türsel farklılık 

bakımından değil, aynı türde üstünlük bakımından başkalaşır. Bizdeki 

bilfiil akıl, bu âlemin her bir parçasında var olan tertip ve düzen 
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tasavvurundan ve teker teker âlemdeki her bir şeyin, âlemin bir bütün 

olarak uzak ve yakın sebeplerine varıncaya kadar, bilgisinden öte bir şey 

olmadığı için, bizdeki aklın etkini olan bu aklın mahiyetinin, zorunlu 

olarak bu şeylerin tasavvurundan başka bir şey olmaması gerekir. Bu 

nedenle etkin (fail) akıl ay altı âlemdekileri akleder denilmiştir. Ancak 

bunları daha üstün bir yönden akleder.”(İbn Rüşd, 2004b, ss. 130-131) 

Sonuç olarak İbn Rüşd’e göre, akıllar arasında böyle bir sudûr süreci 

var olsa bile, ‘her bir akıl kendisinden sudûr eden şeyi bilir’ demek gerekir. 

Çünkü âlimden, âlim olması bakımından sudûr eden şeyin zorunlu olarak 

bilinmesi gerekir. Yani faal aklın ay altı âlemi bilmesi ve diğer semavî 

akılların kendi aralarındaki bilgilenmeleri sebep-sebeplilik ilişkisinde İlk 

İlke’ye dayandırıldığı ve O’nun bilgisinde noksanlık ve zafiyet ortaya 

koymadığı sürece kabul edilmesi mümkün şeylerdir. 

İbn Rüşd’e göre Fârâbî ve İbn Sînâ’nın doğru olmayan ve mantıkî 

çelişkiler içeren bu teoriye yönelmeleri, bu filozofların Aristo’nun da kabul 

ettiği ‘birden ancak bir çıkar’ ilkesini yanlış anlamalarından ileri gelir. 

Aristo’nun bu ifadeyle anlatmak istediği şudur: Gerek ay üstü gerekse ay 

altı âlemdeki tek tek bütün var olanların varlığı aralarındaki sebep-sebepli 

ilişkisiyle sağlanmaktadır. Bu ilişki sayesinde varlık kazanan nesneler yine 

bu sayede bir bütün olarak âlemi teşkil ederler. Onların bu şekilde hem tek 

tek var olmalarını hem de bir bütün teşkil ederek âlemi oluşturmalarını 

sağlayan ‘irtibat’ bir fail tarafından gerçekleştirilir ki o, varlığı bir 

başkasına bağlı olmayıp özü gereği var olan İlk Fail’dir. Şu halde İlk Fail, 

bir bakıma âlemdeki birliğin, bir bakıma da ondaki çokluğun sebebidir. 

Yani bir bütün olarak âlem, İlk Fail’in eseridir yani O’ndan 

çıkmıştır.(Sarıoğlu, 2012, s. 102)  

Bu bakımdan din-felsefe ilişkisini sisteminin merkezine koyan ve 

bununla bağlantılı olarak Aristo felsefesinin sebeplilik teorisi ile meseleye 

yaklaşan filozofun gök küreleri hakkındaki görüşünün fizik ve metafizik 

temelli şekilleneceği kesindir. Bu bakımdan önce Aristo’nun mantık ve 

fizikten hareketle metafiziğe oradan da İlk Muharrik’e nasıl ulaştığını 

kısaca özetlememiz yerinde olacaktır. Aristo’nun tabiat ilminde kullandığı 

usûl, hakikate ulaşıncaya kadar cedeli merdiven yapmak ve buradan da 

tabiî varlığı kuşatan ve mukaddemlerden ve önermelerden teşekkül eden 

küllî usûle ulaşmak olmuştur.(Fârâbî, 1974, ss. 125-126; Bk. İbn Seb’în, 

2013, ss. 43-44) Aristo, mantık ilminden tabiata ulaşıp buradan cevher ve 

kısımlarını alarak tekrar mantığa dönüş yapmakta, akabinde ulaştığı yerden 

tekrar tabiata yol almaktadır. Bu noktada o, cismanî cevherlerin 

mahiyetlerini ve aynı zamanda niçin var olduklarını araştırmaya başlar ve 

neticede bunların birinin bilkuvve olan madde, diğerinin bilfiil olan ve 

kendisini var eden suret olduğu kanısına ulaşır.(Aristoteles, 2010, ss. 336-

337, 343-347; Fârâbî, 1974, ss. 102-125; İbn Seb’în, 2013, s. 43) Aristo, 

tabiî cevher faslını bitirdikten sonra sonsuz olarak uzanan bir tabiî ve 
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cismanî cevher bulunup bulunmadığını bulmak ister ve böyle bir cevherin 

bulunmadığı neticesine ulaşır.(Bolay, 1993, ss. 3-33, 39-45) Bu netice onu; 

hareket, mekân, zaman, mesafe, boşluk gibi kavramların ne demek 

olduğunu araştırmaya itmiştir. Hareketin bu kavramlarla ilişkisinden yola 

çıkarak, nesnelerin boşluğu asla kabul etmediğini söylemiştir. Bu 

kavramların arasındaki ilişki sebebiyle tabiî cisimlerin hepsini kaplayan, 

onları tekerlek/daire gibi kuşatan sonlu bir cismin varlığını burhan yoluyla 

ortaya koymuştur. Buradan da bu tekerleği/daireyi hareket ettiren İlk 

Muharrik’e ulaşmıştır.(Aristoteles, 2014, ss. 363-371; Fârâbî, Ebû Nasr, 

1961, ss. 95-97; İbn Seb’în, 2013, ss. 44-45) 

Fizik yani tabiat konusunda tamamen Aristocu bir anlayışa sahip olan 

İbn Rüşd, ontolojik olarak varlığı incelemekte ve varlığın bir cisim 

olduğundan hareketle gök cisimlerini, oluş ve bozuluşa tabi olmayanlar 

içinde tasniflemektedir. Ona göre basit ve bileşik şeklinde ayrılan cisim, 

en, boy ve derinliğe sahip olan, özü itibariyle bütün ve kesintisiz varlığın 

adıdır. İbn Rüşd’e göre metafizik alan ise, insan aklının elde edebileceği 

fizik dünyanın bilgisinin ötesinde, gerçek bilginin olduğu yerdir. Bu 

bakımdan bilginin gerçek bilgi olabilmesi için onun, ait olduğu şeyin 

sebeplerini de içermesi gerekir. Varlıklar arasında fiziki seviyede var olan 

sebep-sebepli ilişkisi ile bu ilişkiye bağlı olarak ortaya çıkan sebepler 

zincirinin fizikötesi varlık alanına uzanması gerektiği malum olunca, insan 

bilgisinin de tam bir bilgi haline gelmesi için bu alana yönelmesi zorunlu 

gözükmektedir. Bu bakımdan insana ittisal eden bilginin kaynaklığı 

bakımından bu alan nübüvvetin de izahının yapılacağı yer olacaktır.(Bk. 

Sarıoğlu, 2003, ss. 135, 193-194) Bu alan yine her şeyden önce varlığı ve 

varlığın varlığa gelişinin sebebini yani sebep-sebeplilik ilişkisi bağlamında 

Allah’ı tartışmaktadır. Böylece gök kürelerinin ay üstü âlem ile ay altı âlem 

ilişkisinde, ay altı âlemin varlıklarına canlılık ve bilgi vermesi bakımından 

fonksiyonlarının olduğu hususu, İbn Rüşd’ün Tanrı, varlık ve âlem 

anlayışında kabul edilebilir bir husustur. 

Basit cisimler içinde yer alan gök cisimleri tıpkı Aristo’da olduğu gibi, 

ay altı ve ay üstü şeklinde ayrılan âlemin üstünde yer alır.(İbn Rüşd, 2004b, 

s. 60) Bunlar esîr denilen bir maddeden var edilmiş, zıddı bulunmayan, 

oluş ve bozuluşa tabi olmayan, ortak bir cins teşkil etmeyen ve dairesel 

hareket eden, canlılık vasfına haiz ve küre şeklindeki bir yapıya 

sahiptirler.(İbn Rüşd, 1947, ss. 4-9, 1986, ss. 102-103, 2004b, s. 68) 

Kürenin, küre olması bakımından, belirli bir takım kutuplarının ve 

kürelerinin birbirinden farklı olmalarını sağlayan belirli bir merkezinin 

bulunması zorunludur. Kürenin belirli bir takım yönlerinin bulunması, 

onun basit olmamasını gerektirmez; çünkü o, sûret ve kendisinde kuvve 

hali bulunan maddeden bileşik olmadığı için basittir.(İbn Rüşd, 1986, s. 

129) İbn Rüşd bu durumu şöyle özetler:  
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“Semavî cismin nefis sahibi (canlı) olduğu nereden bellidir.’ konusunda 

şunu deriz: Bu cismin sürekli hareket içinde olduğu durumundan bellidir. 

Bu nedenle zorunlu olarak ya nefsinin hareketi arzu etmesi gerekir ya da 

hareketi bir şey gerektirir ki bu da inayettir. Veyahut ta bu ikisi birlikte 

hareketi gerektirir. Nefsi, hareketi arzulayan veya hareketi gerektiren şeyi 

arzulayan bütün her şeyin nefsi vardır ve arzulaması tasavvur 

etmesindendir. Zira hareket nefsin etkisidir. Nefis olmasa yalnızca hareket 

etme bulunur. Şöyle ki nefis olandan daha üstün olanın, nefsi olmaması 

mümkün değildir. Nefis sahibi olandan daha üstün olması ise onu yöneten 

olması ve ondan doğal bir öncelikle önce olması dolayısıyladır.”(İbn Rüşd, 

2004b, s. 113) 

İbn Rüşd’e göre bu muanede sofistiktir, zira bir meseleyi bir meseleye 

nakletmektedir. Göğün hareket yönlerinin sebeplerini gösterememekten 

onun hareket sebebini göstermemek gerekmez. Bununla beraber gök 

canlıdır, sağı ve solu vardır, tıpkı diğer canlılarda olduğu gibi, sağının sol, 

solunun sağ olması mümkün değildir, bu hal onların tabiatı gereğidir. Bu 

hususta insan aklı için daha fazlasını anlamak caiz olamaz.(Bk. Küyel, 

1956, s. 331) Bütün bu özelikleriyle gök cisimleri, İbn Rüşd’e göre, ay altı 

âlemdeki yine basit olan dört unsura(İbn Rüşd, 1986, s. 128) etki ederek, 

onların birleşme, dönüşüm ve karışımı sonucunda birleşik cisimlerin 

oluşmasını sağlayan uzak etkin sebeplerdir.(İbn Rüşd, 2004b, ss. 143-144) 

Ay altı âlemde sürekli bir şekilde cereyan eden oluş ve bozuluş, gök 

cisimlerinin dairesel hareketlerinin etkisiyle meydana geldiği için, bu 

hareketlerden her hangi birinin durması yahut aksaması, âlemde var olan 

tertip ve düzenin bozulmasına yol açar. Durum böyle olunca semavî 

cisimler zorunlu olarak bir gaye doğrultusunda hareket ederler. Bu ortak 

gaye ise onların bizim indimizdeki her bir varlığı desteklemelerindeki 

nedendir. (İbn Rüşd, 2004b, s. 127; Sarıoğlu, 2003, ss. 49-51) İbn Rüşd, 

Calinos ve sair Hakimlerin bunu tasdik ederek: ‘Allah'ın, hayvanatın 

cisimlerine verdiği kuvvelerin, onların üzerlerinde tedbir ve tesiri 

olmasaydı bu cisimlerin vücut bulduktan sonra bir saat bile kalmaları 

mümkün olamazdı.’ dediklerini aktarmaktadır. İbn Rüşd’ün kendi görüşü 

de bu doğrultudadır:  

“Biz de deriz ki: Hayvanat ve nebatatın cisimlerindeki kuvvetlerle 

bütün bu âlemde sâri olan ecram-ı semavîye harekâtından mütevellit 

kuvvetler bulunmasaydı, bunların bir lâhza bile ortada kalmalarına imkân 

olamazdı.”(İbn Rüşd, 1955, s. 130, 2004b, s. 135, 2004a, ss. 252-253) İbn 

Rüşd bu sözlerini ayetlerle destekleyerek, “eğer bu kuvvetlerin, bizim 

dünyamız üzerinde bir tesiri olmasaydı, varlıklarında imtinan-ı mucib bir 

hikmet bulunamazdı, bunların bize bir nimet olarak gösterilmesine ve 

bizim için bâis-i şükran olmasına sebep kalmazdı.”(İbn Rüşd, 1955, s. 131) 

sözleriyle İlk Muharrik’e giden bir sebeplilik anlayışına işaret etmektedir. 
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Filozofa göre varlığı harekete bağlı olan ve aslında mekânda 

devrî/dairesel hareket dışında herhangi bir değişimin söz konusu olmadığı 

ay üstü âlemde iki ayrı hareket vardır. Bunlardan birincisi, bütün gökler ile 

gök cisimlerinin aralarındaki irtibat sebebiyle oluşturdukları ve en uzak 

feleğin (cirm-i aksa) kuşattığı bütünün yani âlemin hareketidir.(Bk. İbn 

Rüşd, 1955, s. 80) Filozofa göre âlem, bütünlük arzeden bir cisim olması 

itibariyle adeta bir canlıya benzetilmektedir. Nasıl ki bir canlının, bütün 

organlarının iştigal ettiği tümel bir hareketi varsa, âlemin de ay altı âlemle 

birlikte bütün göklerin ve gök cisimlerinin katıldığı tümel bir hareketi 

vardır. Ona bu hareketi veren Allah’tan başkası değildir.(İbn Rüşd, 2004b, 

ss. 110-111, 116-118) İbn Rüşd bu konuda Aristo ile aynı kanaattedir. Bu 

kanaatle birlikte filozofumuz, İbn Sînâ’nın Aristo’yu yanlış anladığını 

iddia etmektedir. Gök cisminin öteki cisimler gibi sûret ve maddeden 

bileşik olarak meydana geldiği görüşü, İbn Sînâ’nın yanlış olarak 

Aristoculara mal ettiği bir görüştür. Aslında Aristoculara göre, gök cismi 

basit bir cisimdir; eğer o bileşik olsaydı, onlara göre, yok olması gerekirdi. 

İşte bundan dolayı onlar, gök cisminin oluşan ve bozulan bir şey 

olmadığını ve onda karşıtları kabul etme gücü bulunmadığını 

söylemişlerdir.(İbn Rüşd, 1986, s. 127) 

İkinci harekete gelince bu, canlı organizmayı oluşturan farklı organların 

kendilerine özgü hareketlerinin bulunması gibi, ay üstü âlemi teşkil eden 

gök cisimlerinin her birinin özel hareketidir. Her hareketin bir 

muharrikinin olması gerektiğine göre, gök cisimlerinin bu tikel hareketinin 

de bir muharriki vardır.(İbn Rüşd, 1986, ss. 122-124, 2004b, ss. 116-118; 

Sarıoğlu, 2003, ss. 193-194) 

İbn Rüşd semavî cisimlerin hareketinin mahiyetini ve miktarını merak 

ederek bu konuda Batlamyus’a başvurduğunu söyler. Buna göre semavî 

cisimlerin hareketlerinden üzerinde ittifak edilen otuz sekiz hareket vardır. 

Bunlar üç ulvi gezegenden her biri için yani Satürn (Zuhal), Jüpiter 

(Müşteri) ve Mars (Merih) için beşer, A için beş, Merkür (Utarit) için sekiz, 

Venüs (Zühre) için yedi ve Güneş için bir, -ki bunun Güneş’i döndüren 

felekteki (yörünge) değil de sadece merkezin dışında olan felekteki seyri 

olduğu vehmedilir- ve bir tane de bütünü kuşatan felek içindir ki bu sabit 

yıldızlar feleğidir. Dokuzuncu feleğin varlığı ise Batlamyus’un bilgisinin 

aksine İbn Rüşd’e göre yoktur. Zira felek, ancak gezegenden dolayı vardır 

ve gezegen onun parçalarının en üstünüdür. Zira matematikçileri yedi 

gezegenden her biri için kendi hareketlerine özel feleklerden başka, 

üzerinde günlük hareketlerini yaptıkları bir felek vazetmeye zorunlu kılan 

ihtiyaç, onların belirli tek bir büyüklükte hareket eden bir hareketlinin, 

farklı iki hareketinin olmasını imkânsız görmeleridir. İbn Rüşd semavî 

cisimlerin hareketlerini önce otuz sekiz olarak belirlemiş olmasına rağmen, 

daha sonra bu hareketlere her bir feleğin kendine özel bir hareket 

ettiricisinin olduğunu da ekleyerek bu sayıyı kırk bire çıkartır. Bu konuda 
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Aristo, İskender ve Batlamyus arasında farklılıkların olduğunu söyler. 

Kesin sayının kaç olduğunu bilmenin de çetin bir zorluk barındırdığını 

ifade eder.(Bk. İbn Rüşd, 2004b, ss. 117-120) 

İbn Rüşd’ün felsefesinin merkezinde yer alan sebeplilik teorisi gök 

cisimlerinin gayelerini açıklamada da kilit rol oynar.(İbn Rüşd, 1986, ss. 

99-101) Ona göre gök cisimleri ay altı âlemdeki varlıkların sebebidir. Gök 

cisimlerinin varlığa sebep olmaları, onların sebepli olmadıklarını 

göstermez. Gök cisimlerinin kendileri de sebepli varlıklardır. Onların 

sebep ve ilkeleri cisimde bulunan bir güç olamayacağına göre, hem gök 

kürelerini hem de cisimleri âlemle birlikte kuşatan bir İlke’ye ihtiyaç 

vardır. Son tahlilde gök cisimleri için hem sûret hem de yetkinlik teşkil 

eden dairesel hareket, bütünüyle maddeden soyut bir hareket ettirici 

ilkeden kaynaklanır ki bu etkin ilke, tümüyle âlemin ve bütün halinde 

varlığın ilkesi olan Allah’tır.(İbn Rüşd, 2004b, s. 135, 2004a, ss. 196-197) 

Gök cisimlerinin bu hareketi, İlk İlke’ye yönelik sevgi ve onun emrine 

itaatin bir sonucu olarak gerçekleşir. Yani gök cisimleri, hareketleri ile 

kendilerini yaratana ibadet ve itaat ederler. Durum böyle olunca semavî 

cisimler zorunlu olarak akıl sahibidirler.(İbn Rüşd, 2004b, s. 122) O halde 

diyebiliriz ki bu gök cisimlerini içeren bütün gök küreleri, bu âlemdeki 

nesneleri korumak ve onların varlığının sürekliliğini sağlamak amacıyla, 

buyruk ve yükümlülük sayesinde hareket ederler. İşte İbn Rüşd’e göre bu 

buyuran varlık yüce Allah'tır ve bütün bunların ifade ettiği anlamı, "Sonra 

duman halinde bulunan göğe yöneldi, ona ve yeryüzüne, 'isteyerek veya 

istemeyerek buyruğuma gelin' dedi, ikisi de 'isteyerek geldik' dediler." 

(Fussilet, 11) ayeti içermektedir.(İbn Rüşd, 1986, ss. 104-105, 2004b, ss. 

113-114)  

İbn Rüşd İlk İlke’ye ulaşmada sebeplilik teorisini kullanmasına karşın, 

varlıkları inceleyenlerin İlk İlke hakkındaki bilgiye ulaşırken kavradıkları 

düzeni iyice anlamanın güç olduğunu söylemektedir. Bu konuda insan 

aklının kavrayabileceği, yalnızca genel bilgilerdir.(İbn Rüşd, 1986, s. 123, 

1999b, ss. 87-88) Yani Tanrı bilgisine ne duyular ne iç duyu ne de akılla 

ulaşılabilir. Tanrı’nın bilgisi derece bakımından en üsttedir ve insan zihni 

tarafından bilinemez. İnsanlar cüz’îlerden soyutlama yaparak küllîye 

ulaşır. Oysa O’nun bilgisi ne cüz’îdir ne de küllîdir. Cüz’î bilgi değildir, 

çünkü duyu deneyini/duyu bilgisini içermez, küllî değildir, çünkü 

cüz’îlerden soyutlanmamıştır. O’nun bilgisi derece olarak en üsttedir ve bu 

bilgiye insanlar ulaşamaz. (Belo, 2006, ss. 177-179) 

Filozof, göklerin Allah’a ibadet etmesini, bir bakıma Fârâbî ve İbn 

Sînâ’daki hiyerarşik sıralanmayı anımsatan önder, ordu komutanı ve kent 

yöneticisi örnekleriyle anlatır. Birliklerin komutanları, ordu komutanları 

ve başkomutana kadar giden hiyerarşi, gök cisimlerinin hareketlerinde de 

söz konusudur. Bu konudaki mevzubahis kırklı ve yedili buyrukların 
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tamamı ise Allah’ın emri altındadır. (İbn Rüşd, 1986, ss. 105, 122-123, 

137) 

Gök kürelerinin Allah’tan sonsuz tikel bilgileri aldıkları hususunda İbn 

Rüşd’ün görüşlerine bakılacak olursa onun, semavî cisimlerin canlı ve 

bilgili olduklarından hareketle bu hususu kabul ettiği görülecektir. Fiilin 

diri ve bilgili olandan çıktığını savunan filozof, ay altı âlemdeki işlevselliği 

cisimdeki canlılık ve bilgiye dayandırmakla beraber, ay üstü âlem için de 

aynı şeyin geçerli olması gerektiğini söyler. Ay altı âlemdeki nesnelerin 

var olması ve varlıklarını sürdürmesini sağlayan gök cisimlerinin düzenli, 

canlı ve bilgili varlıklar olması gerekir. İbn Rüşd bu hususu şöyle açıklar:  

“İnsan, sabit (durağan) yıldızların hareketlerinden sürekli ve zorunlu 

olarak çıkan bu fiilleri ve düzenlemeleri düşünür ve söz konusu yıldızların 

bu tür hareketlerle hareket ettiklerini; onların belirli biçimlere sahip 

olduklarını, belirli yönlerden birbirine karşıt hareketlerle belirli fiillere 

doğru hareket ettiklerini görürse; bu belirli fiillerin ancak kavrayış sahibi, 

canlı, seçme gücü olan ve irade sahibi varlıklardan meydana geldiğini bilir. 

Bu insan, bu dünyadaki küçük, değersiz, önemsiz, cesetleri karanlık 

cisimlerden birçoğunun, hacimlerinin küçüklüğüne, değerlerinin 

düşüklüğüne, ömürlerinin kısalığına ve cesetlerinin karanlıklığına rağmen, 

tamamıyla hayattan yoksun olmadıklarını ve ilâhî cömertliğin, onların 

kendi özlerini yönetmelerini ve varlıklarını korumalarını sağlayan hayat ve 

kavrayışı onlara bahşetmiş olduğunu görünce, bu konuda daha da fazla 

ikna edilmiş ve hacimlerinin büyüklüğü, varlıklarının üstünlüğü ve 

aydınlıklarının çokluğu dolayısıyla gök cisimlerinin canlı ve kavrayış 

sahibi olmaya sözü edilen ay altı âlemdeki cisimlerden daha layık 

olduklarını kesinlikle bilmiş olur.”(İbn Rüşd, 1986, s. 104)  

“İlk ve Ortaçağ bilim ve felsefesinde maddenin çekim kanunu 

bilinmediği için, kozmik varlığın bir düzen içerisinde hareket etmesi ancak 

canlılık akıllılık kavramlarıyla karşılanmıştır. Ne var ki bu canlılık hiçbir 

zaman biyolojik anlamada bir canlılık şeklinde yorumlanmamıştır. İbn 

Rüşd’ün yaklaşımı da bu yöndedir.”(Sarıoğlu, 2003, s. 195) şeklinde bir 

yorumun varlığını ve etki alanını bilmekle beraber İbn Rüşd, gök 

cisimlerinin düzenli hareketlerinin onların tabiatından değil, nefsinden 

yani canlılığından ileri geldiğini de iddia etmek suretiyle kozmoloji 

anlayışını metafizik bir çerçevede derç etmiştir.(İbn Rüşd, 1986, s. 102, 

2004b, ss. 42-43, 47; Sarıoğlu, 2003, s. 52) O, bu görüşünü yine sebeplilik 

teorisine dayandırmaktadır. Bu konuda İbn Rüşd yine Aristo ile aynı 

kanaattedir. Aristo, feleğin hareketinin tabiî olmayarak iradî olduğuna ve 

aynı zamanda iradî hareket etmesiyle feleğin nefsi bulunduğuna kail 

idi.(Aristoteles, 2013, s. 50) Bu teorinin gereği olarak âlemin tertip ve 

düzen içinde bir bütün olarak varlık ve sürekliliğini sağlaması, mutlak ilim, 

kudret ve irade sahibi bir tek İlke’ye dayandırılabilir.(İbn Rüşd, 2004a, s. 

216; Sarıoğlu, 2003, ss. 111-112, 197) Yine sebepliliğin bir gereği olarak 
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Allah âlemdeki her şeyi iç ve dış sebeplere bağlı olarak işletmektedir. İşte 

bu sebep-sebepli ilişkisinin sürekliliği İbn Rüşd açısından Allah’ın kulları 

için yazdığı kaza ve kaderden ibarettir ki Levh-i Mahfûz’un da anlamı 

budur.(Cumhur ulemanın Mahfûz Levha’dan anladığı, yedi kat semanın 

üstünde kıyamet gününe kadar varlığını muhafaza edecek olan üzerine yazı 

yazılan levhayı anlamışlardır. Bundan kasıt âlemin ahvalinin yazılı olduğu 

ilahi kaderdir. Bk. Tehânevî, 1996, ss. 1415-1417) Sebepleri bütünüyle 

mutlak anlamda bilen Allah, kâinatta olup biten her şeyi bütünüyle 

kuşatmaktadır.(Sarıoğlu, 2003, s. 265) 

Bilgi konusunda filozofların görüşlerine benzer şeyler söyleyen İbn 

Rüşd, onların Tanrı’nın bilgi sıfatını ön plana çıkarttıklarını iddia eder. 

Çünkü onlara göre irade, yaratma açısından söylersek, bir şeyin varlığını 

yokluğuna tercih etmek olacaktır ki bu da irade edende bir değişiklik ya da 

acizlik olduğunu gösterir.(Akgün, 2010, s. 123) Öyleyse kadîm bilgi, var 

olana hâdis bilginin iliştiği niteliklerden başka bir nitelikte ilişir. Filozoflar, 

Allah’ın cüz’îyatı, varolanların sonradan meydana gelmesiyle bilginin de 

sonradan meydana gelmesine sebep olan muhdes bir bilgiyle bilmediğini 

söylerler. Çünkü o zaman, muhdes bilgide olduğu gibi var oluş, onun 

bilgisinin ma’lûlü değil illeti olur. Bu ise Allah’ın diğer varlıklardan yüce 

olduğunun son noktasıdır. Çünkü burhan, Allah’ın şeyleri bilen olduğunu 

kabul etmek zorunda bırakmaktadır. Zira varlığın O’ndan sudûru, sadece 

O’nun varlık vermesi değil, aynı zamanda varlık verdiği şeyi mutlak 

ilmiyle bilmesi demektir.(İbn Rüşd, 1999a, ss. 124-126)  

İbn Rüşd’ün Meşşâî filozofları haklı bularak onlar adına ortaya 

koyduğu yukarıdaki iddiası, ‘Allah’ın bilgisi tabiatların, tabiatlar da beşerî 

bilginin sebebidir.’ ifadesinin karşılığıdır. Bu yaklaşımıyla İbn Rüşd, insan 

aklının ancak ilâhî hikmet ve kudretin eseri olan tabiatları kavramak 

sûretiyle gerçek anlamda akıl olabileceği ve hakîkatin de bu sayede elde 

edileceğini vurgulamaktadır. Zira şayet biz dış dünyada var olan herhangi 

bir şeyi biliyorsak bu, bizim onu o şey olarak var olmasını gerektiren 

tabiatını bilmemiz demektir.(Sarıoğlu, 2001, ss. 179-180) 

İbn Rüşd, ay altı semadaki varlıkların ay üstünde şeref bakımından 

sıralanmış gök cisimlerinden bilgi almaları meselesinde Fârâbî ve İbn 

Sînâ’dan ayrılmaktadır. Lakin bu konuda Gazzâlî’yi de haklı bulmamakla 

beraber İbn Sînâ’yı Aristo’yu doğru anlayamamakla suçlamaktadır.(Bu 

konuda bk. Alper, 2001, ss. 145-172) İbn Rüşd, bir hiyerarşiden açıkça 

bahsetmemiş olsa da ay üstü âlemin varlıklarının ay küresinin altındaki 

bitki, hayvan ve insan gibi canlıların yaşamlarını sürdürmesi konusunda 

aracı fail olduklarını kabul eder. Bu bakımdan İbn Rüşd ile Kindî arasında 

bir benzerlik kurulabilir.(Bu konuda bk. el-Kindî, 2002b, s. 237, 2002a, ss. 

197-198, 2002c, ss. 221-223)  
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İbn Rüşd’e göre filozofların iddia ettiği şekilde gök cisimleri bilgi 

sahibi ise, bilgi kavramı ile hem bizim bilgimiz hem de gök cisimlerinin 

bilgisi anlaşılmaktadır.(Bk. İbn Rüşd, 1986, ss. 276-277) Bu konuda İbn 

Sînâ’nın hayal kavramına yüklediği anlama katılmadığını belirten İbn 

Rüşd’ün kanaati şu ifadede müteşekkildir:  

“Gök cisimleri asla hayal etmezler; çünkü bu hayaller, daha önce de 

söylediğimiz gibi, ister genel ister özel olsunlar, yalnızca esenlik amacını 

taşırlar. Bu hayaller, aynı zamanda, bizim akılla kavramamızın bir 

gereğidir. Bu nedenle bizim kavrayışımız var olup, yok olucudur. Gök 

cisimlerinin kavrayışının ise var olup, yok olucu olmadıkları için, herhangi 

bir hayale ilişik olmaması ve hiçbir şekilde ona dayanmaması gerekir. İşte 

bu nedenle, bu idrak ne tümel ne de tikel olup, her iki bilgi, yani tümel ve 

tikel bilgi burada zorunlu olarak birleşmiştir. Bu nedenle onlar, ancak 

maddeleri bakımından birbirlerinden ayrılırlar.”(İbn Rüşd, 1986, s. 277, 

2004b, s. 122)  

İbn Rüşd’ün bütün bu anlattıkları, aslında semavî cisimlerin salt hareket 

ettirici olmadığını, onların hareketlerini kendilerinden daha yüce bir 

ilkeden aldıklarını, bu ilkenin ise öncelikle onları harekete geçiren akledilir 

sûretler olduğunu açıklamaya yöneliktir. Bunlar maddede olmadıkları için 

ayrık akıllar olarak da bilinirler. Bu hareket ettiriciler ancak akıllar olması 

bakımından varolmaktadırlar ve arzu ile arzu duyulana yönelerek hareket 

ederler. Filozofa göre bunların hepsinin gayesi İlk İlke’ye ulaşmak ve O’na 

aşk ile bağlanmaktır. Son tahlilde İbn Rüşd, semavî cisimlerin sûretlerinin, 

hareket ettiricilerin akletmesinden başka bir şey olmadığını söyler. Çünkü 

onlar, hareketlerini kendileri için gaye olan hareket ettiriciden arzu 

yönüyle alırlar.(İbn Rüşd, 2004b, ss. 122-123, 133-134) 

Bilgi meselesinin en önemli başlıklarından birisi muhakkak vahiydir. 

İbn Rüşd’ün bilgi kaynaklarının en değerlisi olarak zikrettiği ettiği vahiy, 

dinin ve nübüvvetin varlığının ve gerekliliğinin dışavurumudur. O, 

nübüvvetin ispatını mucizeden ziyade, mütevâtir haberlere, yani tarihi 

rivayetlere ve yapmış olduğu peygamber tanımına dayandırmaktadır.(İbn 

Rüşd, 2004a, ss. 228-230) Bu tanım, yine onun genel felsefesinin ana 

unsuru olan sebeplilik düşüncesinin din-felsefe zemininde uygulanışına 

karşılık gelmektedir. Çünkü evrenin yapısının ve gelişim sürecinin 

tesadüfle izah edilmesinin rüyalarda elde edilen bilginin imkânını ortadan 

kaldıran bir yönü bulunmaktadır.(Bk. İbn Rüşd, 2004b, s. 145) Zira evrenin 

tesadüf veya rastlantı ile açıklanması, onun arkasındaki aklî yapıyı, küllî 

bilgiyi, onun kaynağını ve kısaca onunla ilişki kurmakla açıklanan rüya 

türü idrâkleri inkâr anlamına gelecektir. İbn Rüşd bu noktada ay üstü 

âlemin faal aklı ile insanın bilfiil aklını kıyaslamaktadır. Faal aklın bizim 

gibi maddeye muttasıl olmadığını ve duyulara ihtiyaç duymadığını, bu 

sebeple oluş-bozuluş ve eksiklikten münezzeh olduğunu söyler. Böylelikle 

ay altı âlemde bize göre sebepleri bilinmeyen ve fakat faal aklın zâtında 
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var olan şeylerin bulunması mümkün olur. Rüya ve diğer gelen uyarıların 

sebeplerinin verilmesi de bu yönde mümkün olmaktadır. Bizdeki bu 

eksiklik maddi tarafımızdan dolayıdır. (Bk. İbn Rüşd, 2004b, s. 131)  

Endülüslü düşünürün evrendeki var oluşu izahta kullandığı, sebep 

sonuç ilişkisi çerçevesindeki düzen fikrinin, yakın fâil, uzak fâil, semâvî 

cirmler ve faâl akıl kavramlarının, rüya fenomeninin açıklanmasında 

önemli olduğunun burada vurgulanması gerekir.(Arkan, 2003, ss. 113-

114) Bu bakımdan İbn Rüşd, nübüvvetin mâhiyetini bir yönüyle sebeplilik 

teorisine dayandırmış, diğer yönüyle de ilâhî idrâkle açıklamıştır. 

Hakikatin bu kümülatif gerçekliği onu, nübüvvetin Allah’a ve ilâhî 

varlıklarla yani meleklerle irtibatlı bir vahyi kaynak olduğuna götürmüştür. 

Sonuç 

Aristo felsefesine bağlılığı ile gerçek bir Meşşâî olduğunu ileri süren 

İbn Rüşd, bu sadakati kozmoloji anlayışında da sürdürmüştür. Onun 

yoktan yaratma ile sudûr arasında bir çıkış noktası araması, bunu da 

Aristo’nun nedensellik ilkesine bağlamak sûretiyle, bütüncül âlem 

görüşünün bir tezahürü olarak İlk Fail’e ulaşması, kozmoloji anlayışının 

inşa edildiği yegâne zemindir.  

İbn Rüşd basit ve bileşik olarak ayırdığı cisimlerden basitlerin 

kategorisine yerleştirdiği gök cisimlerini ay üstü âlemin esîrden yaratılmış 

bir varlığı olarak kabul eder. Ay üstü âlemin özelliklerine istinaden zıddı 

bulunmayan ve oluş ve bozuluşa tabi olmayan gök cisimleri küre şeklinde 

olmalarının bir gereği olarak dairesel hareket etmektedirler ve canlılık 

vasfına haizdirler. Bu özelikleriyle gök cisimleri, ay altı âlemdeki dört 

unsura etki ederek, birleşik cisimlerin oluşmasını sağlayan uzak etkin 

sebep olmaktadırlar. Bu bakımdan ay altı âlemde sürekli bir şekilde 

cereyan eden oluş ve bozuluş, gök cisimlerinin dairesel hareketlerinin bir 

sonucu olarak meydana gelmektedir. Gök cisimlerinin bir gaye ile hareket 

etmesi onların Allah’a itaat ve ibadetlerinin bir gereğidir. Bu gaye bir 

ibadeti zorunlu kıldığı gibi bir bilgi akışının gerçekleşmesini de zorunlu 

kılmaktadır. Filozof, göklerin Allah’a ibadet etmesini, bir bakıma Fârâbî 

ve İbn Sînâ’daki hiyerarşik sıralanmayı anımsatan önder, ordu komutanı 

ve kent yöneticisi örnekleriyle anlatmaktadır. Birliklerin komutanları, ordu 

komutanları ve başkomutana kadar giden bu hiyerarşi, gök cisimlerinin 

hareketlerinde de söz konusudur. Anlaşılacağı gibi bir yönüyle kökeni 

Aristo’nun nedenselliğine dayandırılabilecek bu görüş, diğer yönüyle 

filozofta din ile felsefeyi uzlaştırma kaygısını taşımaktadır. 

Ay üstündeki varlıkların, mufârık akıllardan başlayarak, Ay altı 

semadaki varlıklara bilgi akıtmaları meselesinde Fârâbî ve İbn Sînâ’dan 

nispeten ayrılan İbn Rüşd, onları Aristo’yu doğru anlayamamakla itham 

etmektedir. İbn Rüşd, ay üstü âlemin varlıklarının ay küresinin altındaki 
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bitki, hayvan ve insan gibi canlıların yaşamlarını sürdürmesi konusunda 

aracı fail olduklarını kabul eder. 

Filozofun bütün bu anlattıklarının özü semavî cisimlerin bizzat 

hareketin kaynağı olmadığını, onları da hareket ettiren velhasıl her varlığa 

hareketini, canlılığını, idrakini ve bilgisini veren ve bunların hepsinden 

yüce bir ilkenin varlığını açıklamaya yöneliktir. Bu ilke İlk Fail olan 

Allah’tır. Onun failliğini anlayabilmek ise ancak sebeplilik ilkesinin 

sonucu ile mümkün olabilmektedir. İlk Fail’e sebeplerle bağlı olan ve 

varlık hiyerarşisinde şeref bakımından sıralanmış bütün varlıklar O’na aşk 

ile bağlanmak gayesi ile hareket ederler.  
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Kader kavramı, Allah’ın bütün nesne ve olayları ezelî ilmiyle bilip 

belirlemesi, kaza ise, bu ezeli planın gerçekleşmesi şeklinde 

tanımlanmaktadır. Kader inancı muhteva olarak Kur’an’ın pek çok yerinde 

işlenmekle birlikte, iman esaslarının topluca ve peş peşe sıralandığı 

yerlerde ayrı bir iman unsuru olarak zikredilmemiştir. Ancak meşhur 

“Cibril” hadisiyle (Müslim, İman:37)  esas olarak Allah’a imanın içinde 

var olan ve “hayrın ve şerrin Allah'tan geldiği prensibi” imanın altıncı 

unsuru olarak kabul edilmektedir. İslam inanç esasları arasında yer 

almasına rağmen farklı İslam bilginleri tarafından değişik şekillerde 

yorumlanan kader konusu İslam düşünce tarihinde çeşitli mezheplerin 

ortaya çıkmasına ve aralarında sert tartışmalar yaşanmasına neden 

olmuştur. Bu konuda esas tartışma, insanın davranışlarının 

sorumluluğunun kime nispet edileceği konusunda yaşanmıştır. Bilimsel 

platformda tartışmaları hâlâ devam etse de, inanan insanlar bu olguyu 

farklı şekillerde algılamaktadır. Zira onların bir kısmı kaderi adını dahi 

bilmediği Mutezili kelamcıları gibi algılarken, bir kısmı değişik faktörlerin 

etkisiyle sorumluluktan kaçarak farkında olmadan Cebriyye mezhebiyle 

aynı kader algısını yaşamakta, bazıları da bu iki yaklaşım arasında daha 

dengeli bir algı yaşayabilmektedir. Bu farklı kader algılarının oluşmasında 

dindarlık düzeyi kadar insanların eğitim şekli, bilgi birikimi, entelektüel 

kapasitesi, kişilik özellikleri vb. gibi faktörler etkili olmakta, bu bağlamda 

kader inancı insanların başlarına gelen özellikle olumsuz olayları 

anlamlandırma sürecinde yaptıkları yüklemelerle ön plana çıkmakta ve 

dini hayatın inanç boyutunu gündeme getirmektedir. 

Bu çalışmanın amacı aşağıda daha detaylı açıklanacak olan bu üç 

kader algısını ölçebilecek güvenilir ve geçerli bir ölçek geliştirmektir. Zira 

özellikle din psikolojisi literatüründe başta ruh sağlığı olmak üzere 

dindarlıkla ilişkili olan diğer değişkenlerle dindarlık arasındaki ilişkiyi 

ortaya koymaya yönelik çalışmalarda zaman zaman çelişkili sonuçlar 

ortaya çıkabilmekte, bu çelişkiler araştırmalarda kullanılan ölçeklerin 

güvenilir ve geçerliliği kadar dindarlığa hangi boyuttan yaklaştıkları veya 

                                                           
7 Bu çalışma Atatürk Üniversitesi BAP birimi tarafından desteklenen 6727 nolu projenin 

tecrübi verilerinden yararlanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar desteklerinden ötürü 
ilgili birime teşekkür eder.  



334 
 

hangi boyutunu ölçtükleri noktasında düğümlenmektedir. Kader inancı ise 

özellikle olumsuz olayların anlamlandırılma sürecinde yapılan 

yüklemelerle ilişkili olup dini hayatın inanç boyutunun temel hareket 

noktalarından birini oluşturmaktadır. 

"Allah her şeyin yaratıcısıdır" (Zümer, 39/62) ayeti, hiçbir istisna 

bırakmadan, insanların yapıp ettikleri de dahil olmak üzere, küçük-büyük, 

kainattaki bütün varlık ve olayların yaratıcısının Allah olduğunu ortaya 

koyduğundan insan davranışları da aynı kategoriye konularak 

davranışlardaki sorumluluğu kaldırmaya yönelik bir anlayış geliştirilmiş  

“Cebriyye” adında bir ekol ortaya çıkmıştır. (Topaloğlu, 1988: 285; 

Kılavuz, 1987: 102-103; Aydın, 1998: 39-40).  

Buna göre; başa gelecekler önceden belirlenmiş olup, olacağı 

değiştirme imkanı yoktur. O halde kadere teslim olmak gerekmektedir. Bu 

durumda başarı kişisel kontrole bağlı olmadığı gibi, başarısızlıklar da 

kısmet değilmiş teorisiyle açıklanmaktadır. Böylece kadere kati şekilde 

inanmak eylem gücünü zayıflatmakta ve insanları pasifliğe, 

denetimsizliğe, teslimiyetçiliğe sürüklemektedir. 

Cebriyyenin bütün sorumluluğu Allah’a yükleyen yaklaşımına 

şiddetle karşı çıkan Mutezile kelamcıları, insanın sınırsız bir irade 

hürriyetine sahip olduğunu ve kendi davranışlarını kendisinin yarattığını 

iddia ederek İlâhî kaderi inkâr noktasına ulaşmıştır. (Yeprem, 1997: 192, 

221; Topaloğlu, 1988: 175; Kılavuz, 1987: 103). 

Her şeyin yaratıcısı Allah olmasına rağmen Kur'an'da insan 

davranışlarının yine insanlara isnat edilmesine dayanarak, insan 

davranışlarının insanın irade ve isteği doğrultusunda yaratıldığını ileri 

süren Ehli Sünnete göre kader haktır ve insan herhangi bir davranışa 

zorlanmamaktadır. Zira Kur’an’da isteyenin iman, isteyenin de inkâr 

edebileceği, dini açıdan pozitif veya negatif davranışların insanın iradesine 

bağlı kılındığı, bireylerin icra ettikleri davranışlar karşılığında cennete 

veya cehenneme gidecekleri ve Allah’ın kullarına asla zulmetmeyeceği 

ifade edilmiştir. (Kehf, 18/29). Ayrıca Allah’ın insanı irade sahibi bir 

varlık olarak dilemesi, dolaylı olarak onun eylemlerini kendi iradesinin 

kapsamına dâhil etmesi şeklinde de yorumlanmıştır. Yani Ehli Sünnetin, 

ne her şeyi kadere bağlayan ne de insanın karşılaştığı her şeyin kendi 

çabasıyla üstesinden gelebileceğini kabul eden bir kader anlayışı 

bulunmaktadır.  

Ehli Sünnet kelamcılarına göre kötü olmak, kötü davranışlar icra 

etmek ve kötü özelliklerle sıfatlanmış olmaktır. Ayrıca Allah’ın kötü ve 

çirkin şeyleri yaratmasında birtakım bilinmeyen hikmetler bulunmaktadır. 

Her ne kadar insan bu hikmetlerin mahiyetini kavrayamasa da, Allah’ın 

kudretiyle meydana gelen her işte, bireysel veya toplumsal birtakım 

faydalar bulunabilir. O halde bir şeyin şer olması insanların o anki 

algılarına göredir. Ayrıca hayrı da şerri de Allah irade edip yaratmasına 
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rağmen, Allah’ın kötü davranışlara rızası bulunmamaktadır. (Kılavuz, 

1987:114). Ehli Sünnet âlimleri, kader konusunda diğer önemli sıfat olan 

ilim konusunda ise öncelikle ayetlerde geçen “olacak olan şeylerin bir 

kitapta önceden yazılmasından” (Hadid, 57/22) kast edilenin Allah’ın ilmi 

olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. (Tunç, 1988). İlim ise maluma 

tabidir. Buna göre insan herhangi bir davranışı diğerine tercih ediyorsa, 

Allah tercih edilen davranışı bilecek ve öyle takdir edecektir. Yoksa insan 

Allah öyle takdir ettiği için o şekilde davranmayacaktır. Zira bilip yazmak, 

fiil üzerinde zorlayıcı bir etkide bulunmadığı gibi, bilginin “önce” ve 

“sonra” kavramlarıyla bir arada düşünülmesi, zamanlı bir varlık olan 

insanın algılama tarzına göredir. Zamanlı bir varlık olmayan Allah, vuku 

bulmamış bir şeyi vuku bulmuş olarak değil, vuku bulacak olarak bilebilir. 

(Yavuz, 2003: 63).  

“Cebriyye’ye göre kul itaat ve masiyet niteliğindeki fiillerinde 

herhangi bir seçim hürriyetine ve dolayısıyla kudrete sahip değildir. Buna 

göre Allah’ın kuluna –imtihana tabi tutma hedefine yönelik olarak- güç 

yetiremeyeceği şeyi yüklemesi mümkündür. Cebriyye Allah’a tazim 

unsuruna ağırlık verip O’nun irade, kudret ve hakimiyetine sınır getirmeme 

düşüncesiyle kulun mükellefiyet ve sorumluluğunu bir anlamda temelsiz 

hale getirmektedir.” (Çelebi, 2016: 55). Onlara göre hava hareket edince 

yaprak da hareket eder, hava durgunlaşınca yaprak da durur. Allah kulun 

amellerini takdir etmiştir. O amellerin aynı bu örnek misali o kimsede 

meydana gelmesi gereklidir. (Yüceer, 1995:235). 

Kaderi savunanlar değil bilakis sorumluluk doğuran fiillerle ilgili 

ilahi kaderi reddettikleri anlamında Kaderiyye olarak anılan ancak daha 

sonra ismi yok olup görüşleri Mutezile içerisinde devam eden bu görüş 

mensupları, hiçbir şeyin önceden tayin edilmediği teorisini kabul ederek 

Cebri görüşe muhalif olmuşlardır. Kaderiyye’nin ana konusunu, daha 

sonraları Mutezilenin adalet ilkesi içinde ele alacağı konular 

oluşturmaktadır. Onlar temelde insan fiillerinin, Allah tarafından değil, 

fiilin sahibi olan insan tarafından yaratıldığı kabul ederler. Mutezileye göre 

insan Allah’ın ona önceden verdiği imkân ile kendi fiilini yaratır. Onlara 

göre Allah ancak iyiyi dilediği halde kötüyü irade etmez. O iyiyi ve en iyiyi 

irade eder. Çünkü kötülüğü dilemek bizzat kötülük olup, Allah’tan böyle 

bir şeyin sadır olması düşünülemez. Bundan dolayı kaderden söz edilemez. 

(Gölcük, 1979:223).  

Ehli Sünnete göre insana yaptığı işlerden sorumlu olması için irade-

i cüziyye verilmiştir. Bu cüz-i iradenin sahası içinde iş yapmakta serbesttir. 

Tam ve külli irade Allah’ındır. Ehl-i sünnetin bu inancı “İnsanın bir iradesi 

yoktur. Allah onu kader ile sımsıkı bağlamıştır.” diyen Cebriyecileri 

reddeder. Ehli sünnet lehv-i mahfuz ile sünnetullahın kastedildiğini kabul 

ederek, insanın iradesi ve kevni durumları birbirinden ayırır. İnsanın 

iradesi ruhani bir durumken, doğmak, ölmek, zarar görmek gibi durumlar 
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kevni oluşlardır. İmam Maturidi Kuran’da insana sorumluluk yükleyen ya 

da aksine her şeyi Allah’a atfeden farklı yöndeki ayetlerden yola çıkarak 

külli iradenin Allah’a, cüz-i iradenin de insana verildiğini ifade etmiştir. 

Ali el-Kari’nin Fıkhı Ekber şerhine yapılan atfa göre “Kuran-ı Kerim 

insanların iradeleri olduğunu ve onları Cebrilerin dediği gibi muayyen 

işleri işlemeye zorlayan bir kaderin olmadığını ifade ettiği gibi, işlerinin ve 

güçlerinin her an Allah’ın iradesinin ve kudretinin kontrolünde olduğunu, 

her an Allah’ın insanın işlerine müdahale edebileceğini ve insanın cüzi 

iradesine hakim bulunduğunu bildirmiştir.” (Atay, 2009: 153).  Allah 

insana cüzi irade vererek ona bir alan açmış ve bu irade alanı çerçevesinde 

onu serbest bırakmıştır. Yok etmeye kadir olduğu ama yok etmesi 

durumunda kulun sorumluluğunu ortadan kaldıracak bu çerçeve içinde, 

insanı sorumlu kılmıştır.  Ebu Hanife ise Allah’ın hiçbir kulu iman ve küfre 

zorlamadığını, kulun tüm davranışlarının onun kesbi olduğunu ifade 

etmiştir. Ona göre “kesb”lerin yaratıcısı da Allah olup, Allah kulun 

kendisinde kötülük için değil iyilik için kullanmasını istediği istitaatini 

hangi yönde kullandığına bakacak ve ona göre ceza veya mükafat 

verecektir. (Ebu Hanife, 2013: 34, 55).  

Yöntem 

Ölçek maddelerinin belirlenmesi 

KAÖ’nün geliştirilmesi sürecinde genel olarak , “(1) problemi 

tanımlama”, “ (2) madde havuzu oluşturma, “(3) uzman görüşü alma” ve “ 

(4) ön uygulama yapma” olmak üzere dört aşama takip edilmiştir.  

Problemi tanımlama sürecinde incelenmesi düşünülen olgu, kavram 

ve değişkenler kuramsal çerçevede ele alınmış ve ilgili araştırmalardan 

yararlanılarak belirlenmeye çalışılmıştır.  

Madde yazımı aşamasında konuyla ilgili literatür değerlendirilerek 

ölçülmesi düşünülen olguyu ele alan 32 maddelik bir havuz oluşturulmuş 

ve ardından Likert tipi 5’li bir taslak form hazırlanmıştır.  

Uzman görüşü alma aşamasında ise taslak formlar alanında uzman 

olan 10 kişiye gönderilerek onlardan bu formda yer alan maddelerin farklı 

kader algılarını ölçüp ölçemeyeceğine dair görüşleri alınmış ve gerekli 

revizyonlar yapılmıştır. 

Daha sonraki süreçte toplam 32 maddelik form elli (50) kişilik bir 

popülasyonla pilot uygulama gerçekleştirilmiş, anlaşılma güçlüğü olan 

soruların ifadeleri yeniden düzenlenmiştir. Böylece Likert tipi 5’li 

uygulama formu oluşturulmuştur. Katılımcılardan ölçek formunda yer alan 

her bir maddenin kendilerine ne kadar uygun olduğunu 1’den 5’e doğru 

sıralanan dereceli bant üzerinde “1= Tamamen Katılmıyorum”, “2= 

Katılmıyorum”, “3= Kararsızım”, “4= Katılıyorum” ve “5= Tamamen 

Katılıyorum” işaretlemeleri istenmiştir.  
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Uygulama ve İşlem  

Demografik değişkenlerle ilgili sorunların eklenmesiyle son şekli 

verilen ölçek formuyla uygulamaya geçilmiştir. Örneklem grubunun 

tespitinde seçkili örnekleme tekniği kullanılmış kader olgusunun teorisine 

daha hakim olduğu düşünülen İlahiyat Fakültesi öğrencileri tercih 

edilmiştir. Uygulama gönüllülük esasına dayalı olmak üzere 250 kişiyle 

gerçekleştirilmiş eksik doldurulan formlar elendikten sonra 212 form 

değerlendirmeye alınmıştır. Katılımcıların %72,6’ısı kız, %27,4’ü 

erkeklerden oluşmakta olup, ortalama yaş 21,35’tir. (18-35, ss:2,16). 

Uygulama sonucu elde edilen veriler, SPSS for WINDOWS 20 istatistik 

paket programının ilgili modülleri kullanılarak analiz edilmiştir.  

Geçerlik çalışması 

Açımlayıcı faktör analizi 

KAÖ’nün yapı geçerliliğini sağlamak için açımlayıcı ve doğrulayıcı 

faktör analizi kullanılmıştır. Öncelikle teorik olarak belirlenmiş olan 

değişkenlerden oluşan faktörlerin birbirlerinden bağımsız bir biçimde 

faktörleşip faktörleşmediklerini belirleyebilmek amacıyla açımlayıcı 

faktör analizi yapılmıştır. Çalışmada ayrıca, veri matrisinin faktör analizi 

için uygun olup olmadığı ve bu veri yapısının faktör çıkarmaya 

uygunluğunu test etmek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı analizi 

ve değişkenler arasında ilişki olup olmadığını belirlemek amacıyla Barlett 

Küresellik Testi (Büyüköztürk, 2010: 126) uygulanmıştır. İlgili bulgular 

Tablo 1’de verilmiştir.  

 
Tablo 1: KAÖ için KMO and Bartlett's Test Sonuçları 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,802 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 939,513 

df 105 

Sig. ,000 

 

Verilerin faktör analizine uygunluğu belirlendikten sonra Varimax 

rotasyonu kullanılarak gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda Kader 

Algıları Ölçeğinde özdeğerleri 1’den büyük olan 3 temel faktör 

bulunmuştur. Varyansın %23,73’ünü açıklayan birinci faktöre “Mutezili 

Kader Algısı”, %19,02’sini açıklayan ikinci faktöre “Cebriyeci Kader 

Algısı”, %12,29’unu açıklayan üçüncü faktöre ise “Ehli Sünnet Kader 

Algısı” ismi verilmiştir. Böylece ölçek toplam varyansın %55,04’ünü 

açıklayan üç faktörden ve toplam onbeş maddeden oluşmuştur. Faktör 

yükleri, Tablo 2’de özetlenmiştir. 
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Tablo 2: Kader Algıları Ölçeği Faktör Yükleri 

 Component 

1 2 3 

4İnsan, gücü dahilinde her şeyi yapabilir. Kaderi 

onu engelleyemez. 
,831 -,077 -,031 

16Başarı için kolay ve zor yollar vardır. Alınyazısı 

diye bir şey yoktur. 
,746 -,193 -,047 

3Bütün başarılarımın arkasında kader değil ben 

varım. 
,737 -,132 -,113 

21Başarılı olmak çok çalışmaya bağlıdır; kaderin 

bunda etkisi yoktur. 
,722 -,010 -,046 

5Herkes kendi kaderini kendi yazar. ,682 -,023 ,088 

6Hayatımla ilgili her şeyi tamamen kontrol altına 

alabilirim. 
,663 ,227 ,063 

28Rüzgarın önündeki yaprak gibi kaderimiz bizi 

istediği yöne sürükler. 
,045 ,821 -,136 

22Uzun vadeli planlar yapmaya gerek yoktur. Her 

şey kadere bağlıdır. 
-,054 ,727 -,126 

26İnsanın kaderine boyun eğmekten başka çaresi 

yoktur. 
-,227 ,706 -,093 

29Her şeyi önceden belirleyen Allah sırayla rollerin 

oynanmasını sağlıyor. 
-,183 ,681 ,102 

25Kontrol edemediğimiz güçlerin elinde oyuncak 

gibiyiz. 
,188 ,563 -,084 

30Kader insanın tercihi Allah’ın takdiriyle oluşan 

şeydir. 
-,067 -,199 ,751 

20Eylemler tercih etme bakımından insana, yaratma 

bakımından Allah’a aittir. 
,163 -,177 ,739 

7Geleceğim göstereceğim çabaya ve Allah’ın 

takdirine göre şekillenir. 
-,169 -,021 ,724 

24Genel hatlarıyla kader Allah’ın bilmesi kulun 

yapmasıdır. 
,026 ,054 ,679 

 

Doğrulayıcı faktör analizi 

Kuramsal temel ele alınarak 15 maddeden oluşan 3 faktörlü yapı 

elde edildikten sonra açımlayıcı faktör analizi sonuçları temel alınarak 

ölçeğin 3 boyutlu yapıya ait modeli doğrulayıcı faktör analizi ile test 

edilmiştir. DFA sonucunda elde edilen uyum indekslerinin [Uyum iyiliği, 

Düzeltilmiş Uyum İndeksi, Karşılaştırmalı Uyum İndeksi, Normlaştırılmış 

Uyum İndeksi, Normlaştırılmamış Uyum İndeksi, Yaklaşık Hataların 

Ortalama Karekökü ve Standardize Edilmiş Hataların Ortalama Karekökü] 

incelenmiş ve Ki-kare değerinin (χ2= 152,85,  df= 87, χ2  / df oranı=1,75) 

kabul edilebilir düzeyde anlamlı olduğu gözlemlenmiştir. Uyum indeksi 

değerleri RMSEA= .006, S-RMR= .084, GFI= .91, CFI= .95, AGFI= .88, 

NFI= .96 ve NNFI= .94 olarak bulunmuştur. Bu değerlerinden hareketle 

model ve gözlenen veri arasında uyumun Tablo 3’de de görülebileceği gibi 
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kabul edilebilirlik sınırları arasında olduğu ve önerilen modelin makul 

düzeyde uyum gösterdiği tespit edilmiştir. (Schermelleh-Engel ve ark., 

2003; Sümer, 2000). 

Tablo 3: KAÖ’nün Model Uygunluğunun Değerlendirilmesine  

  İlişkin Uyum Değer Aralıkları ve KAÖ Uyum Değerleri 

Uyum Ölçüleri İyi Uyum Kabul 

Edilebilir 

Uyum 

…… Uyum 

Değerleri 

RMSEA 
0 ≤ 

RMSEA ≤ 

.05 

.05 ≤ 

RMSEA ≤ 

.08 

.006 

S-RMR 0 ≤ S-

RMR ≤ .05 

.05 ≤ S-

RMR ≤ 

.10 

.084 

GFI .95 ≤ GFI 

≤ 1.00 

.90 ≤ GFI 

< .95 

.91 

CFI .97 ≤ CFI 

≤ 1.00 

.95 ≤ CFI 

< .97 

.95 

AGFI .90 ≤ 

AGFI ≤ 

1.00 

.85 ≤ 

AGFI < 

.90 

.88 

NFI .95 ≤ NFI 

≤ 1.00 

.90 ≤ NFI 

< .95 

.96 

NNFI .95 ≤ 

NNFI ≤ 

1.00 

.90 < 

NNFI < 

.95 

.94 

χ 2 /df 

 

0 ≤ X2/df ≤ 

.05 

0 < X2/df 

≤ 3 

9.92/8= 

1,75 
 Kaynak:  Schermelleh-Engel ve ark., 2003:52.  

KAÖ’nün LISREL uygulaması ile modele ilişkin olarak elde edilmiş 

olan path diyagramı ve faktör yükleri ise şekil 1’de verilmiştir.  
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Şekil 1: Modele ilişkin path diyagramı ve faktör yükleri 

 

 

 

Toplam-madde korelasyonları 

Bilindiği gibi toplam test puanları ile test maddeleri arasındaki 

anlamlı korelasyon katsayıları, iç tutarlılık göstergelerinden biri olarak 

kabul edilmektedir. Tablolarda görüldüğü gibi, KAÖ’nün alt boyutları için 

toplam-madde korelasyonları hesaplanmış, tüm maddelerin pozitif yönde 

(p<.001) ayrıştıkları görülmüştür.  
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Tablo 4: Mutezili kader algısı alt ölçeği toplam-madde korelasyonları 

________________________________________________________ 

İnsan, gücü dahilinde her şeyi yapabilir. Kaderi onu engelleyemez. .83 

Başarı için kolay ve zor yollar vardır. Alınyazısı diye bir şey yoktur. .76 

Bütün başarılarımın arkasında kader değil ben varım. .75 

Başarılı olmak çok çalışmaya bağlıdır; kaderin bunda etkisi yoktur. .73 

Herkes kendi kaderini kendi yazar. .69 

Hayatımla ilgili her şeyi tamamen kontrol altına alabilirim. .62 

________________________________________________________ 

 p< 0.01 

  

Tablo 5: Cebriyeci kader algısı alt ölçeği toplam-madde korelasyonları 

________________________________________________________ 

Rüzgarın önündeki yaprak gibi kaderimiz bizi istediği yöne sürükler. .79 

Uzun vadeli planlar yapmaya gerek yoktur. Her şey kadere bağlıdır. .72 

İnsanın kaderine boyun eğmekten başka çaresi yoktur. .72 

Her şeyi önceden belirleyen Allah sırayla rollerin oynanmasını sağlıyor. .70 

Kontrol edemediğimiz güçlerin elinde oyuncak gibiyiz. .59 

_________________________________________________________ 

 p< 0.01 

 

Tablo 6: Ehl-i Sünnet kader algısı alt ölçeği toplam-madde 

korelasyonları 

_________________________________________________________ 

Kader insanın tercihi Allah’ın takdiriyle oluşan şeydir. .75 

Eylemler tercih etme bakımından insana, yaratma bakımından Allah’a 

aittir. 
.73 

Geleceğim göstereceğim çabaya ve Allah’ın takdirine göre şekillenir. .66 

Genel hatlarıyla kader Allah’ın bilmesi kulun yapmasıdır. .75 

_________________________________________________________ 

 p< 0.01 

Güvenirlik çalışması 

Kader algıları ölçeğinin güvenirlik testleri, homojenlik endeksi ve 

test tekrar test teknikleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kader Algıları 

Ölçeği’nin bütün olarak (KAÖ) iç tutarlık ölçütü olan Cronbach’s alpha 

katsayısı =.60 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin birinci boyutunu oluşturan 

“Mutezili kader algısı” boyutunun alphası =. 83, ikinci boyutunu 

oluşturan “Cebriyeci kader algısı” boyutunun alphası =.74’dır. Ölçeğin 
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üçüncü boyutunu oluşturan “Ehl-i Sünnet kader algısı” boyutunun alphası 

ise =.69’dur. Ölçeğin güvenirliği test tekrar test yöntemiyle de ölçülmüş, 

on beş gün arayla 55 kişilik bir popülasyona uygulanan ölçeğin birinci 

uygulama skorları ile ikinci uygulama skorları arasındaki korelasyon 

katsayısı r=.81 olarak ölçülmüştür.  

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Çalışmada kader konusunda ön plana çıkan “Ehl-i Sünnet”, 

“Mutezile” ve “Cebriyye” mezheplerinin kader yaklaşımlarını ortaya 

koyan üç farklı kader algısını ölçebilecek bir ölçek geliştirilmiştir. 

Ölçeklerle ilgili yapılan psikometrik analizler topluca 

değerlendirildiğinde; ölçek için açıklanan varyansın yüksek olduğu, 

uygulanan açımlayıcı faktör analizinin doğrulayıcı faktör analiziyle 

desteklendiği ve ölçek maddelerinin faktör yükleri ile toplam-madde 

korelasyonlarının kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür. Buna 

ilaveten ölçeği oluşturan üç alt boyutun her birinin toplam puanlarıyla 

ölçeğin toplam puan korelasyonlarının p<.01 düzeyinde anlamlı olması 

(Mutezili r=.75, Cebriye r=.46, Ehl-i sünnet r=.21) ölçeğin yüksek bir iç 

tutarlılığa sahip olduğunu destekleyen başka bir faktör olarak 

değerlendirilebilir. Ayrıca Cebriyeci kader algısını temsil eden ikinci boyut 

ile Ehl-i Sünnet kader algısını temsil edin üçüncü boyut arasında ortaya 

çıkan anlamlı negatif korelasyon (r=-.19, p<.001) ölçeğin yapısal 

sağlamlığının bir göstergesi olarak değerlendirilebileceği gibi Ehl-i sünnet 

kader algısının bireysel sorumluluğa gösterdiği hassasiyeti ortaya koyması 

açısından da önem arz etmektedir. Ancak bireysel sorumluluk açısından 

aralarındaki farkın daha belirgin olduğu Mutezili kader algısı ile Cebriyeci 

kadar algıları arasındaki negatif korelasyon beklenenden daha düşük olup 

(r=-.12, p=.07) anlamlılık düzeyine oldukça yakındır. Mutezili kader 

algısını temsil eden birinci boyut ile Ehl-i Sünnet kader algısını temsil eden 

üçüncü boyut arasındaki korelasyon ise (r=-.025, p>.05) istatistiksel 

anlamlılık düzeyinden oldukça uzak olması, bireysel sorumluluk üzerine 

odaklanan kader algıları arasında en yüksek benzerliğin Ehl-i Sünnet ile 

Mutezile arasında olduğu şeklinde değerlendirilebilir.  

Ölçekle ilgili yapılan güvenirlik analizlerinde de yüksek skorların 

ortaya çıkması, ölçeğin konuyla ilgili yapılacak çalışmalarda güvenilir ve 

geçerli ölçüm araçları olarak kullanılabileceği anlamına gelmektedir. 

Ancak ölçeğin bütünsel yapısı psikometrik açıdan gerekli kriterleri sağlasa 

da, birinci faktör ile ikinci faktörün birbirinin zıt, üçüncü faktörün ise ilk 

iki faktörü dengeleyen bir içeriğe sahip olması, ölçek maddelerinin 

tamamını toplayarak bir toplam puan oluşturmasına imkan 

tanımadığından, her boyutun ayrı bir ölçek olarak değerlendirilmesi daha 

uygun bir yaklaşım olacaktır. Zira Cebriyeci ve Mutezili kader algılarının 

birbirinin zıddı içeriklere sahip olması anlamsal bütünlüğe izin 

vermediğinden, ortaya çıkan üç boyutun üç farklı alt ölçek olarak 
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düşünülmesi ve bu şekilde kullanılmasının daha uygun olacağı 

düşünülmektedir.  
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DELİKANLILIĞIN DESTANINI YAZAN BİR “DEDE”: HZ. 

İBRAHİM 

Prof.Dr. Fatma Asiye ŞENAT 

ESOGÜ İlahiyat Fakültesi 

        

Giriş 

Gençlik insan ömrünün hazine değerindeki8 döneminin adıdır. 

Trakya’dan Diyarbakır’a kullanılıp anlaşılan (www.tdk.gov.tr. Erişim 

tarihi:14.11.2018) genç kelimesinin Türkçe kök anlamındaki artma 

(www.etimolojiturkce.com/kelime/genç) manası, Farsça formundaki 

“hazine” manasını tamamlıyor gibidir. Arapça’da ise hazine “kenz” 

demektir ki; telaffuzda “genç” kelimesine bir hayli yakındır. Kelimenin 

diller arasında geçiş yaptığını düşündürten bu arka plan manalar, hazine 

değerindeki bu dönemin nasıl korunup değerlendirileceği, hangi alanlara 

yapılan “yatırımlarla” katlanıp çoğalacağı gibi meseleleri de, bunların 

çözümünün “hazine” sahibinin tasarruflarına bağlı olduğu gerçeğini de 

akla düşürmektedir.  

Psikolojik, coğrafi, sosyal, ekonomik, dönemsel değişkenlere göre 

(Tuncel Yazgan, 1998:76-78) tanım ve süresi farklılıklar gösteren gençlik, 

sadece maddi ve somut tezahürlerle şekillenen bir kavram değildir. 

Gençliğin somut olarak yapmaya muktedir olunanlar yanında, manevi 

açıdan sahip olunan değerler, tutumlar ve hasletlerle de yakından alakası 

vardır. Bu yönüyle gençlik aslında - bugünlerde ısrarla altı çizildiği üzere- 

sadece dıştan içe(tenden tine) işleyen bir hassa değildir, onun içten dışa 

(tinden tene) yayılan vasfı da vardır. Bu noktada tıbbi ve kozmetik 

imkânlarla pırıl pırıl bir cilde ve fizikî performansa sahip ama zihin ve 

gönül dünyası köhnemiş kalıplarla dolu; sorgulamayı, öğrenmeyi, 

mücadeleyi, kendini keşfedip geliştirmeyi bırakmış birine genç demek ne 

kadar mümkündür sorusuna cevap aramak gerekir. Böyle bir kişi “genç 

görünümlüdür” sadece. Öte yandan cildi kırış kırış olsa, belki gözleri az 

görüp kulağı az işitse de Anadolu’da “ihtiyar delikanlı” tabir edilen, 

torunlarına “içiniz geçmiş sizin” diyecek kadar enerjik dedelere, ninelere 

“ihtiyar” demek ne kadar yerinde bir tanımlama olabilir? Dolayısıyla 

gençlik sadece yaşta, bedende, fiziki nişanelerle aranabilir bir değer 

değildir,  en azından olmamalıdır. Bu tebliğde ilahi kökenli üç büyük dinin 

müntesipleri tarafından kıymet verilip “ata” olarak tanımlanan bir şahsiyet 

( Harman, 2000:267) ve tek başına tevhidin kalesi olan Hz. İbrahim’in 

Kur’an’da yer verilen kıssasından yola çıkılarak, yaşı ne olursa olsun genç 

                                                           
8 Genç kelimesinin Farsça karşılığı “hazine”  demektir. Arapça’da ise  hazine “kenz” 

demektir ki; telaffuzda “genç” kelimesine yakınlığı, iki dil arasındaki geçişkenliği 

düşündürtmektedir. 
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olarak tanımlanmayı sağlayan değer ve tutumların bir kısmı üzerinde 

durulacaktır. (Bu tebliğde gençliğe mal edilen değerlerin Hz. İbrahim’in 

hayatındaki tezahürü incelenmiştir. Cömertlik, merhamet gibi, 

Hz.İbrahim’le özdeşleşmiş ancak içinde bulunulan süreçte gençle bağı 

doğrudan kurul/a/mayan başka bazı değerlerin insanı genç ve diri kılan 

yönüne ise başka bir çalışmada yer verilmesi planlanmıştır.) 

Gerçeği Arayan Bir Genç: Hz.İbrahim 

İnsanın “bir şey bilmeden” (Nahl 16/78) geldiği bu hayatın 

başlangıcındaki zayıf ve bağımlı hali, olağan koşullarda hayatın sonunda 

da yine onu bekler. Kur’an’ın "Sizi zayıf {bir halde) yaratan, 

zayıflığınızdan sonra (size) güç veren ve güc(ünüzü gösterdiğiniz bir 

dönem)den sonra (yaşlılığın getirdiği) zayıflığa sizi duçar eden ve 

saçlarınıza aklar düşüren O'dur!..." ( Rum 30/54)  diyerek Allah’ın 

tasarrufatıyla şekillendiğini bildirdiği hayat döngüsünde gençlik, işte bu iki 

zaaf dönemi arasındaki güç ve kudret; bilme ve yapabilme vaktidir. 

Gençlik, iş-eş-aş edinmenin tatlı telaşının yanı sıra, adı konsun ya da 

konmasın, hayatın anlamını sorgulama, kendini arama, bulma, tanıma 

sürecinin adıdır. Hz. İbrahim’in ilk gençlik dönemlerinde yaşadığı tecrübe, 

“araştırma ve bilme” sürecine ışık tutması açısından değerli bir 

deneyimdir. Bu aynı zamanda kendi varlığına bir anlam bulma çabasının 

bir yansımasıdır da denebilir.  

Putperest bir toplum içinde yetişen genç İbrahim, bu gidişatta yolunda 

gitmeyen bir şeyler olduğunun farkındadır. Göklerin ve yerin 

hükümranlığını keşfetme sürecinde kâinata hükmeden gücü 

tanımaya/tanımlamaya azmeder. Allah da onu bu konuda farkındalık 

sağlayacağı bir sürece dâhil eder. (Karaman vd, 2017:II, 430) Yıldız, ay ve 

güneşte ilahlık aranabilir mi diye sorgular, bu varlıklara atfedilen güçleri –

Rabbim budur demek suretiyle- sûretâ içselleştirerek dener. (En’âm 6/74-

78) Müfessirlerin bir kısmına göre gerçekte vuku bulmamış bu temsili 

anlatım, yıldızda, ay ve güneşte, benzeri tabiat varlıklarından tanrısal 

özellikler bulunduğunu vehmedenlerin düşüncelerini de olumsuzlayan bir 

içeriğe sahiptir. “Başka birçok insan topluluğu gibi bu kavmin de aslında 

Allah’ın varlığına inandıkları, fakat gök cisimlerini ve bunları sembolize 

eden putları O’na ortak koşmak suretiyle tevhid inancından saptıkları” (İbn 

Âşûr, VII, 320; Karaman vd, 2017:II,, 431) Hz. İbrahim’in tevhidi 

tanımlama yolculuğunda sanal bir mana yüklediği varlıklardan 

anlaşılmaktadır.   Bir başka deyişle “Bu Rabbim olsa mesela” diyerek 

başlayan süreç “böyle bir varlık Rab olamaz” hükmüyle sona erdirilmiştir. 

Tevhidi çok başarıyla özetleyen, Allah’la ilişkisinde kulun en derin 

boyutuyla ihtiyaç duyduğu yakınlık duygusunu resmeden ve ilk anda, 

yıldız sabah olup da görünmez olunca Hz.İbrahim’in ağzından dökülen 

“Ben batanları sevmem.” cümlesi, bu pasajın en çarpıcı ifadelerinden 

biridir. Hz.İbrahim’in her insana yüklenen Allah’ı tanıma ve onunla 
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iletişime geçme hassasına da işaret ettiği bu cümle, Ulu Peygamber’in 

hazır bulunmuşluk sürecini de delillendirmektedir. Bütün bunlardan sonra 

nihayet Hz. İbrahim, dogma olarak devralınmayan, sorgulamaya, 

çıkarımlara dayanan bir değer olarak tevhidi dillendirir: 

 “Ey kavmim! Ben, sizin (Allah’a) ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. 

Ben, hanîf olarak, yüzümü, gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah’a çevirdim 

ve ben müşriklerden değilim.” (En’âm 6/78-79) 

Aynı surenin 83. âyetinin tefsirinde Muhammed Esed’in “Hz. 

İbrahim'in tartışma ve değerlendirme tarzının Allah'ın kendi muhakeme 

tarzı olarak sunulması, onun ilahî bir ilhamdan kaynaklandığını ve bu 

nedenle Kur'an'ın takipçileri için de geçerli olduğunu gösterir”. (Esed, 

1999:I,312) diyerek gayet yerinde bir tespitle ifade ettiği üzere imanı 

bilgiye, sorgulamaya istinat ettirme tutumu, sadece Hz. İbrahim’e has bir 

yol değildir. Verileri işleme yönü farklı olsa bile bu aynı zamanda Kur’an’a 

muhatap olmuş her bireye yüklenmiş bir görevdir. Bir başka deyişle acaba 

ilahi vasfı var mıdır diye herkes yıldıza, aya dikkat kesilmeyecektir elbette. 

Ama yaşadığı dönemdeki tevhide münafi durumları değerlendirmek, 

sorgulamak, neden ve niçin sorularına cevap aramak mümine çizilen 

yoldur denebilir.  

İster peygamber olmadan önce, (Taberî, IX, 360-361) ister sonra vuku 

bulmuş, hatta kimilerinin dikkat çektiği üzere normal koşullarda hiç 

yaşanmamış olsun, (Ferrâ, : I, 342; İbn Âşûr, VII, 319) Kur’an’da yer alan 

bu anlatı, imanla sorgulama arasındaki bağı çok etkileyici bir dille anlatmış 

olmaktadır. İmanın insanın hayatında lokomotif etki yapabilmesi için hayat 

üzerine ince ince düşünmeye, çıkarımlarda bulunmaya duyulan ihtiyaç, bu 

anlatının gölgesinde serpilmektedir. Böyle bir gel-gitli tecrübenin ardından 

tevhid kalesine giren Hz.İbrahim, o kaleyi daha da muhkem kılmış, hatta 

nihayetinde kendisi kale olmuştur. Onun ömrünün ilerleyen zamanlarında, 

peygamberlik görevini aldıktan sonra yaşadığı ve yine imanı pekiştirmekle 

ilgili bir başka tecrübesi, ilkinde yıldız-ay-güneş ekseninde gerçekleşen 

arayışın, sorgulamaya, mutmain olmaya verilen değerin devamlılığını 

anlatması açısından son derece kıymetlidir. Bakara suresi 260. âyette 

zikredilen bu olay; imanın olmazsa olmaz parçası, tevhidin sigortası 

yeniden dirilişle alakalıdır: 

“İbrâhim “Rabbim! Ölüleri nasıl diriltiyorsun, bana göster!” deyince, 

rabbi “Yoksa inanmıyor musun?” demişti. O “Hayır inanıyorum, fakat 

kalbim tam kanaat getirsin diye” cevabını verdi. Rabbi “Kuşlardan dört 

tane al, onları kendine alıştır, sonra (parçalayıp) her bir tepeye onlardan 

bir parça bırak, sonra onları çağır. Koşarak sana gelecekler ve şunu bil 

ki, Allah hep galiptir ve hikmet sahibidir” buyurdu.” 

İmanın bilgi manzumesinden çok daha fazlası, üzerinde ince ince 

çalışılmış, çıkarımlarda bulunulmuş bir değer olması gerektiğini ihsas 
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ettiren bu kıssada belki de en çarpıcı nokta, “evet, inandım ama kalbim 

mutmain olsun ” kaydıyla bildirilen, ölülerin diriltilmesine şahit olmaya 

duyulan ihtiyaçtır. Hz. İbrahim’i böyle bir talepte bulunmaya sevk eden 

koşullar hakkında pek çok fikir ileri sürülebilirse de (Râzî, IX, 41-43) bu 

durumdan çıkarılacak temel sonuç açıktır: Demek ki iman, sadece ilk 

kabule kadar sorgulamayı gerektiren bir süreç değildir,  kabulden sonra da 

mutmain olmak için çabalama, iman ve tasdik sürecinin bir parçasıdır. Bu 

durum, imanı kuru bir kabul olmaktan çıkardığı gibi, bir ömür boyu 

“huzur” seviyesini yükseltmek üzere emek vermeyi de inanma sürecinin 

içine taşır. Bilgi katmanlarıyla da bağlantısı rahatlıkla kurulabilen bu 

tecrübe, (Karaman vd, 2017:I, 412-413) imanın hakkalyakin boyutuyla 

ilişkisini açıkça resmetmektedir. 

Yanlışların Karşısında Mücadelesiyle Genç Hz. İbrahim 

Gençlik bilindiği gibi “Böyle gelmiş alma böyle gitmez.” demenin 

vaktidir. İnce ince hesabı tutulan çıkar ilişkilerinin, gelecek telaşının 

olgunluk dönemine nazaran daha az yaşandığı bu dönemde “delikanlı” 

enerji, hatalarla mücadele etme, doğrulara sahip çıkma için gereken zemini 

hazırlar. (Onur,1991:45vd) Gencin asiliği de çoğu kez yanlış karşısında 

tahammülsüzlüğünden kaynaklanır.  Sosyal, siyasi dönüşüm vaad eden 

hareketlerin hedef kitlesinin gençlik olması bu nedenle tesadüf değildir. 

Nitekim Hz. Peygamber’in kendisine önce Kureyş’in gençlerinin 

inandığını bildirmesi, sahabenin güzide isimleri arasında yaşları 10 ila 31 

arasında değişen gençlerin bulunması (Sarıçam, 2003: 186) bu durumun 

İslam tarihinden kuvvetli bir tanıklığıdır. Tam da bu yönüyle, yani yanlışa 

karşı-doğrunun ardında durma gücünü barındırması sebebiyle gençlik, 

sadece yaş değişkeniyle ölçülemeyecek bir değerdir. Buna göre yaşı ne 

olursa olsun, değişme/değiştirme kudretine sahip, yanlışın karşısında, 

doğrunun ardında olan herkes gençliğini koruyabilmiş demektir. Gençlik 

döneminin -artık daha yüksek sesle tekrar edilen bir gerçeklik olarak- yaşla 

ölçülememesi, insan ömrünün uzamasına paralel olarak eskiden orta 

yaşlılık olarak tanımlanan yaşların orta ya da geç gençlik kategorisine dâhil 

edilmesi tam bu sebepledir.   

Doğrunun peşine düşen, bulduğunda da yanlışa tahammülü azalan, 

toplumun hâkim değeri olan putlara tapınmaya karşı içinden bir savaş 

başlatan genç İbrahim, içinde yaşadığı toplumun şirk alametlerine karşı 

düşmanca hislerle doludur. Nihayet bu durum onu, bir bayram günü putları 

parçalayıp atmaya sevk eder. O güne kadar putlara düşmanlığı, 

putperestliğe muhalefeti toplum tarafından fark edilmiş olmalıdır ki 

“Onları diline dolayan İbrahim adında bir genç var” derler. Ekâbir 

takımının önüne getirilip sorguya çekildiğinde verdiği cevap duyanların 

aklını karıştırır, tekrar edile edile gerçek yerine geçen kabulleri 

sorgulamaya davet eden şu cevap: “Şu büyüğü yapmıştır belki. 

Konuşuyorlarsa kendilerine sorsanıza...” (Enbiya, 21/51-67) Bu cevap, 
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ellerini başlarının arasına alıp inançlarını, hayat tasavvurlarını sorgulatır 

muhataplara. Hz. İbrahim’in bu çıkışı,  tam da gence yakışan tutumdur, 

hatalarla mücadele eden, zarif çıkışlarla sorgulayan, sorgulatan…  

“Böyle gelmiş böyle gitsin”ciler hakikat gözlerinin önünde büyün 

yalınlığıyla canlanmasına rağmen sistemlerini değiştirmeye cesaret 

edemezler, İbrahim’i yakarak ondan da dipdiri hakikatten de kurtulmaya 

kalkarlar. (Enbiyâ, 21/68-70) Ateşe atılırken “Allah bana yeter” diyecek 

kadar davasına, sevdasına sadıktır İbrahim. (Taberî, 2001: XVI, 306.) 

Genç olmak elbette biraz da gözü kara olmaktır. Ama bu özellik ancak 

Allah’a güvenerek, yerli yerince tutumlar eşliğinde ortaya konduğunda 

ciddi bir anlam ifade eder. Tıpkı içinde yaşadığı toplumun ümit beslediği 

bir gençken (Hud, 11/62) sırf Allah’a inandı ve Onun yoluna çağırdı diye 

tehdit edilen Salih peygamber gibi İbrahim A.S. de, diğer bütün peygamber 

kardeşlerinin kıssalarında beyan edildiği üzere, iman uğrunda mücadelenin 

bayraktarlığını yapmış gençler hanesine kaydedilmişlerdir. Bu aynı 

zamanda gençliğin yaşla doğrudan alakalı bir değer olmadığını hatırlatır; 

hakikati sorgulama ve sorgulatma, bulduğunda ardında durma gücüne 

sahip herkesin yaşı ne olursa olsun genç kalacaklarına dair kuvvetli bir 

ikazı içinde barındırır. Ölümle tehdit edilse bile  (Mukâtil, 2002: I, 572.) 

korkmadan değerlerini savunmak ve gözü pek tutumlar geliştirmek Hz. 

İbrahim’den sadır olan tam da delikanlıca tutumlardır. Kendisini sadece 

inandı ve bu imanı ifade etti diye diri diri yakacak kadar gözünü karartmış 

Nemrut karşısında imanını haykırırken onu bürüyen cesaret ( Bakara 

2/258) İbrahimî duruşun alamet-i farikalarından birini teşkil eder:  

“Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara dedi ki: “Beni doğru yola 

iletmişken, Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin O’na 

ortak koştuklarınızdan korkmam. Ancak rabbimin (beni korkutacak) bir 

şey dilemesi hariç. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hâlâ ibret almıyor 

musunuz? 81. Siz, Allah’ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği 

şeyleri O’na ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuğunuz 

şeylerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız (söyleyin), iki gruptan 

hangisi güvende olmaya daha lâyıktır?”(En’âm 6/80-81) 

Sonuç 

Bu dünyanın diğer pek çok hazinesi gibi gençlik de değeri ancak elden 

çıkınca anlaşılan nimetlerdendir. Bu hazine gençlik döneminin safası 

sürülürken o kadar kişinin tapulu malı gibidir ki, hiç elden çıkmayacak gibi 

gelir, hatta sırf bu sebepten değeri de, büyük bir nimet olduğu da 

anlaşılamaz. Böyle olunca gençlik döneminin kıymetini henüz eldeyken 

bilebilmek önemli bir değere dönüşür. Bu noktada gençliğin sadece fiziki 

kapasiteyle ölçülemeyecek bir değer olduğunu fark etmek, gençliğin 

karakteristik manevi vasıflarıyla da muttasıf olmaya çalışmak 

gerekmektedir. (Şenat, 2013:510-512) Bu noktada Hz. İbrahim son derece 
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başarılı bir rol-modeldir. Onun tevhide dayanarak ortaya koyduğu 

mücadele ve hayatın meşakkatlerine karşı delikanlıca duruş, yaşı ne olursa 

olsun bütün genç kalmak isteyenlere rehberlik eder. Bu açıdan bakılınca 

imgelem dünyasında aksakallı, nur yüzlü bir dede gibi canlandırılsa da, 

İbrahim.Peygamber, değerleri dipdiri, kendisi de her daim çakı gibi bir 

delikanlıdır.  
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BİST’DE İŞLEM GÖREN GAYRİMENKUL YATIRIM 

ORTAKLIĞI İŞLETMELERİNİN FİNANSAL 

PERFORMANSLARININ ELECTRE YÖNTEMİ İLE ANALİZİ 

 

Umut Tolga GÜMÜŞ & Bülent YILDIZ 

Erkan ÇIBIK 

1.Giriş 

İşletmenin belirli finansal performanslarını ölçmek gerek şirket 

yöneticileri, gerek şirkete yatırım yapmak isteyen yatırımcılar ve şirkete 

kredi olanağı sağlayan aracı kurumlar için çok önemli bir faktör olduğu 

herkes tarafından kabul edilen bir gerçek olmuştur. Tabi ki geleneksel 

olarak finansal performans ölçmenin en kolay ve en çok kullanılan yolu 

işletmelerin rasyo analizlerini kısacası oran analizlerini yapmaktır. Ama 

bazı noktalarda hesaplanan bu oran analizleri işletmelerin finansal 

performanslarını ölçmekte yetersiz kalabilmektedir. Bunun için karar 

verme süreci ve belirli kriterlerde karar vermek için birçok uygulama 

kullanılmaktadır. Birçok alanda kullanılabilen çok kriterli karar verme 

yöntemleri aynı zamanda finansal performansları ölçerken de 

kullanılabilmektedir. AHP, TOPSIS, VIKOR, ELECTRE gibi yöntemler 

bu çok kriterli karar verme yöntemlerinden sadece bazılarıdır. Bu 

yöntemler işletmenin finansal performansını ölçmede yardımcı olabilecek 

yöntemlerdir.  

Çok kriterli karar verme yöntemleri belirli kriterlerde (finansal 

performans çalışmalarında bu kriterler genellikle oran analizleri 

olmaktadır) en iyi alternatifin seçilmesine olanak sağlayan yöntemler 

oldukları için finansal performans ölçümlerinde sıklıkla kullanılan 

uygulamalardır. Bu uygulamalardan bir tanesi alternatifler arasından karar 

vermeye olanak sağlayan ELECTRE yöntemidir. İşletmeler günümüz hızla 

büyüyen rekabet ortamında finansal performans analizlerini yaparken bir 

iki kriter ile karar verme sürecine girerler ise bazı diğer alternatifleri göz 

ardı edebilirler. Bu durumda devreye çok kriterli karar verme yöntemleri 

girmektedir. Bu yöntemler ile işletmenin veya yatırım yapmak isteyen 

yatırımcıların en iyi alternatifi belirlemesine olanak tanımaktadır. Bu 

yöntemlerin kullanılması sonuçların daha güvenilir olmasına ve kolay 

karar verme sürecine imkân tanımaktadır. 

Bu çalışma da Borsa İstanbul’da işlem gören gayrimenkul yatırım 

ortaklı işletmeleri içerisinden sermayesi en yüksek paya sahip on adet 

işletme seçilerek bu işletmelerin geleneksel bazı finansal oranları 

hesaplanmıştır. Çalışmada normalde GYO sektöründe otuzun üstünde 

işletme olmasına rağmen on adet işletme çalışmaya dahil edilmiştir. Bu 

işletmelerin geleneksel finansal oranlar olan on adet finansal oranı 2017 

yılsonu bilanço kalemleri ile hesaplanmıştır. Daha sonra çok kriterli karar 
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verme yöntemlerinden birisi olan ELECTRE yöntemi ile şirketlerin 

finansal performansları analiz edilmiş en iyi performansa sahip işletme 

belirlenmeye çalışılmıştır. Yöntemde karar matrisini alternatifleri GYO 

sektöründeki en yüksek sermayeye sahip on şirket oluştururken kriterleri 

ise belirlenen on adet finansal oran oluşturmaktadır. 

Sonuç olarak bu çalışma ile Borsa İstanbul’da işlem gören GYO 

sektöründeki en çok sermayeye sahip işletmelerin belirli finansal oranlar 

ile çok ölçekli karar verme yöntemlerinden birisi olan ELECTRE yöntemi 

kullanılarak belirli sınıflama, sıralama ve analizler yapılmış ve yapılan 

analizler ile finansal performansı en iyi olan firmalar sıralanmış ve yapılan 

analiz sonuçları objektif bir çerçevede yorumlanmıştır. 

2.Literatür Taraması 

Ömürbek ve Mercan 2014 yılında bir dergide yayınladıkları çalışmada 

imalat sektöründeki işletmelerin finansal performanslarını TOPSIS ve 

ELECTRE yöntemleri ile analiz etmiş ve anlamlı sonuçlar bulmuştur. İki 

analiz sonucunda da en iyi performansı kok kömürü ve rafine edilmiş 

petrol ürünleri imalatı aldığı görülmüştür. Bu çalışmada TOPSIS Ve 

ELECTRE yöntemi alternatifler arasından en iyi seçimi vererek çok iyi bir 

şekilde çalışmıştır. 

Türker 1988 yılındaki bir çalışmasında ELECTRE yöntemini tüm 

ayrıntılarıyla ortaya koyarak bir çalışmaya imza atmış ve ayrıca tekniğin 

çok kriterli karar verme yöntemleri içerisinde yaygınlaştığına ve diğer 

yöntemlerden üstün yönlerinin bulunduğuna değinmiştir. 

Kılıç 2016 yılında yayınlamış olduğu bir çalışmada Türkiye’de finans 

değince akla gelen ilk kuruluşlar olan bankaların mali başarısızlıklarının 

önceden öngörülmesinde ELECTRE yöntemi kullanılarak bir erken uyarı 

sistemi oluşturmaya ve önceden tahmin edilmesini amaçlamıştır. 

Ertuğrul ve Karakaşoğlu 2011 yılındaki bir çalışmasında ELECTRE ve 

bulanık AHP yöntemlerini kullanarak bir işletme için bilgisayar seçimi 

sorununu ele almışlardır. İşletmede karar vermeye yardımcı olması adına 

ELECTRE ve Bulanık AHP yöntemleriyle bir diz üstü bilgisayarda işlemci 

hızı, marka güvenirliği, ekran kartı, sistem belleği, pil ömrü gibi farklı 

kriterler doğrultusunda tercih yapılacağının daha uygun olacağını tespit 

etmişlerdir. 

Karar vericiler ve araştırmacılar için en iyi alternatifi seçmek oldukça 

zor bir istir. Karar vericiler alternatifler arasından seçim yaparken değişik 

amaçları gerçekleştiren, bazen de birbiriyle çelişen seçenekler arasından en 

uygun olanı bulmak zorundadırlar. Bu nedenle birçok karar verici bu 

şekildeki problemlerle karşılaştığı zaman Çok Amaçlı Karar Verme 

Yöntemlerini uygular. ‘Çok amaçlı karar verme’ demek birçok alternatif 
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arasından öncelikli olanı seçmektir yani; kabaca değerlendirme, sıralama 

ve Seçim’dir. (Yoon ve Hwang, 1995). 

Karacasu 2007 yılında yayınlamış olduğu bir çalışmasında ELECTRE 

yöntemini kullanarak ulaştırma yatırımlarının değerlendirilmesi için bir 

karar destek modeli oluşturmuş ayrıca bu yöntemi kullanarak özelleştirme 

yatırımlarının karar destek modeli ile kullanılabilirliğini araştırarak 

sonuçları ortaya koymuştur. 

Akyüz ve Soba 2013 yılında yapmış oldukları bir çalışmasında Uşak’ta 

kurulacak bir tekstil sanayi işletmesi için alternatif üç kuruluş yerinin 

belirlenmesi doğrultusunda çok kriterli karar verme yöntemi olan 

ELECTRE yöntemini kullanmışlardır. Sonuç olarak alternatifler arasından 

kuruluş yerini belirlemeye çalışmışlardır. 

Finansal performans analizleri doğrultusunda Bülbül ve Köse 2011 

yılındaki bir çalışmalarında İMKB ’de kayıtlı gıda sektöründeki firmalar 

ile 2005 ve 2008 yılları arasındaki finansal tablolardan yararlanarak sekiz 

finansal oran ile ELECTRE ve TOPSIS analizleri yapmışlardır. Sonuçların 

bir biriyle uyumlu çıktığını gözlemlemişlerdir. 

Sevkli 2009 yılında yayınlanan bir çalışmasında tedarikçi seçiminin 

imalat sektöründeki önemine vurgu yaparak tedarikçi seçiminde 

ELECTRE yönteminin bir uygulamasını yapmıştır. Bu çalışmasında 

ELECTRE için bulanık teknik denilen yeni bir yöntem önermiştir. Türkiye 

imalat şirketlerine uygulanan bu yöntem ile tedarikçi seçimi için analizler 

yapmış hem net hem de bulanık ELECTRE yöntemi için sonuçlar ortaya 

koymuştur.  

Beccali, Cellura ve Mistretta isimli yazarların 2003 yılında yayınlamış 

oldukları bir makalede yenilenebilir enerji konusunda enerji planlamasında 

karar verme yöntemi olarak ELECTRE yöntemini kullanmışlar ve 

yenilenebilir enerji teknolojisinin yayılabilmesi için bölgesel düzeyde bir 

araştırma ve sonuçları ortaya koymuşlardır. 

Literatüre bakıldığı zaman ELECTRE yöntemi çok kriterli karar verme 

yöntemleri arasında sıklıkla kullanılan bir yöntem olduğu görülmektedir. 

Sadece finans alanında değil farklı birçok alanda kullanılabilmesi bu 

yöntemi diğer yöntemlerden kullanışlı kılmaktadır. Literatürde 

yukarıdakiler gibi bir çok alanda kullanılan bir çok çalışma bulunmaktadır. 

Bu çalışmamızda BİST’ de işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklığı 

sektöründeki öz sermayesi en yüksek olan işletmelerin belirli finansal 

oranlar ile finansal performanslarını çok kriterli karar verme yöntemi olan 

ELECTRE yöntemi ile analiz ederek bir sıralama elde etmeye çalıştık. Bu 

çalışmamızda 2017 yılı verilerini temel aldık. Bizim çalışmamız daki 

önemli farklardan bir tanesi ise bu güne kadar Gyo sektöründeki 

işletmelerin ELECTRE analizlerinin yapılmamış olması bizi diğer 
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çalışmalardan farklı kılmaktadır. Bu çalışmada 10*10 bir matris 

kullanılarak analiz sonuçları ve sıralamalar elde edilmiş, bulunan sonuçlar 

finansal açıdan yorumlanmıştır. 

3. Araştırmanın Amacı Ve Kapsamı 

Bu çalışmada 2017 yılında Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren 

gayrimenkul sektöründeki işletmelerin içerisinden sermayesi en yüksek 

olan on şirket seçilerek belirli finansal oranlar neticesinde çok kriterli karar 

verme yöntemlerinden birisi olan ELECTRE yöntemiyle analizler 

yapılmış ve karşılaştırılmaların yapılması amaçlanmıştır. Bu çalışma 

kapsamında bu işletmelerin performanslarını ölçmek için geleneksel olan 

on adet rasyo oranı kullanılmıştır. 

4. Araştırmanın Veri Seti Ve Yöntemi 

2017 yılında yılsonu finansal tabloları ile yapılan analizler 

doğrultusunda gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe sermayesi en 

yüksek paya sahip olan on adet işletme tespit edilmiştir. Bu işletmeler tablo 

1’de gösterilmektedir. 

Tablo 1. Çalışma Kapsamında Yer Alan İşletmeler Ve BİST 

Kodları 

SIRA BİST KODU ŞİRKET ÜNVANI 

1 AKSGY AKİŞ GYO 

2 EKGYO 
EMLAK KONUT 

GYO 

3 HLGYO HALK GYO 

4 ISGYO İŞ GYO 

5 KLGYO KİLER GYO 

6 OZKGY ÖZAK GYO 

7 TRGYO TORUNLAR GYO 

8 RYGYO REYSAŞ GYO 

9 VKGYO VAKIF GYO 

10 YGGYO YENİ GİMAT GYO 

ELECTRE yöntemiyle yapılan analizlerde yer alan ve finansal oranlar 

için kullanılan veriler kamuyu aydınlatma platformu (KAP) ile sağlanmış 

şirketlerin bilanço ve gelir tablosu kalemlerinden elde edilmiştir. Finansal 

oranları ve ELECTRE yöntemini uygulamak için Microsoft Office Excel 

paket programından yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan on adet finansal 

oran tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Çalışmada Kullanılan Finansal Oranlar 

NO 

FİNANSAL 

ORAN 

KODU 

FİNANSAL 

ORANLAR 
  

1 FO1  Cari Oran 
Dönen Varlıklar/Kısa Vadeli Yabancı 

Kaynaklar  

2 FO2 
Karşılama 

Oranı 

Kısa Vadeli Ticari Alacaklar / Ticari 

Borçlar 

3 FO3  Nakit Oranı Hazır Değerler / KVYK 

4 FO4 
Alacak Devir 

Hızı 
Net Satışlar / Ticari Alacaklar 

5 FO5 
Finansal 

Kaldıraç 
(UVYK+KVYK)/Toplam Aktifler 

6 FO6 
KVYK/ 

Toplam Borç 

KVYK/ Toplam Borçlar 

(UVYK+KVYK) 

7 FO7 
Finansman 

Oranı 
Öz kaynaklar/ UVYK+KVYK 

8 FO8 Brüt Kar Marjı Brüt Kar/ Net Satışlar 

9 FO9 
Faaliyet Kar 

Marjı 
Faaliyet Karı / Net Satışlar 

10 FO10 Net Kar Marjı Net Kar / Net Satışlar 

5. ELECTRE Yöntemi 

ELECTRE (ELimination Et Choice Translating Reality) tekniği çok 

kriterli karar verme yöntemleri arasında yer almaktadır. Bu yöntem ilk 

olarak Bernard Roy ve arkadaşları tarafından bir konferansta sunulmuş ve 

geliştirilmiştir. Bu konu ile ilgili ilk yazısı ise 1968 yılında yayınlanmıştır. 

Bu metot var olan karar verme metotlarına bir alternatif olarak 

geliştirilmiştir. Bu açıdan ELECTRE yöntemi kriterler için belirlenen 

alternatifler arasındaki ikili üstünlük karşılaştırmalarına dayanmaktadır. 

Bu teknik sayesinde karar verici unsurlar ve araştırmacılar, çok sayıda veri 

ile nicel ve nitel kriterleri karar verme sürecine dâhil edebilmekte bu 

doğrultuda belirlenen kriterleri amaçlar doğrultusunda 

ağırlıklandırabilmekte ve belirlenen bu ağırlıkları toplayarak da en uygun 

alternatifi seçebilmektedir. (Pawlakk, Z., 1982: 341,346) Aynı zamanda bu 

teknik öne geçme ve baskınlık ilişkisi kurabilen bir yöntemdir, her bir ölçüt 

kriter için bir verimlilik ve birde önem ölçüsü tespit edilir. ve tayin edilen 

verimlilik ölçüleri üzerinden her bir seçeneğe not verilebilir. (Evren ve 

Ülengin 1992). Bu doğrultuda araştırmacı veya karar verici uyumluluk ve 

uyumsuzluk limitlerini mutlaka belirlemelidir. (Sambulas,Yiotis ve Panou,1999) 

ELECTRE yöntemi çevre, tarım ve orman, enerji, su yönetimi, finans, 

reklam planlamaları, medya, ihaleler, ulaşım, projeler ve askeriye de seçme 
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gibi birçok alanda her türlü gerçek dünya sorunlarına başarılı bir şekilde 

uygulanabilmektedir. Bununla birlikte ortaya çıkan yeni ve farklı 

problemler ile hala gelişmekte olan bir yöntemdir.( Greko, Matarazzo ve 

Slowinski, 2001: 1,47)  

ELECTRE tekniği diğer yöntemler gibi seçim gerektiren sorunların 

çözümü için kullanılan bir yöntemdir. Yöntemin uygulanmasında 

kullanılan iki temel adım bulunmaktadır. (Eryürek & Tanyaş, 2003;9) Bunlar; 

1. Seçeneklerin karşılaştırılması sonucunda uyum ve uyumsuzluk 

göstergelerinin hesaplanması, 

2. Seçenekler arasındaki üstünlük ilişkilerinin kullanılması 

Göründüğü gibi ELECTRE yönteminde temel olarak sıralama ilişkisi 

oluşturulmakta, daha sonra uyum ve uyumsuzluk göstergeleri 

hesaplanmakta ve çekirdekler oluşturularak alternatifler arasında seçim 

yapılabilmektedir. (Çağıl, 2011;74). 

Yöntem genellikle 8 adımda çözüme ulaştırılır. Aşağıda ELECTRE 

yönteminin adımları tanımlanmıştır. (Kaya, 2004) ELECTRE yönteminin ilk 

adımları TOPSIS yöntemine çok benzemektedir. 

Adım 1: Karar Matrisinin Oluşturulması 

Karar matrisinin satırlarında üstünlükleri sıralanmak istenen karar 

kriterleri, sütunlarında ise alternatifler arasında karar vermede kullanılacak 

değerlendirme faktörleri yer almaktadır. A matrisi karar verici tarafından 

oluşturulan başlangıç matrisi olmaktadır. Karar matrisi aşağıdaki gibi 

gösterilir; 

𝐴𝑖𝑗 = [

𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛

𝑎21...

𝑎22...

… 𝑎2𝑛...
𝑎m1 𝑎m2 𝑎mn

] 

Burada m karar matrisinde derecelendirilecek alternatiflerin( karar 

noktalarının) sayısını (i=1,...m), n ise değerlendirme kriteri(faktörü) 

sayısını (j=1,...,n) ifade etmektedir. Bu şekilde karar matrisi 

oluşturulduktan sonra bu karar matrisi kullanılarak standart karar matrisin 

oluşturulması aşamasına geçilir. 

Adım 2: Standart Karar Matrisinin (X) Oluşturulması 

Standart karar matrisi A matrisi elemanlarından yararlanarak ve 

aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır. Maliyet ve fayda kriterlerinde 

farklı normalizasyon formülleri kullanılmaktadır. 
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Fayda kriterleri için; 

                𝑋𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

√         ∑ 𝑎𝑖𝑗
2

𝑚

𝑖=1
               

 i=1,2,…..,n           j=1,2,…..m            

(1,1) 

Maliyet kriterleri için; 

                𝑋𝑖𝑗 =
1/𝑎𝑖𝑗

√         ∑ 𝑎𝑖𝑗
2

𝑚

𝑖=1
               

 i=1,2,…..,n           j=1,2,…..m             

(1,2) 

Formülleri kullanılmaktadır. 

Bu formüller yardımıyla oluşturulan standart karar matrisi (X) ise şöyle 

gösterilmektedir. 

𝑋𝑖𝑗=[

𝑥11 𝑥12 … 𝑥1𝑛

𝑥21...

𝑥22...

… 𝑥2𝑛...
𝑥m1 𝑥m2 𝑥mn

] 

Karar matrisinin standart matrise çevrilmesi şu açıdan çok önemlidir. 

Alternatifler ve kriterler arasındaki her bir değer bir birinden farklı uç 

değerler olabilir hatta bu değerlerin birimleri bile bir birinden farklı 

olabilir. Standart karar matrisi oluşturularak her bir değer ağırlıkları 

ölçüsünde ölçüm için bir birine yaklaştırılır. Böylelikle birbirine yakın 

değerler oluşturulmuş olur. Aralarında varsa birim faktörü ortadan 

kaldırılmış olur. ELECTRE de en önemli adımlardan bir tanesi standart 

karar matrisinin oluşturulması adımıdır. 

Adım 3: Ağırlıklı Standart Karar Matrisinin (Y) Oluşturulması 

Belirlenen kriterlerde değerlendirme faktörlerinin karar verici ve 

araştırmacı açısından önemleri farklı olabilir. Bu önem farklılıklarını 

ELECTRE çözümüne aktarabilmek için Y standart karar matrisi 

hesaplanır. Karar verici öncelikle değerlendirme faktörlerinin ağırlıklarını 

(𝑤𝑖) belirlemelidir. Bu ağırlıklar eşit verilebileceği gibi önem derecelerine 

göre de veya farklı formüller ile de belirlenebilir. Ama belirlenen ağırlıklar 

toplamı 1’e eşit olmalıdır. 

∑𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1

= 1   

Daha sonra X matrisinin her bir sütunundaki elemanlar ilgili 𝑤𝑖 değeri 

ile çarpılarak Y matrisi oluşturulur. Y matrisi aşağıda belirtilmiştir; 
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𝑌𝑖𝑗 = [

𝑤1𝑥11 𝑤2𝑥12 … 𝑤𝑛𝑥1𝑛

𝑤1𝑥21...

𝑤2𝑥22...

… 𝑤𝑛𝑥2𝑛...
𝑤1𝑥m1 𝑤2𝑥m2 𝑤𝑛𝑥mn

]     = [

𝑦11 𝑦12 … 𝑦1𝑛

𝑦21...

𝑦22...

… 𝑦2𝑛...
𝑦m1 𝑦m2 𝑦mn

] 

 

Adım 4: Uyum(𝐶𝑘𝑙) ve Uyumsuzluk(𝐷𝑘𝑙) Setlerinin Belirlenmesi 

Uyum setlerinin belirlenmesi için Y matrisinden yararlanılmaktadır. 

Karar noktaları birbirleriyle değerlendirme faktörleri açısından kıyaslanır 

ve oluşturulan uyum ve uyumsuzluk setleri aşağıdaki formülde gösterilen 

ilişki yardımıyla belirlenmektedir: 

𝐶𝑘𝑙 = {𝑗, 𝑦𝑘𝑗 ≥ 𝑦𝑙𝑗}               (1,3) 

Formül temel olarak satır elemanlarının bir birine göre 

karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Bir çoklu karar problemindeki uyum 

seti sayısı ( m.m− m ) tanedir. Çünkü uyum setleri oluşturulurken k ve l 

indisleri için k ≠ l olmalıdır. Bir uyum setindeki eleman sayısı ise en fazla 

değerlendirme faktörü sayısı ( n ) tane olabilir. 

ELECTRE yönteminde her uyum kümesine, bir uyumsuzluk kümesi 

karşılık gelir. Diğer bir deyişle uyum kümesi sayısı kadar uyumsuzluk 

kümesi sayısı vardır. Uyumsuzluk setleri ise aşağıdaki ilişki yardımıyla 

oluşturulur: 

𝐷𝑘𝑙 = {𝑗, 𝑦𝑘𝑗𝑦𝑙𝑗}                      (1,4) 

ELECTRE yönteminde her uyum setine (𝐶𝑘𝑙) bir uyumsuzluk seti (𝐷𝑘𝑙) 

karşılık gelir. Diğer bir deyişle uyum seti sayısı kadar uyumsuzluk seti 

sayısı vardır. Uyumsuzluk seti elemanları, ilgili uyum setine ait olmayan j 

değerlerinden oluşur. 

ELECTRE yönteminde uyum setlerini oluştururken değerlendirme 

faktörlerinin anlamlarına dikkat edilmelidir. Örneğin ilgili değerlendirme 

faktörü kar ise uyum seti için (1.1) formülü kullanılacaktır. Ancak 

değerlendirme faktörü maliyet ise bu durumda uyum seti için gerek şart 

𝑦𝑘𝑗𝑦𝑙𝑗 eşitsizliği olacaktır. 

Adım 5: Uyum (C ) ve Uyumsuzluk Matrislerinin ( D ) Oluşturulması 

Uyum matrisinin (C) oluşturulabilmesi için 4.adımda yapılan uyum 

setlerinden yararlanılır. C matrisi mxm boyutludur ve k=l için değer almaz. 

C matrisinin elemanları aşağıdaki formülde gösterilen ilişki yardımıyla 

hesaplanmaktadır. 

𝐶𝑘𝑙 = ∑ 𝑤𝑗
𝑗∈  𝐶𝑘𝑙

                   (1,5) 
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Bu formülden de anlaşılacağı gibi uyumluluk matrisi (C ) için başta 

verilen ağırlıklar uyumluluk setlerindeki değerlere göre toplanır. 

𝐶 =

[
 
 
 
 

− 𝐶12 𝐶13 … 𝐶1𝑚

𝐶21 − 𝐶23 … 𝐶2𝑚

⋮ ⋮ − ⋮ ⋮
⋮ ⋮ ⋮ − ⋮

𝐶𝑚1 𝐶𝑚2 𝐶𝑚3 … − ]
 
 
 
 

 

Uyumsuzluk matrisinin (D) elemanları ise aşağıdaki formül yardımıyla 

hesaplanmaktadır; 

𝐷𝑘𝑙 =
max

𝑗∈  𝐷𝑘𝑙
∣𝑦𝑘𝑗−𝑦𝑙𝑗∣

max
𝑗

∣𝑦𝑘𝑗−𝑦𝑙𝑗∣
                     (1,6) 

𝐷𝑘𝑙  Uyumsuzluk indeksi olup D (mxm) uyumsuzluk matrisini 

oluştururlar ve k=l için değer almaz. Uyumsuzluk matrisi aşağıda 

gösterilmiştir; 

𝐷 =

[
 
 
 
 

− 𝐷12 𝐷13 … 𝐷1𝑚

𝐷21 − 𝐷23 … 𝐷2𝑚

⋮ ⋮ − ⋮ ⋮
⋮ ⋮ ⋮ − ⋮

𝐷𝑚1 𝐷𝑚2 𝐷𝑚3 … − ]
 
 
 
 

 

Adım 6: Uyum Üstünlük (F) ve Uyumsuzluk Üstünlük (G) 

Matrislerinin Oluşturulması 

Uyum üstünlük matrisi (F) diğer matrisler gibi mxm boyutludur. 

Matrisin elemanları uyum eşik değerinin (𝑐 ) uyum matrisinin 

elemanlarıyla ( 𝐶𝑘𝑙 ) karşılaştırılmasından elde edilir. Uyum eşik değerinin 

hesaplanması (𝑐 ) aşağıdaki formül yardımıyla elde edilir; 

𝑐  =
1

m(m − 1)
∑∑𝐶𝑘𝑙

𝑚

𝑘=𝑙

𝑚

𝑘=𝑙

 

         (1,7) 

Formüldeki  m karar noktası sayısını göstermektedir. Daha açık bir 

anlatımla 𝑐  değeri  
1

m(m−1)
 ile C matrisini oluşturan elemanların çarpımına 

eşittir. 

F matrisinin elemanları (𝑓𝑘𝑙), ya 1 ya da 0 değerini alır ve matrisin 

köşegeni üzerinde aynı karar noktalarını gösterdiğinden değer yoktur. Eğer  

𝑐𝑘𝑙 ≥ 𝑐 ⇒ 𝑓𝑘𝑙 = 1, eğer  𝑐𝑘𝑙< 𝑐 ⇒ 𝑓𝑘𝑙= 0 dır. 
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Uyumsuzluk matrisi (G) de mxm boyutludur. F matrisine benzer şekilde 

oluşturulur. Uyumsuzluk eşik değeri (𝑑) aşağıdaki formül yardımıyla elde 

edilir; 

𝑑 =
1

m(m − 1)
∑∑𝑑𝑘𝑙

𝑚

𝑘=𝑙

𝑚

𝑘=𝑙

 

             (1,8) 

Diğer bir değişle (𝑑) değeri  
1

m(m−1)
  ile D matrisini oluşturan 

elemanların toplamının çarpımına eşittir. 

G matrisinin elemanları da(𝑔𝑘𝑙), ya 1 ya da 0 değerini alır ve matrisin 

köşegeni üzerinde aynı karar noktalarını gösterdiğinden değer yoktur. Eğer  

𝑑𝑘𝑙 ≥ 𝑑⇒ 𝑔𝑘𝑙 = 1, eğer  𝑑𝑘𝑙<𝑑 ⇒ 𝑔𝑘𝑙= 0 dır. 

Adım 7: Toplam Baskınlık Matrisinin (E) oluşturulması 

Toplam üstünlük matrisinin (E) elemanları( 𝑒𝑘𝑙 ) aşağıdaki formülde 

gösterildiği gibi 𝑓𝑘𝑙   ve 𝑔𝑘𝑙  elemanlarının karşılıklı çarpımları ile 

oluşturulur. Burada E matrisi C ve D matrislerine bağlı olarak mxm 

boyutludur. Yine 1 ya da 0 değerlerinden oluşmaktadır. 

Adım 8: Karar Noktalarının Önem Sıralamasının Belirlenmesi 

Son olarak oluşturulan E matrisinin satır ve sütunları karar noktalarını 

gösterir. Örneğin E matrisi aşağıdaki gibi hesaplanmışsa; 

             𝐸 = [
− 0 0
1 − 0
1 1 −

] 

          𝑒21 =1,   𝑒31 =1 ve  𝑒32 =1 değerlerini aldığı görülmektedir. Bu 

ise 2. Karar noktasının 1. Karar noktasına 3. Karar noktasının 1. Karar 

noktasına ve son olarak 3. Karar noktasının 2. Karar noktasına mutlak 

üstünlüğünü göstermektedir. Bu durumda karar noktaları 𝐴𝑖 

(i=1,2,…….,m) sembolüyle ifade edilirse, karar noktalarının önem 

sıralaması 𝐴3, 𝐴2  ve 𝐴1  şeklinde olacaktır. 

6. Araştırmanın Bulguları 

Çok kriterli karar verme yöntemlerinden ELECTRE yöntemiyle analiz 

yapılamaya başlandığında yapılacak ilk işlem karar matrisinin 

oluşturulmasıdır. Bu karar matrisi oluşturulurken performansları 

belirlenmek istenen şirketler satırlarda, karar vermede kullanılacak olan 

karar kriterleri finansal oranlarda sütunlarda gösterilmektedir. Bu 

çalışmada sermayesi en yüksek olan 10 adet gayrimenkul yatırım ortaklığı 

şirketi ile geleneksel olarak sıklıkla kullanılan 10 adet finansal oran 

kullanılmıştır. Bu yüzden bu çalışmada oluşturulacak karar matrisi (10*10) 
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boyutlarında sahip bir matris olmuştur. Yapılan analizde ELECTRE 

adımları gösterilebilmesi için 2017 yılsonu verileri ile hesaplanan 

ELECTRE karar matrisi tablo 3’de gösterilmektedir. 

Tablo 3: 2017 Yılı GYO ELECTRE Karar Matrisi (A) 

Karar matrisi oluşturulduktan sonra 2. Adım olan standart karar 

matrisinin oluşturulması aşamasında problemimiz fayda kriteri ise formül 

1.1 maliyet kriteri ise formül 1.2 kullanılarak standart karar matrisi 

oluşturulur. Bizim burada fayda kriterine uygun olarak formüle etmemiz 

gerekmektedir. Bu durumda formül 1.1 kullanılarak ELECTRE için 

standart karar matrisi oluşturulur. Excel tablosunda bu işlemi Top karekök 

işlemi ile yapmak mümkündür. ELECTRE yöntemi için oluşturulan 

standart karar matrisi tablo 4’de gösterilmiştir. 

Tablo 3 karar matrisi tablosundan anlaşıldığı gibi bazı şirketlerin 

finansal oranları aşırı yüksek değerlerde çıktığı görülmüştür. Bunlar 

içerisinde Yeni Gimat GYO işletmesinin finansal oranları çok yüksek 

çıktığı göze batmaktadır. Bununla birlikte bu şirketin finansman oranı çok 

yüksek çıkmıştır. Bu oran işletmenin öz kaynakları ile toplam borçları 

arasında uygun bir ilişki olup olmadığına baktığı için bu oranın 

işletmelerce 1 derecesini pek geçmesi arzu edilmez. Bu verilerin doğruluğu 

tartışmalıdır. Yeni Gimat GYO işletmesinde bu kadar yüksek çıkması da 

ELECTRE sonuçlarını olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. 

 

 

 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 

AKSGYO 1,16 4,35 0,19 2,60 0,41 0,26 1,42 0,57 0,76 1,64 

EKGYO 3,09 1,33 0,15 1,16 0,40 0,75 1,53 0,57 0,54 0,45 

HLGYO 0,88 2,04 0,25 1,93 0,21 0,99 3,78 0,61 0,81 3,07 

ISGYO 1,11 0,89 0,10 6,91 0,38 0,43 1,61 0,51 0,40 0,41 

KLGYO 1,26 5,65 0,03 1,09 0,43 0,66 1,32 1,06 0,65 0,85 

OZKGY 0,73 0,20 0,54 9,31 0,34 0,34 1,91 4,91 0,86 4,31 

TRGYO 1,17 1,45 0,27 3,78 0,44 0,45 1,29 1,08 0,65 0,58 

RYGYO 0,58 0,29 0,41 6,54 0,50 0,35 1,00 2,02 0,88 0,99 

VKGYO 1,17 1,17 0,14 0,10 0,18 0,99 4,44 19,56 0,69 23,38 

YGGYO 12,80 3,12 11,96 22,04 0,01 0,87 98,21 0,89 0,80 1,11 
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Tablo 4: 2017 Yılı İçin Standart Karar Matrisi (X) 

Tablo 5’de standart hale getirilmiş her bir karar matrisi değeri verilmiş 

olan ağırlık dereceleri (W) ile çarpılarak Ağırlıklandırılmış standart karar 

matris elde edilir. Ağırlıkları belirlemenin farklı formülleri veya 

yöntemleri olmasına rağmen bu çalışmada kriterlerin ağırlıkları eşit olacak 

şekilde belirlenmiştir. Bütün finansal oranlara 0,10 ağırlığı verilerek 10 

finansal oran için 1’e eşitlenmesi sağlanmıştır. ELECTRE yönteminin 

sübjektif parametrelerinden birisi olduğu için ağırlıkların bu şekilde 

belirlenmesinde bir sakınca görülmemiştir. Ağırlıklandırılmış standart 

karar matrisi değerleri tablo 5’de gösterilmiştir. 

Tablo 5: 2017 Yılı İçin Ağırlıklandırılmış Standart Karar 

Matrisi(Y) 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 

AKSGYO 0,0862 0,5170 0,0154 0,0991 0,3632 0,1247 0,0144 0,0278 0,3355 0,0680 

EKGYO 0,2290 0,1577 0,0123 0,0441 0,3472 0,3557 0,0155 0,0278 0,2381 0,0187 

HLGYO 0,0653 0,2418 0,0210 0,0737 0,1837 0,4702 0,0384 0,0298 0,3552 0,1272 

ISGYO 0,0821 0,1053 0,0079 0,2629 0,3356 0,2051 0,0164 0,0252 0,1778 0,0170 

KLGYO 0,0934 0,6711 0,0028 0,0416 0,3789 0,3131 0,0134 0,0522 0,2876 0,0352 

OZKGY 0,0544 0,0241 0,0453 0,3544 0,3013 0,1631 0,0194 0,2412 0,3782 0,1787 

TRGYO 0,0870 0,1720 0,0227 0,1441 0,3838 0,2132 0,0131 0,0531 0,2867 0,0242 

RYGYO 0,0427 0,0339 0,0345 0,2491 0,4397 0,1687 0,0101 0,0991 0,3883 0,0410 

VKGYO 0,0867 0,1391 0,0117 0,0039 0,1614 0,4724 0,0451 0,9599 0,3028 0,9700 

YGGYO 0,9490 0,3704 0,9976 0,8388 0,0088 0,4160 0,9975 0,0438 0,3501 0,0461 

  K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 

AKSGYO 0,0086 0,0517 0,0015 0,0099 0,0363 0,0125 0,0014 0,0028 0,0336 0,0068 

EKGYO 0,0229 0,0158 0,0012 0,0044 0,0347 0,0356 0,0016 0,0028 0,0238 0,0019 

HLGYO 0,0065 0,0242 0,0021 0,0074 0,0184 0,0470 0,0038 0,0030 0,0355 0,0127 

ISGYO 0,0082 0,0105 0,0008 0,0263 0,0336 0,0205 0,0016 0,0025 0,0178 0,0017 

KLGYO 0,0093 0,0671 0,0003 0,0042 0,0379 0,0313 0,0013 0,0052 0,0288 0,0035 

OZKGY 0,0054 0,0024 0,0045 0,0354 0,0301 0,0163 0,0019 0,0241 0,0378 0,0179 

TRGYO 0,0087 0,0172 0,0023 0,0144 0,0384 0,0213 0,0013 0,0053 0,0287 0,0024 

RYGYO 0,0043 0,0034 0,0034 0,0249 0,0440 0,0169 0,0010 0,0099 0,0388 0,0041 

VKGYO 0,0087 0,0139 0,0012 0,0004 0,0161 0,0472 0,0045 0,0960 0,0303 0,0970 

YGGYO 0,0949 0,0370 0,0998 0,0839 0,0009 0,0416 0,0997 0,0044 0,0350 0,0046 
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Bu aşamadan sonra net uyum ve uyumsuzluk kümelerinin 

oluşturulması aşaması gelmektedir. Tablo 5 Ağırlıklandırılmış standart 

karar matrisi verilerinden yararlanarak 4. Adımda belirtilen formüller 

yardımıyla uyum ve uyumsuzluk kümeleri oluşturulur. Bizim çalışmamız 

10*10 bir matris olduğu için toplamda 100 adet uyumluluk kümesi ve aynı 

doğrultuda 100 adet de uyumsuzluk kümesi oluşturulması gerekmektedir. 

Toplam da 200 satır küme oluşturulmuştur. Örnek olarak ilk 10 satır uyum 

ve uyumsuzluk kümeleri tablo 6’da gösterilmiştir. 

Tablo 6: Uyum(𝑪𝒌𝒍) ve Uyumsuzluk(𝑫𝒌𝒍) Setlerinin Belirlenmesi 

C(S1;S2)  3,4,5,9,10 D(S1;S2) 1,2,6,7,8 

C(S1;S3) 1,2,4,5 D(S1;S3) 3,6,7,8,9,10 

C(S1;S4) 1,3,5,8,9 D(S1;S4) 2,4,6,7,10 

C(S1;S5) 3,4,7,8 D(S1;S5) 1,2,5,6,9,10 

C(S1;S6) 1,2,5,8,10 D(S1;S6) 3,4,6,7,9 

C(S1;S7) 4,6,7,9,10 D(S1;S7) 1,2,3,5,8 

C(S1;S8) 1,2,7,10 D(S1;S8) 3,4,5,6,8,9 

C(S1;S9) 3,4,5,9,10 D(S1;S9) 1,2,6,7,8 

C(S1;S10) 2,5,10 D(S1;S10) 1,3,4,6,7,8,9 

Burada her bir uyum 𝐶𝑘𝑙 setine uyumsuzluk 𝐷𝑘𝑙 seti karşılık 

gelmektedir. Tablo 6’da da görüldüğü gibi S1 alternatifi S2 alternatifinden 

3,4,5,9,10 kriterleri için daha üstün durumdayken, 1,2,6,7,8 kriterleri için 

daha zayıf durumdadır. 𝐶𝑠1𝑠2=(3,4,5,9,10) ve 𝐷𝑠1𝑠2=(1,2,6,7,8) 

elemanlarından oluşmaktadır. 

Bu aşamadan sonra uyum (C) ve uyumsuzluk (D) matrisleri 

oluşturulmuştur. Uyum matrisinin oluşturulması için tablo 6’da ki uyum 

setlerinden yararlanılmıştır. Uyum matrisinin oluşturulması için adım 5’te 

belirtilen formül (1,5) kullanılmıştır. Uyumluluk setlerindeki her bir değer 

için ayrı ayrı numaralar ile gösterilen kriterlerin ağırlıkları toplanarak 

uyumluluk matrisi bu toplanan ağırlıklar ile oluşturulmuştur. Tablo 7’de 

ilk 10 matris satırı gösterilmiştir. 

Tablo 7: Uyum (C) Matrisi Toplamları 

C(S1;S2)  3,4,5,9,10 0,1+0,1+0,1+0,1+0,1 0,5 

C(S1;S3) 1,2,4,5 0,1+0,1+0,1+0,1 0,4 

C(S1;S4) 1,3,5,8,9 0,1+0,1+0,1+0,1+0,1 0,5 

C(S1;S5) 3,4,7,8 0,1+0,1+0,1+0,1 0,4 

C(S1;S6) 1,2,5,8,10 0,1+0,1+0,1+0,1+0,1 0,5 

C(S1;S7) 4,6,7,9,10 0,1+0,1+0,1+0,1+0,1 0,5 

C(S1;S8) 1,2,7,10 0,1+0,1+0,1+0,1 0,4 
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C(S1;S9) 3,4,5,9,10 0,1+0,1+0,1+0,1+0,1 0,5 

C(S1;S10) 2,5,10 0,1+0,1+0,1 0,3 

Bu hesaplamalar doğrultusunda tablo 8’de Uyumluluk (C) matrisi 

gösterilmiştir. 

Tablo 8: Uyumluluk (C) matrisi 

* 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 

0,4 * 0,2 0,8 0,5 0,4 0,3 0,4 0,5 0,1 

0,6 0,8 * 0,7 0,5 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 

0,3 0,2 0,3 * 0,3 0,4 0,2 0,5 0,2 0,1 

0,5 0,3 0,4 0,7 * 0,4 0,6 0,4 0,4 0,3 

0,7 0,5 0,6 0,6 0,6 * 0,6 0,6 0,4 0,4 

0,6 0,7 0,5 0,8 0,4 0,4 * 0,4 0,5 0,2 

0,6 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4 0,6 * 0,4 0,3 

0,5 0,5 0,5 0,8 0,6 0,8 0,5 0,6 * 0,4 

0,7 0,9 0,6 0,9 0,7 0,6 0,8 0,7 0,6 * 

Uyumsuzluk matrisi (D) için ise formül (1,6) yardımıyla 

hesaplanmıştır. Uyumsuzluk setlerinin her biri için ayrı ayrı numaralar ile 

gösterilen kriterlerin formül uygulanarak o değerdeki farklarının mutlak 

değerine bakılarak onlar arasındaki maksimum değer formülde pay kısmını 

oluşturmuş, diğer o kriter için farklarının hepsinin mutlak değerine 

bakılarak maksimum olan değer ise formülde payda kısmını oluşturarak 

oranlanmış ve Uyumsuzluk (D) matrisi tek tek hesaplanarak 

oluşturulmuştur. Oluşturulan uyumsuzluk (D) matrisi tablo 9’da 

gösterilmiştir. 

Tablo 9: Uyumsuzluk (D) Matrisi 

* 1 1 1 1 0,5178 1 0,3105 1 1 

1 * 0,9985 1 1 1 0,7016 1 1 1 

1 1 * 0,7135 1 0,7568 0,777 1 1 1 

1 0,6711 1 * 1 1 0,9161 1 1 1 

0,305 1 0,3659 0,3909 * 0,4833 0,2052 0,3256 1 1 

1 0,6205 1 0,3758 1 * 0,7033 0,9758 1 1 

1 1 1 1 1 1 * 0,7604 1 1 

1 0,912 1 0,3392 1 1 1 * 1 1 

0,4054 0,1952 0,1104 0,2716 0,569 0,4428 0,2351 0,2996 * 1 

0.3604 0,3889 0,179 0,3301 0,372 0,299 0,3809 0,4441 0,9293 * 
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Bu aşamalardan sonra bir sonraki adım uyum üstünlük(F) ve 

uyumsuzluk üstünlük (G) matrislerinin oluşturulması aşaması gelmektedir. 

Bunun için ise uyum üstünlük (F) matrisi için 6. Adımda belirtilen formül 

(1,7) yardımıyla  𝑐 eşik değeri hesaplanır. Bu değere göre 𝑐𝑘𝑙 ≥ 𝑐 ⇒ 𝑓𝑘𝑙 = 

1, eğer  𝑐𝑘𝑙< 𝑐 ⇒ 𝑓𝑘𝑙= 0 değerleri verilerek uyum üstünlük matrisi(F) 

oluşturulur. 𝑐 eşik değerinin hesaplanması aşağıda gösterilmiştir; 

 𝑐  =
1

10(10−1)
∗ 44,6=0,4955 

Bu değer ile uyumluluk (C) matrisine bakılarak büyüklük küçüklük 

ilişkisi kurulur ve uyum üstünlük matrisi (F) oluşturulur. Uyum üstünlük 

matrisi tablo 10’da gösterilmiştir. 

Tablo 10: Uyum Üstünlük (F) Matrisi 

* 1 0 1 0 1 1 0 1 0 

0 * 0 1 1 0 0 0 1 0 

1 1 * 1 1 0 1 0 1 0 

0 0 0 * 0 0 0 1 0 0 

1 0 0 1 * 0 1 0 0 0 

1 1 1 1 1 * 1 1 0 0 

1 1 1 1 0 0 * 0 1 0 

1 1 1 1 1 0 1 * 0 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 * 0 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 

Aynı şekilde uyumsuzluk üstünlük (G) matrisi de 6. Adımdaki formül 

(1,8) yardımıyla 𝑑  eşik değeri hesaplanmış ve bu şekilde uyumsuzluk 

üstünlük (G) matrisi oluşturulmuştur. Bu değere göre de 𝑑𝑘𝑙 ≥ 𝑑⇒ 𝑔𝑘𝑙 = 

1, eğer  𝑑𝑘𝑙<𝑑 ⇒ 𝑔𝑘𝑙= 0 değerleri verilerek uyumsuzluk üstünlük (G) 

matrisi belirlenir. 𝑑  eşik değerinin hesaplanması aşağıda gösterilmiştir; 

𝑑    =
1

10(10−1)
∗ 69,9287=0,7769 

Bu değer ile uyumsuzluk (D) matrisine bakılarak büyüklük küçüklük 

ilişkisi kurulmalı ve uyumsuzluk üstünlük matrisi (G) oluşturulmalıdır. 

Uyumsuzluk üstünlük (G) matrisi tablo 11’de gösterilmiştir. 
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Tablo 11: Uyumsuzluk Üstünlük (G) Matrisi 

Bu oluşturulan matrisler sonunda son aşama olarak toplam üstünlük (E) 

matrisinin oluşturulması aşaması gelmektedir. Bu aşamada da Tablo 10 ve 

Tablo 11’de oluşturulan uyum (F) ve uyumsuzluk üstünlük(G) 

matrislerinin karşılıklı çarpımları toplam üstünlük (E) matrisini 

oluşturmaktadır. Toplam üstünlük (E) matrisi tablo 12’de gösterilmiştir. 

Tablo 12: Toplam Üstünlük (E) Matrisi 

AKSGYO * 1 0 1 0 0 1 0 1 0 

EKGYO 0 * 0 1 1 0 0 0 1 0 

HLGYO 1 1 * 0 1 0 0 0 1 0 

ISGYO 0 0 0 * 0 0 0 1 0 0 

KLGYO 0 0 0 0 * 0 0 0 0 0 

OZKGY 1 0 1 0 1 * 0 1 0 0 

TRGYO 1 1 1 1 0 0 * 0 1 0 

RYGYO 1 1 1 0 1 0 1 * 0 0 

VKGYO 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 

YGGYO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 * 

Son olarak oluşturulan toplam üstünlük (E) matrisinin satır ve sütunları 

karar noktalarını göstermektedir. Bu doğrultuda yukarıda tablo 12’de ki 

matris neticesinde bir performans sıralaması yapılacak olursa ilk sırayı 

Torunlar Gyo şirketi ile Reysaş Gyo şirketinin paylaştığı görülmektedir. 

Tablo 12 toplam üstünlük (E) matrisine göre oluşturulan sonuç tablosu 

ve sıralama değerleri tablo 13’de gösterilmektedir. 

* 1 1 1 1 0 1 0 1 1 

1 * 1 1 1 1 0 1 1 1 

1 1 * 0 1 0 0 1 1 1 

1 0 1 * 1 1 1 1 1 1 

0 1 0 0 * 0 0 0 1 1 

1 0 1 0 1 * 0 1 1 1 

1 1 1 1 1 1 * 0 1 1 

1 1 1 0 1 1 1 * 1 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 * 1 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 * 
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Tablo 13: GYO ELECTRE Analizi Sıralama Sonuçları 

AKSGYO 2 

EKGYO 3 

HLGYO 2 

ISGYO 4 

KLGYO 5 

OZKGY 2 

TRGYO 1 

RYGYO 1 

VKGYO 5 

YGGYO 4 

Tablo 13 GYO ELECTRE analizi sıralama sonuçları tablosuna göre ilk 

sırada yer alan şirketler Torunlar Gyo ve Reysaş Gyo şirketleri finansal 

performanslarda belirtilen kriterler doğrultusunda finansal performansı en 

iyi şirketler olduğu görülmüştür. İkinci sırada ise Akiş Gyo, Halk Gyo ve 

Özak Gyo firmaları finansal performanslar açısından ikinci sırada yer 

almışlardır. Üçüncü sırada tek başına Emlak Konut Gyo işletmesi yer 

alırken, dördüncü sırada ise İş Gyo ve Yeni Gimat Gyo firmaları yer aldığı 

görülmektedir. Finansal performans açısından son sıralarda yer alan 

işletmeler Kiler Gyo ve Vakıf Gyo işletmeleri olduğu görülmüştür. 

7.Sonuç 

Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörü gün geçtikçe her alanda gelişme 

gösteren Türkiye’de de borsada ki payı yadsınamaz derecede yükselen ve 

büyük bir iş gücü istihdamı sağlayan bir sektördür. Bu sebeptendir ki 

sektörde yer alan firmaların finansal yapılarının güçlü olması önemli bir 

unsurdur. 

Yukarıdaki çalışmamızda Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe 

faaliyet gösteren ve sermayesi 2017 yılında en yüksek olan on adet Gyo 

şirketi ile finansal performans analizleri yapılmıştır. Bu şirketlerin 2017 

yılsonu finansal tabloları ile geleneksel olan on adet finansal oranı 

hesaplanmış, bu oranlar kullanılarak çok kriterli karar verme 

yöntemlerinden birisi olan ELECTRE yöntemi ile şirketlerin finansal 

performans sıralaması oluşturulmaya çalışılmıştır. 

 

Bu çalışmada sonuç olarak on adet GYO işletmesi ile on adet finansal 

oran kullanılmış ve bir sıralama oluşturulmuştur. Bu sıralama sonuçlarına 

göre belirlenen kriterlerde en iyi finansal performansı gösteren şirketlerin 

Torunlar GYO ile Reysaş Gyo işletmeleri olduğu tespit edilmiştir. Bu 
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şirketlerin oranlarının sektör ile istikrarlı olması ve oran analizlerinin 

sonuçlarının sıra dışı bir olumsuzluğa mahal vermeden süreklilik arz 

etmesi bu şirketleri kriterler neticesinde ilk sıraya taşımıştır. 

Çalışma sonuçlarına göre ise ikinci sırayı üç adet işletme paylaştığı 

görülmektedir. Bunlar; Akiş GYO, Halk GYO ve Özak GYO 

işletmeleridir. Bu işletmelerinde bu kriterler neticesinde finansal 

performans açısından kötü durumda oldukları söylenemez. Çalışmamızda 

üçüncü sırada ise tek başına Emlak Konut GYO işletmesi görülmektedir. 

Bu şirketin ise yaptığı yatırım projeleri ile önemli bir şirket olduğu 

aşikârdır. Fakat kriterler ile gereken finansal performansı gösteremediği 

tespit edilmiştir. Dördüncü sırada İş GYO işletmesi ile Yeni Gimat GYO 

işletmesi yer alırken sonuçlarda son sırada ise Kiler GYO işletmesi ile 

Vakıf GYO işletmesinin yer aldığı tespit edilmiştir. 

Bu çalışma ile gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe faaliyet 

gösteren işletmelerin belirli kriterler ile finansal performansları tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Bu sonuçlar ile sektöre yatırım yapmak isteyen 

yatırımcılar, şirket yöneticileri ve diğer araştırmacılar için karar almalarına 

yardımcı olabilecek veriler sunulduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda bu 

bulgular ileride yapılacak olan diğer çalışmalara da ışık tutacak ve 

karşılaştırma olanağı sağlayacaktır. 
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HİTİT ÇİVİYAZILI BELGELERDE TANRI 
“TAḪPILLANU/TAḪPILTANU”9 

 

Dr. Öğr. Üyesi Nursel Aslantürk  

Hititolog 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü. 

 

GİRİŞ: 

Hint Avrupalı bir toplum olan ve M.Ö. II. binyılı Anadolusu’nda 

yaşamış olan Hititler çok tanrılı bir inanışa sahiptiler. Bu nedenle 

Hititler’in dininde farklı etnik kökene ait Hint-Avrupalı Tanrılar (Luwi-

Pala), Asyanik Tanrılar (Hatti-Hurri-Sumer), Indo-Ari Tanrılar (Eski Hint) 

ve Semitik Tanrılar (Asur-Babil) gibi pek çok tanrı bulunmaktadır. “Bin 

tanrılı” toplum10 olarak tanımlanan Hititler’in, resmi pantheonunda yer 

alan Tanrı Taḫpillanu Hitit bayram metinlerinde çok sık geçmektedir. 

Bugüne kadar yapılan filolojik çalışmalarda tanrının adının anlamı ne 

yazıkki bilinmemektedir.  

Adının Geçtiği Hitit Çiviyazılı Metinler11: 

Akk. ]Taḫ-pí-il-la-nu-um KUB 34.122 5 

  DTaḫ-pí-il-la-nu-un KBo 20.33 ay. 5; KBo 25.12 I 

15+KBo 17.20 l.kol. 3, KBo 25.51 I 

12[ 

KUB 32.94+KBo 25.61 II 8 

 DTaḫ-pí-la-nu-un KBo 23.79 III 7 

 DTa-aḫ-ṷii-la-nu-un KBo 23.61 4 

Fr. DTaḫ-pí-il-l[a KUB 57.59 II 10 

 Taḫpillanu KBo 49.314 r.kol. 20 

 Taḫ[pilanu  KBo 51.134 1  

 ]ilanu  KBo 60.168+KBo 22.158 ay.4 

                                                           
9 Bu çalışma International Conference on Empirical Economics and Social Sciences 

(ICEESS’18) “The Hattian God: “Taḫpillanu/Taḫpiltanu” Mentioned on Hittite Texts” 

başlığıyla İngilizce özet olarak sunulmuş ve yayınlanmış olan bildirimin yeni veriler ve 

değerlendirmeler doğrultusunda genişletilmiş şeklidir.  
10 Karasu, 1997: 186vd.  
11 Laroche, 1946-1947: 32; van Gessel, 1998: 428-429. 
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Tanrı Taḫpillanu’nun adı; Hitit çiviyazılı belgelerde en erken Eski 

Hitit dönemine tarihlendirilen metinlerde geçmektedir. Fırtına 

Bayramına ait olan KBo 30.31 (2381/c)+KBo 25.51 (2071/c)+FHL 117 

(AO 9411.17)+VSNF 12.53 (VAT 6195) (Eski Hitit) (CTH 631)12  

metinden tanrının adının GAL.ZU’dan sonra; Kuzzanišu’dan ise önce 

geçtiği, prens tarafından reveransın yapıldığı ve küçük lirin çalındığı 

öğrenilmektedir; burada hemen belirtmek gerekirse tanrının  adının 

Eski Hitit dönemine tarihlendirilen metinlerde geçmesi; adı geçen 

tanrının bu dönemden itibaren kutsanıldığını da göstermektedir: 

öy.I  

12  ́[DTe-li-pí-nu-u]n DGAL.ZU  DTaḫ-pí-il-la-nu-un 

13´ [DKu-uz-za-ni-š]u-un DŠu-šu-ma-ḫi-in 

14´ [GIŠ DINANNA TUR DUMU.]LUGAL a-ru-ṷa-iz-zi UGULA 

LÚ.MEŠMUḪALDIM  

 

Tercüme: 

12  ́[Telipinu], GAL.ZU, Taḫpillanu 

13´ [Kuzzaniš]u (ve) Šušumaḫi (için) 

14´ [küçük lir (çalınır). Pren]s reverans yapar. Aşçıların başı… 

 

ḫešta-evindeki bayrama ait KBo 23.79 (50/e) (Yeni Hitit) (CTH 675)13 

metinde Tanrı Taḫpilanu’nun; kral tarafından dört tanrıyla birlikte içmek 

eylemiyle kutsanıldığı öğrenilmektedir:  

5 [LUGAL-u]š TUŠ-aš 4 e-ku-zi DAš-ta-nu!-un14 

6 [DṶa]a-pu-te-et DKu-uz-za-ni-šu-un 

7 [DTa]ḫ-pí-la-nu-un……. 

Tercüme: 

5 [Kra]l oturarak dört (tanrı için) içer: Aštanu 

6 [Ṷa]pute, Kuzzanišu (ve) 

                                                           
12 Transkripsiyon için bkz. Neu, 1980: 114; 1983:369; Groddek, 2002a: 38; Yoshida, 

1992: 145; ayrıca bkz. Yoshida, 1996: 84 dn.21, 85, 89, 95 dn.29, 309 dn.30, 310; Haas, 

1994: 426 dn.54, 791 dn.115. 
13 Transkripsiyon için ayrıca bkz. Badalì, 1991: 176; Haas, 1994: 450 dn.10; Yoshida, 

1996: 81; Taggar-Cohen, 2006: 151; Steiler, 2017: 54. 
14 Yoshida, 1996: 81:“DTa!-ki!?-iḫ!?-un” olarak okumaktadır. 



375 
 

7 [Ta]ḫpilanu …  

Ayrıca metinden; Tanrı Taḫpillanu’nun adı, Tanrıça Kuzzanišu’dan 

sonra geçmektedir. Bu da adı geçen tanrının, Kuzzanišu’dan sonra 

kutsanıldığını göstermektedir. Tanrı Taḫpillanu’nun adı  Hitit çiviyazılı 

metinlerde genellikle  Tanrıça Kuzzanišu’dan önce geçmekteyken; bu 

metinde adı, Tanrıça Kuzzanišu’dan sonra geçmektedir. 

Hitit bayramlarından AN.TAḪ.ŠUMSAR bayramının birinci tabletinde 

Güneş Tanrıçasının tapınağında gerçekleşen seramonide  KBo 40.179 

(1927/c)+KBo 20.44 (319/b)+KUB 34.122 (494/b)+KBo 25.182 

(169/c)+KBo 30.158 (276/c)+KBo 30.101 (447/c)+KBo 21.80 

(758/c+55/f)+FHG 7 (MAH 16868) (Orta Hitit) (CTH 621)15 adı geçen 

tanrıya prens tarafından reverans yapıldığı: 

ay.III 

7´ …DUMU.LUGAL UŠ-KI-E[N]  

8´ ta-aš ti-i-[e-zi ta-aš 7-ŠU ir-]ḫa-a-iz-zi DUTU DMe-iz-zu-u[l-la-an] 

9´ DTe-li[-pí-nu-un DGAL.ZU D]Taḫ-pí-il-la-nu-um 

10´ DKu-uz-z[a-ni-šu-un DŠu-šu-m]a-ḫi-in GIŠ DINANNA TUR SÌRRU 

Tercüme: 

7´ …Prens reverans yapa[r.]  

8´ Ve o (içeri) gi[rer. Ve o  yedi kez k]urban sunar: Güneş Tanrıçası, 

Tanrıça Mezzul[la] 

9´ Teli[pinu, GAL.ZU, ]Taḫpillanu 

10´ Kuzz[anišu (ve) Šušum]aḫi (için). Küçük lir çalınır. Şarkı söylerler.   

Ayrıca metinden adı geçen tanrıya diğer tanrılarla birlikte kurban 

sunulduğu anlatılmakta ve Tanrı Tahpillanu’nun adının GAL.ZU’dan 

sonra; Tanrıça Kuzzanišu’dan ise önce geçtiği görülmektedir. 

Fırtına Bayramına ait olan KBo 49.314 (1329/v) (CTH 631)16 ancak 

Yeni Hitit dönemine tarihlendirilen metinden de Tanrı Taḫpillanu’ya prens 

tarafından kurban sunulduğu ve Tanrı Taḫpillanu’dan sonra Tanrıça 

Kuzzanišu’nun geçtiği öğrenilmektedir: 

                                                           
15 Laroche, 1966: 169; Yoshida, 1992: 130; Groddek, 2000: 83; 2002:142-143, 

222; ayrıca bkz. Haas-Wäfler, 1976: 79; Haas, 1994: 485 dn.145, 787 dn.107; Klinger, 

1996: 14 dn.36, 27 dn.69, 160 dn.135, 173; Yoshida, 1996: 85-86; Steitler, 2017: 295-

299; Singer, 1984: 35. 
16 Transkripsiyon için bkz. Groddek, 2013: 214-216. 
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r.kol.17 

19´ [t]a DUMU.LUGAL 7 ir-ḫa[-a-iz-zi DUTU DMe-ez-zu-ul-la] 

20´ [DTe-]li-pí-nu DG[AL.ZU DTaḫ-pí-il-la-nu-un] 

21´ [DK]u-uz-za-ni-š[u-un DŠu-šu-ma-ḫi-in] 

Tercüme: 

19´ [V]e prens yedi kurban su[nar: Güneş Tanrıçası, Tanrıça Mezzulla] 

20´ [Te]lipinu, GAL.ZU, Taḫpillanu] 

21´ [K]uzzaniš[u (ve) Šušumaḫi (için).] 

Hatti kökenli olduğu düşünülen KI.LAM Bayramı’nda (CTH 627) bu 

tanrının kutsanıldığı bayrama ait metinlerden öğrenilmektedir; ancak ne 

yazık ki bu metinler içerik açısından fazla bilgi vermemektedir:  

1. KBo 20.5 (2085/c+2109/c)+KBo 25.12 

(1689/c+1983/c+2322/c+220/f+131/r)+KBo 17.9 (203/e+94/q)+ KBo 

17.20 (8/y)+ABoT 1.5 (AnAr 8350) (Eski Hitit)18  

öy.I  

___________________________________________________ 

13´                                   (GIŠṷ)arḫu?-]u-iz-na-az19 kat-ta ú-iz-zi 

14´                                                ]pí-e-ra-an ti-i-iz-zi                                

15´                                            DT]e-li-pí-nu-un DTaḫ-pí-il-[la-nu-]un 

16´                                    DTa-pal-ḫ]u-na-an  DKa-taḫ-ḫi-in [DZu-li-ḭ]a-an 

17´                                            D]NIN.É.GAL-un ta-ṷu[u-šu  ?]x 

 

 

 

 

                                                           
17 Groddek, 2013: 214: “Bu  metin KUB 2.6 (VAT 7498) Öy.I 2vd. ile; KBo 30.31 

(2381/c)+KBo 25.51 (2071/c)+FHL 117 (AO 9411.17)+VSNF 12.53 (VAT 6195) Öy.I 

x+1vd. ile; KBo 25.178 ay.IV 16´ vd. ile paraleldir.  
18 Transkripsiyon için bkz. Neu, 1980: 30; Singer, 1984: 33; ayrıca bkz. Singer, 1983: 69; 

Haas, 1994: 273 dn.160, 305 dn.81, 366  dn.382, 382 dn.4, 382 dn.4, 476 dn.66, 481 

dn.111,486 dn.154, 591 dn.358, 619 dn.20, 684-685 dn.63,75, 756 dn.29; Klinger, 

1996: 166-167; Yoshida, 1996: 76, 78,122 dn.66, 138 dn.80, 308 dn.323, 335, 339; 

Steitler, 2017: 170. 
19 Krş. Neu, 1980: 30; Singer, 1984: 33: “LUGAL-uiznatar” olarak tamamlamışlardır. 
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Tercüme:  

__________________________________________________ 

13´                                   kutsal] yerden aşağıya gelir.  

14´                                                ]öne geçer.   

15´                                            T]elipinu, Taḫpil[lanu] 

16´                                            Tapalḫ]una, Kataḫḫi, [Zuliḭ]a 

17´                                            ]NIN.É.GAL için taṷu[šu  ?]x 

öy.I 1  

(GIŠṷ)arḫu?-]u-iz-na-az:  GlŠṷarḫuizna-/ṷarḫuzna-: “kutsal bir yer, 

orman?, ağaçlık?, mukaddes bir yer” 20 anlamındaki kelime Sg.Abl. 

haldedir. 

Bayramın birinci tableti olan bu metinde tanrının adı, Telipinu’dan önce 

geçmektedir. Metin sonunun oldukça kırık olduğu ancak diğer 

satırlarından kutsama eyleminin kralın gerçekleştirildiği öğrenilmektedir. 

2. KBo 20.33 (1662/c)+KBo 17.21 (30/a)+ KBo 34.2 (153/a)+ KBo 

17.46 (196/a)+KBo 25.19 (179/b) (Eski Hitit)21  

ay. 

64  x-x-ta-šu-un DKu-za-ni-šu-un DTaḫ-pí-il-la-nu-un 

65 [GUB-aš U]Š-KE-EN 

Tercüme:  

64 x-x-tašu, Kuzanišu, Taḫpillanu (için) 

65 [ayakta r]everans yapar. 

3. KUB 32.94 (511/b)+KBo 25.61 (386/b)+KBo 40.79 (2620/c) (Eski 

Hitit)22  

öy.II  

7 [ LUGAL/MUNUS.LUGAL TUŠ-aš/GUB-aš ]x 4 e-ku-zi DTa-ke-e-

ḫa-[ú-un 

                                                           
20 Ünal, 2007: 787; Ünal, 2016: 583. 
21 Neu, 1980: 54, 57; Singer, 1984: 91; Yoshida, 1992: 147 dn.77; ayrıca bkz. Haas, 1994: 

205 dn.166, 273 dn.157, 160; 426 dn.54, 451 dn.24, 644 dn.36, 685 dn.75, 756 dn.30; 

Yoshida, 1996: 78, 121, 307, 323, 329, 335 dn.47, 339; Groddek, 2001:  214-215; 

Groddek, 2002b: 126-127; Puhvel, 2001: 561-562; Doğan-Alparslan, 2008: 390; 

Soysal, 2015: 60. 
22 Transkripsiyon için bkz. ve krş. Neu, 1980: 135; ayrıca bkz. Haas, 1994: 205 dn.166, 

589 dn.338; Yoshida, 1996: 80, 301 dn.16; Daddi, 1998: 16. 
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8                            DKu-z]a-ni-šu-un DTaḫ-pí-il-la-nu-u[n 

 

Tercüme:   

7 [Kral/kraliçe (veya) kral ve kraliçe oturarak/ayakta]x dört (tanrı için) 

içer: Takeḫa[u 

8                            Kuz]anišu (ve) Taḫpillan[u  

İçerik açısından fazla bilgi vermeyen bu metinde, kırık olan kısımların 

tamamlanmasıyla, Taḫpillanu’nun adının Tanrı Kuzzanišu’dan sonra 

geçtiği,  kutsamanın ise içmek eylemiyle kral ve kraliçe bir başka deyişle 

krali çift tarafından yapıldığı öğrenilmektedir. 

İçerik Açısından Fazla Bilgi Vermeyen Metinler: 

a. KBo 23.61 (1868/c)23 (Orta Hitit) (CTH 670)24 

Festival fragmanı olan bu metinde yedi tanrının içinde olduğu bu grupta 

Tanrı Taḫpilanu ve adı geçen diğer tanrılar için içildiği, küçük lirin 

çalındığı ve şarkı söylendiği öğrenilmektedir: 

3´ [                          -z]i 7 e-ku-zi D[UTU DMezzulla(n) DTelipinun] 

4´ [DGAL.ZU  D]Ta-aḫ-ṷii-la-nu-un [DKuz(z)anišun DŠušum]aḫin GIŠ 
DINANNA TUR SÌRRU] 

____________________________________________________ 

Tercüme: 

3´ [                          -a]r. Yedi (tanrı için) içer: [Güneş Tanrıçası, Tanrıça 

Mezzulla, Tanrı Telipinu] 

4´ [GAL.ZU, Tanrı] Taḫṷilanu,  [Kuz(z)anišu (ve)  Šušum]aḫi. Küçük 

lir çalınır. Şarkı söylerler.]  

___________________________________________________ 

b. KUB 57.59 (Bo 805) (CTH 670) (Yeni Hitit)25 

Festival fragmanı olan ve muhtemelen kurša evine taşınan tanrıların 

listesini veren bu metinde ise Taḫpilnu’nun adı Tanrı Telipinu’dan sonra 

geçmektedir:  

                                                           
23 Yoshida, 1996: 87: “KBo 40.179 (1927/c)+KBo 20.44 (319/b)+KUB 34.122 

(494/b)+KBo 25.182 (169/c)+KBo 30.158 (276/c)+KBo 30.101 (447/c)+KBo 21.80 

(758/c+55/f)+FHG 7 (MAH 16868) (Orta Hitit) (CTH 621) ay.III 7´-24´ ile paraleldir”. 
24 Yoshida, 1992: 146; 1996: 87; Haas, 1994: 789 dn.109.      
25 Otten- Rüster, 1971:  VII dn.10;  Tischler, 2016: 182-183;  ayrıca bkz.  Haas, 1994: 

s.366 dn.382; 382 dn.6. ya da CTH 627? 
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9´ [              ] ki-i26 KUŠkur-ša-aš pár-na [pé-e-d]a-an-zi 

10´ [                  DTe]-li-pí-nu-un DTaḫ-pí-il-nu[-un27 

11´ [                    ] DTa-pal-ḫu-na-an DZi-li-ṷuu[-ri 

12´ [     MUNUS.L]UGAL DḪal-zu-uk-ki-in DNIN.É.G[AL 

__________________________________________________ 

 

9´ [              ] bunları kurša evine28 [götü]rürler:  

10´ [                 Tanrı] Telipinu, Taḫpiln[u 

11´ [                    ] Tapalḫuna, Ziliṷu[ri 

12´ [     MUNUS.L]UGAL, Ḫalzukki, NIN.É.G[AL  

__________________________________________________ 

 

TAḪPİLTANU: 

Tanrı Taḫpillanu ile aynı tanrıdır. Adının yazılışındaki “-t” ve “-l” 

seslerindeki dönüşüm “Tabarna”nın  “Labarna” şeklindeki yazılışına 

benzemektedir29. Ayrıca bu yazılış benzerliği tanrının Hatti kökenli 

olduğuna da kanıt olarak gösterilebilir. 

Adının Geçtiği Hitit Çiviyazılı Metinler30: 

Abs. Ta]ḫ-pí-il-ta-nu-ú KUB 2.3 I 14; KUB 2.6 I 4 

KUB 2.3 (Bo 115)+KUB 56.77 (787/u) (CTH 627) (Yeni Hitit)31 

Vs.I 

15 LUGAL MUNUS.LUGAL TUŠ-aš DTaḫ-pí-il-ta-nu-ú 

16 a-ku-ṷa-an-zi GIŠ DINANNA GAL 

17 LÚ.MEŠḫal-li-ḭa-ri-eš SÌRRU 

__________________________________________________ 

 

                                                           
26 Transkripsiyon için krş. Tischler, 2016: 183. 
27 Ancak Tischler, 2016: 183: “DTaḫ-pí-il-l[a-nu-un” şeklinde okumuştur.   
28 Tercüme için bkz. Taracha, 2009: 41. 
29 Laroche, 1946-1947: 32. 
30 Laroche, 1946-1947: 32;  van Gessel, 1998: 429. 
31 Singer, 1984: 62; Groddek, 2009: 27; ayrıca bkz. Badalì, 1991: 110; Haas, 1994: 335 

dn.174; 508 dn.144; 627 dn.54; Bawanypeck, 2005: 291; Taggar-Cohen, 2006: 338-

339; Torri, 2006: 292; Görke, 2016: 107. 
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Tercüme: 

15 Kral (ve) kraliçe oturur (vaziyette) Taḫpiltanu (için) 

16 içerler. Büyük lir (çalınır.)  

17 Şarkıcılar şarkı söylerler. 

__________________________________________________ 

KI.LAM bayramının 15.tableti olduğu düşünülen32 bu metinde Tanrı 

Taḫpiltanu; kral ve kraliçe tarafından içmek eylemiyle kutsanılmıştır. Adı 

geçen tanrının onuruna büyük lirin çalındığı, şarkıcıların şarkı söyledikleri 

öğrenilmektedir. 

KUB 2.6 (VAT 7498) (CTH 598) (Yeni Hitit)33 

Vs.I34 

1 [ta-aš ti-]e-ez-zi [ta 7] 

2 [e-ku-]zi DUTU DMe-e[z-zu-u]l-la 

3 [DTe-l]i-pí-nu-ú-un DGAL.ZU 

4 [DTa]ḫ-pí-il-t[a-]nu-ú  

5 [GUN]NI-an DŠu-šu-ma-ḫi-in  

6 [GIŠ] DINANNA TUR 

__________________________________________________ 

Tercüme: 

1 [Ve o gir]er. [Ve yedi (tanrı için)] 

2 [içe]r: Güneş Tanrıçası, Tanrıça Mezzulla,  

3 [Tanrı Tel]ipinu, GAL.ZU, 

4 [Ta]ḫpilt[a]nu  

5 [GUN]NI (ve) Šušumaḫi.  

6 Küçük lir (çalınır). 

                                                           
32 Singer, 1983: 70-71; Taggar-Cohen, 2006: 338. 
33 Groddek, 2009: 49-50; Yoshida, 1992: 131 dn.36, 144; Laroche, 1966: 169; ayrıca bkz. 

Otten, 1980-1983: 399; Haas, 1994: 200 dn.119; 789 dn.109; Klinger, 1996: 536-537; 

Soysal,  2001: 657; Görke, 2016: 111; Lorenz, 2016: 145-146; Steiler, 2017: 325, 

dn.1041.  

34 Krş. KBo 40.179 (1927/c)+KBo 20.44 (319/b)+KUB 34.122 (494/b)+KBo 25.182 

(169/c)+KBo 30.158 (276/c)+KBo 30.101 (447/c)+KBo 21.80 (758/c+55/f)+FHG 7 

(MAH 16868) (Orta Hitit) (CTH 621) ay.III 8-10. 
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__________________________________________________ 

Arinna’nın Güneş Tanrıçası’nın kış bayramına ait olan bu metinde ise 

Tanrı Taḫpiltanu yedi tanrıdan oluşan bir grupta geçmektedir. Adı geçen 

tanrılar için içildiği ve lirin çalındığının öğrenildiği bu metinde Tanrı 

Tahpiltanu’nun  adı GAL.ZU’dan sonra Tanrıça GUNNI’den ise önce 

geçmektedir. Bu da Tanrının GAL.ZU’dan sonra Tanrıça GUNNI’den ise 

önce kutsandığını göstermektedir.  

 

SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME: 

Bu çalışmada Hitit tanrılar topluluğunda yer alan Hatti Tanrısı 

Taḫpillanu’nun adının geçtiği Hitit çiviyazılı metinlerin tümü taranmış 

olup; tanrının adının geçtiği metinler tespit edilmiş; bu metinlerin ilgili 

yerlerin transkripsiyon,  tercüme ve gramer analizleri yapılmıştır. Tüm bu 

bilgiler doğrultusunda: 

● Eski Hitit dönemine ait metinlerde çok sık geçmesi, Hitit çiviyazılı 

metinlerde genellikle Hatti tanrılarıyla birlikte adının geçmesi, Hatti 

bayramı olduğu tahmin edilen KI.LAM bayramında kutsanılması ve de 

adının yazılışındaki “-t” ile “-l” seslerindeki dönüşümün “Tabarna”nın  

“Labarna” şeklindeki yazılışına benzemesi Tanrı Taḫpillanu’nun 

muhtemelen Hatti kökenli bir tanrı olduğu; 

● Adının anlamının bilinmediği,   

● Hitit bayram metinlerinde tanrının çok sık geçtiği, 

● Tanrı Taḫpiltanu ile aynı tanrı olduğu; adının yazılışındaki “-t” ve “-

l” seslerinde dönüşüm olduğu;  

●Tanrı Taḫpillanu’nun adı; Hitit çiviyazılı belgelerde en erken Eski 

Hitit dönemine tarihlendirilen metinlerde geçtiği, 

●Tanrı Taḫpillanu’nun adının ilk kez Eski Hitit döneminde geçmesiyle, 

Hatti tanrılarının, Eski Hitit Döneminden itibaren Hitit dinini etkisi altına 

aldığı, 

●Fırtına Bayramında (KBo 30.31 (2381/c)+KBo 25.51 (2071/c)+FHL 

117 (AO 9411.17)+VSNF 12.53 (VAT 6195) (Eski Hitit) (CTH 631), 

Tanrı’nın adının, GAL.ZU’dan sonra; Kuzzanišu’dan ise önce geçtiği ve 

bu tanrılara reveransın prens tarafından yapıldığı; 

●ḫešta-evindeki bayramda kral tarafından dört tanrıyla birlikte içmek 

eylemiyle kutsanıldığı; 

● ḫešta-evindeki bayrama ait metinden Tanrı Taḫpillanu’nun adının, 

Tanrıça Kuzzanišu’dan sonra geçtiği;  adı geçen tanrının, Kuzzanišu’dan 

sonra kutsanıldığı,   
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● KI.LAM Bayramı’nda (CTH 627) bu Tanrı’nın kutsanıldığı;  

● AN.TAḪ.ŠUMSAR bayramında tanrıya, prens tarafından reverans 

yapıldığı; 

● Fırtına Bayramında (KBo 49.314) tanrıya, prens tarafından kurban 

sunulduğu ve kendisinden sonra Tanrıça Kuzzanišu’nun adının geçtiği; 

●Hitit çiviyazılı metinlerden tanrının Eski Hitit Dönemi’nden Yeni 

Hitit Dönemi’ne kadar kutsanıldığı; 

● Arinna’nın Güneş Tanrıçası’nın kış bayramında yedi tanrıyla birlikte 

kutsanıldığı;  

● KBo 23.61 ve KUB 57.59 metinlerin içerik açısından fazla bilgi 

vermediği 

sonuçlarına varılmaktadır. 
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HARRY HARRISON'IN MAKE ROOM! MAKE ROOM! ADLI 

ROMANINDA DISTOPIK BIR AŞIRI KALABALIKLIK-DOĞAYA 

KARŞI ÖYKÜSÜ 

Assoc. Prof. Dr. Bülent Cercis Tanrıtanır 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve 

Edebiyatı Bölümü 

Giriş 

Make Room! Make Room!' (Yer Açın Yer Açın!) (2008)’ da Mike 

Harrison yerkürenin geleceğine bilimsel açıdan dikkat çeken 20.yüzyılın 

distopik dünyasını betimler.Doğa, insanın da hayvanlar, bitkiler ve diğer 

canlılar gibi kendisinden yararlandığı yeryüzünde, her şeyi hizmete sunar. 

Bu yüzden kendini korumak için bazı yasaları vardır ama insanoğlu bunu 

umursamaz ve yok etmeye çabalar. 1999 yılında, New York'ta milyonlarca 

insan yaşar ve bu şehir göçmenler ve aşırı doğum yüzünden bir megapole 

dönüşür. Yazara göre, İngilizler, Kızılderilileri kentleştirip Amerika'yı 

sömürgeleştirdiler. New York, onlarca yıl önce ağaçlarını yaktıklarında ve 

taze poundları süzülerek ve doldurarak sömürgeleştirdikleri bir şehirdir 

artık:  

Dışa doğru genişletilemeyen Manhattan, eski binaları yıkıp yok 

ederek yeni, yükselen, gittikçe daha yüksek ama henüz asla 

yeterince yüksek olmadığına inanılan, binalarla kendi cüssesini 

genişletiyor çünkü bu şehirde kalabalıklığın sınırı yok. (Harrison, 

2008, s. 1) 

Yazar, New York'ta, tüm doğal kaynakların var olduğu ama tükenmek 

üzere olduğu bir dünya hayal eder. Dünya aşırı kalabalıktır. Su bölüşülür. 

İş azdır. Çalışanlar, inanılmaz derecede fakirdir, küçük odaları paylaşmak 

zorunda kaldırlar. Çalışamayanlar, çoğu kez suçla desteklenmiş olan 

yardımlarla hayatta kalırlar. Gıda neredeyse her zaman sentetiktir ya da 

yosunlardan soya ve mercimeklere kadar her şeyden üretilir - ki bu Soylent 

isminden gelir. 

Hızlı bir şekilde azalan ölüm oranı ile nüfus artışı endişeleri yeni ve 

korkulu bir boyut kazanmıştır. Batı'nın daha önceki demografik tarihi; 

modern bir demografik düşük doğurganlık, gelecekte dünya çapında 

yüksek yaşam beklentisi ve istikrarlı nüfus rejimine yönelik bir beklenti 

yaratan bir "demografik geçiş" teorisine evrildi.Teoriye dair bakış açıları 

kısa bir süre sonra “Malthusian” ve “kalkınmacı” olarak adlandırılan 

konumlara kutuplaşmıştır (Domingo, 2008, s.725). 

1960'larda yazılan ve 1999'da ortaya çıkan hikaye, hem şiddeti artıran 

hem de azalan kaynakları olan bir dünyada hayatta kalmak için mücadele 

eden Dedektif Andy Rusch'u anlatıyor. Aynı zamanda, talihsiz, fakir 
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darmadağın katil genç adam Billy Chung’ın yasaları nasıl çiğnediğinin 

öyküsüne tanık oluruz.. 

New York, bir sıcak hava dalgasının ortasında, umutsuz, kalabalık, kirli 

ve güvensiz bir yerdir. Sıcaklık, açlık, susuzluk ve yoksunluk, 

popülasyonun kötüleşmesini sağlarken, daha iyi bir gelecek yaratmayı 

hayal bile ettirmez. 

Anlamsızlık ve yararsızlık bu hikayeyi etkiliyor. Hayatta kalmaktan 

başka, yaşamaya değer hiçbir şey yoktur. Sadece zengin bir çift, görece 

lükslerin (gerçek et ve iklimlendirme gibi) tadını çıkarıyor ve herkesle aynı 

koşullarda, bıçak sırtında yaşarlar. Birçok yönden, Joad ailesinin sadece 

hayatta kalma ve birazcık daha az çaba gösterebileceği Gazap Üzümleri'ni 

hatırlatır.  

Roman, 1999'da New York'ta geçer. 2000'e geçmek için sadece birkaç 

hafta vardır. Orada yaşayan insanlar, susuz, yiyeceksiz ve yakıtsızdır. 

Özellikle fakir insanları sayısı çok fazladır, barınakları dahil hiçbir şeyleri 

yok. Şehir nüfusu o kadar yoğundur ki, insanlar birbirlerini yiyecek ve su 

için öldürüyorlar, hava yazları aşırı sıcak, kışın ise insanların 

dayanamayacağı kadar soğuktur. Sokakta çok sayıda ceset 

görebiliyorsunuz, ayrıca sokaklarda ölüleri toplayıp insanlara yiyecek 

temin edecek bir şirket vardır. Yemek adı yeşil ve doyurucu olan soylent 

steak'tir. Bazı eleştirmenlere göre, bu yiyecek insan etinden yapılmıştır, 

ancak yazar bu konuda herhangi bir ipucu vermez. Aşırı kalabalık nüfus, 

toplumda kentleşme ve savaşların neden olduğu büyük şehirdeki 

düzensizliğin asıl nedenidir. Kent bu sorunları taşıyamaz. Çünkü su, 

yiyecek ve barınak yetersizdir: 

Bugün berbat bir dünyada yaşıyoruz ve sorunlarımız sadece bir 

nedenden kaynaklanıyor. Çok fazla insan var. Şimdi, insanların 

yeryüzünde var olduğu bu dünyada geçen zamanın yüzde 

doksanında hiçbir zaman aşırı nüfus sorunu yaşamadık. 

Savaşlardan, sellerden ve depremlerden kaynaklanan sebepler,… 

bir yana, herkes köpekler gibi hastalandı. Bir çok bebek öldü, bir 

çok çocuk öldü ve herkes genç öldü. (Harrison, 2008, s. 129) 

Amerika Birleşik Devletleri'nde kentsel nüfus, göçmenler ve 

sanayileşme yüzünden şimdi geçen yüzyıldan çok daha fazladır. Yazara 

göre, gelişmiş ülkelerde şehirlerde ciddi çevre sorunlarına neden olan 

kentsel nüfusun oranı, yoksul ülkelerinkinden daha fazladır. Amerika 

Birleşik Devletleri nüfusu gün geçtikçe artan sorunlarla karşılaşmamak 

için kontrol altına alınmalıdır. Aşırı nüfuslu şehirler veya ülkelerde suç 

düzeyi yükseliyor. Harrison, dünyadaki nüfusun artışına özellikle dikkat 

çekerken, yeryüzünde değiştiremeyeceğimiz doğa yasaları olduğunu ve bu 

yasalara insana zarar vermemesi için, dokunulmaması gerektiğini belirtir. 

Romanda yasalar suçlara karşı yeterli değildir: “Andy çocuğu çitin 
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karşısındaki çöp yığınında hırsızlık çocuğun onları korumasız bıraktığı 

taktirde çalacağını biliyordu. Orada ayağını uzatan yaşlı bir adamın 

uzanmış bacağının üzerinden atlaması gereken kaldırıma ulaştı.Ölmüş 

görünüyordu, uykuda değil ve umursadığı herkes için ölüydü” (Harrison, 

2008, s. 19). Sokakların durumu genellikle böyledir. Kimse kimseyi 

umursamıyor, insanlar açlıktan ölüyor ve ölümlerine sebep olunan 

bebekler, ölümlerine sebep olan nedenlerden korunmuyor. Yemek yok, 

barınak yok ve sokaklar ölü bedenlerle doludur: 

Billy Chung, tişörtünün altında içinde soylent bifteği bulunan 

plastik konteynerle çalışmayı becerdi ve yarı beline kadar 

eğildiğinde bile, kolayca fark edilemezdi. Çetenin geri kalanları, 

bazıları kanlı ve çürümüş, hepsi ıslanmış, kereste kamyonlarının 

yanlarından geçiyordu. Billy onlara katıldı ve daha az insanın 

olduğu Irving Place'i döndüler ve umutsuzca etrafına baktı, bir kaç 

dakika kendi başına kalabileceğiniz bir yer, bu şehirde 

bulabileceğiniz en zor şeydi. (Harrison, 2008, s. 23) 

İnsanlar etraflarında kalabalık görmekten sıkılır. Gürültü, çığlık, 

koşuşturma ve güçlü olmaya çalışmak onları tüketir. Bir süreliğine yalnız 

kalmak istiyorlar ve Billy'nin istediği gibi, başlarını dinlemek isterler. Ama 

böylesi kalabalık bir şehirde var olmak öylesine zordur ki kaçmaya ihtiyaç 

duyarlar. Aslında bu sorun, bugün dünyamızın sorunudur; ağaçları 

kesiyoruz, gökdelenler yapıyoruz ve doğadan çok uzaktayız. Doğa aslında 

içinde yaşananlar için bir şarkıdır ama insanlar bilinçli veya bilinçsiz 

olarak bu armoniyi yok ederler: 

Her şey tükenmiştir ve geriye kalanın birkaç milyar eski araba 

olduğunu göstermeliyiz. Bir zamnalar herşeyimiz vardı, ama yedik 

ve yaktık ve şimdi artık yok. Çayırlarımız bir zamanlar buffaloyla 

simsiyah kaplıydı, okul kitaplarımın çocukluğumda söylediği 

buydu, ama onları hiç görmedim çünkü hepsi o zamana kadar 

bifteklere ve güve yemiş halılara dönüşmüştü. (Harrison, 2008, s. 

178) 

Andy ile Sol, (Sol, Andy ile küçük bir evde yaşayan yaşlı bir adam) 

kentleşmeyi, doğayı ve doğanın büyük bir kısmını oluşturan bazı 

hayvanları da yok eden aşırı nüfus eleştiriyorlar. İnsanlık tarihinde 

neredeyse her adım maalesef çevresel bozulmaya eşlik ediyor. İlk önce 

hayvanları toplayıp avladılar ve rahatça yaşadıkları sığınak için doğayı yok 

ettiler. Daha sonra insan ve doğayı yok etmek için bazı makineler ve 

silahlar geliştirdiler ve onlar için kaynakların tükenmesine neden olan 

doğumu kontrol edemediler. Böylece dünya, insan ırkı için dayanılmaz bir 

yer olacak. Hayvan ve insan ırkını yok eden hastalıklar artacak. Su insanlar 

için yeterli değildir, bu yüzden hükümet onlara çok az su verir. Suç 

seviyeleri, hayatta kalmak adına gereken su ve yiyecek elde etmek için 
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yapılan soygun ve cinayet seviyeleri gibi yüksek. “Billy eline aldı ve broş 

ve bileziklere bakıyordu ve gerçek olup olmadığını ve banyo kapısı 

açıldığında ve Mike O’Brien odaya girdiğinde ne kadar alabileceğini 

merak ediyordu. Seni küçük piç! Burada ne halt ediyorsun? ’’ 

(Harrison,2008, s. 48). Bundan sonra, dövüşmeye başlarlar ve Billy, 

yanlışlıkla Mike'ı öldürür, ama cinayeti bir gün çözene kadar kimse fark 

etmez. Billy'nin hayatında bir günü kurtarmaya yarayacak bir şey çalmazsa 

hiç şansı yoktur. Billy gibi, aşırı nüfus artışından dolayı soygun ve 

cinayetle hayatta kalmaya çalışan çok insan vardır. Ölüm kontrolü, çoğu 

zaman insanlar farketmeden elden kayıp gitti. Doktorlar geliştirilmiş daha 

iyi malzemeler kullandılar; halk sağlığı uzmanları bu hastalıklarla başa 

çıktılar ve hastalıkların eskiden olduğu gibi yayılmadığını gördüler. Fark 

edilmeden neredeyse doğal bir şekilde ortaya çıktı ve artık dünyada çok 

fazla insan yaşıyordu. ’Ve bir şeyler yapılması gerekiyor. Fakat bir şey 

yapmak insanların değişmesi, çaba göstermesi ve çoğu insanın yapmayı 

sevmediği zihinlerini kullanması anlamına gelir” (Harrison, 2008, s. 50). 

İnsanlık aşırı nüfustan ve birşeyleri değiştirmek istedikleri anlamına gelen 

sınırlı kaynaklardan kurtulma arayışındadır.  İnsan doğayı yok eder ve 

insan tekrar tamir eder. Çözüm akıllarını kullanmakta, ama ne yapabilirler? 

Sol, aslında doğum kontrolü cevabıyla soruyu yanıtlamış olur, bu yüzden 

insanlara ihtiyaç duydukları aşırı kalabalıklaşmayı önlemek için 

ülkelerinde doğum kontrolü uyguladıkları bir Çin örneğini verir.  Çin 

dünyanın en kalabalık ülkesi olmasına rağmen, Sistem kontrollü dinamik 

popülasyon denklemlerinden oluşan planlı bir doğum modeli veya nüfus 

kontrolü makro modeli geliştirdiler. Romanda hükümet, Acil Durum 

Kanunu denen bir uygulama başlatır, bu da evli ya da değil, herkese 

klinikleri yasallaştırmakta olduklarını ve tüm annelerin doğum kontrol 

bilgileri verilmesi gereğini bir kanun haline getirmektedir. 'Su noktaları 

bugün açılmadı; dedi ve ... Ama dün içinde hâlâ yağmur suyunun olduğu 

bir yer buldum (Harrison, 2008: 118). Bill polisten kaçmaya çalıştığında, 

ona yardım etmeye çalışan bir adam buldu ama asıl sorun şu ki, insanlara 

yetecek su yok. İnsanlar farklı yollardan su bulmaya çalışıyorlar. Su 

olmadan, insanlar yıkanamıyorlar, böylece hastalıklar hızla artıyor.Shirl, 

ölmeden önce Mike O Brien ile birlikte yaşayan bir fahişedir. Andy onu 

sever ve Sol ölüp hükümet Andy'nin evini alana kadar onunla yaşamaya 

başlar.  ’Şehir için hiç su yok mu? Shirl sordu. "Su getireceğiz, ama bir 

süreliğine buralar çok susuz kalacak. Suyumuzu idareli kullanın, israfa son 

verin. İçmek ya da yemek pişirmek için kullanın, başka bir şey için değil '' 

(Harrison, 2008, s. 90). Yıkanmak istiyor ama Andy bir süre yıkanmadan 

gidebileceklerini söyler ve izin vermez, çünkü yıkanmazsa bu onları 

öldürmez. Shirl, istedikleri her şeyin olduğu başka bir yeri düşünüyor ve 

Andy'ye neden başka bir yere gitmediklerini soruyor. Ama cevap basit, 

gidecek yer yok. Çünkü petrol nedeniyle toplu taşıma yok ve 

Kaliforniya'da Dust Bowl'un olduğunu ve Kanada sınırının geçtiğini 
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duyuyorlar. Dünyada Avrupa, Rusya veya Çin gibi diğer yerler ne olacak? 

Herkes Avrupa’dan Amerika’ya geldi.  Televizyonda İngiltere’nin, son 

Tory’nin toprağı sürmeye geldiklerinde son ormanları korumaya çalşırken 

vurulduğu büyük bir şehir olduğunu gördüler. Çin ve Rusya, 15 yıl 

boyunca bir sınır savaşı içindedir, bu da nüfusun aşağı çekilmesinin bir 

yoludur. Danimarka'da hayat harika olabilir, belki de düzenli olarak yemek 

yiyebilirler ama plaj muhafızları oraya gitmeye çalışan insanları vururlar 

çünkü milyonlarca insanın, Vaat Edilmiş Topraklara girmeye çalışan 

açlıktan ölmeye devam ettiği görülüyor. Yani yer yok ve orada kalmalılar. 

Yeni sezonun ikinci bölümünde artık kış var.'Herkes bunun en soğuk ekim 

olduğunu söyler, daha soğuk bir tane görmedim. Ve yağmur da, rezervuarı 

ya da herhangi bir şeyi doldurmak için asla yeteri kadar yoğun değil, ama 

sadece daha soğuk hissetmeniz için yeterli '' (Harrison, 2008, s. 2-1). 

Değişen mevsime bakılmaksızın, doğanın ve aşırı nüfusun yok edilmesi 

nedeniyle insanların zorlu durumları devam eder. Make Room Make 

Room!, Malthus teorisini savunur yani  bu teoriye gore, nüfus besin 

kaynaklarından daha hızlı artıyor ve sefalete neden oluyor. '' Ve 

politikacılar, onlar bizim yemeğimizi yiyorlar ve açlıktan ölsek 

umurlarında değil!” (Harrison, 2008, s. 66). Politikacılar ve hükümetler 

gibi toplumun dağınıklığından etkilenmeyen baskın bir sınıf var, istedikleri 

her şeye sahip oldukları için diğer insanlar karşısında güçleri var: 

Kokuşan politikacıları ve meseleyi görmekten kaçınan ve 

tartışmalı bir mesele olduğu için kapatmaya çalışan sözüm ona 

liderleri suçluyorum. (...), onlar sadece aşırı yağlanıp tüketmemize 

izin verdiler, şu ana kadar yakıt bitti, toprak çorak ve toprağın 

verimli yüzü akıp gitti, ağaçlar kesildi, hayvan soyu tükendi, 

toprak zehirlendi ve göstermemiz gereken şey şu; yaralarını 

sarmakla uğraşan sefil bir varoluşu yaşayan ve hala kontrolsüz 

artan.yedi milyar insan var. Bu yüzden ayağa kalkmanın 

zamanının geldiğini söylüyorum, (Harrison,2008, s. 190) 

Siyasiler dışında, şehirdeki insanlara yardım etmeyenler ve sadece 

kendi hayatlarını önemseyenler dışında herkes sıskadır. Harrison, 

hükümeti önlem almadığı için eleştiriyor ve toplumun demografisini ima 

ediyor; bunun anlamı, tedbirin uygulanması ve toplumdaki değişen 

değerlerin kuşaklar boyunca açıklanması anlamına geliyor. Yönetişim ve 

nüfus arasındaki ilişki, aşırı nüfuslu ülkelerde tamamen yıkımın boyutunu 

belirler. Yani nüfus tehdidi onlar için yakın bir gelecek tehdididir. Nüfus, 

bir hükümeti seçmene, onlara vermemek için değer vermeleri gerektiğini 

seçer. Aşırı nüfus, hükümetlerin kendi güçlerini bu şekilde göstermeleri 

anlamına gelen bir politikadır, ancak gelecekte kendileri için bir tehlike 

oluşturur, çünkü onlar için yeterli yiyecek ve diğer ihtiyaçları 

karşılayamazlar ve onlar için bir isyan kaçınılmaz olacaktır. Birleşik 

devletler gibi demokratik bir ülkede insanlar hükümeti seçimlerini 
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istedikleri gibi seçerler, ancak kitapta toplum, yönetişimin toplumdaki 

organizasyonu sağlayamayacağı ve kaos yarattığı anlamına gelen 

hükümetten memnun değildir. İnsanların ihtiyaç duyduğu kaynaklar, 

hükümetin tartışmasız siyaseti nedeniyle sınırlıdır. Roman Sol'un son 

bölümünde ve hükümet, Shirl'in kendisini yalnız bırakmasına neden olan 

Andy'nin küçük apartmanını alır ve tekrar sokaklara gider. Andy sonunda 

Billy'yi yakar ama Bill'i öldürdü ve işini kaybeder çünkü polis artık eski 

bir cinayetle ilgilenmez. “Andy başını kaldırıp manzaraya baktı, geride 

kalan tüketici kalabalıkların manzarasına” (Harrison, 2008, s. 216). 

Sonuç 

Harry Harrison'ın kitabı tamamen distopik bir dünyada aşırı nüfus ve su 

krizine yönelik bir porıjeksiyondur, ama eğer insanlar önlem almazsa, bu 

durum dünyanın yakın geleceği ile ilgili bir hal alacaktır. Yeryüzü, ancak 

belirli bir miktar canlıya yiyecek, su ve barınak gibi değerli kaynaklar 

sağlayabilecek bir taşıma kapasitesine sahiptir. Ona göre, dünyadaki nüfus, 

özellikle sanayinin olduğu büyük şehirlerde her geçen gün artmaktadır. 

İnsanoğlu, insanın dokunmaması gereken bazı yasalara sahip olan doğanın 

büyük parçasıdır. Harrison, kitabında insanın doğumda ve dünyadaki 

büyük şehirlere göçmenleri kontrol etmedeki olasılıklarını anlatıyor. En 

kritik uyarıları şöyle sıralanabilir: İnsanlar olarak, geleceğimiz ve 

dünyanın yeni nesli hakkında endişelenmeyiz. Çocuklar ve insanlar 

hakkında günlük ve düşünmeden yaşıyoruz. Fakat bu durumda, 

sorumlulukların büyük kısmı, önlemler alması ve insanları bilgilendirmesi 

gereken politikacılar ve hükümetle ilgilidir. Hayatta kalmak için sosyal 

işbirliğine ihtiyacımız var, ancak bu hayatta kalma için en sert rekabet, 

kendi türümüzden geliyor ve bu da dünyanın sonunu hazırlayacaktır. 
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NEOLİTİK DÖNEM ANADOLU TOPLUMLARINDA DİŞ 

PATOLOJİLERİ 

Prof. Dr. Fadime Suata Alpaslan & Fatih Kerim Ertaş 

Giriş 

Neolitik Dönem'in başlama tarihi çeşitli kaynaklara göre değişiklik 

gösterir. Değişikliğin nedeni bölgeler arası iklim farklılıklarına 

dayandırılır. Neolitik dönem, Levant bölgesinde yaklaşık olarak 10.500, 

Zagroslar ve Mezopotamya'da 10.000 ve Anadolu'da 9.500 yıl önce başlar 

(Fagan, 1989). 10 bin yıl önce dünya yüzeyinde büyük bir küresel ısınma 

yaşandı. Uzun süren buzul çağı sona erdi. Küresel ısınma ile iklim 

ılımanlaştı, sulak alanlar arttı ve büyük ırmaklar kararlı bir akış rejimine 

sahip oldu. Dünya üzerinde bitki ve hayvan çeşitliliğinde artış görüldü. 

Daha ileriki süreçlerde tarıma geçişle birlikte tarıma alınacak birçok türün 

yabani örnekleri (tahıl, baklagiller, mısır, pirinç gibi) artan bitkisel 

çeşitlilik içinde yerlerini aldı. Bu yabani türlerin toplayıcılığına yönelen 

insanlar bu türlerin bulunduğu ortamların etrafında kalıcı yerleşim alanları 

kurmaya başladılar. Mezolitik çağ ile başlayan köy yaşantısı yeni bir kültür 

devrimi olan Neolitik’te daha da gelişiyordu.  Neolitik devrimle avcı-

toplayıcı yaşam tarzı sona erip onun yerini tarım ve hayvancı bir geçim 

yaşam tarzı aldı. Neolitik Yeni Taş çağı anlamına gelir. Bu dönem; 

Protoneolitik, çanak-çömleksiz (akeramik) ve çanak çömlekli (keramik) 

olmak üzere üç gruba ayrılır. Neolitik döneme tarım, hayvancılık ve çanak-

çömlek yapımı olmak üzere üç önemli olay damgasını vurmuştur (Özbek, 

2007). 

Besin üreticiliğine geçişin en önemli nedeni olarak farklı doğal 

olayların ve kültürel gelişimlerin birlikteliği gösterilir (Haviland, 1994). 

Bunun sonuçları olarak iş bölümü ortaya çıkmış, bir grup yiyecek üretimi 

ile uğraşırken diğer grup ise başka işlerle uğraşacak zaman bulmuştur. 

Böylelikle, pek çok teknolojik gelişme, örneğin; dokuma ve çanak-çömlek 

yapımı gibi uğraşılar gelişmiş, ilk köyler kurulmuş, yerleşik hayata geçiş, 

besin stoklama ve paylaşımını beraberinde getirmiştir. Bu yaşam türü 

organize toplulukları gerektirmiş, tüm bu gelişmeler ise çağımızın 

toplumsal ve sosyal düzeninin köklerini oluşturmuştur (Güngör, 1998) 

Neolitik dönem insanların beslenme rejimlerinde köklü 

değişikliklerin yaşandığı bir dönemdir. Avcı-toplayıcı yaşam tarzından, 

yerleşik hayata geçişle birlikte tarım ve hayvancılık dönemi gelişmiştir. 

Besin üreticiliğine geçiş bu dönem başlamıştır.  
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Neolitik Dönemde Tarım ile Üretimin Başlaması 

Avcılık ve toplayıcılıktan besin üretimine geçiş, insanlık için çok 

önemli bir aşamadır. Bu süreç, belli bir alanda daha çok insanın 

beslenebilmesine olanak sağlamış ve bunun kaçınılmaz sonucu olarak 

işbölümü ve sosyal statüler belirmeye başlamıştır. Evcilleştirme, bilinçli 

ya da bilinçsiz olarak insan tarafından bitki ve hayvan toplulukları üzerinde 

yarattığı değişikliklerdir, bunun sonucu olarak bu hayvan ve bitki 

topluluklarının üyeleri insan yardımı olmaksızın türlerini sürdüremezler. 

Neolitik dönemde insanların neden besin üretmeye yöneldikleri 

hakkında bazı görüşler vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz; Bu 

görüşlerden biri G. Childe'ın (2006)  iklimsel değişmelere bağlı "vaha" 

kuramıdır. Buna göre; Avrupa ve Asya üzerindeki buzul örtüsü, yağışların 

Avrupa'dan Güneybatı Asya'ya ve Kuzey Afrika’ya doğru yön 

değiştirmesine neden oldu. Buzulların kuzeye kayması ile yağışlar da yön 

değiştirdi. Bunun sonucu olarak Güneybatı Afrika ve Güneybatı Asya'nın 

iklimi kurudu ve insanlar vahalarda yaşamaya başladı. Böylelikle vahanın 

çevresindeki tohum ve otları toplamaya başlayan insan, sonunda bunlar 

ekip biçme sürecine girdi. Bu teoriye göre, vahalar, yabani hayvanlar için 

cazip bölgelerdi, bu yüzden bu bölgelere gelen hayvanlar, özellikle keçi, 

koyun ve sığırı öldürüp yemek için çok zayıf bulan insanlar onları 

beslemeye başladı. Bu görüşe karşıt olarak, 1940'larda arazi çalışmalarını 

yoğunlaşması ile R. Braidwood ortaya başka bir görüş atmıştır. 

Braidwood’a (1990) göre; Bereketli Hilal çevresindeki tepelik bölgede 

yaşayan insanlar, bitki ve hayvanları evcilleştirmişlerdi. Buna göre bu 

insanlar ilk yerleşmeye başladıklarında bu evrimsel aşamaya gelmişlerdi, 

yani geldikleri yere bu bitki ve hayvanları yanlarında evcilleştirilmiş olarak 

getirmişlerdi. Bununla birlikte '1960’lar da yaygınlaşan bir diğer teoriye 

göre ise oluşturmuştur (Güngör, 1998)  insanlar son buzul döneminden 

sonra soğuk ve kuru iklime, ürettikleri bazı karmaşık çözümlerle adapte 

olmuşlardı. Çevrede bulunan hayvanları avlıyorlar, fındık topluyorlar ve 

yabani tahıl üretiyorlardı, ayrıca kuş, kaplumbağa, salyangoz ve midyeyi 

de besin sistemlerine dahil etmişlerdi. Böylelikle topluluk sağlam besin 

kaynaklarına sahip oluyordu. Bu ise bu popülasyonun büyümesini 

sağlıyordu. Bugün yaygın olan görüşe göre (Haviland, 1994) ise; en erken 

bitki yetiştiriciliği 10.300 yıl önce Ürdün Vadisi'nde ayrı kültürel ve doğal 

olayların birlikte gelişmesi sonucunda Natufiyen insanları tarafından 

yapılmıştır. Son buzul döneminin sona ermesi ile iklim hissedilir derecede 

ılımanlaştığı gibi mevsimleşme  de başlamıştı. Buna bağlı olarak bu 

bölgedeki bitki örtüsü de değişime uğramıştı. Bu dönemde yetişen yabani 

tahıl tohumları, bezelye ve mercimek gibi bitkiler değişken çevreye 

kolaylıkla uyum sağlayabiliyorlardı. Natufiyen insanları büyük olasılıkla 

karaca ve geyikleri avlayabilmek için bitki örtüsünü yakıyorlar, ayrıca 

yabani tohumlan topluyor ve kuru mevsimler için saklıyorlardı. Bu tür bir 
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yaşam ise daha yerleşik bir yaşam stilini de beraberinde getiriyordu. 

Böylece yavaş yavaş yerleşik yaşama geçen Natufiyen insanları giderek 

yaşam ortamlarını geliştirdi ve nüfusları da giderek arttı (Haviland, 1994). 

Evcilleştirme konusu gündeme geldiğinde bir öncelik tartışması 

olduğu görülür. Bu sorun çeşitli görüşlere göre şöyle sınıflandırılmaktadır;  

a) Bölgede Öncelik Tartışması; 

Tahıllar önce Filistin'de, Kuzey Suriye'de, Güneydoğu Türkiye'de, 

İran'da evcilleştirildi (Özdoğan, 2007). 

b) Türdeki Öncelik Sorunu 

Önce bitkiler evcilleştirildi (Childe, 1936) 

Önce hayvanlar evcilleştirildi (J. Mellart, 1967). 

Birlikte evcilleştirildiler (Charles ve Reed, 1977)  

Bitki üretimi tümüyle göçebelik koşulları içinde mümkün değildir. 

Bitki yetiştirme sürekli bir yiyecek kaynağı sağlamakta ve yerleşik hayatı 

sabit kılmaktadır. Neolitik Devrimi yaratan bu iki etmen karşılıklı olarak 

birbirlerini olumlu yönde etkilemektedir (Şenel, 1993). 

Neolitik Dönem insanı besin üretimine geçerek yarın endişesini, salt 

tüketicilik ve sömürücülükten üreticiliğe geçerek beslenmesini kendi 

denetimi altına alabilmiştir. Bu süre içinde beslenmesinde bir yandan 

geleneksel avcılık-balıkçılık diğer yandan ise ilkel tarım ve hayvanların 

evcilleştirilmesi beraber gitmiştir. Bu faaliyetler içinde avcılık balıkçılık 

eski önemini korumakla beraber özellikle Erken Neolitik dönemde temel 

ekonomik faaliyet ilkel tarım ve hayvanların evcilleştirilmesi yönünde 

olmuştur (Soylu, 1982). 

Neolitik Dönem İnsanlarında Beslenmeye Bağlı Diş Patolojileri  

Antropoloji alanında önemli bir materyal olan dişler eski insan 

topluluklarının sağlık, beslenme ve ekolojik ilişkilerinin ortaya çıkarılması 

açısından sıklıkla başvurulan materyallerdir. Tarımın başlaması ile birlikte 

diş ve çeneler gerek beslenme biçimini gerekse sağlık ve çevre ilişkilerini 

aydınlatacak verileri içermesi açısından kuşkusuz gerekli materyallerdir. 

Ağız ve diş sağlığı toplumların besin hazırlama teknikleri, beslenme 

alışkanlıkları, besin ekonomileri ve kültürel davranışlarından başka 

bireylerin doğum öncesinden ölümlerine kadar yaşamlarında karşılaştıkları 

fizyolojik stresleri de yansıtan özel bilgiler içerir. Diş hastalıklarının 

görülme sıklıkları, bireylerin dolaylı olarak da toplumların ağız ve diş 

sağlığını ortaya koyar. Bireylerin yaşı, cinsiyeti, biyolojik çeşitliliği, 

beslenmesi, temizlik alışkanlığı, sosyo-ekonomik durumu, diş ve tükürük 

özellikleri ağız ve diş sağlığını etkilemektedir (Suata Alpaslan ve Uz, 

2017).  
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Diş ve Çene Patolojileri  

Diş ve çene hastalıkları toplumların beslenme şekillerine, yaşam 

biçimlerine, sosyo-ekonomik düzeylerine, bireylerin yaş ve cinsiyetlerine 

göre değişiklik gösterir. Diş ve çenelerde görülen diş çürüğü, diş aşınması, 

hypoplasia, diş taşı, apse, alveol kaybı (periyodontal hastalıklar) ve ölüm 

öncesi diş kaybı patolojik hastalıklar arasında yer alır. Bu lezyonların 

oluşma sıklığı, toplumların beslenme şekli, besin türleri, besin hazırlama 

teknikleri, ağız ve diş temizleme alışkanlıkları gibi biyolojik ve kültürel 

faktörlere, yaşanılan bölgeye ve döneme göre değişmektedir (Bıçak ve 

Suata Alpaslan, 2015). 

Diş Çürüğü: Dişler üzerinde çürüğün oluşması için bakteri plağı, 

fermente edilebilir karbonhidrat ve asit üretimine ihtiyaç vardır (Waldron, 

2008). Diş ve diş eti üzerinde bakterilerin yoğunlaşması sonucu bakteri 

plağı oluşur ve oluşan bu plak bakterilerin çoğalabilmesi için ideal ortamı 

meydana getirirler (Özbek, 1997). Çoğalan bu bakteriler ağız içerisindeki 

fermente edilebilir karbonhidratı katalize ederek dayanıksız organik asit 

üretimini gerçekleştirirler. Bakteriler tarafından üretilen bu asit, ağız içi ph 

seviyesinin düşmesine neden olur (Schuurs, 2013). Ph seviyesinin düşmesi 

ile ağız içindeki asit miktarı artar ve artan asit miktarı dişlerdeki 

demineralizasyon sürecini başlatarak dişler üzerinde çürüklerin 

oluşmasına sebep olur. Diş çürüğünün beslenme tarzı ve besin türleriyle 

ilişkili olduğu bilinmekte ve özellikle rafine edilmiş tahıllar ve şeker, çürük 

oluşumundan sorumlu tutulmaktadır. Tarıma geçişle birlikte beslenmede 

karbonhidratlı ve şekerin ağırlıklı olarak kullanılması diş çürüklerinde 

artışa neden olmuştur (Başoğlu ve diğ., 2015). Karbonhidrat ağırlıklı 

beslenme rejiminin göstergesi olan çürük, özellikle Neolitik dönemde 

tarıma geçen ve diyetlerinde tahıl ağırlıklı besinleri tercih eden 

toplumlarda giderek artış göstermiştir. Avcı toplayıcılarda diş çürüğü oranı 

düşük bir orandayken tarım toplumlarında bu oran yükselmiştir. 
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Resim 1.  Zeytinli Ada İskeletinde (ZK-18)  Diş Çürüğü Lezyonu 

(Bıçak ve Suata Alpaslan, 2015).  

Diş Aşınması: Diş aşınması, besinlerin çiğnenmesi sırasında 

fiziksel ve fizyolojik etkilerin diş minesi üzerinde oluşturduğu yıkımdır 

(Özbek, 2007). Aşınma nedeniyle dişin boyutu azalır, ortaya çıkan dentin 

dokusu hassasiyet oluşturur ve çiğneme etkinliği düşer (Çelik ve diğ. 

2007). Beslenmenin yanı sıra bireylerde strese bağlı olarak ortaya çıkan 

bruksizm (diş sıkma) veya eski toplumlarda tahılların öğütülmesi ya da 

pişirilmesi esnasında besinlerin içine karışan yabancı parçacıkların 

etkisiyle de bu tür aşınmaların oluşabildiği bilinmektedir (Hillson, 1996; 

2005).  

 

Resim 2.  Zeytinli Ada İskeletinde (ZK-7)  Diş Aşınması Lezyonu 

(Bıçak ve Suata Alpaslan, 2015).  

Hypoplasia: Diş minesinin oluşum sürecinde (amelogenesis) 

fizyolojik streslere bağlı olarak ameloblastların aktivitesinde meydana 

gelen aksama nedeniyle, mine kalınlığında ortaya çıkan eksiklik olarak 

tanımlanmaktadır. Mine defektlerine neden olabilecek birçok etmen 

bulunmaktadır. Beslenme yetersizliği, anne sütünü emme süresi, 

prematüre doğum, nörolojik rahatsızlıklar, acidosis, kalsiyum fosfat 

dağılımı, florisis sendromu gibi genetik rahatsızlıklar, bakteriyel 
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enfeksiyonlar, kızıl, kızamık, grip ve suçiçeği gibi viral enfeksiyonlar bu 

etmenler arasında sayılabilir (Erdal, 1996). 

 

 

Resim 3.  Zeytinli Ada İskeletinde (ZK-2)  Hypoplasia Lezyonu 

(Bıçak ve Suata Alpaslan, 2015).  

Diş Taşı: Diş taşı, dişlerin mine yüzeylerinde özellikle diş eti 

sınırında biriken plağın mineralleşmesi sonucunda ortaya çıkan inorganik 

bir yapıdır (Ortner ve Putscar, 1985). Özellikle şekerli ve karbonhidratlı 

besinler diş plağı oluşturur ve bu plak temizlenmediği takdirde zamanla 

mineralize olup diş taşına dönüşür.  

 

Resim 4.  Zeytinli Ada İskeletinde (ZK-31)  Diş Taşı Lezyonu 

(Bıçak ve Suata Alpaslan, 2015).  
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Apse: Apse, ileri derecedeki çürük ve aşınmalar, diş özü odacığının dışa 

açılması, periyodontal hastalıklar ve travmatik faktörler sonucunda oluşan 

bir lezyon olarak tanımlanabilir. 

 

 

Resim 5.  Zeytinli Ada İskeletinde (ZK-20)  Apse Lezyonu 

(Bıçak ve Suata Alpaslan, 2015).  

Alveol Kaybı (Periyodontal hastalıklar): Periyontal rahatsızlık 

temiz tutulmayan ağız, aşınma, diş taşı, çürük, apse gibi lezyonlar 

sonucunda mikroorganizmaların etkisiyle dişi çevreleyen diş eti 

dokusunun iltihaplanması nedeniyle diş eti ve alveol kemik dokularının 

çekilmesi/kaybı olarak tanımlanmaktadır (Erdal, 1996).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 6.  Kirazlı Dere İskeletinde (KD-6)  Alveol Kaybı Lezyonu 

(Suata Alpaslan ve Uz, 2017).  
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Ölüm Öncesi (Antemortem) Diş Kaybı: Ölüm öncesi diş kaybı 

ilerlemiş çürük, periyodontal hastalıklar, diş taşı birikimi ve belirgin 

aşınmalar sonucunda ortaya çıkmaktadır. Aşınmanın fazla olması pulpa 

boşluğunun ortaya çıkmasına neden olur ve bu durum diş kaybına neden 

olur. Diş taşının birikmesi sonucunda alveolar kemiğin çekilmesi sonucu 

dişler kaybedilir (Bıçak ve Suata Alpaslan, 2015).  

 

 

 

Resim 7.  Zeytinli Ada İskeletinde (ZK-20)  Ölüm Öncesi Diş Kaybı 

Lezyonu (Bıçak ve Suata Alpaslan, 2015).  

 

Sonuç 

Günümüzden yaklaşık olarak 10.000 yıl öncesi ile tarihlendirilen 

Neolitik dönem,  insanın avcı toplayıcı bir hayattan tarım ve hayvancılıkla 

birlikte yerleşik hayata geçişi olarak tanımlanabilir. Bu dönem insanının 

bitki, hayvan ve doğal çevre ile arasındaki ilişkisine ayrı bir boyut 

katmıştır. Neolitik dönemde besin üreticiliğine geçişle beraber diş 

patolojilerinden diş çürüğü lezyonu yaygın bir hastalık olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu olgu, beslenme sisteminde kendini gösteren köklü bir 

değişimin sonucudur. Eski Anadolu toplumları arasında diş patolojileri 

karşılaştırıldığında (Tablo 1): 

Diş çürüğü oranı; Bademağacı (%11,6 Erdal, 2009) toplumunda en 

yüksek, Aşıklıhöyük (% 2,9 Özbek, 1998) toplumunda ise en düşüktür. 

Hasankeyf (Sevim Erol ve diğ., 2011) ve Çatalhöyük (Angel, 1971) 

toplumlarında diş çürüğüne rastlanılmamıştır. 

Hypoplasia oranı; Hasankeyf (%74,6 Sevim Erol ve diğ., 2011) 

toplumunda en yüksek, Çayönü (%2,8 Özbek,  1997) toplumunda ise en 

düşüktür. Bademağacı  (Erdal,  2009) ve Çatalhöyük (Angel, 1971) 

toplumlarında Hypoplasia lezyonu görülmemiştir. 
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Diş taşı oranı; Çayönü (%64 Özbek, 1997) toplumunda en yüksek, 

Aşıklıhöyük (%9,5 Özbek, 1998) toplumunda ise en düşüktür. Bademağacı  

(Erdal, 2009) ve Çatalhöyük (Angel, 1971) toplumlarında diş taşı 

saptanmamıştır. 

Apse oranı; Aşıklıhöyük (% 26,3 Özbek, 1998) toplumunda en 

yüksek,  Çatalhöyük (%0,79 Angel, 1971) toplumunda ise en düşüktür. 

Bademağacı  (Erdal, 2009) ve Hasankeyf (Sevim Erol ve diğ., 2011) 

toplumlarında diş taşı saptanmamıştır. 

Alveol kaybı oranı; Çatalhöyük (%65,4 Angel, 1971)toplumunda en 

yüksek,  Aşıklıhöyük (%29,4 Özbek, 1998)  toplumunda ise en düşüktür.  

Çayönü (Özbek, 1997), Bademağacı  (Erdal,  2009) ve Hasankeyf (Sevim 

Erol ve diğ., 2011) toplumlarında alveol kaybı gözlenmemiştir.  

Ölüm öncesi diş kaybı (Antemortem) oranı; Çayönü (%27,8 

Özbek, 1997) toplumunda en yüksek,  Aşıklıhöyük (%7,6 Özbek, 1998)  

toplumunda ise en düşüktür.  Hasankeyf (Sevim Erol ve diğ., 2011), 

Bademağacı  (Erdal, 2009) ve Çatalhöyük (Angel, 1971) toplumlarında 

antemortem lezyonuna rastlanmamıştır. 

Sonuç olarak, Unun ve şekerin besinler arasına girmesiyle beraber diş 

çürüğünün görülme sıklığında belirgin bir artış olmuş ve buna bağlı ileri 

çürümelerde apseler oluşmaya başlamıştır. Neolitik dönem insanlarının 

dişlerinde daha az aşınma görülür. Bu ise, tahılların iyice öğütülmüş olması 

ve besinlerin diş yapısına zarar verebilecek yabancı maddelerden 

arındırılmış olduğunu düşündürmektedir. 

 

 

 

 

 



 

 

Tablo1. Eski Anadolu Toplumlarında Diş Patolojileri 

 

 
YER DÖNEM ARAŞTIRICI ÇÜRÜK 

% 

HYPOPLASIA 

% 

  DİŞ TAŞI 

            % 

APSE 

% 

ALVEOL KAYBI 

                 % 

ANTEEMMORTEM 

% 

Çatalhöyük Neolitik Angel (1971)          - - -      0,79      65,4 - 

Çayönü Neolitik Özbek (1997)    4,3    2,8          64      20.2                36,6 27,8 

Aşıklıhöyük  Neolitik Özbek(1998)    2,9   3,7          9,5      26,3     29,4  7,6 

Bademağacı Erken Neolitik Erdal(2009)    11,6 - - - - - 

Hasankeyf Akeramik 

Neolitik 

Sevim Erol ve 

diğ. (2011) 

-    74,6          15,9 - - - 
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PALEOLİTİK DÖNEMDE SANAT 

 

Prof. Dr. Fadime SUATA ALPASLAN  &  Volkan TÜRKMEN 

1. Giriş 

Paleolitik dönem, insanlık tarihinin (%99) yaşanmış olduğu en uzun 

çağdır. Günümüzden yaklaşık olarak 2,5 milyon yıl önce arkaik 

insanlardan günümüz Homo sapiens sapiense kadar uzanan evrimsel bir 

sürece ışık tutar. Mezolitik Çağ’ın başlaması ile sona eren bu dönem 

insanları avcı toplayıcı bir yaşam tarzına sahiptiler. Avlayabildiği 

hayvanları takip ederek göçer bir hayat sürmüşler ve ara sıra uğradığı ya 

da sürekli oturduğu alanlar olarak kaya altı sığınakları ve mağaraları 

kullanmışlardır. Paleolitik dönem Alt Paleolitik (2,5 myö-200 bin yıl 

önce), Orta Paleolitik (200 bin-35 / 40 bin yıl önce) ve Üst Paleolitik (35 / 

40 bin- 20 / 10 bin yıl önce) olmak üzere üç döneme ayrılır (Özbek, 2007). 

Mağara ve kaya sığınaklarının duvarlarına çizilen resimler Paleolitik 

döneme damgasını vurmuştur. Orta Paleolitik’te çok az sayıda sanat eseri 

kayıta geçerken Üst Paleolitik dönemde bu sayı oldukça artmıştır. Tarihte 

ilk gerçek sanat eserine Üst Paleolitik dönemde rastlanır ve bu eser 

günümüzden 40,000 yıl öncesi ile tarihlendirilir. Orta Paleolitik dönemde 

işlenen minyatür oyuk taşlar, kemik-fildişinden yapılmış kolyeler ve 

düğme şeklinde kesilen küçük kemik objeler sanata girişin ilk izleri olarak 

kabul edilir.  

Sanatın tanımı kişilere, topluma ve yaşanılan döneme göre değişir. 

Sanat duygu ve düşüncelerin dışa vurulması veya ifade ediliş biçimi olarak 

tanımlanabilir. Sanat göreceli bir tanım olmasına karşın bulunduğu 

dönemin özelliklerini yansıtması açısından son derece önemli bir kültürel 

unsurdur. Mağara duvarlarına çizilen mamut, geyik, domuz, bizon, yaban 

atı resimleri, heykelcikler, gravür sanatı, kabartmalar ve Venüs 

heykelcikleri Üst Paleolitik dönemde yapılmış sanat eserleridir. Zorlu 

yaşam koşullarına uyum sağlamakta gecikmeyen bu dönem insanlarının 

anlatım tekniklerinde en kullanılabilir yöntemi mağara resimleridir 

(Umutlu, 2004). Tarih öncesi çağlardan günümüze insanoğlunun resim 

yaparak kendini ifade etme tutkusu en temel eylemlerden biri olmuştur. Bu 

ifade biçimi ilk olarak Paleolitik Çağlarda mağara duvarlarında 

görülmektedir. Dönem şartları düşünüldüğünde boya elde etmek için 

kullanılan teknikler ve duvarlara aktarılış biçimi görenleri kendine hayran 

bırakmaktadır. İşlenen konular genel anlamda insan ve hayvan figürleriyle 

av sahneleridir. Araç gereç yapmaya başlayarak kültürel bir varlık olmaya 

                                                           
  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü, 58140-Sivas. 
  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü, 58140-Sivas. 
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başlayan insanoğlu aynı zamanda çevresel faktörlere de uygun yaşam 

biçimini benimsemeyi bilmiştir.  

Paleolitik dönem resimlerinin yapıldığı mağaraların yaşam alanı mı 

yoksa dinsel mekânlar olarak mı kullanıldığı konusu tam anlamıyla 

açıklığa kavuşturulamamıştır, ancak uygulanan duvar resimleri bu 

dönemdeki bilgi eksikliklerini tamamlamaları açısından da oldukça 

önemlidir (Durukan, 2014). 

2. Paleolitik Dönemde Sanat 

Paleolitik dönem uzun buzul çağlarının yaşandığı ve insanın biyolojik 

- kültürel açıdan değişime uğradığı bir dönemdir. İnsanlık tarihi açısından 

sanatın başlangıcı olarak kabul edilen bu dönem, aynı zamanda soyut 

düşünme kavramı ile simgesel anlatım davranış biçiminin de ortaya çıktığı 

bir dönemdir. Mağara ve kaya sığınaklarının duvarlarına çizilen resimler 

yine bu çağın belirgin özelliklerindendir Orta Paleolitik dönemde işlenen 

minyatür oyuk taşlar ve düğme şeklinde kesilen küçük kemik objeler 

sanata girişin ilk adımları olarak kabul edilir. Orta Paleolitik dönemde çok 

az sayıda bulunan sanat eserlerine karşın Üst Paleolitik dönemde bu sayı 

oldukça artmıştır. Paleolitik dönem sanat eserleri; boyalı resim örnekleri, 

heykelcikler, gravür sanatı ve kabartma eserleri olarak dört ana başlık 

altında toplanır. Her birinin yapım aşamasında farklı teknikler 

gerektirmekte ve bulunduğu coğrafik yapının etkisiyle farklı temalarda 

işlenmektedir. Üst Paleolitik dönem insanları farklı sanat eserleri de ortaya 

çıkarmıştır. Bunlar arasında mağara duvarlarına ve farklı objeler üzerine 

yapılan boyalı resimler, gravür, alçak kabartmalar ile heykeller sayılabilir. 

Dinsel ve büyüsel nedenlerle duvarlara çizilen mamut, geyik, domuz, 

bizon ve yaban atı resimleri bu döneme damgasını vuran eserler 

arasındadır. Paleolitik dönem insanları kalsiyum karbonat, demir oksit, 

mangan oksit gibi elementlerden elde ettikleri beyaz, kırmızı ve siyah 

renkleri kullanarak mağara duvarlarına hayvan figürü resimlerini çizmiştir. 

Paleolitik dönem insanlarına ait sanat eserlerinin izleri “Altamira, Lascaux, 

Chauvet, Karain ve Yarımburgaz mağaralarında görülmektedir. 

3. Altamira Mağarası 

Altamira mağarası İspanya da bulunur. İlk başlarda İspanyol ve yabancı 

uzmanlar resimlerin sahte olduğunu ileri sürerek ilgi göstermemişlerdir. 

Böylece 1910’lara değin resimlerin özgün olmadığı düşünülmüştür 

(http://www.nkfu.com/altamira-magarasi-hakkinda-bilgi/). Mağaradaki 

duvar çizimlerinin MÖ 16.000-11.000 yılları arasında yapıldığı tahmin 

edilmektedir. Altamira ilk keşfedildiğinde, çizimlerindeki detaylı ve renkli 

görünümü nedeniyle doğruluğundan şüphe edilmiş, ancak ilerleyen 

yıllarda Güney Fransa’da benzer mağaraların bulunmasıyla gerçekliği 

kabul edilmiştir. Altamira duvarlarında ki hayvan figürleri içinde özellikle 

bizon (yaban öküzü) dikkat çekmektedir (Resim, 1 ve 2). 
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Resim 1. Altamira, Spain (http://www.talariaenterprises.com/shop-prehistoric-

ancient-goddesses-skulls/). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resim 2. Altamira, Spain (https://whc.unesco.org/en/list/310/gallery/). 

Paleolitik insanı kömür, hematit ve demir oksit ile toprak, yağ ve kili 

bir arada kullanarak çizimlerini renklendirmiştir. Renkler arasındaki ton 

farkları, gölgelendirme ve detaylandırma ile Altamira mağarasındaki 

çizimler teknik becerisi ile dikkat çekicidir. Altamira ve bölgedeki diğer 

mağaralarda, duvar resimlerinin yan sıra araç-gereçler, yemek kalıntıları, 

ocaklar gibi yerleşik hayata dair bulgulara da ulaşılmıştır.  

http://www.talariaenterprises.com/shop-prehistoric-ancient-goddesses-skulls/
http://www.talariaenterprises.com/shop-prehistoric-ancient-goddesses-skulls/
https://whc.unesco.org/en/list/310/gallery/
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Avcı-toplayıcı yaşamın imgesel karşılığı olan bu çizimler, yaygın 

kanıya göre Şaman olarak bilinen büyücü kabile şeflerinin çalışmalarıdır. 

Çizimlerin, avlanma öncesi ve sonrası ayinlerde, totemlerde kullanıldığı 

düşünülmektedir. Tarihin değişik dönemlerindeki konar-göçer 

topluluklarda ve Asyatik kavimlerde de, Şaman inancıyla iç içe geçmiş 

benzer çizimlere-ritüellere rastlanmıştır. Güney Fransa’da bulunan Trois-

Freres Mağarası’ndaki şaman benzeri insan figürü, bu kanıyı 

desteklemektedir (https://ahmetustanindefteri.blogspot.com/ 2015/03 

/cave-art-Altamira-Magarasi.html). 

4. Lascaux Mağarası 

Lascaux’daki mağara resimleri bilinen en eski sanat eserleri arasında 

yer alır. Bu resimler 1940’ta, Orta Fransa’daki Montignac Köyü 

yakınlarında dört çocuğun yanlışlıkla bir mağaraya girmesi sonucunda 

keşfedilmiştir. İçeride 15.000-17.000 yıl öncesinden kalma yaklaşık 1500 

hayvan resmiyle dolu bir dizi oda bulunmuştur (Resim 3 ve 4). 

 

Resim 3. Lascaux, France (http://www.arthistoryarchive.com/arthistory 

/prehistoricart/) 

Tarih öncesinde yaşamış insanlar büyük ihtimalle hayvanları, özellikle 

asıllarına benzer bir şekilde resmederek kontrol altına alabileceklerine 

veya kıtlık zamanlarında onların sayılarını arttırabileceklerine 

inanıyorlardı. 
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Resim 4. Lascaux, France (https://www.smithsonianmag.com/science-nature/cavemen-

were-much-better-at-illustrating-animals-than-artists-today-153292919/). 

Hayvanlar ya ana hatlarıyla çizilmiş ya da silüet olarak 

resmedilmişlerdir. Çoğunlukla bükülmüş perspektif diye adlandırılan, yani 

kafaları yana ama boynuzları öne dönük şekilde gösterilmişlerdir. 

Tasvirlerin çoğu noktalar, doğrusal desenler ve sembolik anlamları 

olabilecek farklı tasarımlar içermektedir 

(https://ekstrembilgi.com/arkeoloji/lascaux-magara-resimleri/). 

5. Chauvet Mağarası 

Güney Fransa’daki Ardèche bölgesinde bulunan Chauvet mağarası ilk 

olarak 1994’te keşfedilmiştir. Bu mağarada, Unesco dünya mirası 

listesinde yer alan mağara duvarlarındaki el baskıları, mağara ayısı, tüylü 

mamut ve farklı büyüklükteki kediler olmak üzere 14 farklı tür hayvan 

çizimleri bulunur (Resim 5). Mağaranın duvarlarından ve zemininden 

alınan kömür örnekleri üzerine radyokarbon (14C) analizi uygulanmıştır.  

Bu analize göre, mağarada iki yerleşim evresi olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

https://ekstrembilgi.com/arkeoloji/lascaux-magara-resimleri/
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Resim 5. Chauvet, France (https://www.npr.org/sections/13.7/2015/05/ 

07/404889280/france-s-fake-prehistoric-cave-art-the-real-thing). 

Yapılan 14C analizine göre mağaradaki ilk insan izleri günümüzden 

37.000 -33.500 yıl öncesine aittir. Bu yerleşim dönemi mağaranın girişine 

düşen bir kaya nedeniyle sonlandığı düşünülmektedir. İkinci insan 

yerleşimi ise günümüzden 31.000 -28.000 yıl öncesi ile tarihlendirilir. Bu 

ikinci insan yerleşimi de ilkinde olduğu gibi, yaklaşık 29.400 yıl önce 

mağaranın girişine düşen kayanın kapatmasıyla bittiği önerilmektedir 

(http://arkeofili.com/chauvet-magarasi-sanilandan-10-000-yil-daha-eski-

olabilir/). 

6. Karain Mağarası 

Yeryüzünde bilinen Paleolitik mağaraların çoğu yalnızca bir dönemi 

temsil ederken denizden yüksekliği 430-450 m olan Karain Mağarası 

(Antalya, Türkiye) Alt, Orta ve Üst olarak kesintisiz bir katmanlaşma 

gösteriyor. Bu katmanlardan elde edilen veriler, özellikle Avrupa ve Yakın 

Doğu arasındaki bağlantılar ve göç yolları hakkında fikir vermesi açısından 

da önem taşır (Resim 6). 
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Resim 6. Karain, Antalya Turkey (https://gezievreni.com/karain-magarasi-antalya/). 

Karain Mağarası’nda ele geçirilen taşınabilir sanat ürünleri ve 

Anadolu’da bilinen en eski insan kalıntılarına ait buluntular ise Anadolu 

sanatının ilk örneklerini oluşturur. Geç Roma-Erken Bizans Döneminde bir 

tapınak olarak kullanılan mağara duvarlarında adak kitabeler ve nişler 

gözlenir (Resim 7), (https://gezievreni.com/karain-magarasi-antalya/). 

 

Resim 7. Karain, Antalya Turkey (http://www.hurriyet.com.tr/kitap-sanat/karaine-unesco-

duzenlemesi-40905913). 

7. Yarımburgaz Mağaraları 

Yarımburgaz mağaraları, İstanbul'un 22 km kuzeybatısında, 

Küçükçekmece gölünün 1,5 km kuzeyinde Kayabaşı-Şamlar Köyü yolu 

üzerindedir. Denizden yüksekliği yaklaşık olarak 15 m ‘dir (Resim 8). 
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Yakındoğu ve Avrupa'nın en eski buluntu yerlerinden biri olan mağara 

aynı zamanda Türkiye'de en eski insan buluntularını içermesi bakımından 

da büyük bir öneme sahiptir. 

 

Resim 8. Yarımburgaz, Istanbul Turkey (http://arkeolojihaber.net/tag/ yarimburgaz/). 

Yarımburgaz Mağarası Orta Pleistosen (730,000-130,000 yılları arası)  

olarak tarihlendirilir. Mağaranın değişik kesimlerinde yapılan kazılarda alt 

Paleotik Çağ'dan Bizans dönemine kadar çeşitli yerleşim alanları 

saptanmıştır. 

8. Paleolitik Dönemde Kadın Heykelcikler: Venüsler 

30.000-20.000 yılları arasına tarihlendirilen, taş, kemik, boynuz fildişi 

ve pişmiş topraktan yapılmış olan kadın heykelcikleri genellikle 

“Venüsler” olarak adlandırılır ve Fransa’dan Sibirya’ya kadar geniş bir 

coğrafik yayılım gösterir. Bu heykelcikler özellikle Orta ve Doğu 

Avrupa’da genellikle, kulübelerde tabana açılmış olan depolama çukurları 

ya da çöp çukurları içinde ve ocakların yakınında bulunmuştur.  

Söz konusu heykelciklerin önceleri hamilelik ve bereket ile bağlantılı 

oldukları düşünülürken, yeni araştırmalar bunların kadınlığın genç 

kızlıktan yaşlılığa kadar olan çeşitli evrelerini temsil ettiklerini, ev bekçisi-

koruyucu ruh, şaman, hayvanlar hakimesi ile ölüm ve yeniden doğuşun 

simgesi gibi çeşitli işlevlere sahip oldukları önerilmiştir. Venüsler kendi 

içerisinde Willendorf, Dolni, Vestonice, Laussel, Lespugue ve 

Brassempouy Venüsü olarak sınıflandırılır. 

Willendorf Venüsü: 11,1 cm boyutundaki Willendorf Venüsü, 1908 

yılında bir işçi tarafından Avusturya’da bulunmuştur. 28.000-25.000 

yıllarında oolitik kireçtaşından yapıldığı düşünülmektedir (Resim 9). 
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Resim 9. Willendorf Venüsü (http://arkeofili.com/paleolitik-donemden-en-etkileyici-

10-venus/). 

Dolni Vestonice Venüsü: 29.000-25.000 yıl önce bulunan eser 11,1 cm 

boyunda, dünyada bilinen en eski seramik eserlerden biridir (Resim 10). 

 

Resim 10. Dolni Vestonice Venüsü (http://arkeofili.com/paleolitik-donemden-en-

etkileyici-10-venus/). 

 Laussel Venüsü: Bir kaya bloğunun dışına mağaraya bakar şekilde 

betimlenmiştir. 42 cm boyunda olup 25.000 yıl öncesine tarihlendirilir 

(Resim 11).  

http://arkeofili.com/paleolitik-donemden-en-etkileyici-10-venus/
http://arkeofili.com/paleolitik-donemden-en-etkileyici-10-venus/
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Resim 11. Laussel Venüsü (http://arkeofili.com/paleolitik-donemden-en-etkileyici-

10-venus/). 

Lespugue Venüsü: Fildişinden yapılan bu Venüs 26.000 yıl öncesi ile 

tarihlendirilir (Resim 12).  

 

Resim 12. Lespugue Venüsü (paleolitik-donemden-en-etkileyici-10-venus/). 

Brassempouy Venüsü: 1892’de Fransa’da Brassempouy’daki bir 

mağarada bulunan bu Venüs 25.000 yıllık öncesine aittir. Bilinen en eski 

insan yüzü betimlemelerindendir olup mamut dişinden yapılmıştır (Resim 

13). 
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Resim 13. Brassempouy Venüsü  (http://arkeofili.com/paleolitik-donemden-en-etkileyici-

10-venus/). 

9. Dünyanın En Eski Müzik Aleti 

2008 yılında Almanya’nın güneyinde Hohle Fels mağarasında yapılan 

kazılar sonucu flüt parçaları bulunmuştur.  Bu flüt parçaları, akbaba ve 

mamut kemiklerinden yapılmıştır 42.000-43.000 ile tarihlendirilen bu 

enstrüman, gelmiş geçmiş en eski enstrüman olarak kabul edilir (Resim 

14).  

 

Resim 14. Flüt (https://evrimhaberleri.com/2012/02/28/dunyanin-en-eski-flutu-35-000-

yillik/). 
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ZAMANIN KURMACA DENEYİMİ: 

KÜRK MANTOLU MADONNA 

 

 

Birsel Sağıroğlu 

   1. Paul Ricoeur ve Zaman 

Bir araştırmada zaman ögesi çözümlenirken anlatının biçimsel 

özellikleri ya da anlatı sınırlarının dışına çıkılarak eserle dış dünya arasında 

ilişki dikkate alınabilmekte, eser dışı yorumlamalarda zamanla ilgili 

saptamaların anlatıda ne anlama geldiği yönünde fikirler ileri 

sürülebilmektedir.  

Zamanla ilgili çözümlemeler zamanın felsefi yönünü açığa çıkardığı 

gibi, eserin öykü zamanı ile bunun eserde ne şekilde ilerlediğini gözler 

önüne serebilir ya da eser dilbilgisel göstergeler bakımından ele alınabilir. 

İlk ayrım Saint Augustinus’tan, Henri Bergson’a, Bergson’dan Paul 

Ricoeur’e kadar birçok filozof tarafından irdelenmiştir. İkinci ayrım 

anlatıbilimcilerin inceleme sahasını kapsarken, son ayrım dilbilimcilerin 

ve üslupbilimcilerin ilgilendiği bir araştırma alanı olarak görülmektedir 

(Dervişcemaloğlu, 2015: 161). Kürk Mantolu Madonna çözümlenirken 

metnin dünyası esas alınmıştır. Wellek ve Waren’in de vurguladığı gibi, 

bazı kuramcılar için romandaki zaman gerçek hayatın zamanı değildir. 

Dolayısıyla roman kişisi, tarihte yaşamış ya da gerçek hayattaki kişiden 

farklıdır. Kişiyi yapan şey, onun için söylenen cümlelerden başka bir şey 

değildir ( 2016: 29). Ricoeur göre de bir metin ustaca biçimlenmişse bu 

örgütlenme şekli, yazarın değil fakat anlatıcının zaman deneyimiyle 

ilgilidir. Örneğin,  Virginia Woolf’un Mrs. Dalloway adlı romanı bilinç 

akışı romanıdır fakat özel bir anlatısal biçimlenişe sahiptir (2012: 188). 

Çözümlemede Ricoeur’nün kuramından yararlanılmıştır. O, zamanla insan 

deneyimi arasındaki ilişkiyi dikkate almış ve akronik yapılı anlatılarla 

ilgilenmiştir. Ricoeur, herhangi bir anlatıda üç mimesis olduğunu iddia 

etmiştir: Mimesis I eylemi temsil etmek dolayısıyla eylemi önceden 

kavramak demektir. Mimesis II, kurmacayla ilgilidir ve kurmacada 

zamanın ne şekilde biçimlendiğini dikkate almaktadır. Mimesis III, 

anlatının dünyası ile okurun dünyası arasındaki kesişmedir  (2011: 127-

128). Ancak romanda zamanın nasıl gerçekleştiğini ortaya koymak 

amaçlandığı için “Mimesis II” incelemenin temel dayanak noktasını 

oluşturmaktadır. “Mimesis II” Aristoteles ve Augustinus gibi düşünürlerin 

fikir ayrılıklarından türetilmiştir. Burada iki temel soru karşı karşıya 
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getirilir: Zaman dış gerçeklik midir yoksa insan ruhuna bağlı bir olgu 

mudur?  

Bilindiği gibi Aristoteles için anlatının odak noktası “eylem”dir. O, 

tutarlılığı olan ve dış gerçekliği yansıtan evren fikrinden hareket etmiştir. 

Aristoteles eylem merkezli ve değişmez değerlere sahip kuramıyla anlatıyı 

sistematikleştirmiştir (Chatman, 2008: 85). Ancak Augustinus eylem 

yerine “zamansallık” kavramını ortaya atmış, kamusal alan yerine insan 

zihnini ön plana çıkarmıştır. Ona göre, zaman insan ruhunun bir parçasıdır. 

O, dış dünyanın mekanik zamanı yerine, ruhun değişken zamanını ön plana 

çıkarmıştır. Augustinus’a göre, bir metin bütün evrene hem yayılır hem de 

onu kapsar. Çünkü zaman Augustinus’a göre ruhun içindedir (Ricoeur, 

2011: 55). 

Ricoeur,  kuramını bu iki düşünürden yola çıkarak oluşturmuştur. Buna 

göre, anlatıda olay örgüsü iki şekilde oluşmaktadır. Aristoteles’te  olduğu 

gibi, olayın gerçekle doğrudan bir ilişkisi olabilir veya Augustinus’un ileri 

sürdüğü gibi, anlatı gerçek yerine insan ruhunu yansıtabilir. Her iki 

durumda da olayların biçimlendirmeleri söz konusudur ve romanın ortaya 

çıkışıyla birlikte olay örgüsü eski anlamından uzaklaşmıştır (2012:16-20). 

Augustinus için zaman dış dünyadan bağımsızdır. Aristoteles ise zamanın 

düzenlenebilir yanını ele almıştır. Aristoteles olay örgüsünün 

biçimlendirilme sürecinde tutarlılık gözetildiği için uyumluluğun 

uyumsuzluğa üstünlüğü ön plandadır. Hâlbuki Augustinus insan ruhunu 

göz önünde bulundurarak, uyumsuzluğun uyumluluğu yalanladığını ileri 

sürmüştür. Ricoeur, Augustinus’un bu anlayışını toparlanma (intentio) ve 

distentio (ruhun yayılması) şeklinde kavramlaştırırken; Aristoteles 

anlayışını mitos (olay örgüsü) ve peripetia (baht dönüşü) karşıtlığıyla ifade 

etmiştir (2011: 27). Ayrıca o, kuramında ruhun gerçekliği bozduğunu, 

anlatıyla bu uyumsuzluğun onarıldığını ileri sürmüş ve ikisi arasındaki 

ilişkiyi açığa çıkarmıştır (Rifat, 2017: 151).  

Kürk Mantolu Madonna’da da çizgiselliğe dayalı fakat anlatıcıların iç 

sesleriyle bölünen bir zaman dikkat çekmiştir. Anlatının zamanı uyumlu 

gibi görünen uyumsuz bir zamandır. Uyumlu bir zamandır. Çünkü nesnel 

dünyanın zamanına benzemektedir yani doğrusaldır. Uyumsuz bir 

zamandır. Anlatıcı iç sesleri bu nesnel zamanı bozmuştur. Böylece öykü 

zamanının kronolojisi ile insan bilinciyle ortaya çıkan akronik yapı bir 

araya gelmiş, roman bu iki zamanın gerilimini gözler önüne sermiştir. 

Makalenin yanıtlanacak temel sorular ise şunlardır: Romanda öznel 

zamanla nesnel zaman arasındaki ilişki nasıldır ve roman zamanın 

biçimlenişi noktasında hangi özellikleriyle dikkat çekmektedir?  

Anlatıda zaman; çerçeve hikâyelerle, tekrarlı ve ayrıcalıklı parçalarla, 

nesnel zamana karşı içsel bir zamanı açığa çıkaran anlatıcı hisleriyle ve 

mekân birliğinin art ardalığına karşı eşzamanlılığı ortaya koyan 



 

421 
 

izlenimlerle açığa çıkmıştır. Zamanın bu biçimlenme şekillerinin her biri 

için başlıklar belirlenmiş ve anlatı bunlara göre çözümlenmiştir.  

2. İç İçe Zamanlar 

Kürk Mantolu Madonna sunduğu zamansal deneyimle yeni bir biçim 

oluşturmaktadır. Romanda iç içe geçen iki hikâye yer almaktadır. İlk 

hikâye anlatıcınındır, ikincisi ise Raif Efendi’nindir. Burada anlatıcının 

birkaç ay süren hikâyesi,  ilk anlatı ya da esas anlatı olarak; Raif Efendi’nin 

özellikle son on yılının anlatıldığı ve 20 Haziran 1933 tarihli hikâye ise 

ikinci anlatı olarak değerlendirilebilir. İkinci hikâye kendi içinde üç 

zamandan oluşmaktadır. İlk zaman Raif Efendi’nin bütün yaşamını 

kapsayan otuz beş yıllık süredir, ikinci zaman son on yıllık süreyi 

karşılarken Maria Puder’le yaşadığı aşkı içine alan birkaç aylık belirsiz 

zaman dilimi üçüncü zamanı oluşturmaktadır. Dolayısıyla ilki anlatının 

odak noktası olsa da ikinci hikâyenin zamanı  daha zengin ve karmaşıktır. 

Anlatıda, anlatıcının baskın olduğu anlatı, “esas anlatı”dır; karakter 

tarafından ortaya konan anlatı ise “iliştirilmiş anlatı”dır. Böyle iç içe 

hikâyelerle romanda zamansal boşluklar yaratılmaktadır. İliştirilmiş anlatı, 

açıklama işlevi görerek, çerçeve anlatının eylem çizgisinin dışında, 

geçmişte gerçekleşmiş olan olaylarla ilgili bilgi sağlayabilir ya da 

iliştirilmiş anlatı,  geciktirme işleviyle çerçeve anlatının sürekliliğini geçici 

olarak askıya alabilir (Jahn, 2013: 58-59). Romanda da anlatıcının Raif 

Efendi’yle karşılaşması ve onun yazdığı defteri okumasına kadar geçen 

birkaç aylık zaman dilimi romanın esas anlatısı olarak görülebilir. Raif 

Efendi’nin tuttuğu defterin okunmasından sonra iliştirilmiş anlatıya geçilir 

ve burada anlatıcı konumundaki kişi Raif Efendi’dir. İkinci anlatıda Raif 

Efendi’nin geçmişi aydınlatılmış ve ilk anlatı durdurulmuştur. Berna 

Moran’ın da vurguladığı gibi, böyle anlatılarda, anlatıcı bakımından da 

birkaç düzey aynı anda kullanılmaktadır. Birinci düzey anlatıda anlatıcı 

öykünün dışındadır, ikinci düzey anlatılarda anlatıcı, birinci anlatıcının 

anlattığı öykünün içinde yer almaktadır. İki düzey genellikle ortak tema ile 

birbirilerine bağlanmaktadır (2011: 278). Ne var ki, romanda birinci 

anlatıcı öykünün içindeki karakterlerden biridir. İkinci anlatıda olayları 

yaşayan ve  anlatan kişi, Raif Efendi’dir ve ilk anlatıcı bu iliştirilmiş 

anlatıda yer almaz. Bununla birlikte iki anlatı kişisinde ön plana çıkan 

“boşluk” ya da “yalnızlık” hissi ile dış dünyayla yaşadıkları çatışma 

dışında tema bakımından bir ortaklıktan söz edilemez. 

 Anlatı, bu iki anlatının aktarımında hem belli bir doğrusallığı yansıtmış 

hem de bu doğrusallığı bozan iç seslerle zamanı yeniden biçimlendirmiştir. 

Eserde iki anlatının zamanı doğrusaldır yani kronolojiktir. İç monologlarla 

kesintiye uğratılmasına rağmen ilk anlatıda sırasıyla anlatıcının işini 

kaybetmesi, eski bir okul arkadaşıyla karşılaşması, iş bulması ve orada 

Raif Efendi ile karşılaşması, Raif Efendi’nin hastalanması üzerine onun 
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evine gitmesi ve defteri okumaya başlaması ve Raif Efendi’nin ölümü 

anlatılmıştır (Ali, 2014: 11-46). Anlatıda eylem ağırlıklı parçalar, uzun 

anlatıcı yorumlarıyla bölünmüş, anlatı yer yer olaydan uzaklaşmış ve olay 

geciktirilmiştir. Sözgelimi,  anlatının başında Raif Efendi şu sözlerle 

tanıtılmıştır:  

“Şimdiye kadar tesadüf ettiğim insanlardan bir tanesi benim üzerimde belki en 

büyük tesiri yapmıştır. Aradan aylar geçtiği halde bir türlü bu tesirden kurtulamadım. 

Ne zaman kendimle baş başa kalsam, Raif Efendi’nin saf yüzü, biraz dünyadan uzak, 

buna rağmen bir insana tesadüf ettikleri zaman tebessüm ettikleri zaman tebessüm 

ettikleri zaman tebessüm etmek isteyen bakışları gözlerimin önünde canlanıyor” (2014: 

11).  

Olay başlamadan yapılan bu anıştırmalardan sonra memuriyetten 

çıkarılışını ve iş aradığını belirten anlatıcı anlatıya hareket kazandırmakta 

ya da iş ararken sözü Ankara’nın sonbaharına getirerek yeniden anlatı 

durdurulmaktadır (2014: 12). Bu yapı, hem esas anlatıda hem de iliştirilmiş 

anlatıda dikkat çekmektedir. 

İkinci anlatıda Raif Efendi’nin çocukluğu, askerlik yılları, İstanbul’da 

Sanayii Nefise Mektebi’ne yazılması, işsiz kalması ve Berlin’e sabunculuk 

eğitimi için gitmesi, bir resim sergisinde Maria Puder’in portresiyle 

karşılaşması, ona olan aşkı, babasının ölümü üzerine ülkeye dönmesi 

süredizimsel olarak aktarılmıştır (2014: 46-160). 

 O, işler düzelince Maria’yı Türkiye’ye getirmeyi planlamaktadır. 

Mektuplaşırlar ve mektubun birinde Maria, kendisine güzel bir haberi 

olduğunu ve bunu Türkiye’ye geldiği zaman söyleyeceğini bildirmiş, sonra 

da ondan haber alamamıştır. On sene bekleyen Raif Efendi ve bu haberin 

ne olduğunu Frau van Tiedemann’la Ankara’da karşılaştığı gün 

öğrenmiştir: Maria on sene önce ölmüş ve geride sekiz dokuz yaşlarında 

bir kız çocuğu bırakmıştır. On seneden beri herkesten kaçan Raif Efendi 

insanlara inanmamakla haksızlık ettiğini düşünmüştür. Maria hakkındaki 

yargısı onu böyle düşünmeye sevk etmiş ve insanları suçlu bulmasına 

neden olmuştur. Anlaşıldığı üzere, anlatıda olaylar kronolojiye 

bağlılıklarıyla dikkat çekmektedir. Ancak anlatının tamamı için böyle bir 

genelleme yapılamaz. Daha önce de söylendiği gibi, anlatıda roman 

kişilerinin bilinciyle yaratılan ikinci bir zaman daha vardır: İçsel ve öznel 

zaman. Öznel zamanlarla anlatının zamanı durdurulmuş, kişilerin 

söylemleriyle daha şahsi bir zaman yaratılmıştır. Kişilerin bu öznel 

zamanıyla anlatının zamanı arasındaki gerilimle de anlatının zamanının 

ritmi açığa çıkmıştır. Sonraki başlıkta bu iki zaman arasındaki etkileşim 

incelenecektir. 

3. Anlatının Öykü ve Söylem Zamanı 

Öykü zamanı Gérard Genette’in vurguladığı gibi, anlatının bütününü 

kapsayan zamandır. Bu zamanın anlatıda ne şekilde kullanıldığı söylem 
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zamanını açığa çıkaracaktır.  Genette, öykü zamanını anlatıdaki saniyeler, 

dakikalar, saatler, günler, aylar, yıllar, şeklinde ölçülebilen süre olarak; 

söylem zamanını satırlar, sayfalar şeklinde ölçülebilen uzunluk olarak 

tanımlamış, bunlar arasındaki ilişkinin metnin hızını ortaya çıkaracağını 

ileri sürmüştür (2011: 85). Dolayısıyla kuramcılar zamanın görünüşüne 

yönelmiş, neyin göründüğünü yani öykü zamanını ve bu görünenin kendini 

nasıl gösterdiğini yani söylem zamanını incelemişlerdir. 

 İlk anlatının birkaç aylık belirsiz bir öykü zamanı, anlatıcı hisleriyle 

bölünmüştür. Burada anımsanan geçmiş yerine sözcelemenin yani anlatıcı 

konuşmalarının eşzamanlılığı dikkat çekmiştir. Çünkü geçmişin 

aktarılması artzamanlıdır, buna karşılık anlatıcının iç dünyasının 

sergilendiği parçalarda öykü zamanına müdahale edilerek, anlatı 

durdurulur ve burada temel zaman “şimdi”dir. Anlatının devamında ise 

kesintiye uğratılan öykü zamanına devam edilir. Anlatıcının iş 

aramasından Raif Efendi’nin defterini okumasına kadar geçen süre peş 

peşe sıralandığı için anlatının ritmi hızlanır. Hareketin arttığı bu parçalarda 

anlatıcı birçok olayı özetleme yoluyla aktarmaktadır: 

 “Bir bankadaki küçük memuriyetten çıkarıldıktan sonra, -bana sadece at haftasına 

yerime adam aldılar- Ankara’da uzun müddet iş aradım. Beş on kuruş param yaz 

aylarını sürünmeden geçirmemi temi etti, fakat yaklaşan kış, arkadaş odalarında, sedir 

üzerinde yatmanın sonu gelmesini icap ettiriyordu… arkadaşlardan habersiz 

tezgâhtarlık için müracaat ettiğim mağazalardan ret cevabı alınca yeis içinde gece 

yarılarına kadar dolaşıyordum.” (2014: 12).  

Anlatıda geçmiş zaman kısaltılarak aktarıldığı hâlde izlenimlerde 

detay artmıştır. Ankara’nın sonbaharı anlatılırken hızlanan öykü ritmi 

birdenbire kesilmiştir. Arkadaşıyla karşılaşmasıyla da anlatının ritmi 

tekrar hızlanmıştır (2014:12-13).  

Raif Efendi’nin kendini tanıttığı ikinci anlatıda da aynı yapı açığa 

çıkmıştır: Hızlı bir öykü zamanını durduran anlatıcının baskın söylemi. 

Mütareke yıllarıyla ilgili izlenimlerde (2014: 47), hayallerin veya Maria 

Puder’e olan hislerin aktarımında aynı yinelemeli yapı dikkat çekmiştir. 

Bu parçalarda geçmişin bugünle buluşturulması ve dondurulması söz 

konusudur. Dolaysıyla bugüne taşınan izlenimlerin, hislerin ve duyguların 

zamanı “şimdi”dir. 

Bununla birlikte roman anlatı tekniği ve akışı bakımından sadedir. 

Anlatıcı şimdiye kadar tanıdığı insanlardan birinin üzerinde bıraktığı tesiri 

okurla paylaşarak içerik konusunda “erken anlatma”ya neden olmuş, 

bundan sonra da sözü Raif Efendi’ye getirerek onu okura tanıtmaya 

başlamış ve her şeyi belli bir sıraya göre anlatmıştır: Bir bankadan 

çıkarıldıktan sonra uzun bir süre iş arayan anlatıcı arkadaşı Hamdi’nin 

şirketinde iş bulur ve orada mütercimlik yapan Raif Efendi’yle 

karşılaşır.Araya karışan olaylarda onun resim yeteneğinden, 

çalışkanlılığından ve alışkanlıklarından bahseder (2014 : 11-24). Raif 
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Efendi’nin tuttuğu defterin okunmasıyla birlikte ikinci anlatı başlar (2014:  

46) . İkinci anlatı Raif Efendi’nin bütün geçmişini getirerek ilk anlatıyla 

birleşmiştir.  

Anlatıcı Raif Efendi’nin hastalandığı için evine gider ve onun isteği 

üzerine çalışma odasındaki kişisel eşyalarını getirir. Onun kişisel 

eşyalarından biri de siyah kaplı bir defterdir. Defterin son sayfası 20 

Haziran 1933 tarihlidir ve “Dün akşam başımdan garip bir hadise geçti ve 

bana on sene evvelki başka birtakım hadiseleri yeniden yaşattı” (2014: 43) 

cümlesiyle anlatıda yaklaşık yirmi dört saatlik bir zaman dilimi ön plana 

çıkarılır. Raif Efendi’nin defteri yakma isteğine karşılık anlatıcı defteri 

okumak ve Raif Efendi’yi daha yakından tanımak için bir gecelik bir süre 

ister. Dolayısıyla üç “öykü zamanı”  anlatıda iç içe geçmektedir: 

Anlatıcının bir gecelik zamanı, defterdeki 35 yıllık zaman ve defterin 

okunmasına kadar geçen birkaç aylık anlatı zamanı. Anlatıda bir “gün”lük 

zaman tek başına anlatı ritmini belirleyen dinamik bir süredir. Ancak üç 

zamansal birim bir çizgi üzerinde ilerleyen ve aynı zamanda bu çizgiyi 

kesintiye uğratan parçalardan oluşmaktadır. Bu nedenle anlatının “söylem 

zamanı”yla ilişkisi daha karmaşıktır. 

Defterde 20 Haziran 1933 tarihinden önceki otuz beş yıl geriye dönüşlü 

olarak anlatılır. “Fakat madem ki bir kere yazmaya karar verdim, her şeyi 

sükûnetle ve baştan anlatmalıyım” (2014: 47) diyen Raif Efendi 

çizgiselliğe bağlı kalarak bu süreyi anlatır.  Çocukluk, askerlik yıllarını, 

kişilik özelliklerini, hayal dünyasını ve sabuncuculuk eğitimi için 

Almanya’ya gittiğini anlatan Raif Efendi, bu zaman dilimlerinde anlatının 

ritmini hızlandırır. Onun söyleminde özetleme yapıldığı için hızlı bir öykü 

zamanı dikkat çekmektedir.  Burada, anlatının zaman bakımından 

sistemini belirleyen şey, roman kişisinin sözcelemeyle yani konuşma 

edimiyle kurduğu ilişkidir. Sözgelimi, anlatıcının Maria Puder’le 

karşılaşması ve onunla yaşadığı aşk ayrıcalıklı birimler olmasına rağmen 

söylem yavaşlar. Maria’yla yaşadığı aşkı anlattığı bölümler daha fazla yer 

kaplamış, söylem zamanının ritmi özellikle betimleyici ifadelerde 

düşmüştür. Ancak anlatıda eylem merkezli bir anlatım da belirgindir. 

 Raif Efendi, Almanya’da bir sene kaldıktan sonra resim sergisine 

gider, orada okuduğu kitaplardan ve kurduğu hayallerden tanıdık gelen 

kürk mantolu bir kadın portresinin önünde durur. Sonraki günlerde aynı 

tabloyu seyretmeye devam eder (2014:48-59). Sonrasında bu portredeki 

kadınla sokakta karşılaşır, Nollendorf Meydanı’nda karşılaştığı kadını aynı 

yerde, aynı saatte bekler ve amacına ulaşır (2014: 67-68). İsmi Maria Puder 

olan kadınla yakınlaşır, babasının ölümü üzerine de yurda döner. Bir süre 

mektuplaşırlar. Kadın ölür fakat Raif Efendi’nin bundan bir süre haberi 

olmaz. Bir tesadüfle Maria Puder’in öldüğünü öğrenen Raif Efendi de ölür. 

Görüldüğü gibi, ikinci anlatıda da eylem merkezli ve çizgisel bir anlatım 

ön plandadır. On yıllık zamanı, neredeyse sırası bozulmadan anlatılır ancak 
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anlatının ritmini belirleyen şey bazı ayrıcalıklı zaman dilimleridir. 

Umberto Eco’ya göre bir yazar, kısa ve özlü bir tonla anlatılan öykülerin 

daha dramatik olduğunu bildiği için yüzeysel olanı yavaş, esas olanı hızlı 

bir biçimde geçebilmektedir. Sancılı bir olay için bekletilen okur, önemli 

olmayan olaylarda zaman kaybetmemektedir (2015: 92). 

 Kürk Mantolu Madonna için aynı sonuca ulaşılamaz. Romanda Raif’in 

Maria’yla yaşadığı birkaç aylık aşkın anlatıldığı sayfalarda anlatının ritmi 

yavaşlarken, diğer zaman dilimleri hızlı bir biçimde aktarılır. Ancak roman 

anlatı tekniği bakımından güç anlaşılır bir metin değildir. İki anlatının da 

sınırları belirlenmeye uygundur ve kendi içinde kronolojiktir. Ne var ki, 

her zamansal birim işlevsel değildir. Örneğin, ilk hikâyede anlatıcının işsiz 

geçen günleri, arkadaşı Hamdi’yle karşılaşması ve iş bulması işlevsel 

olmayan ve okuru oyalayan parçalardır. Benzer şekilde ikinci hikâyede 

Raif Efendi’nin Almanya’daki ilk senesi, pansiyon günleri, aldığı 

sabunculuk eğitimi aynı niteliklere sahip zaman dilimleridir. 

İşlevsel olmayan böyle oyalanmalarda yazar zaman kaybına neden 

olabilmektedir (Eco, 2015: 84).  Bu nedenle ilk anlatının anlatıcısı dışında 

öyküye dâhil olan patron Hamdi, Raif Efendi’nin ailesi ve diğer kişiler 

araya serpiştirilen küçük parçalar olarak görülebilir. Bunlar defter 

okunmadan önce okuru oyalayan öykü zamanına ait parçalardır. Raif 

Efendi’nin anlatısı ikinci anlatı olmasına rağmen anlatının merkezindedir. 

Çünkü anlatının amacı sözü Raif Efendi’ye getirmektir. 

 Sessiz sedasız bu adam, sabahları işe tam vaktinde geliyor, öğle 

yemeğini odasında yedikten sonra akşamları alışveriş yapıp evine gidiyor, 

çalışkanlığıyla dikkat çekiyor (2014:17-19). Çizdiği karikatürden sonra 

anlatıcının dikkatini çeken Raif Efendi merak uyandırmıştır. Onunla ilgili 

gözlemlerini paylaşan anlatıcı, Raif Efendi’nin kalabalık ailesini tek tek 

tanıtmıştır. Raif Efendi’yle yakınlaşan anlatıcı onun bazı günler 

vahşileştiğini, gözlerindeki ifadenin değiştiğini ve böyle zamanlarda her 

türlü yakınlaşmadan kaçındığını belirtmiştir (2014: 34).  Bunlar, Raif 

Efendi için sıra dışı zamanlardır ve o, böyle zamanlarda saatlerce önündeki 

kâğıtları seyretmektedir. Anlatıcı bu zaman dilimlerini şöyle ifade 

etmektedir: “Onun şimdi bütün mesafelerin ve zamanın arkasına çekilmiş olduğunu ve 

oraya kimseyi bırakmayacağını seziyor ve hiç sokulmak teşebbüsünde bulunmuyordum.” 

(2014: 34). Görüldüğü  gibi, Raif Efendi’nin  zamanı  kişisel bir zamandır. 

Nesnel zaman onun alışılmadık davranışlarıyla kesintiye uğratılır. 

Anlatıcının yorumları ise bir tür erken anlatma işlevi görerek, hem merak 

uyandırmakta hem de okuru anlatıya hazırlamaktadır. Anlatıcı okuru 

hazırladıktan sonra da esas meseleye geçer ve anlatının bütünü göz önünde 

bulundurulduğunda şu yapı göze çarpmaktadır: Anlatılacak konu ile ilgili 

olarak erken anlatmaya başvurulur. Sonrasında konuya geçilir, konu 

anlatılırken anlatıcı yorumlarıyla anlatının çizgiselliğ kesintiye uğratılır. 

Değişken zamanlı bu kesintilerden sonra da öykü zamanına devam edilir. 
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4. İç Seslerle Yaratılan Zaman  

 Klasik bir anlatıda karakter tek yönlüdür, karakterin ruhsal özellikleri 

değişmemektedir ve klasik bir anlatının bir insandan çok bir “mitos”u 

temsil ettiği düşünülmektedir. Böyle anlatılarda karakterlerin özellikleri 

yüceltilir ve değiştirilip yorumlanmaya elverişli değildir. Karakterler 

seyredilip hayran kalınmak için yaratılmışlardır. Modern dönemde ise 

kişilikte birlik sağlama düşüncesi terk edilmiştir. Modern romanda kişinin 

iç dünyası vurgulanmıştır (Hauser, 1984: 244). Buna göre, 19. yüzyıl 

romanları “teksesli” romanların yüzyılıdır. Diğer yüzyıllar ise çokseslilik 

çağlarıdır ve 19. yüzyıldan sonra roman değil, “romanlar” vardır (Moretti, 

2005: 308). 

Kürk Mantolu Madonna’da anlatılan şimdi ile anımsanan geçmiş bir 

araya gelmiş, hem zamansal hem ruhsal açıdan anlatı bir derinlik 

kazanmıştır.  Anlatıda Raif Efendi, anlatıcı ve Maria Puder dışındaki 

kişiler sabit özellikleriyle dikkat çekmektedirler. Ancak anlatıcının ve 

kahramanların iç seslerinin aktarımı sayesinde roman çokseslilik 

kazanmıştır. Anlatıcıların iç sesleri anlatı zamanının ritmini belirleyerek, 

anlatılan zamanı geciktirmiştir. Okur öykü zamanını sekteye uğratan 

seslerle yer yer olaydan uzaklaştırılmıştır. Bazen de iç sesler anlatılan olayı 

pekiştirmek ya da okuru anlatıya hazırlamak niyetiyle kullanılmıştır.   

İç monologda anlatıcı kendi bilinci ile kendi dışındaki dünyanın 

bilincini birbirinden ayırmaktadır. Bu teknikle ruhsal alandaki 

“süreksizlik” ön plana çıkarılmaktadır. Geleneksel monologda ise 

düşünceler belli bir mantıksal uyum içinde düzenlenmektedir (Kıran, 2011: 

159-162). İç monologlarla yaratılan süreksizlik bu anlatıda, dış dünyayla 

kahramanların iç dünyası arasındaki mesafeyi açığa çıkarmaktadır. Öykü 

zamanına karışan hisler, iç konuşmalar ve izlenimlerle anlatının öykü 

zamanı ile söylem zamanı arasında bir mesafe yaratılmıştır. İzlenim, 

öykünün çizgiselliğini bozmuş, yatay konumunu arka plana itmiştir. 

Zaman burada genişlemiş ve derinlikli bir görünüme kavuşmuştur. 

Sözgelimi, alışılmışın dışında yapısı ve yetenekleriyle tanıtılan Raif 

Efendi’yle ilgili ayrıntılar, onun hissettikleri, olaylara bakış açısı ile 

anlatıcı izlenimleri anlatı akışını bozmuştur. Maria Puder ise daha çok 

“sahne” tekniğinden yararlanılarak tanıtılmıştır. Bu bölümlerde öykü 

zamanı ile söylem zamanı arasında bir mesafeden söz edilemez. Çünkü 

sahne tekniğinde her iki zaman eşitlenir. 

Raif Efendi dışarıdan sessiz bir adam gibi görünmesine rağmen birkaç 

çizgiyle Hamdi Bey’in bütün özelliklerini ortaya koyabilmiştir. Anlatıcıya 

bunu şu sözlerle ifade etmiştir: “Bu resim bana birdenbire Raif Efendi’yi 

izah etmişti. Şimdi onu sarsılmaz sükûnetini, insanlar ile 

münasebetlerindeki garip çekingenliğini gayet iyi anlıyordum.” (2014: 

23). Anlaşıldığı üzere, anlatı kişileri dıştan sabit özellikler sergilemelerine 
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karşılık iç dünyaları bakımından daha karmaşık kişilerdir. Karmaşaya 

neden olan şey ise anlatıcı yorumlarıdır.  Kamusal zaman bu yorumlarla 

dışlanır. Anlatıcı, Maria Puder ve Raif Efendi dış dünyayla uyumlu gibi 

görünmelerine rağmen çatışan yapıları ve anlatıya müdahaleleriyle 

kendilerine özgü bir zaman yaratmışlardır.  Örneğin, dışardakiler için Raif 

Efendi sessiz, kimseye zararı dokunmayan, yerinden kımıldamayan, her 

gün aynı şeyleri yapan ve konuşmayan “hımbıl”bir adamdır. Tercüme 

yaptığından bile şüphe edilir (2014: 19).  Hâlbuki o, Almanca’yı iyi bilen, 

kitap okuyan,  karikatür çizen ve bu özelliklerini dile getirmeyen biridir. 

Ayrıca onun zamanı yinelemelidir. Birbirine benzeyen günleri, seneleri 

hastalıkları nedeniyle kesintiye uğramaktadır (2014: 21).  

Raif Efendi bilgisine dayanarak maaşının arttırılmasını talep etmemiş, 

bol ücretli işler aramamış bu nedenle diğerlerinin onun hakkında farklı 

düşünmelerine sebep olmuştur. İlk anlatıda Raif Efendi’yle ilgili bu 

bilgiler anlatıcı tarafından verilirken, ikinci anlatıda anlatıcı konumundaki 

kişi Raif Efendi’dir. Dolayısıyla ikinci anlatıda kahraman ve anlatıcı 

özdeşliği vardır, anlatıdaki mesafe doğrudan doğruya kahramanın iç 

sesleriyle yaratılır.    

 Maria Puder ise daha çok diyaloglardan yararlanılarak tanıtılmıştır. 

Raif Efendi aktarılırken anlatıcı devreye girdiği için anlatının doğrusallığı 

bozulmaktadır. Oysa Maria Puder’in iç dünyası sergilenirken söylemle 

anlatı arasındaki mesafe kaybolmaktadır. Çünkü diyaloglar “şimdiki 

zaman”da ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Maria karşılıklı konuşmalarda 

kendini şöyle tanıtmıştır: “Hayır, dostum, hayır, dedi, Birbirimize her zamandan daha 

ziyade uzağız! Çünkü artık bir ümidim yok. Bu sondu…İçimde hep o boşluk var…Daha da 

büyümüş olarak…Demek ki ben böyleyim…Başka türlü olmayı ne kadar isterdim”(2014: 

119). Görüldüğü gibi, bu tür izlenimler anlatıda ikinci bir halka 

oluşturmakta ve anlatının zamanını anlatıcı yorumlarıyla ya esnetmekte ya 

da karşılıklı konuşmalarla eşzamanlı hâle getirmektedir.  

Anlatıda olay örgüsü ile roman kişisinin bilinci iç içe geçerek dış 

dünyanın zamanıyla kişisel zaman birleşmektedir. Karakterin iç dünyasına 

yönelmek aynı zamanda dış dünya ile uyumsuzluğunu da ortaya 

koymaktadır. Dolayısıyla anlatıdaki bu ikili zamansal yapı, anlatıya hem 

bütünlük kazandırmakta hem de kişi ile kamusal zamanı ayrışmaktadır. 

Birinci ve ikinci metnin anlatıcıları gündelik olayları anlatırken eylem ön 

plana çıkarılır ve anlatı ritmi hızlanır. Sonrasında da iç monologlarla kişisel 

dünya sergilenir ve bu kişisellik anlatıya egemen olur. Örneğin, Raif 

Efendi’nin çalıştığı yerde yaşadıkları ya da yaptıkları anlatıldıktan sonra 

anlatıcı “Ben, bütün bu manasız sahne esnasında bana küçük bir nazar atmaya bile lüzum 

görmeyen Hamdi’yi düşündüm.”  (2014: 21) sözleriyle yeni bir zaman yaratmakta, 

sonrasında da Raif Efendi’yle ilgili izlenimlerini aktararak bu kişisel 

zamanı pekiştirmiştir:  
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“Fakat bu sinirli adamın, farkında olmadan, herhangi bir şeyle meşgul olması 

değildi. Hatta dudaklarının alt tarafında, kendinden emin bir tebessümün belirdiğini 

görür gibiydim. Eli kâğıdın üzerinde ağır ağır hareket ediyor ve o, ikide birde durup 

gözlerini küçülterek, önüne bakıyordu. Gördüğü şeyden memnun olduğunu, yüzünü 

saran o belirsiz gülümsemeden anlıyordum.” (2014: 22).  

Benzer şekilde, ikinci anlatıda Raif Efendi sokakta gördüğü iki kişiden 

bahsettikten sonra on yıl önce yaşadıklarını anlatmaya başlamıştır.  

Çocukluğundan başlayarak kendini tanıtmaya başlayan Raif Efendi, 

anlatının ritmini arttırarak eylem merkezli bir anlatımla geçmişini bugüne 

taşımıştır. Çizgiselliğin gözetildiği bu parçalardan sonra olayların 

yaşandığı yere, Berlin’e, sözü getirerek özetleme yapmaya devam etmiştir. 

Almanya’da kaldığı bir seneden sonra bir ekim günü gittiği sergiyi 

anlatmış, bundan sonra da kamusal yani nesnel zaman yerine hislerine yer 

vermiştir: “O andaki hislerimi, bilhassa aradan bu kadar seneler geçtikten sonra, 

anlatmama imkân yok… Bu portrede ne var? O zaman kadar hiçbir kadında görmediğim 

garip, biraz vahşi, biraz mağrur ve çok kuvveli bir ifade vardır.” (2014: 55). İlk anlatıda 

olduğu gibi dış dünya ile anlatıcının dünyası ortak bir mekândaki iki ayrı 

zamanı ortaya koymaktadır. Çünkü okul arkadaşı Hamdi’yle 

karşılaştığında, onun evine gittiğinde anlatıcının hissettikleriyle 

yaşadıkları iki ayrı zamanı karşılamaktadır ve çelişkilidir. Hamdi’nin 

özensiz davranışlarına karşılık anlatıcı ona iç sesleriyle cevap vererek bu 

çelişik yapıyı ortaya koymuştur: “Kendilerine cevap verilebileceğini, münakaşa 

edilebileceğini asla aklına getirmeden, küçük bir çocuğa nasihat verir gibi konuşuyor ve bu 

cesareti hayattaki muvaffakiyetinden aldığım tavırlarıyla göstermekten de hiç 

çekinmiyordu… hayran  hayran ona bakıyor ve bu halimle kendisine daha çok cesaret 

veriyordum” (2014: 15).  Kara kaplı defterin okunmasından sonra da hem iki 

anlatı arasında hem iki anlatıcı arasında bir bütünlük sağlanmıştır. 

5. Artzamanlılığa Karşı Eşzamanlılık 

 Romanda diğer kişilerle anlatıcılar arasında sadece mekân birliği 

vardır ve zaman herkes için aynı anlama gelmez. Çünkü nesnel zamanın 

içinde olanlar ile bu zamanın dışına çıkanlar vardır. Zamanın dışına itilmek 

ise insan “ruh”unun açığa çıkarılmasıyla ilgilidir. Burada ruhun zamanlar 

arasında yayılması, zamanın esnemesi dolayısıyla anlatının yavaşlatılması 

söz konudur. Gerçeklikten kopan bir ruh zaman bakımından özgürlüğüne 

kavuşmuş ve bazı anları, kişileri, hisleri ayrıcalıklı kılmıştır. Ne var ki, 

ruhun yarattığı bu ayrıcalıklı ve esnek zaman Maria Puder dışında diğer 

roman kişilerinde gözlemlenmez. Onların dünyası sabittir, nettir ve 

doğrusaldır.  

Romanın mekânları da diğer roman kişileri gibi anlatıcıyı haklı 

çıkarmaya yarayan yani dolaylı olarak bir işlevi olan parçalardır. Şöyle ki, 

ilk anlatıda anlatıcının okul arkadaşı ve patronu Hamdi’nin, Raif 

Efendi’nin ailesinin hissettikleri değil, anlatıcıların hissettikleri 

önceliklidir. İlk hikâyede Hamdi ‘nin evinde yalnızca anlatıcının 

düşüncelerine yer verilmiştir (2014: 14-15). Çalışma ortamında ya da 
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evinde Raif Efendi’yi tanıtırken yine anlatıcının söylemi ön plana çıkmıştır 

(2014: 21-27). Bu kişiler arasında “tek ses” yani anlatıcının sesi 

algılanmaktadır. Bu nedenle romanda anlatıcı, Maria Puder ve Raif Efendi 

dışındakiler anlatıdaki çatışan zamanları açığa çıkaran parçalar olarak 

değerlendirilebilir. 

 İkinci anlatıda da benzer bir yapı vardır, diyaloglar dışındaki seslerin 

tamamı Raif Efendi’ye aittir. Raif Efendi kendini tanıtırken (2014: 46-50); 

Berlin’de ve pansiyonda geçirdiği günleri aktarırken (2014: 51-54); 

sergide ve Maria Puder’le geçirdiği zamanları anlatırken (2014: 54-62) 

sadece kendi hislerine yer vermiştir. Mekânlar kamusal zamanı temsil 

etmektedir . Anlatıda ön plana çıkan şey,  mekânlarla yaratılan nesnel 

zamanın kişisel zamanla parçalanmasıdır. Romanda anlatıcılar, sadece 

kendi iç dünyalarını gözler önüne sermiş, diğer roman kişileriyle ilişkileri 

ortak mekânlar üzerinden ifade edilmiştir. Mekândaki kişiler tanıtıldıktan 

sonra onlarla ilgili izlenimler açığa çıkarılmıştır. Dolayısıyla mekândaki 

artzamanlılık eşzamanlı izlenimlerle parçalanmıştır. Çünkü mekânlar 

kamusal zamanı haklı çıkaran ve artzamanlı yapılarıyla belli bir zamansal 

ritmi dayatan somut verilerdir, aynı zamanda zamansal bakımdan karşıtlığı 

sergilemeye yani kişileri haklı çıkarmaya yaramaktadır. Nesnel zamanın 

art ardalığına karşı içsel zamanlarla yaratılan bu eşzamanlılık anlatının 

bütününde dikkat çekmiştir. 

6. Tekrarlı Yapılar  

Anlatıda bazı olaylar ya da düşünceler ayrıcalıklıdır. Bunların öncelikli 

olması nedeniyle de anlatıda tekrarlı yapılar açığa çıkmıştır. Bir zorluk 

karşısında kaçan Raif Efendi ile yalnızlığını ön plana çıkaran Maria Puder 

kimseye benzemeyen hâlleriyle eserde dikkat çekmektedirler. Onların 

diğerlerine benzememesi hem ikisini bir araya getirmiş hem de yinelemeli 

bir söylemi ortaya çıkarmıştır. Maria Puder kendini şöyle tanıtmıştır: “Bütün 

dünyada yalnızım…Küçükten beri…” (2014: 77); “Ben böyleyim işte, ben garip bir 

kadınım” (2014: 81); “Ben dünyadan ziyade kafamın içinde yaşayan bir insanım” (2014: 

92). Benzer hisler Raif Efendi tarafından da sarf edilir: “Ben ise ömrüm boyunca 

insanlardan hep uzak kaldığım ve onlar tarafından pek rahatsız edilmediğim için kimseye 

kızdığım yoktu. Beni kemiren sadece büyük bir yalnızlık hissiydi” (2014: 94). Bununla 

birlikte Raif Efendi’nin Mari Puder’in portresine bakarken hissettikleri, 

onun için yaptıkları, kadının kürk mantosu ve Maria Puder’in kendisi 

yinelemeli parçalar olarak dikkat çekmektedir. Sözgelimi, kadının 

resmiyle karşılaşması Raif Efendi için yeni bir zaman yaratmaktadır. 

Birkaç hafta ile bütün ömrünü karşılaştıran Raif Efendi, iki zaman dilimini 

eşitler (2014:86).  Raif Efendi,  her fırsatta “tekrar” serginin yolunu tutmuş 

ve bu durum günlerce sürmüştür. Dolayısıyla onun eylemlerinde yineleme 

yani döngüsellik vardır ve bu yapı şu cümlelerinde açığa çıkmaktadır:  

“Her gün daima öğleden sonra oraya gidiyor, koridorlardaki resimlere bakıyormuş 

gibi ağır ağır, fakat büyük bir sabırsızlıkla asıl hedefine varmak isteyen adımlarımı 
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zorla zapt ederek geziniyor; rasgele gözüme çarpmış gibi önünde durduğum Kürk 

Mantolu Madonna’yı seyre dalıyor, ta kapılar kapanıncaya kadar orada bekliyordum.” 

(2014:59).  

Maria Puder’le ilk defa karşılaştığı Nollendorf Meydanı’na her gün 

gitmesi, kadının her gün aynı saatte buradan geçmesi ve kadının çalıştığı 

gazinoya aynı saatlerde gitmesi anlatıdaki diğer tekrarlı eylemlerdir (2014: 

67-69). Ayrıldıkları dönemde de aynı yinelemeli zamanlar vardır: Raif 

Efendi üç gün üst üste Atlantik’in önünde onu beklemiştir. Hastalığı 

sırasında da her gün onu hastanede ziyaret etmiştir (2014: 126-129). 

Daha önce de âşık olan ve bu aşktan kaçan Raif Efendi, uzak geçmişi 

ile yakın geçmişi arasında bağ kurmuştur.  Burada eylem odaklı değil fakat 

söylem düzeyinde bir yineleme dikkat çekmektedir. Raif Efendi,  sırrının 

açığa çıkmasından korktuğu için hiçbir kadının gözlerine bakamamış, 

sadece hayallerinde aşkı yaşatmıştır. Ancak resimdeki kadınla birlikte o da 

değişmeye başlamıştır (2014: 58-59). Raif Efendi çocukluğunda beri ilk 

defa hayatın boşluğundan sıyrılmış ve hayata bakış açısı değişmiştir. 

Dolayısıyla Maria Puder’e kadar zaman Raif  Efendi için tekrara dayalı bir 

zamandır. Maria’dan sonra donmuş ve sabit bir zaman ön plandadır ve 

burada temel zamansal birim “şimdi”dir. Artık günler Raif Efendi için aynı 

şekilde geçmeyecektir. Dolayısıyla yaşadığı aşkla birlikte roman kişisinin 

hayatının ritmi yani döngüsü değişmiş, birbirine benzeyen günler yok 

olmuştur.  Yaşadığı aşk, zamanı dondurmuş, onun hislerinde tekrara yol 

açmıştır. Bununla birlikte ikisi de hayatlarını değiştirecek insanı aramıştır, 

“boşluk” hissi bu birkaç aylık zaman dilimi içinde Raif Efendi’de yok 

olurken Maria Puder’de bu his yok olmaz. Maria için geçmiş de bugün de 

birbirine benzemektedir.  Dolayısıyla zaman, birinde bir süre için 

iyileştirici bir ögedir, diğeri için büyük bir değişiklik yaratmadığı için 

yinelemelidir.  Çünkü Maria Puder, Raif’i uzun bir süre sevemez, Raif 

Efendi de ona hak vererek hiçbir zaman sevilmediğini itiraf eder. Maria 

Puder hastalandıktan sonra tekrar yakınlaşırlar ve Raif Efendi’nin ülkeye 

dönmesiyle yeniden uzaklaşırlar. Görüldüğü gibi, roman kişilerinin 

eylemlerindeki zik zaklı yapıda da döngüsellik yani tekrar vardır.  Roman 

kişileri bu eylemlerle her defasında başa dönerler.   

Hislerin yinelemeli yapısı ise Raif Efendi’nin şu sözlerinde açığa 

çıkmıştır: “Her defasında yüzünde yeni ifadeler, git gide kendini belli eden bir hayat 

görür gibiydim” (2014: 56).  Bir başka yerde de “kadın aramızda dolaşmakta, siyah ve 

derin gözlerini toprağa veya karşısındakine çevirmekte, alt dudağı biraz büyükçe olan 

ağzını açarak konuşmakta, hülasa yaşamaktaydı. Onu herhangi bir yerde görmek mümkün 

olabilirdi…” demektedir (2014: 58). Maria Puder’i sokakta gördüğünde benzer 

sözler dikkat çekmiştir: “Bu oydu. Bir an kadar gördüğüm yüzü, sisli kafamda bir 

şimşek gibi çakmıştı. Bu, yabankedisi kürkünün içinde, soluk yüzü, siyah gözleri ve uzunca 

burnu ile sergide gördüğüm resmin ta kendisi”(2014: 63).  Maria Puder sebepsiz yere 

çekip gittiğinde bile Raif Efendi’nin onun hakkındaki hisleri 

değişmemiştir. Eskiye dönmek istemeyen Raif Efendi, yaşadığı müddetçe 
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her yerde ve herkeste onu aramıştır (2014: 123). Bu nedenle ayrılıktan 

sonra roman kişisinin eylemler i ve hisleri tekrarlıdır.  Sonuç olarak, 

yinelemeli anlatım hem eylem düzeyinde hem de söz düzeyinde anlatının 

zamanını durdurmaktadır. Anlatının tekilci olaylarıyla yaratılan doğrusal 

öykü zamanı yeni bir boyut kazanmaktadır. Öykü zamanının arasına 

sıkıştırılan bu tür yinelemelerle insana özgü zaman açığa çıkmaktadır.  

7. Nesnel Zamanın Karşısında 

Raif Efendi ile Maria Puder’in zamanı  nesnel zamanın dışında bir 

zamandır. Anlatıda olayların onların iç dünyalarına ne şekilde yansıdığı ön 

plana çıkarılmıştır. Dolayısıyla nesnel zamanın somut mekânları değil, 

anlatıcıların ruhu mekân işlevi görmektedir. Raif Efendi, alatıcı ve Maria 

Puder nesnel zamanın karşı kutbunda yer almaktadırlar. Kaldı ki, resmi 

zamanla uyum içinde olan diğer roman kişileri onlar tarafından 

olumsuzlanmaktadırlar.  

Kürk Mantolu Madonna esasında Raif Efendi’nin zamanını ele 

almaktadır. Diğer roman kişileri onunla ilişkilidir fakat daha yüzeysel 

parçalardır.  İki anlatının yer aldığı romanda anlatıcı Raif Efendi’nin 

deneyimini yansıtmak için vardır. Onun deneyimini somutlaştıran diğer 

şey ise kendini anlattığı defterdir. Saatlerin zamanının dışına çıkan Raif 

Efendi, iç dünyasıyla daha karmaşık bir zaman yakalamıştır. İnsan 

bilinciyle “an”a bağlı bir zaman yaratılmıştır. 

 Raif Efendi diğerleri ile kendisini karşılaştırır. Ona göre, her insan nasıl 

yaşamaları gerekiyorsa öyle yaşıyor, görevlerini yapıyordu. Oysa ruhu onu 

bir ağaç kurdu gibi kemirmektedir.  Ruhu, dingilden fırlayarak boşa 

yuvarlanan araba tekerleği gibidir ve dünyanın en gereksiz adamıdır. 

Yeryüzünün ona ihtiyacı yoktur (2014: 124). İlk anlatıda Hamdi, Raif 

Efendi’nin ailesi, çalışma arkadaşları; ikinci anlatıda pansiyondakiler, 

gazinoya gelenler dolayısıyla Raif Efendi ve Maria dışında herkes 

kötülenmekte ve tekdüzelikleriyle  dikkat çekmektedir. Çünkü diğerlerinin 

zamanı anlatıcılar tarafından aktarılan, dış dünyaya ait bir zamandır ve 

kişiler belli özellikleriyle tanıtılır, onların iç dünyaları hakkında hiçbir bilgi 

verilmediği için  onların doğrudan doğruya nesnel zamanın parçaları gibi 

algılanmalarına neden olmuştur. Buna karşılık, Raif Efendi’nin zamanı 

daha karmaşıktır. Daha önce de söylendiği gibi, Maria Puder’den sonra o, 

yeni bir zaman keşfetmiştir.  

Maria’lı günler yani dört beş aylık bir zaman bütün zamanları gölgede 

bırakan ayrıcalıklı ve yinelemeli özelliklere sahip öznel bir zamandır. 

Nesnel zaman ilerler ancak bu nesnel zaman anılarla durdurulur ve öykü 

zamanın akışına ara verilir. İkisinin geçmişi belli aralıklarla sunulduğunda 

dış dünyanın zamanı ön plana çıkar. Açıklama işlevi gören böyle 

zamanlarda okur, Raif Efendi ve Maria Puder’in yakın geçmişi hakkında 

bilgilendirilir. Ancak anlatıda hem uzak hem yakın geçmiş özetlenerek 
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verildiği hâlde anlatının esas zamanı “şimdi”dir. Bütün zamanlar şimdiye 

eklenerek aktarılır. Geçmiş şimdiye taşındığı için söylemin şimdisi 

genişlemiştir. Bazı eylemler, hisler ve izlenimlerle de anlatı zamanı hem 

kişiselleşmiş hem de tekrarlı zamanların açığa çıkmasını sağlamıştır.  

Örneğin, ayrılıktan sonraki beş günü anlatan Raif Efendi, nerelere gittiğini, 

neler düşündüğünü ve neler yaptığını anlatmıştır (2014: 132).  Benzer 

şekilde, Maria’yla bir araya geldikten sonra da her gün aynı işlerle meşgul 

olan Raif Efendi, öğleye kadar sabun fabrikasına gidiyor, öğleden sonra  

Maria Puder’e kitap okuyor ve dışarıda gördüklerini aktarmıştır (2014: 

134).  

 Zaman Maria ve Raif Efendi için farklı anlamlar taşımaya başlamıştır. 

Raif Efendi’nin zaman hakkındaki görüşleri de nesnel zamanın 

dayatmacılığına karşı bir tepki olarak değerlendirilebilir. Sözgelimi o, 

yılbaşı kutlanmaları üzerinden zaman algısını şöyle ortaya koymuştur: 
“ömrümüzü senelere ayırmak insan uydurması… İnsanın ömrü doğumdan ölüme kadar 

uzanan tek bir yoldan ibarettir ve bunun üzerinde yapılan her taksimat sunidir.” (2014: 110). 
Raif Efendi, zamana yapılan müdahalelere karşı çıkarak, nesnel zamanı 

dışlamıştır. Ne var ki, nesnel zamandan tamamen uzaklaşmak mümkün 

değildir. Raif Efendi de bunu itiraf etmiştir. Diğerleri gibi yılbaşında 

eğlenmek, gezmek ve dans etmek istemektedir. Yılbaşı gecesinin özel bir 

anlamı da vardır, bu gün ikisinin ayrıldığı gündür ve birbirilerini 

görmedikleri bu zaman diliminde Raif Efendi hayatında büyük bir boşluk 

hissetmiştir. Dolayısıyla bu beş günlük zaman, dış dünyanın zamanına 

benzememektedir. Zaman onun için durmuştur. Çünkü Raif Efendi hiçbir 

şey yapmamıştır (2014: 130). Dolayısıyla hem ayrılık günleri hem bir 

araya geldikleri günler nitelik olarak aynı özelliklere sahiptir. Bu kritik 

günlerin zamanı “şimdi”dir ve bu zaman diliminde geçmiş, gelecek yoktur, 

“an”lar vardır. Aşk, sabit ve donmuş bir zamanı temsil etmektedir. 

Günlerin birbirinden farkı yoktur (2014: 137). Ondan ayrı kaldığı zamanlar 

ise Raif Efendi’ye göre “korkunç derecede uzun” görünmektedir (2014: 

136). 

Yaklaşık iki yıl Almanya’da kalan Raif Efendi’nin Türkiye’ye 

dönmesi, işleri toparlaması gerekmektedir. Maria Puder de Prag’a gider. 

Kadına yolculuk öncesi eşlik eden Raif Efendi yan yana bulundukları 

zamanın durup kalmasını ve asla bitmemesini istemektedir. Gitme vakti 

gelince de zaman yine onun ifadesiyle korkunç derecede çabuk geçmiştir. 

Yirmi dakika Raif Efendi için “bir saniye” kadar kısa bir zamanı 

karşılamaktadır (2014: 140). Babasının ölümünü bildiren telgraftan sonra 

bu birkaç ay süren donmuş zaman sona ermiş, “bu avuç içi kadar kâğıt” 

her şeyi alt üst etmiştir. Raif Efendi’ye ait olduğu zamanı hatırlatmıştır: 

Nesnel zamanı (2014: 138). Bu nedenle kadın gittikten sonra zaman 

sıkıcıdır ve o, bu günlerde eniştelerin alaycılığına, ablalarının 

yabancılaştığına ve annesinin zavallılaştığına tanık olmuştur. Zaman onun 

için eskisinden çok daha acı vericidir. Anlaşıldığı üzere, zaman, Raif 



 

433 
 

Efendi’ye özgü bir zamandır. Mutluluk anlarının zamanı hızlıdır. 

Kadından ayrı kaldığı günler geçmek bilmeyen sıkıcı zamanlardır, beraber 

oldukları zamanlarda ise sadece anlar vardır.  

Frau van Tiedemann’la karşılaştıktan sonra yaşadıklarını kara kaplı 

defterle bugüne taşıyan Raif Efendi, “yirmi dört saatten biraz fazla bir 

zaman” aracılığıyla özellikle son on senesini aktarmıştır (2014: 157).  35 

yaşında olan Raif Efendi,  Maria’yla geçirdiği birkaç aylık zaman kadar 

yaşadığını düşünmektedir. Dolayısıyla anlatıdaki ayrıcalıklı zaman 

Maria’yla geçirdiği zamandır. Onu sergide görmesinden sonra yeni bir 

zaman yakalayan Raif Efendi bu anları sık sık hatırlamış ve bu kısa zamanı 

her şeyin üstünde tutmuştur. Maria’dan sonra yaşamamış, bütün hislerinin 

bir yabancıya ait olduğunu düşünmüştür (2014: 158). Her ikisi için hayat 

“ölüm”le sonuçlandığı için zaman “ölümcül”dür ve bu ölümcül zaman ikisi 

için ortaktır.  

8. Sonuç 

Kürk Mantolu Madonna,  kendine özgü bir “zaman”ı açığa çıkarmıştır. 

Zamanın biçimlenmesinde etkili öge anlatıcının ve roman kişilerinin 

bilincidir. İki hikâyeden oluşan anlatıda eylem odaklı ve belli bir 

kronolojiye dayalı olaylar, roman kişilerinin iç sesleri ve diyaloglarla 

parçalanmıştır. Bu zaman uyumsuzluğu,  öykünün zamanı ile söylemin 

zamanı arasında gerilime neden olmuştur. İlk anlatıdaki birkaç aylık öykü 

zamanı ile ikinci anlatıdaki otuz beş yıllık öykü zamanı öncelikli 

konumdaki bazı parçalar nedeniyle durdurulmuştur.  İç içe hikâyeler 

dışında iç içe geçen zamanlarla anlatıda uyumlu gibi görünen uyumsuz bir 

zaman elde edilmiştir. Kronolojik bakımdan ortaklık diğer zamanlarla 

yaratılan durağan ve yinelemeli zamanlarla bozulmuştur. Zaman anlatıda 

dış dünyanın yani kamusal alanın zamanı değildir, şahsileştiği için de 

çelişiktir. Art zamanlı öykü düzlemi, ya anlatıcıların iç sesleriyle ya da 

Maria Puder’in diyaloglarıyla eşzamanlı bir hâl almıştır. Dolayısıyla 

anlatıda, bütünlüklü ve sıralı zaman yerine eşzamanlı ve tekrarlı söyleme 

dayalı bir söylem açığa çıkmıştır. 

Tekrarlı yapılar hem olayların hem de izlenimlerin aktarımında ön 

plana çıkmıştır. Böylece öykünün zamanının yatay konumu, izlenimlerin 

dikey konumuyla genişlemiş ve anlatı, zaman bakımından birkaç katmanı 

bir araya getirmiştir. Anlatının ayrıcalıklı kişilerinin ayrıcalıklı zamanları 

diğer roman kişileriyle onların kamusal zamanı arasındaki farkı ortaya 

koymuştur. Nesnel zamanın tekdüzeliği bu ayrıcalıklı zamanlarla yeni bir 

boyut kazanmıştır. Çünkü zaman herkes için aynı anlama gelmemektedir. 

Anlatıda mutluluk zamanları ile ayrılık zamanları kendine özgü zamanlar 

yaratmıştır. Geçmek bilmeyen ayrılık zamanları ile çabucak geçen 

mutluluk zamanları bu ayrımı gözler önüne sermiştir. Anlatıda mekânlarla 

yaratılan nesnel zamanın birliği, bu göreli zamanlarla başka bir anlam 
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kazanmıştır. Mekânın sıralı zamanı ileriye doğrudur, ancak roman 

kişilerinin zamanı bu akışın karşısında yer alan ve anlatıya şimdiyi dayatan 

bir zamandır. Nesnel zamanın yok ediciliği bu göreli ve öznel zamanlarla 

yeni bir kimlik kazanmıştır. 
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                                                                               “Bilgi güç 

 demektir.” Francis Bacon                                                                                                                         

1. Giriş         

Bilgi, malumat veya haber insanların eskiden bu yana en çok ihtiyaç 

duyduğu varoluş dayanaklarının başında yer almıştır. Zira insan bir yandan 

kendisine, diğer yandan cinslerine ve de yaşadığı yakın ve uzak çevreye 

dair anlamlandırmayı ancak bilgi/malumat/haber üzerinden 

şekillendirebilmiştir. Bu bağlamda bilgi ve buna bağlı olarak haber, insanın 

dünyada yaşam sürebilmesi adına onu harekete geçiren motor güçtür. Hiç 

kuşkusuz insana ait olan bu biricik durum onun “akletme” kapasitesinden 

ileri gelmektedir. Bir diğer ifade ile insanları diğer varlıklardan ayıran ve 

onu bu dünyada mümtaz konuma yerleştiren temel dinamik düşünme 

yetisidir. İnsanın eşref-i mahlukat olarak nitelendirilmesi de işte bu 

özelliğinden ileri gelmektedir. İnsanların kendileri ve yaşadıkları çevreye 

dair anlamlandırmaları tarihsel kategoride farklılıklar göstermiştir. Bilgi 

veya haber insanların ihtiyaç ve sosyalleşme kapasitelerine bağlı olarak 

günümüze doğru artarak devam eden bir eğilim göstermiştir. Bir başka 

ifade ihtiyaçların azlığı veya çokluğu (ihtiyaç kapasitesi) inanların bilgiye 

olan yönelimlerini tetikleyen başat faktörlerden biri olmuştur. Mesela 

avcılık ve toplayıcılık devrinde yaşayan insanların yaşam döngüsü iptidai 

olarak yeme, barınma ve güvenlik üçgeninde sıkıştığından ötürü bu 

insanların bilgi ile olan bağlantısı deneme yanılma yöntemiyle kazanılan 

dar çerçevedeki malumatlardan ibaret kalmıştır. Bu dönemde yaşanılan 

coğrafyanın fiziksel anlamda dar oluşu, insan sayısının az olması ve 

insanların komün olarak hayatlarını idare etmeleri, bilginin salınım ve 

yayılmasının şahitlikler ve muhataplıklar üzerinden işlemesini sağlamıştır. 

Dolayısı ile o dönemin özel alanı veya kamusunda dolaşıma giren bilgiler 

üzerindeki dezenformasyon veya mizinformasyon (haberi gizleme) oranı 

günümüz modern dünyasına kıyasla yok denecek kadar minimal düzeyde 

seyretmiştir. Yerleşik hayata geçilmesi ile başlayan süreçte (bu asamda 

tarım toplumu önemli bir milattır), insan sayısının artması, ekonomik 

hayatın çeşitlenmesi, farklı toplulukların/ırkların ortaya çıkması, 

kültürel/dini/siyasal çeşitlilik, farklı coğrafya ve toplumların keşfi gibi bazı 
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başat faktörlerin etkisiyle insanların bilgi ile olan irtibatları veya ona 

bağımlılıkları da artmıştır. Bahsi geçen tüm katmanların meydana gelmesi 

insanın çevre üzerindeki ilgisi veya tahakkümü/çevrenin insanı zorlaması 

neticesinde bir çıkış noktası olarak bilgiye olan aşırı ihtiyaç insanın bilgi 

ile çok yakın bir ünsiyet kurmasına vesile olmuştur. Bilgi eski devirlerde 

emtiayı yani maddeyi anlamlandırmak veya onu tanımak adına insana 

yardımcı bir enstrümanken zamanla bilgi bizatihi emtiaya dönüşerek alınıp 

satılan bir ticaret ürününe dönüşmüştür. Kaba hatlarıyla ele alınacak olursa 

insanların bilgi dolayısı ile haberle olan ilişkisi ve bunu hayatlarına tatbik 

etme süreci tarihsel olarak mağara duvarlarına çizilen figürlerle başladığı 

söylenebilir. Duman, tamtam, renkli iplikler, güvercinler, ulaklar en eski 

bilgi ve haberleşme araçları olarak kadim uygarlıkların kullandıkları 

yöntemlerin başında yer almıştır. Sümerlerin M.Ö. 2550’de yazıyı 

keşfetmesi ile birlikte çivi yazısı bilgide bir devrim olarak öne çıkmış, kil 

tabletler üzerine işlenen bilgiler de başka önemli bir aşama olarak önem 

kazanmıştır. Papirüs ardından parşömen ve son olarak da kâğıdın icadı eski 

devirlerde bilginin kalıcılığı, insanlara ulaşması yani kitleselleşmesi adına 

kıymetli adımlar olmuştur. Avrupa’da Orta Çağ’ın ardından meydana 

gelen ve temelini teşkil eden Coğrafi Keşifler neticesindeki Rönesans ve 

Reform hareketleri bilgi ve haberin hem niceliğini hem de niteliğini 

değiştirmiştir. Matbaanın 15.YY’daki icadı birlikte haberin ve bilginin 

belli zümrelerin tekelinden çıkarak kitleselleşme dönemi başlamıştır. 

Matbaanın icadı ile ilgili bahsedilmesi gereken en önemli özelliklerden biri 

de kilisenin Hristiyanlık öğretisi üzerindeki baskın konumunun büyük 

oranda törpülenmiş olması ve İncil ile ilgili öğreti üzerindeki etkinin tedrici 

olarak sivil inisiyatifin etkisine geçmiş olmasıdır. Avrupa’da artan refah, 

sermaye birikimi üretim odaklı olarak Sanayi Devrimi’ne kapı aralamış ve 

bununla birlikte bu dönemde kentleşme olgusu önem kazanmıştır. 

İnsanların köyden kente geçişi ile birlikte artan haber açığı ve ihtiyacı başta 

olmak üzere haberin ekonomik ve siyasi emtiaya dönüşmesi ile ilk 

gazetelerin ortaya çıktığı dönemler olmuştur. Kitle İletişim Araçları 

özelinde ilk haber mecrası gazeteler olmuştur. Teknolojinin gelişmesine 

paralel olarak Radyo ve ardından gelen Televizyon konvansiyonel 

çizgideki iletişim mecraları olmuştur. İkinci Dünya Savaş’ını takip eden 

yıllarda bir yandan bloklar arası Soğuk Savaş dönemi başlamış diğer 

yandan da bu siyasal rekabetin yanı sıra Liberal öğretilerin 

mihmandarlığında akla gelecek her türlü sınırın ortadan kalkması şeklinde 

tarif edilen Küreselleşme cereyanı başlamıştır. Küreselleşmenin elbette ki 

motor gücünü teknolojinin gelişmesine koşut olarak bilişim sektöründeki 

devasa atılımlar teşkil etmiştir. Burada önce çıkan unsur ise hiç kuşkusuz 

dünyayı birbirine sanal olarak bağlayan internet teknolojisi olmuştur. 

Bilgisayar teknolojisi ile paralel gelişen internet, tüm dünyada eskiye ait 

olan hemen hemen tüm pratiklerin üzerine çizgi çekerek sanal veya 

artırılmış gerçeklik ekseninde yeni anlayış ve pratikler ihdas etmiştir. 
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Dünyanın artık eski dünya olmadığı ve iletişimin de buna bağlı olarak 

geleneksel anlayışlardan alabildiğince sıyrılıp yeni dinamikler üzerinden 

şekillendiği bir dijital devrime evrilmeye başlamıştır. Bu devrimden 

etkilenen sektörlerin başında Küreselleşmenin hem taşıyıcısı hem de 

meşrulaştırıcı gücü olan iletişim sektörü, bir başka ifade ile haber ve bilgi 

kanalları olmuştur. Konvansiyonel medyanın klasik enstrümanları olan 

gazete, radyo ve televizyonlar tamamen ortadan kalkmamış olsa da 

internetin devreye girmesi ile birlikte etkinlik bağlamındaki önemi yara 

almıştır denebilir. Konvansiyonel medya araçları ile başlayan haber ve 

bilgi üzerindeki tekelleşme olgusu küresel boyutta yayılan internetle 

birlikte gevşemiş fakat bu yeni dönemle birlikte başka önemli bir sorun 

olan haber/bilgi üzerindeki manipülasyon/dezenformasyon sorunu ortaya 

çıkmıştır. Diğer bir ifade ile bilginin önündeki barikatların kalktığı yeni 

medya döneminde bilginin niteliği veya hakikati ile ilgili temel sorunlar 

baş göstermiştir. İnternetle birlikte başlayan bu yeni döneme dair 

isimlendirmelerde “dijital devrim”, “data imparatorluğu”, “dijital 

diktatörlük” hatta “Dataizm” gibi ideolojik ve dini kavramlar kullanılmaya 

başlanmıştır. Bilginin gücünü vurgulamak adına ortaya atılan bu kavramlar 

aslında bir gerçekliğe işaret etmektedir. Yuval Noah Harari, konuya 

otoritenin tarihsel anlamdaki salınımı üzerinden değinerek otoritenin 

kaynağının uzunca bir dönem tanrı kelamı yani kutsal kanunlar olduğunu 

Orta çağ sonrası Avrupa’daki gelişmelere işaretle de ikinci dönemin birkaç 

yüzyılla sınırlı olacak şekilde insana geçtiğini ve son olarak bu yönetme 

gücünün yavaş yavaş insanlardan algoritmalara kayacağını iddia etmiştir. 

Harari, “Nasıl ki kutsal otorite yeniden dini mitolojiler, insan otoritesi de 

liberal anlatı aracılığı ile meşrulaştırıldı, gelecek teknolojilik devrim de 

büyük veri algoritmalarının otoritesini meşrulaştırıp bir yandan da 

bireysel özgürlük kavramının temelleri çürütülebilir” (Harari, 2018: 59). 

Diyerek bir bakıma liberalizm, düşüncesini bina ettiği birey ve bireysel 

özgürlükleri bu yeni dönemle birlikte kendi elleriyle nasıl boğmaya 

çalıştığını iddia etmiştir. İnternetle birlikte başlayan dijital yayıncılık, 

dijital bilgi dönemi yukarıda da bahsedildiği gibi bilginin önündeki 

engelleri kaldırırken diğer yandan bilgiye konulan barikattan daha önemli 

soru olan bilginin sahihliği sorununun bizatihi kendisi olmuştur. 

Günümüzde bilginin çokluğu nicelik olarak bir avantaj gibi görülse de bu 

büyük bilgi datasının içerisinde nitelikli veriye ulaşmak “bilgi dedektifliği” 

diyebileceğimiz bilgi üzerinde hassas iz sürme kadar zorlu bir aşamaya 

ulaşmıştır. Bilgi dolayımındaki bu sorunsal bir yandan özgürlükler 

ekseninde birey ve kitlelerin kitle iletişim araçları vasıta isle doğru ve 

dengeli haber alma yönündeki hakkını kısıtlarken, diğer yandan kamuya 

yayılan bağlamından koparılmış bu tarz bilgi veya haberlerin toplumsal 

kargaşaya neden olacak şekilde, siyasal ve sosyal işleyişi erozyona 

uğratma tehlikesi taşıdığı dünya çapında yaşanan örnekleriyle 

görülmüştür. 
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Bu çalışma dijital ortamda kontrolsüz ve kuralsız bir biçimde yayılan 

bu tür haberlerin önüne geçmek adına, birey ve toplumun doğru ve tarafsız 

haber alma hakkı için oluşturulmuş olduğu iddia edilen sitelerden biri olan 

www.teyit.org sitesinin çalışma prensipleri üzerinde şekillendirilmiştir. 

Bir başka ifade ile bu sitenin sanal ortamda “serseri mayın” gibi dolaşıma 

giren ve doğruluğundan şüphe duyulan haberlerle ilgili nasıl bir metodoloji 

takip ettiği, bilgiye dönük ihbar mekanizmasında nelere dikkat ettiği, 

haberi ne tür süzgeçlemelerden geçirdiği gibi konuları ele almıştır. Bu 

bağlamda çalışma dört ana başlık üzerinden şekillendirilmiştir. Birinci 

bölümde Medya okuryazarlığının günümüz iletişim ortamındaki önemine 

incelenmiş, ikinci bölümde formel ve informel açıdan çarpıtılmış haberlere 

(Fake News)değinilmiş üçüncü bölümde araştırmanın metodolojisi 

hakkında bilgiler verildikten sonra  dördüncü bölümde ise www.teyit.org 

sitesinin incelenmesi yer almıştır. 

2. Dijital Çağda Medya Okur yazarlığının Önemi 

“21. yüzyılda okuryazar olmayan  

kişiler, okuma yazmayı bilmeyenler değil;  

öğrenmeyi bilmeyen, öğrendiklerini unutup yeniden 

öğrenmeyi beceremeyen kişiler olacaktır” Alvin Tofler      

Medya okuryazarlığı Batı’da eski bir uygulama olsa da Türkiye’de yeni 

denebilecek bir tarihe sahiptir. Bakıldığında medya okuryazarlığı 

iletişimin ve bilginin daha girift bir hal aldığı dijital devrimin bir neticesi 

olarak ortaya çıktığı söylenebilir. Bir başka anlatımla bu kavram 21. 

YY’da karmaşık ve bir o kadar güvensizlik üzerine inşa edilen başta dijital 

ve diğer medyanın doğru kavrayışı üzerinde temellendirilen bir eğitim 

stratejisi olarak ortaya çıkmıştır. Medya okuryazarlığı gazetelerden 

dergilere, televizyondan radyoya ve internete kadar çeşitli biçimlerde 

mesajlara erişmek, analiz etmek, değerlendirmek ve oluşturmak için bir 

çerçeve sunar. Medya okuryazarlığı, medyanın toplumdaki rolünün yanı 

sıra demokrasilerde vatandaşları için gerekli olan sorgulama ve kendini 

ifade etmenin temel becerileri hakkında bir anlayış ve şuur geliştirir. Özel 

de ise bu kavram henüz mümeyyiz vasfa ulaşmamış çocuk yaştaki 

bireylerin ve öğrencilerin akla gelebilecek her türlü medya içeriği 

karşısında takınmaları gereken tavra yönelik bir medya eğitim sistemi 

olarak tasarlanmıştır. Dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan bu kesimin 

medya okuryazarlığı yöntemi ile eleştirel ve okuryazar olmalarına 

yardımcı olmak, verili yorumları ve bilgiyi kabullenmek yerine, gördükleri 

veya duydukları şeylerin yorumunu belli kıstaslar dahilinde kendilerinin 

yapabilmesini sağlamaya yönelik bir dizi beceriler sunulmaktadır. Diğer 

yönü ile Medya okuryazarlığı ile medyaya maruz kalan kesimin nicel ve 

nitel bağlamda medya ile ilgili gerçekleri veya istatistikleri ezberlemek 

değil, izlenilen, okunulan veya dinlenilen datalar hakkında doğru soruları 

http://www.teyit.org/
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sorma becerisi kazandırılmış olur. İnceoğlu kavramı “Yazılı olan ve 

olmayan farklı formatlardaki (televizyon, video, sinema, reklamlar, 

internet vs.) iletilere erişim, onları çözümleme, değerlendirme ve iletme 

yeteneği” (İnceoğlu, 2006, http://www.academia.edu, E.T: 01/10(2018) 

olarak tarif etmiştir. Ünlü iletişimci Len Masterman “Medyayı Öğrenmek” 

adlı eserinde medya okuryazarlığını “eleştirel özerklik” veya kendini 

düşünebilme yeteneği olarak (www.medialit.org, E.T: 01/10/2018) 

tanılamıştır. Hobbs ise medya okuryazarlığı dersine dönük olarak 

eğitimciler vasıtası ile öğrencilerin her türlü eşitsizliğe karşı dikkatini 

çekmek, siyasal katılımla ilgili tavır geliştirmesine katkıda bulunmak, 

medya çıktılarına karşı bilinç oluşturma, madde bağımlılığı olmak üzere 

diğer kötü alışkanlıkları izale etme, eğitim kalitesinin iyileştirme şeklinde 

özetlemiştir (Hobbs, 1998: 18). Medya okuryazarlığının genel amacı, 

günlük hayatta karşılaşılan sayısız medya çıktısı karşısında farkındalığı 

artırmak şeklinde tarif edilebilir. Bu bağlamda medya okuryazarlığı 

bireylerin medyanın algı ve inançları nasıl süzgeçlediği, medya vasıtası ile 

oluşturulan popüler kültürü nasıl şekillendirdiği ve bireysel yönelimlere 

nasıl etki ettiği sorusuna cevaplar sunmaktadır. Alınan bu eğitim 

neticesinde bireylerin Makul birer kullanıcı ve bilgi üreticileri olarak 

eleştirel düşünme becerilerini ve yaratıcı problem çözmeyi sağlamaları 

amaçlanmaktadır. Medya eğitimi, dünyanın her ülkesindeki her vatandaşın 

temel hakkının bir parçası olarak, ifade özgürlüğü ve bilgi edinme hakkının 

teminatı olarak ihdas edilmiştir. Bu yönüyle medya okuryazarlığı İlk 

olarak Amerika’da ortaya çıkmış ve UNESCO’nun çalışmalarıyla da 

giderek tüm dünyada hızla yaygınlaşmaya başlamıştır (Kurt ve Kürüm, 

2010, http://oaji.net/, E.T: 01/10/2018). Türkiye’de ise halen okullarda 

seçmeli ders olarak verilen medya okuryazarlığı, 2004 yılında Devlet 

Bakanlığı bünyesinde kurulan, Türkiye’nin önde gelen kamu 

kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerinin temsil edildiği 

“Şiddeti Önleme Platformunda”, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ilk kez 

ilköğretim okullarında medya okuryazarlığı derslerinin okutulması 

öneresinde bulunmuştur. Önerinin eyleme dönüşmesi ise ilk olarak medya 

okuryazarlığı dersinin 2006-2007 öğretim yılında beş pilot ilde (İstanbul, 

İzmir, Ankara, Erzurum ve Adana) uygulanmasıyla devreye girmiş; 2007-

2008 öğretim yılından itibaren de 81 ilde tüm okullarda seçmeli ders olarak 

müfredata dâhil edilmiştir (https://www.rtuk.gov.tr, E.T: 01/10/2018). 

Silverblatt’a göre medya okuryazarlığının beş temel prensibi 

bulunmaktadır. Bunlar, medyanın toplum üzerinde etkili olduğunu 

kavram, medyayı kültürü anlamakta bir kaynak olarak görmek, kitle 

iletişim mekanizmalarını anlamak, medya mesajlarının analiz ve 

tartışılması için stratejiler geliştirmek ve bütün bunların sonucunda medya 

içeriğini yorum ve algı yetisinin artmasıdır (Silverblatt’ten aktaran,Algan, 

2011:64). Medya okuryazarlığının bir disiplin olarak öne çıkması ve 

özellikle okul öncesi ve okul çağındaki öğrencilerin medya çıktılarına 
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negatif anlamda maruz kalmamaları ve bu yönde etkin bir bilinç 

oluşturabilmeleri için şu faydaları sağladığı ileri sürülmüştür 

(https://europa.eu, E.T:01/10/2018): 

 Kritik düşünmeyi teşvik etmek; 

 Medya içeriğinin kültürü ve toplumu nasıl etkilediğini anlamak; 

 Pazarlama ve iletişim stratejilerini tanımlamak; 

 Medya içerik üreticilerinin amacını anlamak; 

 İkna tekniklerinin tanınması ve öğrenilmesi; 

 Yanlış bilgilendirme, manipülasyon ve sadakat konularında bilin 

kazanmak; 

 Kişilerin alternatif olarak kendi medya içeriğini oluşturmak ve 

paylaşmak; 

 Kamusal alanda aktif vatandaş olarak katılımı öğrenmek. 

Bu konu ile ilgili son olarak şu söylenebilir. Sosyal medya başta olmak 

üzere diğer medya mecralarında yoğunlaşan sahte haberler ve buna dönük 

tartışmalar, medya okuryazarlığına daha geniş bir şekilde odaklanılmasına 

vesile olmuştur. Bu bağlamda bilinçlendirme noktasında öncelikli olarak 

eğitim kurumları, devletin diğer etkili organları, duyarlı sivil toplum 

kuruluşları ile birlikte ailelere çok önemli görevlerin düştüğünü 

söyleyebiliriz. 

3. Yalan Haber (Fake News) 

Sahte haberler, son yılların en çok tartışılan sosyo-politik konularından 

biri olmuştur. Kasten sahtekarlık ve yanıltıcı bilgiler yayınlayan internet 

siteleri, bu tarz haberleri internet üzerinden yaymak suretiyle ve genellikle 

sosyal medya ağlarının kullanılmasıyla önemli derecede artmıştır. Yalan 

haber mefhumu bilinmesine karşın kamuoyunda tartışılması daha çok 

2016’da ABD’de yapılan Başkanlık Seçimi ile vuku bulmuştur. Olay, 

başkanlık seçimlerinde D.Trump lehine en etkili sosyal medya 

platformlarından birisi olan Facebook aracılığı ile yapılan organize 

yönlendirmeler neticesinde konunun seçim hilesi olarak görülmesi ile 

tartışılmaya başlanmıştır. Yalan haber (Fake News), en yalın tanımla 

haberin çarpıtılması, haberin şekil veya içeriğinin değiştirilmesidir. Bir 

başka ifade ile yalan haber, gazeteciliğin altın kuralı olan 5N+K yani “Ne 

nerede ne zaman, nasıl, neden ve kim tarafından” oluşan haber unsurlarının 

tümü veya bir kısmı ile habere yön veren ses, fotoğraf ve video öğelerinin 

haberin doğasında olamamasına karşın bilinçli bir şekilde çarpıtılması, 

eksiltilmesi veya artırılması suretiyle haberin nitelik/nicelik ve 

formel/enformel olarak değiştirilmesidir. Diğer bir yaklaşımla yalan 
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haberi, habere düzenlenen suikast, hakikatin gizlenmesi, gerçeklerin 

çarpıtılması, haberin maskelenmesi şeklinde tarif edebilmek mümkündür. 

Kavram Unesco’nun sitesinde “Gazetecilik, 'Sahte Haber' ve Dezavantaj: 

Gazetecilik Eğitimi ve El Kitabı” adlı Pdf kitapta bir kişiye, sosyal gruba, 

organizasyona veya ülkeye zarar vermek için yanlış ve kasıtlı olarak 

oluşturulan bilgiler olarak tarif edilmiştir (https://en.unesco.org, E.T: 

02/11/2018).  Yalan haber olgusu kuşkusuz yeni olmamakla birlikte 

günümüz dijital medyasında sıkça görünür olmaya başlanmıştır. Yalan 

haber propaganda ekseninde aslında yüzyıllar boyunca var olmuş bir 

gerçeklik olmakla birlikte günümüzün güdümlü iletişim ortamı olan 

internet ise sadece yalanların ve yanlış bilginin yayılması için kötüye 

kullanıldığı en yeni iletişim aracı olarak öne çıkmıştır. Konvansiyonel 

medya dediğimiz geleneksel medyada yalan haberler örneklerine 

rastlamak halen mümkün olmakla birlikte etki ve kitlelere ulaşma 

bakımından günümüz internet medyasındaki yalan haber salınımı şüphesiz 

çok daha dikkat çekicidir. İnternetin hız üzerinden şekillendiği gerçeği 

üzerinden hareket edildiğinde dijital yayınların kapsama veya etki alanının 

devasa boyutlara ulaşması sayesinde bu mecradan yayılan yalan haberlerin 

etkisinin geleneksel medyadan çok daha fazla olacağı aşikardır. Diğer 

yönüyle dijital medyanın ve dolayısı ile bu mecranın en aktif bileşenleri 

olan sosyal medyanın herhangi bir eğitim, beceri ve uzmanlık 

gerektirmeksizin çocukların bile rahatlıkla kullanıcısı olduğu 

düşünüldüğünde çarpıtılmış bilgi, zararlı yayın ve yalan haberlerin 

bırakacağı olumsuz tahribat kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Yine bir 

kıyaslama dahilinde ele alındığında geleneksel medyada ağır-aksak da olsa 

işleyen bir editöryal süreçten bahsedilebilirken yeni medyanın geneli için 

bunu söylemek imkansızıdır. Bilgisayarı veya akıllı telefonu olan her bir 

kullanıcının bilgiyi üretme ve tedavüle sokma cihetinde sanal alemde 

bulunuyor olması, milyonlarca kişinin herhangi bir eğitim almadan bilgi 

evreninin bir aparatı olması hasebiyle yalan haber havuzuna defacto olarak 

su taşımasına sebebiyet vermektedir. Özellikle sosyal medya mecralarında 

çevrimiçi okunduğunda pek çok şey doğru gibi görünebilir fakat gerçek 

çoğu zaman bu yönde değildir. Sahte haberler, kasten yanlış bilgilendirmek 

veya okuyucuları aldatmak için oluşturulan çıktılar, hikayeler veya 

aldatmacalardan oluşabilmektedir. Genellikle, bu hikayeler ya insanların 

görüşlerini etkilemek, politik bir gündemi teşvik etmek ya da kafa 

karışıklığına neden olmak için yaratılır ve bu durum çoğu zaman çevrimiçi 

yayıncılar için çok karlı bir iş olabilmektedir. Bir aldatma taktiği olarak 

sahte haberler, güvenilir web sitelerine benzeyen veya saygın haber 

kuruluşlarına benzer isimler ve web adresleri kullanarak insanları 

aldatabilme yöntemine de başvurabilmektedirler. Yalan haberlerin 

yayılmasına dair bir başka gerçek ise günümüzde milyonlarca kişinin haber 

gereksinimini sosyal medya sitelerinden ve ağlardan alıyor olması bu 

mecralardan yayılan bilgilerin inandırıcı olup olmadığını gündeme 

https://en.unesco.org/
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getirmiştir. Bilginin aşırı yüklenmesi ve internetin insanlar tarafından nasıl 

işlediğine dair genel bir kavrayıştan yoksun olmaları, sahte haberlerde 

veya aldatıcı bilgilerin artışına katkıda bulunmuştur. Sosyal medya siteleri, 

bu türden haber ve bilgilerin erişimini artırmakta büyük rol oynayan medya 

aktörleri olarak öne çıkmışlardır. Toparlayıcı bir ifade ile belirtilmek 

gerekirse İnternet ve sosyal medya, herkesin bir web sitesinde, blogda veya 

sosyal medya profilinde içerik yayınlaması ve büyük kitlelere ulaşması 

adına oldukça çok kolay hale gelmiştir. Bununla birlikte birçok tüzel veya 

özel kişinin sosyal medya sitelerinden özensiz bir şekilde elde ettiği bilgiyi 

içerik oluşturucu / yayıncı sıfatıyla kendi avantajları doğrultusunda 

kullanma eğilimine girmesi yalan haberin kartopu etkisiyle yayılmasına 

neden olmuştur. Yalan haber, doğası gereği bilgi üzerindeki bir çarpıtma 

olduğundan bu da bilginin iğdiş edilmesi sürecine ve devamında da 

hakikatin aksi şekilde tecelli etmesine sebebiyet vermektedir. Bu 

durumdan an çok etkilenen kesim erişkin veya mümeyyiz olmayan 

çocuklar olmakla birlikte etki alanı bakımından erişkinleri de kapsayacak 

şekilde olabildiğince büyük bir alana sirayet etmektedir. Yalan haber 

nedeniyle meydana gelen sosyal çalkantılar, cinayetler, ekonomik krizler, 

siyasal istikrarsızlıklar vb. gibi birçok olumsuz örneğe rastlamak 

mümkündür. Mesela Türkiye’de medyanda gelen “Gezi Olayları” 

nedeniyle tedavüle sokulan ve başka tarih ve coğrafyalarda medyana gelen 

haberlerin o an için sanki İstanbul’da olmuşçasına lanse edilmesi yalan 

haberler için hatırlanabilecek ilk örneklerdendir. Yine aynı şekilde terör 

örgütü PKK’nın güneydoğudaki hendek ve barikat eylemlerine karşı 

TSK’nın müdahale etmesi esnasında terör örgütü yandaşları ve bir kısım 

art niyetli batı medyası tarafından servis edilen başka ülkelerde ve farklı 

tarihlerde meydana gelen olayların insanlık dışı fotoğrafları TSK’nın 

bilinçli müdahalesi sonucu meydana gelmiş gibi gösterilmek suretiyle iç 

ve dış kamuoyu yalan haber ekseninde yanıltılmaya çalışılmıştır. Benzer 

bir durum 15 Temmuz 2016’da Türk milletinin birliğine kast etmiş darbe 

girişiminde sosyal medyada kafası kesilen asker fotoğrafları servis edilmek 

suretiyle darbeye karışmamış Türk askeri tarafından darbeye karışmış 

askerlerin vahşi bir surette cezalandırıldığı imajı verilmek istenmiştir. 

Yalan haber sadece siyasal olaylarla sınırlı olmayıp hayattın her alanı için 

geçerli olan geniş bir yelpaze için geçerlidir. Yalan haber mecralarını ve 

veriliş gerçeklerini ise şu şekilde tasnif edebiliriz. 

 Ticari Güdümlü (Clickbait) Sansasyonel İçerik: İdeolojik 

olmaktan ziyade daha çok web trafiğini artırarak daha çok reklam geliri 

oluşturmaya yöneliktir. Bu gibi örnekler, daha fazla web sitesi ziyaretçisi 

kazanmak ve dolayısı ile reklam gelirlerini artırmak için kasıtlı olarak imal 

edilen hikayelere başvurulmaktadır. Clickbait öyküleri dikkat çekmek 

adına yayıncı web sitesi etik değerlerden yoksun bir şekilde sadece 

tıklamaları çekmek için sansasyonel başlıkları kullanabilmektedir. 
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 Propaganda: Bu tarz haberler kitleleri kasten yanlış yönlendirmek, 

önyargılı bir bakış açısını ya da belirli bir siyasi neden ya da gündemi 

teşvik etmek için oluşturulur. Bu şekildeki yalan haberler ulusal 

olabileceği gibi bir devletin veya küresel bir şirketin uluslararası çıkarları 

gereği bir başka egemen devletin siyasetini etkilemek için bir siyasi parti 

veya adayın desteklenmesi/kötülenmesi şeklinde de olabilir. 

 Partizanlaşmış Militan Haber Siteleri: Bu kategoriye giren sitler, 

gerçekleri ve kanaatleri bir araya getirerek bir siyasi düşünceyi veya partiyi 

koşulsuz olarak destekleyebilmekte ve bir bakıma ana akım medyaya karşı 

alternatif olarak konumlanmaya çalışmaktadırlar. 

 Özensiz Gazetecilik: Bu kategorideki durum ise haberin bizatihi 

öznesi konumundaki habercilerden kaynaklandığı durumlar için geçerlidir. 

Bazı muhabirler veya gazeteciler güvenilmez bilgiler içeren bir hikâyeyi 

gerçekleri kontrol etmeden haberleştirmek suretiyle kitleleri yanıltabilecek 

haberleri servis etmeleri şeklinde tecelli etmektedir. 

 Yanıltıcı Tuzak Başlıklar: Bu tarz haberler daha çok internet 

medyası için geçerli olup sunulan hikâyelerin içeriğinin doğru olmasına 

rağmen okunmayı cazip kılmak veya okuyucuyu anlık olarak şoka 

uğratacak tamamen yanıltıcı, bağlamından kopartılmış veya sansasyonel 

başlıklardan oluşur. Bu tür haberler, kitlenin haber sitelerinde yalnızca 

hikâyenin başlığı ve küçük parçasıyla muhatap olduğu bir durumdur. 

 Önyargılı / Eğimli Haberler: Yapay zekâ vasıtası ile birçok insanın 

kendi inançları veya önyargıları doğrultusunda üretilen haber veya 

hikayelerle beslenmesi ve bu yöntemle tutum, inanç, nefret gibi duyguların 

önyargı perspektifinde pekiştirilmesi şeklinde cereyan eder. Yapay zekâ 

bunu daha çok insanların sosyal medyadaki datalarına, ilgi ve 

yönelimlerine, ilişki ağlarına, kişiselleştirilmiş aramalarına dayanarak kişi 

tarafından sevileceğini düşündükleri haberleri, makaleleri veya ürünleri 

göstermek suretiyle icra etmektedir. 

 Hiciv ve Parodi: Bu yöntem bir kişiyi, düşünceyi veya kurumu hedef 

alan yaklaşımlar ekseninde web siteleri ve sosyal medya hesapları aracılığı 

ile eğlence, mizah veya parodi maskesi altında sahte haber hikayeleri 

yayınlayarak hedef kişi veya düşüncenin itibarsızlaştırması şeklinde vuku 

bulur (https://www.webwise.ie, E.T: 01/11/2018). 

Peki tüm olumsuzluklar içerisinde yalan haberi teşhis etmek ve bunu 

yanlışlamak/doğrulamak mümkün müdür? Bu soruya evet cevabını 

verebilmemiz mümkündür. Zira bu konuda özellikle son birkaç yılda 

dünya çapında önemli adımların atıldığı görülmüştür. Bu adımların 

arasında devletlerin hukuki yaptırımları ile bu tarz haberlerin önüne 

geçilmeye çalışılırken diğer yandan “çivi çiviyi söker” sözü gereğince yine 

sanal ortamda bu yöndeki haberlerin ipliğini pazara çıkarak internet siteleri 
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devreye girmiştir. Türkiye’de çok bilinen iki siteden biri 

http://gununyalanlari.com/, diğeri ise çalışmamızda incelediğimiz 

https://teyit.org/ sitesidir. Bu tarz sitelerin Batıda oldukça fazla olduğu 

göze çarpmaktadır. Bunların bazıları aşağıdaki gibidir (www.webwise.ie, 

E.T: 09/10/2018): 

 Snopes: snopes.com 

 PolitiFact: politifact.com 

 Gerçek Kontrol: factcheck.org 

 BBC Gerçeklik Kontrolü: bbc.com/news/reality-check 

 Kanal 4 Gerçek Kontrol: channel4.com/news/factcheck 

 Google'dan tersine resim araması: google.com/reverse-image-serach 

Türkiye’de henüz emekleme aşamasında olan batıda ise daha yaygın 

olarak işleyen ve kurumsallaşan içerik ve görsel doğrulayıcı sitelerin bir 

emniyet supabı görevi gördüğü muhakkaktır. Bu sayede sayısız data ile 

muhatap olan medya tüketicilerinin neyin doğru veya yanlış olduğunu 

kavraması bu tarz siteler aracılığı ile kolaylaşacaktır. Aslında bilinçli bir 

medya okurunun bir haberin doğru ve yanlışlığını test edebilmesi sanıldığı 

kadar zor bir uğraş değildir. Kişinin sadece biraz zaman ayırarak ve amaca 

yönelik teknikleri kullanarak yalan haberi doğrudan ayırabilmesi 

mümkündür. Aşağıdaki görselde de görülebileceği gibi bir verinin veya 

haberin sahihlik derecesini öncelikli olarak kaynak belirlemektedir. Yani 

internet sitesinde bu sitenin amaç ve vizyonu, iletişim bilgileri açık ve net 

şekilde belirtilmesine bakılmalıdır. İkinci aşama olarak haberin yazarı 

kontrol edilerek, yazarın güvenilir olmamasına bakılmalıdır. Üçüncü 

aşama olarak haberin tarihi kontrol edilmelidir. Bazı eski ve şaibeli 

haberler güncelmiş gibi aktüel olarak tekrar yayımlanabilmektedir. 

Dördüncü aşamada karşılaşılan herhangi bir verinin veya haberin 

bireylerin inanç, fikir ve değer yargılarını etkileyip etkilemediği kontrol 

edilmelidir. Beşinci aşamada muhatap olunan bir haberin tuhaf gelmesi 

durumunda bunun bir hiciv yazısı olabileceği akılda tutularak haberin 

yazarının kontrol edilmesi ve hakkında bir dizi araştırma yapılması 

gerekmektedir. Altıncı aşama olarak içinden çıkılamayan bir durum 

karşısında konu ile ilgili güvenilir uzmanlardan görüş alınmalıdır. Ve son 

olarak karşılaşılan bir haberin doğruluk derecesini öğrenmek için haber 

doğrulatma siteleri ile iletişime geçilmelidir. 
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Tablo 1. Sahte haberler nasıl anlaşılır 

 

Kaynak: International Federation of Library Associations and Institutions 

Bunun yanında konu ile ilgili bir analizde kullanıcıların yalan haberlere 

karşı nasıl hareket etmeleri gerektiği şu şekilde sıralanmıştır: 

 Başlıklara şüpheyle yaklaşın: Çoğu zaman asılsız haberlerin, 

tamamı büyük harflerle yazılmış ve ünlem işareti eklenmiş dikkat çekici 

başlıkları vardır. Başlıktaki sarsıcı iddialar size inanılmaz geliyorsa, 

muhtemelen inanmamanız gerekir. 

 İnternet adresine (URL) yakından bakın: Sahte veya taklit bir 

internet adresi (URL), asılsız bir haberi işaret ediyor olabilir. Pek çok 

asılsız haber sitesi, internet adresinde (URL) küçük değişiklikler yaparak 

gerçek haber kaynaklarını taklit etmektedir. Siteye giderek internet 

adresini (URL) gerçek kaynaklarla karşılaştırabilirsiniz. 

 Kaynağı araştırın: Haberin, doğruluk konusunda itibarlı, 

güvendiğiniz bir kaynak tarafından yazıldığından emin olun. Haber 

tanımadığınız bir kuruluştan geliyorsa, daha fazla bilgi almak için 

"Hakkında" kısmına bakın. 

 Yazı biçiminin olağandışı olup olmadığına dikkat edin: Pek çok 

asılsız haber sitesinde yazım hataları veya tuhaf sayfa düzenleri olur. 

Bunları görürseniz habere dikkat edin. 

 Fotoğraflara dikkat edin: Asılsız haberler çoğu zaman üzerinde 

oynanmış görüntüler veya videolar içerir. Bazen fotoğraf gerçek olduğu 

halde bağlam dışında kullanılmış olabilir. Nereden geldiğini doğrulamak 

için fotoğrafı veya görüntüyü internette aratabilirsiniz. 
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 Tarihleri inceleyin: Asılsız haberlerdeki tarih ve saat çizgisi 

mantıksız olabilir veya olayların tarihleri değiştirilmiş olabilir. 

 Kanıtları kontrol edin: Yazarın kaynaklarını kontrol ederek doğru 

olduklarından emin olun. Kanıt olmaması veya adı belirtilmeyen 

uzmanlara güvenilmesi haberin yalan olduğuna işaret edebilir. 

 Başka haber kaynaklarına bakın: Aynı haberi bildiren başka haber 

kaynağının olmaması, haberin asılsız olduğunu gösterebilir. Haber, 

güvendiğiniz birden fazla kaynak tarafından bildiriliyorsa, haberin doğru 

olma ihtimali daha yüksektir. 

 Haber bir şaka mı?: Bazen asılsız haberler ile mizahı veya hicvi ayırt 

etmek zor olabilir. Haber kaynağının parodi konusunda tanınmış olup 

olmadığını kontrol edin ve haberin detaylarından ve tonundan sadece 

eğlence amaçlı olup olmadığını anlamaya çalışın. 

 Bazı haberler kasten yanlış bilgi içerir: Okuduğunuz haberler 

hakkında eleştirel bir yaklaşımla düşünün ve sadece güvenilir olduğunu 

bildiğiniz haberleri paylaşın. (http://www.guvenliweb.org.tr, E.T: 

10/10/2018). 

4. Araştırmanın Metodolojisi 

Yalan haberler günümüz dijital ortamında en çok rastlanılan ve 

rahatsızlık uyandıran gelişmelerin başında yer almıştır. Bu durum hem 

kullanıcıları hem de kamu otoritelerini ilgilendiren önemli bir durumdur. 

İnternetin devreye girmesi ile başlayan bu olumsuz durumdan kurtulmak 

için farklı yaklaşımlara başvurulmuştur. Bu yaklaşımlardan biri medya 

çıktılarına karşı kuvvetli bir bilinç oluşturmak için medya okuryazarlığıdır. 

Bu yöntemle yeni neslin çok küçük yaşlardan itibaren medya içeriklerine 

karşı edilgen değil etken bir tavırla duruş sergilemesi amaçlanmıştır. Diğer 

bir yaklaşım ise yalan haberler karşı bir emniyet supabı olarak görev ifa 

eden ve adeta “haber dedektifi” olarak işlev gören haber doğrulatma 

sitleridir. İşte Türkiye’deki internet kullanıcılarına hizmet veren bu 

sitelerden biri de 2006’da yayın hayatına başlayan www.teyit.org sitesidir. 

Bu çalışmada bu sitenin işleyişi sistematiği ele alınacaktır. 

4.1. Çalışmanın Amacı: Bu çalışmanın öncelikli amacı, yalan habere 

karşı oluşturulan ilk sitelerden biri olması nedeniyle sitenin çalışma 

prensiplerini, uyguladığı teknik ve aşamaları ve netice itibari ile kuruluş 

amacına hizmet edip etmediğini öğrenmektir. 

4.2. Çalışmanın Önemi: Yalan haber furyasının internet ortamında 

fütursuz bir şekilde çoğalması başta çocuk denecek yaşta olan yeni neslin 

ruh sağlığını olumsuz etkilemekle birlikte internet mecralarından 

edindikleri bu bilgilerin doğruluk derecesi konusunda önemli şüpheler 

barındırmaktadır. Bunun yanı sıra yine yalan haberlerin toplumda kaos ve 
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kargaşayı tetiklemesi nedeniyle sosyal, siyasal ve ekonomik dokunun bu 

tarz haberlerden olabildiğince zarar gördüğü yaşanan örneklerden 

deneyimlenmiştir. İşte bu nedenlerden dolayı bu konuda yapılacak 

akademik araştırmaların yalan haberlerin önüne geçilmesi hususunda 

önemli adım ve bilinçlendirme yönünde de katkı sağlayacağı muhakkaktır. 

Araştırmanın önemi bahsi geçen gerekçeler ışığında temellendirilmiştir. 

4.3. Çalışmanın Yöntemi: Çalışma, içerik analizi yöntemi 

çerçevesinde nicel ve nitel araştırma teknikleri kullanılarak yapılmıştır. 

Literatürde içerik analizinin farklı bir çok tanımı bulunmakla birlikte 

Walizer ve Wiener kavramı “Kaydedilmiş enformasyonun içeriğini 

incelemek için geliştirilmiş sistematik herhangi bir yordam” (Aktaran, 

Wimmer ve Dominick, 2007: 20).olarak tanımlamıştır. Bir başka tanıma 

göre, nitel veri analiz sürecinde araştırmacı tarafından verilerin kodlanması 

suretiyle incelenen konu içeriğinin daha anlamlı hale gelmesini sağlayan 

yöntem olarak ifade edilmiştir (Dawson, 2016: 96-97). Berg ve Latin’e 

göre “Temaları, önyargıları ve anlamları tespit etmek amacıyla belirli bir 

materyalin  dikkatlice, ayrıntılı ve sistematik olarak incelenmesi ve 

yorumlanması” (Aktaran, Berg ve Lune, 2015: 381).şeklinde tarif 

edilmiştir. 

4.4. Çalışmanın Evreni ve Örneklemi: Çalışmanın evrenini internet 

medyası teşkil ederken örneklem olarak ise www.teyit.org sitesi teşkil 

etmiştir. 

4.5. Çalışmanın Sınırlıkları: Çalışmanın zamansal olarak herhangi bir 

sınırlılığı bulunmamakla birlikte, yalan haber mefhumu dolayımında konu 

araştırması sadece internet medyası ile sınırlı tutulmuştur. 

4.6. Çalışmanın Hipotezi: Çalışmanın temel hipotezi, internet medya 

ile birlikte görünür olmaya başlayan yalan haberler olgusundaki (Fake 

News) nitel ve nicel oranların, ihdas edilen alternatif haber doğrulama 

siteleri vasıtasıyla azalacağı düşüncesidir. 

4.Teyit.org Sitesinin Analizi 

Teyit.org haber doğrulama sitesi 26 Ekim 2016 tarihinde bir grup genç 

tarafından kurulmuştur. Türkiye’nin ilk haber doğrulama sitelerinden biri 

olan Teyit.org’un kurulmasıyla, Türkiye’de bilgi kirliliği üzerinden 

oluşturulan yalan haberlerin bir nebze de olsa önüne geçilebilmesi adına 

ümit verici bir durumdur. Bu site ile birlikte Türkiye’de faaliyette bulunan 

www.dogrulukpayi.com, www.dogrula.org, ve www.gununyalanlari.com 

gibi sitelerin de olduğunu söylemek gerekir. Bu sitenin araştırma konusu 

olarak seçilmesinin nedeni ise diğer sitelere göre kamuoyu tarafından daha 

tanınır olmasındandır. Site, kendi bilgilerine göre Mehmet Atakan Foça 

başkanlığında 11 kişilik bir ekip tarafından icra edilmektedir. Bu ekip şu 

kişilerden oluşmaktadır. 
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 Mehmet Atakan Foça (Kurucu) 

 Gülin Çavuş (Şef Editör) 

 Ali Osman Arabacı (Editör) 

 Burak Avşar (Etkileşim Editörü) 

 Selin Yıldız (Proje Asistanı) 

 Mert Can Yılmaz (Yazar) 

 Sinan Silsüpür (Yazar) 

 Alican Acanerler (Yazar) 

 Şükrü Oktay Kılıç (Dijital İçerik Stratejisti) 

 Denizhan Kaymak (Grafik Tasarımcı) 

 Cenk Arman (Videographer) 

5.1.Sitenin Kurumsal Dinamikleri 

5.1.1. Amacı 

 Teyit.org’un temel kuruluş amacı ve felsefesi sitenin “Nedir?” 

bilgilendirme başlığı altında halk arasında galat-ı meşhur (meşhur hatalar) 

veya yaygın olarak bilinen yanlışlardan, sosyal medyanın gündemine 

oturan şüpheli bilgilerden, medyanın gündeme getirdiği iddialardan, şehir 

efsanelerine birçok alanda doğrulama yaparak internet kullanıcılarının 

doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak olarak açıklanmıştır. Verilen bilgiye 

göre sitenin bu yöndeki çalışmaları neticesinde günümüzde haber veya 

bilgilenme ihtiyacını birincil haber kaynağı olarak yeni medya 

mecrasından alan birey ve toplumların çevrimiçi platformlarda muhatap 

olunan bilgilerin doğruluk derecesi noktasında onlara hizmet vermeyi 

amaçlamıştır. Sitede ayrıca bireylere eleştirel düşünme alışkanlığı 

kazandırmak suretiyle yeni medya okuryazarlığının taban bulmasının 

amaçlandığı ifade edilmiştir (https://teyit.org/nedir/ E.T:10/10/2018). 

5.1.2.Kurumsal Yapısı 

Sitenin kurumsal yapısı sosyal etki odaklı, elde ettiği geliri dağıtmayan 

ve kâr amacı gütmeyen bir sosyal girişim olarak tarif edilmiştir. Diğer 

yandan sitenin kurumsal çerçvesi Türkiye’de sosyal girişimler için uygun 

bir kurumsal altyapı bulunmadığı gerekçesiyle site çalışmalarının birden 

fazla kurumsal yapının çatısı altında sürdürüldüğü vurgulanmıştır. Sitenin 

bu doğrultuda medya ve sosyal medya üzerine yapılan araştırmaların 

teyit.org adına “Teyit Medya Araştırmaları Derneği” tarafından 

yürütüldüğü, teknoloji ve eğitim geliştirme çalışmalarının ise site adına 
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“Dubium Bilişim Danışmanlık ve Ticaret Ltd. Şti” tarafından 

gerçekleştirildiği ifade edilmiştir(https://teyit.org/nedir/ E.T:10/10/ 2018). 

5.1.3.İlkeler Kılavuzu 

Site, ilkesel işleyiş olarak organizasyonel ve editoryal süreçlerinin 

uluslararası plânda işlev gören ve bu yönde üst çatı bir kuruluş olarak öne 

çıkan “Uluslararası Doğruluk Kontrolü Ağı” (İnternational Fact Checking 

Network)’ün çalışma disiplinine göre hizmet verdiğini iddia etmiştir. 

Sitede yer alan açıklamaya göre teyit.org’un IFCN’nin prensipleri 

doğrultusunda çalışmalarında tarafsız olduğu, hakkaniyetli davrandığı, 

kaynaklarının, finansal yapısının ve organizasyonunun şeffaf olduğu, 

metodolojisinin herkese açık şekilde paylaşıldığı ve düzeltme politikasını 

yayınladığı ileri sürülmüştür (https://teyit. org/nedir/ E.T:10/10/2018). 

5.1.4. Finansal Yapısı 

Sitenin “nedir?” başlıklı tanıtıcı sayfasında teyit.org’un ticari bağlamda 

herhangi bir patronaja bağlı olmadığı dolayısı ile kâr amacı gütmeyen 

sosyal bir girişim platformu olduğu belirtilmiştir. Sitenin yayınını devam 

ettirebilmek, insan kaynağını geliştirmek ve hizmet alımlarını 

sürdürebilmek için Avrupa Birliği ve büyükelçilik fonlarından, bireysel 

desteklerden ve ayni yardımlardan elde ettiği gelirlerle yayın hayatını 

devam ettirmeye çalıştığı vurgulanmıştır. Sitenin tanıtıcı yazısında dünya 

çapındaki en büyük sosyal ağlardan biri olan Facebook ile Mayıs 2018’de 

sözleşme imzalanarak, Facebook’un Türkiye’deki üçüncü taraf haber 

doğrulama organizasyonu olduğu belirtilerek, Facebook ile yapılan bu 

anlaşma neticesinde sitenin 2018’in ilk yarısında $14,500,00 gelir elde 

ettiği ifade edilmiştir. Diğer yandan sayfada yer alan bilgilere göre sitenin 

fon ve hibelere dayalı mevcut mali yapısının daha çok bireysel bağışlar 

ekseninde işleyen finansal bir yapıya dönüştürülmek istendiği de 

anlaşılmıştır. Bu yönde sitede sayıları yüz civarında olan bireysel 

bağışçıların isimlerine yer verilmek suretiyle finansal şeffaflık konusunda 

duyarlı davranıldığı görülmüştür. Sitenin Nisan 2016 tarihinden Aralık 

2017 tarihine kadar TED Üniversitesi İstasyon Sosyal İnovasyon 

Merkezi’nden ayni yardım adı altında destek aldığı bunun yanı sıra Eylül 

2016’da Sivil Düşün AB programından ₺9,770.00 Aralık 2016’da Birleşik 

Krallık Ankara Büyükelçiliği’nin İkili İşbirliği Programı çerçevesinde 

£48,052.00, Ekim 2016’da European Endowment for Democracy’den 

€111,300.00 ve Kasım 2017’de İsveç Konsolosluğu Türk-İsveç Kalkınma 

İşbirliği Birimi İkili İşbirliği Programı’na yapılan “Kutuplaşma karşısında 

bilgi aktivizmi” başlıklı başvuru ile ₺109,000.00 destek aldığı da 

belirtilmiştir. Bunun yanı sıra yine sitedeki bilgilendirmelere göre The 

European Endowment for Democracy (EED), İsveç Sverige, British 

Embassy Ankara, İstasyon ve SivilDüşün gibi kuruluşlardan destek 

gördükleri bununla birlikte Denge ve denetleme Ağı, Ekşisözlük ve Fırsat 



 

450 
 

Draft gibi kuruluşlarla da partner olarak çalıştıkları vurgulanmıştır 

(https://teyit.org/nedir/ E.T:10/10/ 2018). 

5.2.Haberin Doğrulanma/Yanlışlanma Sürecindeki Aşamalar 

5.2.1. Tarama Aşaması 

Teyit.org sitesinin haberin doğrulanma/yanlışlanma sürecinde belli 

başlı aşamaları takip ettiği görülmüştür. Bu aşamalardan ilki haberin 

taranması aşamasıdır. Bu konuda en büyük destek sitenin takipçilerinden 

gelmektedir. Süreç, takipçilerin Facebok, Twitter, Whastsup ve e-posta 

aracılığı ile internette karşılaştıkları ve doğruluğundan şüphe duydukları 

haberleri teyit.org’a göndermesi ile başlamaktadır. Sitedeki bilgilere göre 

Mart 2018 itibariyle takipçilerden siteye günde ortalama 124 mesaj ile 24 

tekil şüpheli haberin geldiği belirtilmiştir. Takipçilerin yanı sıra site 

editörlerince de internet ortamında yaptıkları bireysel taramalar 

neticesinde karşılaşılan şüpheli haberlerin dubito isimli yönetim panelinde 

toplanmasıyla tek bir sayfada tüm iddiaların görülmesi ve yönetilmesi 

mümkün hale gelmektedir (https://teyit. org/ metodoloji-ve-ilkeler/ E.T: 

10/10/2018). 

Tablo 2. Haberlerin taranma şeması 

 

Kaynak: https://teyit.org/metodoloji-ve-ilkeler/ 

4.2.2.Seçme, Önceliklendirme Aşaması 

Tarama aşamasından sonra tek bir panelde toplanan yalan habere konu 

olan iddialar seçme aşamasında üç kriterli bir önceliklendirmeye tabi 

tutulmaktadır. Bu yöntemin uygulanma sebebi ise, ihbar edilen tüm 

içeriklerin kontrol edilebilmesinin çok fazla habercinin istihdamının yanı 

sura olağanüstü bir çabayı gerektiren bir durum olmasından ileri 

gelmektedir. Bu nedenle haberin zamanla olan ilintisi nedeniyle zamanın 

en efektif şekilde kullanabilmesi ve kısa zamanda çok daha fazla iddianın 

incelenmesi önceliklendirme kriterlerini uygulamayı zorunlu kılmıştır. Bu 
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aşamada işleyiş öncelikli olarak iddianın verilere ve somut delilere 

dayanılarak doğrulanabilir olup olmadığına bakılmaktadır. Örnek olarak, 

yorum, varsayım ya da gelecek öngörüsü içeren iddialar veya izi 

sürülemeyecek kadar geçmiş tarihte yaşanmış olaylar bu aşamada 

elenebiliyor. İddia doğrulanabilir değilse, bir daha bakılmamak üzere 

sistemden kaldırılıyor. 

Eğer söz konusu haber doğrulanabilir iddialar arasında yer almışsa 

sonraki aşamada yaygınlık ve önem kriterleri üzerinden bir 

önceliklendirmeya tabi tutulmaktadır. Bir haberin yaygınlık derecesini o 

iddianın sosyal medyadaki paylaşılma ve etkileşim oranları ya da bir haber 

sitesinde yer alma durumu belirlemektedir. Bir iddianın önemi ise, hedef 

gösterme, ayrımcılık ya da çatışma ihtimali doğuran içeriklerde belirleyici 

olabilmektedir. İddia yaygın veya önemli değilse, başka bir zaman 

incelenmek üzere, öncelikli olmayan iddialar içinde oluşturulan bilgi 

havuzuna alınarak bekletilmektedir. İddia kriterleri bu aşamaları 

geçebiliyorsa bir sonraki aşamada iddiayı veya haberi inceleyecek kişinin 

belirlenmesi ve akabinde araştırma safhası başlamaktadır. Sitedeki 

bilgilendirmeye göre tüm bu sürecin ancak anormal gelişmelerin 

yaşanmadığı, gündemin rutin seyrettiği zamanlar için geçerli olduğu ifade 

edilerek şayet duygusal yükselişlerin yaşandığı bir kriz anı söz konusuysa 

önceliklendirme kriterlerinin arasına bir de aciliyet mefhumunun 

girebileceği vurgulanmıştır. Siteye göre bu kriterin de kriz anında 

yaygınlığına bakılmaksızın doğrulanması gereken (kan ihtiyacı, gönüllü 

ihtiyacı, kayıp ilanı vs.) acil içerikler için belirleyici olabileceği vurgusu 

yapılmıştır (https://teyit.org/metodoloji-ve-ilkeler/, E.T: 10/10/2018). 

                    Tablo 3. Önceliklendirme aşama şeması 

 

Kaynak: https://teyit.org/metodoloji-ve-ilkeler/ 
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4.2.3. Araştırma ve Yayın Aşaması 

Haberin doğrulanma sürecindeki üçüncü kategoriye ise araştırma ve 

yayın aşaması teşkil etmektedir. Buna göre her şeyden önce incelenen 

iddianın doğruluğuna ya da yanlışlığına işaret eden en az iki delilin var 

olmasına bakılarak bu delillerin doğrulanabilirliğine ve tüm kullanıcıların 

ulaşabileceği kaynaklarda bulunmasına bağlı olarak analiz yazım 

aşamasına geçilebilmektedir. Analiz aşamasında tespit edilen tüm deliller 

muteber sayılıp yer verilmektedir. Böylece hem analizi okuyan kişinin 

bilginin doğru olup olmadığını gösteren verilere ulaşması kolaylaşmış 

olmakla birlikte kullanıcıların doğrulama sürecini yazı boyunca takip 

edebilmesi, eksik ve hataları tespit edebilmesi sağlanmış olmaktadır. Şayet 

yazılan analizdeki delillerin doğru olmadığı, kaynakların güvenilir 

olmadığı veya delillerin birbirini doğrulamadığı tespiti durumunda ise 

analiz yayınlanmamak üzere rafa kaldırılmaktadır 

(https://teyit.org/metodoloji-ve-ilkeler/, E.T: 10/10/2018). Araştırma 

neticesinde bahsi geçen iddianın dört farklı şekilde neticelenmesi söz 

konusu olabilmektedir. Sitede dört farklı renkle ifade edilen iddiaların 

anlamı şu şekildedir (Tablo 4): 

Yeşil renk: İncelenen iddianın doğru olduğuna dair veriler elde 

edildiğine işaret etmektedir. 

Kırmızı renk: İncelenen iddianın yanlış olduğuna dair verilere işaret 

etmektedir. 

Mor renk: İncelenen çoklu önermenin hem doğru hem de yanlış (ya da 

hem doğru hem belirsiz, ya da hem yanlış hem belirsiz) bilgiler içerdiğine 

dair verilere işaret etmektedir. 

Sarı renk: İncelenen iddiaya dair veriler elde edildiğini; ancak bu 

verilerin iddianın doğru, yanlış ya da karma olduğuna dair bir sonuca 

ulaşmak için yeterli olmadığına işaret etmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 4. Sitede yer alan haberlerin renk kodları 
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Tablo 5.Araştırma ve yayın aşama şeması 

 

Kaynak: https://teyit.org/metodoloji-ve-ilkeler/ 

4.2.4. Etki Takip Aşaması 

En son aşamayı ise fikri takip safhası teşkil etmektedir. Sitede analiz 

yayınlandıktan ve sosyal medya kanalları aracılığıyla kullanıcıya 

ulaştırıldıktan sonra, bu aşama itibariyle yanlış bilgiyi yayan sosyal medya 

hesapları ve haber siteleri düzenli olarak kontrol altına alınmaktadır. Bu 

kontroller sırasında söz konusu yanlış bilgiyi düzelten ya da kaldıran bir 

mecranın olması durumunda ise sitenin Twitter hesabından bu durum 

takipçilerine aktarılmaktadır. Hata yapanın açıkça duyurulduğu kadar, 

hatasını düzeltenin de duyurulduğu bu yöntem, yanlış bilginin yayılımını 

durdurmak için adım atanların öne çıkarılması açısından değerli bir 

yaklaşımdır (https://teyit.org/metodoloji-ve-ilkeler/, E.T: 10/10/2018).  
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Tablo 6. Etki takip aşaması 

 

Kaynak: https://teyit.org/metodoloji-ve-ilkeler/ 

4.3. Sitenin Arayüzü  

Teyit.org sitesi oldukça basit bir o kadar da kullanışlı bir arayüz ve 

tasarıma sahiptir. Sitenin üst kısmında tablo 7’da görülebileceği gibi 

Nedir?, Metodoloji ve ilkeler, Ekip, İhbar ve İletişim menüleri yer 

almaktadır. “Nedir?” menüsünde sitenin kuruluş amacı ve felsefesi yer 

alırken, Metodoloji ve ilkeler kısmında ise sitenin haber takibinde 

uyguladığı yol haritası ve bağlı kaldığı ilkelere yer verilmiştir. “Ekip” 

kısmında ise sitenin çalışanlarının kısa özgeçmişi sıralanırken, “İhbar” 

kısmında ise site ziyaretçilerinin gerçekliğinden şüphe duydukları 

haberleri siteye ulaştırmanın yöntemi gösterilmiştir. Yine “iletişim” 

kısmında ise siteye ulaşılabilecek telefon numarasına, e- posta adresine ve 

sosyal medya hesaplarının ilgili linklerine yer verilmiştir. 

Tablo 7. Arayüz (1) 

 

Hemen solunda ise Tablo.8’de görüldüğü üzere Arama butonu, Twitter, 

fecabook, Linkedin, , Ekşisözlük, İnstergram ve İngilizce dil 

seçeneklerinin yer verildiği menüler yer almıştır. 

                                            Tablo.8 Arayüz (2) 
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Sitenin ismi olan teyit.org logosunun hemen altında ise haber 

kategorilerinin yer aldığı menüye verildiği görülmüştür. Bu menüler 

Analiz, Dosya, İçgörü ve teyitpedya başlıklarından oluşmuştur. “Analiz” 

başlığı altında yer alan kısımda şüpheli bilgilere dair site editörleri 

tarafından hazırlanan incelemelerin bu kategori altında yer aldığı 

görülmüştür. Metodoloji gereği incelenen şüpheli bilgiler farklı renkler 

üzerinden kodlanarak; doğru (yeşil), yanlış (kırmızı), karma (mor) ve 

belirsiz (sarı) şeklinde işaretleme metodu uygulanmıştır. Bunlarla ilgili 

örnekler çalışmanın sonlarına doğru verilecektir. “Dosya” kısmında ise site 

editörlerinin şüpheli bilgilerden yola çıkarak, sahte haberi anlamlandırdığı, 

veriye dayanan uzun soluklu araştırmaları içeren, vaka çalışmalarıyla 

desteklenen kapsamlı çalışmalara yer verilmiştir. “İçgörü” kısmında ise 

teyit.org ekibinin okuduğu, dinlediği kaynaklardan öğrendiği, sahte 

haberin motivasyonuna dair ürettiği bilgiler, editoryal tartışmalar ve sosyal 

girişimciliğe dair bilgi birikimlerine yer verilmiştir. Mesela “ Ülkeler yalan 

haberlerle nasıl mücadele diyor?”, “Şiddet barındıran görüntülere neden bu 

kadar ilgi gösteriyoruz?”, “Türkiye medyasında ‘asparagas’ kelimesinin 

ortaya çıkışı” gibi örneklerden de anlaşılabileceği gibi bir yandan yalan 

haber araştırması yapılırken diğer yandan ise yine yalan haber odaklı bazı 

başlıkların bilimsel analizleri akademik disiplin içerisinde incelenerek site 

takipçileri ile paylaşıldığı görülmüştür. Bir diğer başlık olan “teyitpedya” 

ise bir sahte içeriği gerçeğinden ayırt etmenin yolları, teyitçi gibi 

düşünebilmeyi sağlayan yöntemler, doğrulama araçları, fact-checking 

dünyasından haberler ve güncel gelişmeler ile rapor ve araştırmalara yer 

verilmiştir. 

                                             Tablo.9 Arayüz (3)  

 

4.4. Siteden Haber Örnekleri 

4.4.1. Yanlış Haber Örneği 

Sitede yer alan ve ‘yanlış haber’ kategorisinde kırmızı renkle 

işaretlenen haber, fotoğraf 1’de görüldüğü şekliyle İYİ Parti Genel Başkan 

Yardımcısı Ümit Özdağ’ın 13 Ağustos 2018 tarihinde İnstegram 

hesabından “İşte krizin nedeni, israf ve kötü yönetim. Kimse papazın 

arkasına sığınmasın. Hazinenin dolu olsaydı 50 papaz tutuklardınız ve bir 

şey olmazdı” şeklinde paylaştığı haberle gündeme gelmiştir. Daha sonra 

haber Yeniçağ gazetesinde Cumhurbaşkanlığının içi şeklinde 

haberleştirilerek kamuoyu gündemine girmiştir. Uzun bir süre dolaşımda 

olan görsel 18 ve 19 Eylül 2018 tarihlerinde tekrar dolaşıma girmiş ve 
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Twitter’da bin 200’den fazla retweet alırken Facebook üzerinden de 2 bini 

aşkın paylaşımda bulunulmuştur. 

Tablo.10 Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin içini gösterdiği iddia edilen fotoğraf

 

 

                               

Fotoğraf 1. Ümit Özdağ’ın İnstagram paylaşımı 

 

Sitenin analizine göre fotoğrafların Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin 

içini gösterdiği iddiası doğru değildir. Analizde Fotoğrafların (saat yönüne 

doğru) Mabeyn Köşkü, Palais Garnier opera binası ve bir tasarım/mobilya 

mağazası tarafından yüklenen ve Emine Erdoğan’ın içerisine 

montajlandığı ve esasen tasarım mobilyalar yapan bir mağazanın satışa 

sunduğu bir yatak odasına ait olduğu bilgilerine yer verilmiştir. İddia 

edilen fotoğraflardan biri olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın yer aldığı kare 31 Mayıs 2015 tarihinde TRT’ye verdiği 

mülakat esnasında çekilmiştir. Yapılan analize göre ilgili mülakattan 

alınan bir videoda muhalefetin “Saraydaki altın kaplama klozetler” 

iddialarına Erdoğan cevap vermiş ve bu konuşması Cumhurbaşkanlığı 

resmi sitesinde yer almıştır. Diğer yandan ilgili sayfada mülakatın Yıldız 

Sarayı’nın Mabeyn Köşkü’nde gerçekleştiği belirtilmiş olup Erdoğan’ın 

iddia konusu fotoğraftaki takım elbisesi ve ilgili haberlerdeki video ve 
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fotoğraflarda giydiği görülen takım elbise aynı olduğu ifade edilmiştir 

(Fotoğraf 2) 

Fotoğraf 2. Erdoğan’ın Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkünde TRT’ye verdiği mülakat 

esnasındaki fotoğraf 

 

Habere konu teşkil eden ikinci fotoğraf ise ise Recep Tayyip 

Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile dönemin ABD Başkan yardımcısı Joe 

Biden’ın eşi Jill Biden’ın bir araya geldiği 23 Ocak 2016 tarihinde 

çekilmiştir (Fotoğraf 3). Analize göre Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde, 

tarafların Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü’nde bir araya geldiği bilgisi 

paylaşılmış. Aynı tarihlerde Recep Tayyip Erdoğan ile Joe Biden’ın 

görüşmesi de Ensonhaber, Haber7, TGRT Haber gibi haber siteleri 

tarafından iddia konusu görsel kullanılarak paylaşılmıştır. 
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Fotoğraf 3.Külliye’de çekildiği iddia edilen fakat gerçekte Yıldız Sarayın’da çekilmiş 

fotoğraf  

                        

Aşağıda yer alan (fotoğraf 4) görselde ise kolajın sol alt tarafında 

Emine Erdoğan’ın bulunduğu fotoğraf montajlanmıştır. Yurtdışı merkezli 

bir tasarım/mobilya sitesinde fotoğrafı çeşitli açılardan görmek mümkün. 

Aynı yatak odasını listeleyen başka mobilya siteleri de mevcuttur. 

Fotoğrafın montajlanmış halinin ise mizah içerikli montajların bulunduğu 

bobiler.org ismindeki internet sitesinden Mayıs 2016’da yayıldığı 

görülmüştür.  
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Fotoğraf 4. Emine Erdoğan’ın montajlanmış fotoğrafı 

                         

                      Fotoğraf 5. Montajlanmış mekanın orijinal hali 
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4.4.2. Doğrulanmış Haber Örneği 

Sitede yer verilen ve doğrulandığı belirtilen habere konu olan iddia ise 

bir Alman bira firmasının piyasaya sürdüğü bira şişesinde ‘La İlahe 

İllallah’ yazdığı şeklindeki iddiadır. İlgili haber Mynet, Posta, Milli 

Gazete, Ensonhaber ve Yeni Akit gibi siteler tarafından kamuoyu ile 

paylaşılmıştır. Habere göre Almanya’da faaliyet gösteren Eichbaum 

Ureich isimli bira firması üzerine “La İlahe İllallah, Muhammedun 

Resulullah” yazarak biraları piyasaya sürüldüğü iddia edilmiştir (fotoğraf 

5). Sitenin analizinde Alman bira firması Eichbaum Ureich’in şişelerinde 

“La İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah” yazdığı iddiası doğru olarak 

teyit edilmiştir. Sitede, Suudi Arabistan bayrağında kılıç sembolü ve “La 

İlahe İllallah, Muhammedun Resulullah” ifadelerinin yer aldığı ifade 

edilerek Firma’nın, söz konusu sözleri taşıyan Suudi Arabistan bayrağını 

şişelerin kapaklarına taşımasının doğru bir haber olduğunu saptamıştır. 

Tablo.11 Alman bira firmasının Kelime-i Tevhit yazılı kapağının olduğunu gösteren iddia 

                  

Site haber analizinde bir firmanın yaz aylarında Rusya’da düzenlenecek 

2018 Dünya Kupası için bir pazarlama stratejisi olarak kupaya katılan 

ülkelerin bayraklarını kapaklara bastığını ve bu çerçevede turnuvaya 

katılan Suudi Arabistan bayrağını da kapaklara işlenmiş olduğunu ileri 

sürmüştür(fotoğraf 6). Fakat burada asıl mesele bir ülkenin bayrağını 

simgelemesinden ziyade milyonlarca Müslümanın “Kelim-i Tevhit” olarak 

bildiği ve İslâm dinine ilk girişi simgeleyen “Allah’tan başka ilah yoktur, 

Muhammed de onun resulüdür” sözünün İslâm’ın haram kıldığı içki ile 

beraber ilişkilendirilmesi veya subliminal mesaj olarak kitlerle lanse 

edilmesidir. Diğer bir ifade ile dini sembol veya kutsalların birer emtia 

aracı olarak pazarlama stratejisine kurban edilmesidir ki, bu durum 

tartışmasız bir şekilde İslâm akideleri ile ters düşen bir durumdur. Bir 

hassasiyet eksikliğinden olduğunu düşündüğümüz yaklaşımından ötürü 

sitenin haberin doğru oluşunun salt habercilik ilkeleri üzerinden teyit 

ederken bunun aslında bir spor müsabakası çerçevesinde tüm ülkeler için 

uygulanan bir rutin olduğun ifade etmek suretiyle masum bir çerçeveye 

soktuğu izlenimini uyandırmıştır. Fakat meselenin son zamanlarda artış 

gösteren ve ötekileştirme mefhumu olarak kullanılan İslam düşmanlığı 
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üzerinden formüle edilen İslamofobya ekseninde tartışmayı veya 

irdelemeyi eksik bırakan site bize göre haberin felsefesine çok da vakıf 

olunmadığının bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Diğer yandan site, bu 

tarz uygulamanın aslında yeni olmadığını daha önce de Suudi Arabistan 

bayraklarının başka içki kapaklarında kullanıldığını (fotoğraf 7) ileri 

sürmek suretiyle olayın sadece bir ülkenin bayrağının kullanılmış olması 

üzerinden tahlillere devam ederek asıl mesele olan itikat ve Müslüman 

duyarlılığı ile alakalı konulara değinmemesi bir eksiklik olarak 

düşünülebilir. Burada hemen şu soru akla gelebilir ve sorulabilir. Bu 

sitenin amacı veya görevi bizim ileri sürdüğümüz felsefik veya inanç 

boyutlu tartışmalar mıdır yoksa sadece haberin doğruluğunu veya 

yanlışlığını araştırmak mıdır? Elbette ki sitenin öncelikli görevi habercilik 

pratiklerine göre haberin doğruluk veya yanlışlığı üzerindeki önceliğidir. 

Fakat meselin netameli oluşundan dolayı ve sitenin Türkiye gibi 

Müslüman kimliğin baskın olarak yaşandığı coğrafyada faaliyet 

göstermesinden ötürü inanç/iman eksenli tahlillere de yer verilmek 

suretiyle haber analizinin yapılmasının daha uygun olacağı 

düşüncesindeyiz. 

Fotoğraf 6. Alman bir firmasının Kelime-i Tevhidin bira kapaklarına yerleştirdiği görsel 
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Fotoğraf 7. Başka firmalar tarafından daha önce bira kapaklarında 

kullanıldığı iddia edilen Arabistan bayrakları 

              

4.4.3. Karma Haber Örneği 

Sitenin mor kategorisinde kullandığı ve ‘karma’ diye adlandırılan bu 

tarz haberlerin, tam olarak doğrulanma veya yanlışlanma durumu söz 

konusu değildir. Bir haberin veya fotoğrafın bağlamından kopartılmak 

suretiyle ele alınıp servis edilmesi olarak görülen bu tarz haberlerde 

yapılan eylemin veya iddia edilen bir görselin aslında vuku bulduğu fakat 

bu iddia edilen haber veya görselin başka bir mecrada cereyan ettiği 

durumlar için geçerlidir. Bu kategoriye giren haberlerden biri CHP Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na aittir. Habere konu iddia sosyal medyada 

çokça paylaşılan ve teyit.org’a ihbar olarak gönderilen bir paylaşımda, 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 

şehit cenazesinde gülerek fotoğraf çektirdiği görülmüştür. Söz konusu 

haber bir kullanıcı tarafından şehit cenazesinde olduğu iddiasıyla 5 Ekim 

2018’de Twitter’da paylaşılmış ve fotoğraf yaklaşık 2 bin kişi tarafından 

beğenilmiştir. Bununla birlikte “CHP ve Zihniyetini İstemiyoruz” isimli 

sayfa tarafından Facebook’a yüklenen fotoğraf ise yaklaşık bin kişi 

tarafından paylaşılmıştır. 
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Tablo 12. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesinde güldüğü iddia edilen 

haber 

 

 

Fotoğraf 8. Bir kullanıcı tarafından Twitter’da paylaşılan iddia 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teyit.org’un haber analizine göre paylaşılan fotoğraf, CHP Genel 

Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bir cenazede kameraya poz verirken 

gösterdiğini (Fotoğraf 8) ancak söz konusu fotoğrafın şehit cenazesine ait 

olmadığı, 1968-1980 yılları arasında Cumhuriyet Senatosu üyeliği yapan 

CHP eski Sivas Senatörü Hüseyin Öztürk’ün, 31 Ocak 2017’de Ankara 
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Kocatepe Camii’nde kılınan cenaze namazı sırasında çekilmiş bir fotoğraf 

olduğu iddia edilmiştir. Bu haberin akabinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun , 

Batman’da hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Neşet Gök’ün 

Eskişehir’deki evini ziyareti sırasında bir vatandaş tarafından protesto 

edildiği gösülmüştür. Site bu haberin teyidi için 31 Ocak 2017 tarihli Star 

Gazetesi tarafından yapılan haberi delil olarak göstermiştir (fotoğraf 9 ve 

10). Söz konusu cenaze sırasında Kılıçdaroğlu ile fotoğraf çektiren 

insanların olduğu ve burada gülümsediği görülmüştür. 

Fotoğraf 9. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotoğraf 10. 

 

 

 

 

 

 

 

      

Site, gazete haberinin yanı sıra Anadolu Ajansı tarafından çekilen ve 

bir çok televizyon tarafından da gösterilen bir haber videosunu olayı 

aydınlatmak için kullanmıştır (Fotoğraf 11). Sonuç itibariyle 

Kılıçdaoğlu’nun bir cenaze namazı esnasında gülmüş olarak 

görüntülendiği fotoğraf kesin olmakla birlikte bu fotoğrafın bir şehit 

cenazesinde değil, bir emekli senatörün cenazesi sırasında yanına gelen 

vatandaşlarla çektirdiği esnada gerçekleştiği anlaşılmıştır. 
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Fotoğraf 11. Kılıçdaroğlu’nun emekli bir senatörün cenazesinde olduğunu gösteren 

AA’nın video görseli 

                            

 

4.4.4.Belirsiz Haber Örneği 

Sitede sarı renk kategorisinde değerlendirilen ve şüpheli/belirsiz olarak 

nitelendirilen bu tarz haberler incelenen iddiaya dair veriler toplanmakla 

birlikte bu verilerin iddianın doğru, yanlış ya da karma olduğuna dair bir 

sonuca ulaşmak için yeterli olmadığı durumlarda kullanılmıştır. Bu tarz 

haberlere örneklik teşkil etmesi açısından sitede Almanya Başbakanı 

Angela Merkel’in, İngiltere Başbakanı Theresa May ve CİA’in yeni 

başkanı Gina Haspel’in aynı karede bulunduğu fotoğrafa yer verilmiştir 

(Tablo 13) Haberde sosyal medyada paylaşılan ve teyit.org’a ihbar olarak 

gönderilen bir fotoğrafta, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere 

Başbakanı Theresa May ve CIA’in yeni Başkanı Gina Haspel’in 

bulunduğu ve fotoğrafın Merkel, May ve Haspel’in küçüklüğünü 

gösterdiği iddia edilmiştir. Kısa sürede internette viral hale gelen görsel 

İ.Ç. isimli bir Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılmış ve yaklaşık iki bin 

kullanıcı tarafından beğenilmiştir. Diğer yandan bazı kullanıcılar 

tarafından farklı iddialarla da paylaşılan fotoğraftaki üçüncü kişinin 

Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaitė olduğu da iddia edilmiştir.  
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Tablo 13. Merkel’in May ve Haspel ile aynı fotoğraf karesinde yer aldığı edilen haber 

analizi 

                                  

Fotoğraf 13. İ.Ç adlı sosyal medya kullanıcısının iddia ettiği fotoğraf 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site yer verdiği analizde 

fotoğrafta yer alan en soldaki genç kızın Angela Merkel olduğu iddiası 

doğru ancak, Merkel’in sağ tarafındaki kişilerin kimliklerinin belirsiz 

olduğunu savunarak haberin tam olarak doğrulanmadığını ifade etmiştir. 

Sitenin yorumuna göre habere konu olan iddianın sadece Türkiye ile sınırlı 

kalmayıp 2015 yılında yılın kişisi seçilen Angela Merkel’e ait bu 

bilinmeyen fotoğrafın ilk olarak Time Dergisi tarafından yayınlandığını 

bertilmiştir. Time Dergisi’nde yer alan fotoğraf açıklamasında, o zamanlar 

henüz evlenmediği için adı Angela Kasner olan Almanya Başbakanı’nın 

18 yaşında olduğu ve fotoğrafın Berlin’de 1972 yılındaki bir yeni yıl 

partisinde çekildiği ifade edilmiştir. Dergide Merkel’in yanındaki diğer 

genç kızlar içinse ise sadece “arkadaşları” ifadesi kullanılmıştır. Diğer 

yandan CNN’de de yer alan fotoğrafta yine benzer ifadelerin kullanıldığı 
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ve Merkel’in 1972 yılında yeni yıl partisinde arkadaşlarıyla çekilmiş bir 

fotoğrafı olduğu belirtilmiştir. Sitenin yapmış olduğu analize göre 

Merkel’in 1954, May ve Haspel’in de 1956 doğumlu olduğu göz önünde 

bulundurulduğunda üç genç kızın 1972 yılında yaklaşık olarak aynı 

yaşlarda olduğunu söylemek mümkün olabileceğini ancak yine söz konusu 

isimlerin biyografileri incelendiğinde üçünün de aynı yer ve zamanda 

birlikte olduğunu gösterebilecek kesin bir delile ulaşmanın mümkün 

olmadığı görüşü savunulmuştur. Haberle ilgili diğer bir analizde ise 

İngiltere Başbakanı May’in, 1971 yılında Holton Park Dil Okulu’nda 

çekilmiş bir fotoğrafını referans olarak kullanmıştır (Fotoğraf 14). May’in 

15 yaşındaki halini gösteren dil okulundaki fotoğrafıyla Merkel’le beraber 

çekildiği iddia edilen fotoğrafını karşılaştırmalı olarak sunan site 

fotoğraflar arasında bazı farklılıkların olduğunu ileri sürmüştür. Bununla 

birlikte site fotoğrafın orta kısmında yer alan kişinin kesin olarak May 

olmadığını söyleyebilmenin mümkün olamayacağının da altını çizmiştir. 
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Fotoğraf 14. T.May’in karşılaştırmalı fotoğrafı 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Teyit.org sitesi haber analizine devam ederek Haspel’in küçüklüğüne 

ait internette herhangi bir fotoğrafın bulunmamasının kıyaslamayı 

zorlaştırdığı saptamasında bulunmuştur. Site diğer yandan bahsi geçen 

liderlerin iddia edilen fotoğrafları ile bugünkü fotoğraflarını (Fotoğraf 15) 

da kıyaslayarak bu iddianın net olarak açıklığa kavuşamadığı yorumunda 

bulunmuştur. 

Fotoğraf 15. İddia edilen kişilerin dünü bugünü ile kıyaslamalı 

fotoğrafları 

                                

Site haberler ilgili son değerlendirmesinde ise sonuç olarak, 

fotoğraftaki iki genç kızın May ve Haspel olmadığını ortaya koyabilecek 
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kesin delillerin bulunmadığından yola çıkarak eldeki delillere göre 

fotoğraftaki kızların May ve Haspel olduğunu iddia etmenin kesin 

olmadığını belirtmiştir. Diğer yandan biyografilerinde herhangi bir 

nedenle bir araya geldiklerine ilişkin bilgi bulunmasa da belirtilen isimlerin 

1972 yılında hemen hemen aynı yaşlarda olmasının doğruluğuna değinen 

site, yine de yeni delillerin çıkmasına dek Merkel’in yanındaki iki kızın 

kim olduğunu söylemenin zor olacağı kanaatindedir. 

5. Sonuç ve Değerlendirme 

Yeni medya ile birlikte görünürlük kazanan yalan haber (fake news), 

hem bilginin çarpıtılmasına hem de bu bağlamda insanların güvenilir haber 

alma özgürlüklerine engel teşkil etmektedir. Teknolojik gelişmelerin 

önünü açtığı yeni bilgi teknolojileri, fırsat ve tehditleri birlikte barındıran 

çelişkiler ağına sahiptir. Bilgi çağı veya iletişim çağı diye adlandırılan ve 

sanal gerçeklik üzerinden kendini konumlandıran bu yeni bilgi dünyası 

sınırsız data olanaklarıyla bilgi ve haber üzerindeki engelleri kaldırmak 

suretiyle evrensel bir hüviyet kazanmıştır. Diğer yandan bu mefhum bir 

tenakuz göstergesi olarak eğitimden sanata, ekonomiden kültüre, siyasal 

iletişimden eğlenceye kadar hayatın her alanını etkisi altına almış ve 

bahsedilen bu olguları kendi sabitesi olan ‘artırılmış gerçeklik’ üzerinden 

inşa ederek yeni bir formla piyasaya sürmüştür. Yeni dönemle birlikte en 

çok etkilenen sektörlerin başında muhakkak ki medya yer almıştır. Medya 

bir yandan eski geleneksel serüvenini tedrici olarak yeni medyaya 

kaptırırken, geleneksel medyanın yerine konumlandırılan yeni medya ise 

kitleler nezdinde şimdiden büyük bir güven erozyonuna uğradığı 

görülmektedir. Bu güven sorunsalının en önemli ayağını ise yalan haber 

üzerinden inşa edilen bilgideki dezenformasyondur. Geleneksel medyaya 

göre haber disiplininden olabildiğince mahrum olarak faaliyet gösteren 

yeni medya, özellikle sosyal paylaşım ağları üzerindeki kontrolsüzlük 

nedeniyle yalan/yanlış/çarpıtılmış bilgilerin bolca yer aldığı bir mecra 

halini almıştır. Bu bilgi kirliliği veya yalan haberlerden en çok nasibini 

alan ise dezavantajlı gruplar içerisinde değerlendirebileceğimiz mümeyyiz 

vasfa ulaşmamış çocuklardır. Erişkinlerin de bu durumdan etkilendiği 

yapılan araştırmalara yansımış olsa da hayata yeni adam attıklarından ötürü 

çocukların bundan etkilenme kapasitesi daha fazladır. Zira yeni neslin 

haber alma ve bilgi edinme mecralarının yeni medya olduğu gerçeğinden 

hareket edildiğinde bu durumun vahameti kendiliğinden ortaya 

çıkmaktadır. Bu olumsuz tablo ile mücadele için ilk önce Batı’da daha 

sonra Türkiye’de uygulamaya konulan ‘medya okuryazarlığı’ dersi ile 

mücadele edilmek istenmişse de hayatın her alanını çevreleyen yeni medya 

çıktıları ile sadece bu yöntemle başa çıkabilmenin imkansızlığı ortadadır. 

Elbette ki okul öncesi ve okul çağında verilen bu eğitimin olumsuz medya 

çıktılarına maruz kalınmasına karşı çocuklara önemli bir kalkan görevi 

oluştururken bu kazanımların kamu otoritesinin yasa ikame eden resmi 
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tavrıyla birlikte sivil toplum örgütlerinin sosyal sorumluluk projeleri ile 

çok yönlü olarak desteklenmesi elzem bir durumdur. Bu handikaptan 

kurtuluşun bir diğer çözüm yöntemi ise yine ilk örneklerini Batı’da 

gördüğümüz haber doğrulama siteleri aracılığı yapılmaya çalışıldığı 

gözlemlenmiştir. Birçok ülkede benzer yapıların son yıllarda aratarak 

devam etmesi “Çivi çiviyi söker” özdeyişi gereği sistemi yine sistemin 

içindeki benzer ama yapıcı özellikleriyle öne çıkan dinamiklerle sorunu 

çözüme kavuşturma yöntemi önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. 

İşte bahsi geçen bu haber doğrulama sitelerinden biri de Türkiye’de 

2016’dan itibaren faaliyette bulunun ve Türkiye’nin ilk haber doğrulama 

sitelerinden biri olarak tarihe geçen teyit.org sitesidir. Bu çalışmamızda 

incelemeye tabi tuttuğumuz bu site başlangıç aşaması olması ve 

kamuoyundaki itibarı nedeniyle ileriki dönemler için umut verici bir 

gelişme olarak değerlendirilebilir. Birkaç genç tarafından kurulan site 

özellikle sosyal ağlarda daha çok neşvünema bulan yalan haberlerin teyidi 

için faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte yaygın medyada yer alan 

yalan haberleri de ilgi alanına dahil eden site, kamuoyu gündemine kasıtlı 

veya sehven servis edilen haberlerin doğrulanmasını/yanlışlanmasını 

kendine görev edinmiştir. Birçok kritik eliminasyondan geçirilerek haberin 

mercek altına alındığı sitede dört çeşit haber kategorisinin yer aldığı 

görülmüştür. Bunlardan kırmızı renkli olarak kodlanan haber kategorisi 

kesinlikle yanlış haber, yeşil olarak kodlanan ise kesinlikle doğru haber 

olarak işaretlenmiştir. Mor renkte kodlanan karma haber kategorisi 

incelenen çoklu önermenin hem doğru hem de yanlış bilgiler içerdiğine, 

sarı renkte kodlanan şüpheli/belirsiz kategoride yer alan haberler ise 

incelenen iddiaya dair veriler elde edilmiş olmasına rağmen bu verilerin 

iddianın doğruluğu, yanlışlığı ya da karma oluşuna dair bir sonuca ulaşmak 

için kuvvetli emarelerin olmadığını gösteren haberler olarak belirtilmiştir. 

Bakıldığında göze çarpan verilerden belki de en önemlisi bu dört 

kategoriden en çok haberin kırmızı yani yalan olarak belirtilen haberlerin 

oluşudur. Bir fikir vermesi açısından araştırmanın sonlarına doğru 

gelindiği gün olan 12/11/2018 tarihinde sitede yer alan toplam 676 

haberden 528’i yalan, 77’si doğru, 57’si karma ve 14’ü de şüpheli yani 

belirsiz haber olarak işaretlendiği görülmüştür. Sadece bu kombinasyona 

bakarak bile nasıl bir dezenformasyonla karşı karşıya olduğumuz rahatlıkla 

anlaşılabilecektir. Sitenin tek bir konudan (politika) ziyade hayatın her 

alanına tesir eden haberler üzerinde çalıştığı da anlaşılmıştır. Yapılan 

incelemede sitenin en azından hayatının bir döneminde habercilikle iştigal 

etmiş bir ekip tarafından kotarılıyor olması bir kazanım olarak görülebilir. 

Diğer yandan sitenin arayüzünün teknik bağlamda hem kolay hem de sade 

bir şekilde dizayn edilmiş olması kullanıcılar açısından önemli bir kolaylık 

teşkil etmiştir. Bununla birlikte sitenin ve çalışanlarının başta mali durum 

olmak üzere siteye yansıyan kadarıyla olabildiğince şeffaf hareket etmeleri 

ve etik kurallar çerçevesinde bir çatı kuruluş olarak görev yapan 
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International Fakt Checking Network’a üye olması sitenin halk nezdindeki 

kredibilitesini artıran bir durumdur. Son olarak şunun da belirtilmesi 

gerekir ki; site ile ilgili belki de en önemli husus, arada kısmi duyarlılık 

veya hassasiyet eksikliğinden kaynaklandığını düşündüğümüz haber 

analizleri yer almış olsa da tüm kesimlere açık ve dengeli bir görüntü 

vermesi sitenin ideolojik ve tarafgirlikten uzak bir yayın politikası 

çerçevesinde hizmet verdiğini söylememiz mümkündür. 
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1. Giriş 

İnsanlar arasındaki ilişkileri belli kurallar manzumesinde düzenlemek 

olan yönetim, ilk insanlardan günümüze değin iptidai ve modern formlarda 

devam edegelmiş olan bir olgudur. Diğer bir ifade ile insanın olduğu her 

yerde muhakkak yöneten ve yönetilenlerden oluşan bir siyasal hiyerarşik 

sistem her zaman var olmuştur. Bu sistem kimi zaman cebri otorite, kimi 

zaman mesleki veya liyakat temelli kimi zaman da günümüz devletlerinin 

çoğunda uygulandığı şekliyle seçim sistemiyle belirlenen, insanların hür 

iradesine dayalı yönetim anlayışları ekseninde cereyan eden yönetim 

sistemleridir. Dünyada uygulanmış ve insanlar arasındaki ilişkileri 

düzenlemiş olan yönetim sistemlerine ana hatlarıyla bakıldığında dört ana 

sistemin olduğu görülmektedir. Bunlar sırasıyla Monarşi, Oligarşi, 

Demokrasi ve Anarşizm şeklindedir. Monarşi, iktidarın yani yönetimin tek 

bir kişi tarafından idare edildiği yönetim sistemleridir. Mutlak hakimiyetin 

söz konusu olduğu bu sistemde padişah, kral, imparator, kraliçe, sultan, 

melik, han vb. isimlerle nitelendirilen yöneticilerin coğrafyaya veya 

kültürlere göre farklı isimler aldığı görülmektedir. Oligarşi ise, belli küçük 

bir zümrenin iktidarı olarak tarif edilmektedir. Bu sistemlerin adı de yine 

iktidarı elinde bulunduran kesimin niteliğine göre farklılık göstermiştir. 

Bunlar Teokrasi, Aristokrasi, Plütokrasi, Teknokrasi ve Jüristokrasilerdir. 

Teokrasiler, iktidarı elinde bulunduran kesimin yönetimi din adına idare 

ettikleri sistemlerdir ki, buna örnek olarak Papalık ve Hilafet kurumu örnek 

olarak verilebilir. Aristokrasiler, bir devletin veya topluluğun asiller veya 

seçkinler tarafından idare edildiği oligarşilerdir. Aristokratik yönetim için 

Orta çağ Avrupa’sındaki ülkeler örnek olarak gösterilebilir. Plütokrasi ise 

yine başka bir aristokratik yönetim biçimi olup, burjuvazi diye de 

adlandırabileceğimiz zengin kesimlerin iktidarı olarak tanımlanır. 

Fransa’da 1830-1848 yılları arasında yönetimini büyük oranda zengin 

burjuvaziye dayandıran Louis Philippe dönemi ile ABD’de 19. Yüzyılın 

sonlarındaki birtakım uygulamalar bu sisteme örneklik teşkil etmektedir. 

Belki de bunun en karakteristik örneği yine Orta çağ Avrupa’sındaki 

burjuvazilerde yaşanmıştır denebilir. Yönetimlerin belli kriz dönemlerinde 

                                                           
 (Doç. Dr.), Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi, gokhan.genel@yalova.edu.tr 
  (Prof. Dr.), Yalova Üniversitesi Öğretim Üyesi, imetin@yalova.edu.tr 
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mesleklerde uzmanlaşmış kesimin elinde bulunmasını anlatan teknokratik 

oligarşik sistem ise, daha çok bilim insanları ve akademisyenlerden oluşan 

belli bir zümrenin iktidarı olarak tanımlanmıştır. Jüristokrasiler ise adaleti 

temsil eden yargı erkinin iktidardır. Anarşizm ise dünyadaki iktidar olgusu 

hiçbir şekilde kabul etmeyen yönetimsiz yönetim olarak kabul edilebilir. 

Bunun en çarpıcı örneği Komünizm’ in en son safhası olarak idealize 

edilen ama pratiğe geçmemiş devletsiz toplum anlayışıdır. Diğer yandan 

bireysel özgürlükler çerçevesinde kurgulanan ve insanların kendi 

yönetimlerini yine kendi beklentileri ve istekleri doğrultusunda 

şekillendirdikleri yönetim biçimi olan Demokrasi ise hali hazırda en çok 

görülen yönetim biçimidir. Bütün bu yönetim sistemlerini kısa da olsa el 

alışımızın nedeni konumuz olan siyasal iletişimde seçim şarkılarının oy 

verme davranışları üzerindeki etkisini açıklamak adına bir arka plan teşkil 

etmesi amacıyladır. Bir başka ifade ile demokrasi dışında belirtilen 

yönetim sistemlerinin genel hatlarıyla serbest propagandaya kapalı olması 

nedeniyle siyasal iletişimin sistematik olarak uygulandığı tek yönetim 

biçimi olan ve günümüzde de şimdilik geçerliliğini sürdüren demokratik 

yönetim sistemleridir. Komünizm veya Faşizm gibi yönetimlerde 

propaganda uygulamaları görülmüş olsa da yukarıda da bahsedildiği gibi 

bu tarz propagandalar sadece mevcut sistemin devamı yönünde pekiştirici 

bir özelliğe sahip olduğundan serbest veya tüm düşünceleri kapsayacak 

nitelikte olmadığı için tepeden inme veya dayatmacı bir şekilde vuku 

bulmuştur. 

Siyasal iletişim olgusu, daha çok serbest yönetimlerin hüküm sürdüğü 

ve bireysel iradenin özgür olduğu durumlara anlam kazanmaktadır. 

Dolayısı ile demokrasilerde yönetme erkine aday kişi veya partilerin 

yönetme arzusunda oldukları kitleleri ikna etmek için kullandıkları en 

önemli inandırma enstrümanı, propagandaya endeksli siyasal iletişim 

stratejileridir. Demokratik toplumlarda siyasal iletişim stratejileri içinde 

bulunulan toplumun siyasal kültürüne, tarihi referanslarına, inanç 

sistemine, etnik yapısına yani özetle ilgili toplumun değer yargıları 

müktesebatına göre değişiklik göstermektedir. Bununla birlikte teknolojik 

gelişmelere bağlı olarak da siyasal iletişim stratejilerinin değiştiğini ve 

bunda kitle iletişim araçlarının dönemsel özelliklerinin çok büyük etkiye 

sahip olduğunu söyleyebiliriz. Gerçek kişi olan bireyler ve tüzel kişilik 

olan partiler tarafından uygulanan siyasal iletişim stratejileri klasik 

anlamda miting, toplantı, televizyon konuşmaları, radyo programları, açık 

oturumlar, flamalar, pankartlar, bayraklar, seçim konvoyu ve seçim 

şarkıları gibi enstrümanlar eşliğinde yapılırken internetin devreye girmesi 

ile e-posta, internet siteleri, toplu veya bireysel mesaj, sosyal medya 

platformları gibi yeni nesil iletişim ortamlarının eklenmesiyle modern ve 

interaktiviteyi öne çıkaran bir şekle bürünmüştür. Çalışmamızın 

kapsamında bahsi geçen siyasal iletişim araçlarından biri olan ve temelde 

bir eğlence veya zaman geçirme aracı olarak duygulara hitap eden 
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şarkıların oy verme sürecinde üniversite öğrencileri üzerindeki olası 

etkileri incelenmiştir. Seçim şarkıları, Türk siyasal hayatında ve siyasal 

iletişim stratejilerinde hemen hemen her partinin önemsediği ve seçim 

zamanlarında özel olarak sipariş verdiği seçim araçları arasında yer 

almıştır. Bazen de kitleler tarafından sevilen mevcut bir güfte veya 

bestenin seçim aktörlerine uyarlanması şeklinde hazırlanan seçim 

şarkılarının seçmen üzerindeki etkisi tartışmalı konular arasındaki yerini 

korumaktadır. Çalışma bu bağlamda seçim şarkılarının Yalova 

Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler üzerindeki etkisi test edilerek 

bir bakıma tartışılan bu konuya akademik anlamda ışık tutmayı 

amaçlamıştır. Çalışma dört ana bölümden müteşekkildir. Birinci bölümde 

siyasal iletişim kavramı açıklandıktan sonra ikinci bölümde siyasal 

iletişimin unsurlarından olan seçim şarkıları konusu mercek altına 

alınmıştır. Üçüncü bölümde ise çalışmanın araştırma ve yöntem kısmı yer 

verilirken son bölümde de araştırmanın bulguları yorumlanmıştır. 

     2. Siyasal İletişim Kavramı ve Siyasal İletişim Araçları 

Siyasal iletişim, yönetme erkine talip olan birey ve partilerle yönetilme 

konumunda olan birey veya kitle arasındaki diyaloglar bütünüdür. Kavram 

sıklıkla propaganda kavramı ile karıştırılsa da propaganda ile siyasal 

iletişim arasında “işteşlik” yönüyle farklılıklar bulunmaktadır. 

Propagandayı tek taraflı bir tanıtma faaliyeti, siyasal iletişi ise karşılıklı bir 

diyalog zinciri yani feddback(geri bildirim) unsurunun da dikkate alındığı 

kavram olarak tanımlamak mümkündür. Propaganda daha çok tepeden 

inmeci, tek taraflı, dikte edici, emredici bir mefhumken siyasal iletişim ise 

karşılıklı bilgilenmeyi, mesaj alışverişini ve en önemlisi de verilen mesajın 

kabul edilip edilmediğini önemli bir siyasal çıktı olarak önemseyen 

kavramdır. Diğer bir ifade ile propaganda statik, siyasal iletişimi ise 

dinamik bir süreçtir. Diğer yandan kitleler nezdine propaganda soğuk bir 

kavram olarak telakki edilip itici çağrışımlar uyandırırken siyasal iletişim 

ise daha sıcak veya sempatik bir kavram olarak öne çıkmıştır. Türk Dil 

Kurumu (TDK) kavramı, “Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına 

tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla 

gerçekleştirilen çalışma, yaymaca” (www.tdk.gov.tr/, E.T: 11/11/2018) 

olarak tanımlarken, Aziz ise “Mesajların otoriter bir biçem (üslup) ile tek 

taraflı ve yoğun olarak hedef kitleye aktarılması” ( Aziz, 2007: 15) olarak 

ele almıştır.  

Çobanoğlu ise kavramı farklı ve siyasal iletişim ile entegre bir şekilde 

alarak “İnsanların davranışlarını etkilemek, düşüncelerini denetim altına 

almak ve istenilen maksada yönelttirebilmek için sosyal ve siyasal 

iletişimin tüm sembol ve birimlerinin kullanılması” (Çobanoğlu, 2007: 40) 

şeklinde tarif etmiştir. Diğer yandan siyasal iletişim kavramı Wolton’a 

göre “Farklı aktörler tarafından dile getirilen ve medya tarafından 

aktarılan siyasal söylemlerin üretimi ve değişimine ilişkin akla gelebilecek 

http://www.tdk.gov.tr/
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her şey”(Walton, 1991:51-52) olarak tanımlanırken bir başka tarifte, “Bir 

siyasal görüş ya da organın, etkinlikte bulunduğu siyasal sistem içinde 

kamuoyu güvenini ve desteğini sağlamak, dolayısı ile iktidar olabilmek 

için, zaman ve konjonktürün gereklerine göre reklam, propaganda ve 

halkla ilişkiler tekniklerinden yararlanarak sürekli bir biçimde 

gerçekleştirdiği tek veya çift yönlü iletişim” (Uslu’dan aktaran, Özkan, 

2015:8) çabası olarak değerlendirilmiştir. Aysel ise tanımı “ Siyasal 

aktörlerin belli ideolojik amaçlarını, belli gruplara, kitlelere, ülkelere ya 

da bloklara kabul ettirmek ve gerektiğinde eyleme dönüştürmek , 

uygulamaya koymak üzere çeşitli iletişim tür ve tekniklerinin kullanılarak 

yapılması” (Aziz, 2007: 1-2) şeklinde değerlendirmiştir. Siyasal iletişim 

ile ilgili yapılan yukarıdaki tariflerde kavramın “tek yönlü” olması şeklinde 

ele alabileceğimiz emredici boyutu vurgulanmış olup bize göre bu tanım 

iletişimin çift yönlü doğasına aykırılık teşkil etmektedir. Zira yukarıda da 

bahsedildiği gibi iletişim özünde diyaloğu barındırdığı için karşılıklı 

“işteşlik” yönüyle iki kesimin varlığını zorunlu kılmaktadır. Özellikle 

günümüzdeki internet tabanlı kitle iletişim araçlarının etkileşimi ön planda 

tutan yapısı düşünüldüğünde siyasal iletişim kavramının interaktif 

perspektifli olarak düşünmeyi ve tanımlamayı zorunlu kılmaktadır. 

Dolayısı ile verilen tanımlar siyasal iletişimden ziyade zorunlu olarak 

“siyasal iletim” şeklinde bir sonucun çıkmasına neden olmuştur. Bir başka 

şekilde ifade ile öne sürülen tanımlar siyasal iletişimden daha çok 

propagandayı tarif etmiştir. Zira propaganda tamda yapılan tanımlar gereği 

tek bir merkezden hedef kitleye yönelik olarak tek taraflı bilgi veya mesaj 

aktarımıdır. Siyasal iletişime dönük alternatif bir tanım olarak, yönetme 

konumunda veya isteğinde olan siyasal aktörlerin, her türlü ideoloji, 

düşünce, program ve vaatlerinin en etkili araçlarla hedef kitlenin 

beklentilerinin ve geri dönüş olarak fikirlerinin de dikkate alındığı ve hedef 

kitleyle karşılıklı olarak gerçekleştirilen siyasete dönük mesajlaşma türü 

olarak tarif etmek mümkündür. 

Seçmen ve seçilenler arasında cereyan eden ve seçmenleri ikna ve 

etkilemeye dönük gerçekleştirilen siyasal iletişim sürecinde çok farklı 

iletişim stratejileri veya kampanyaları uygulanagelmiştir. Bu stratejilere 

geçmeden önce seçim kampanyalarının ve dolayısı ile siyasal iletişim 

çalışmalarının seçmen nezdinde icra ettikleri fonksiyonlara bakmak 

gerekir. Genel bir yaklaşımla söylenecek olursa siyasal kampanyalar, 

seçim dönemlerinde oy tercihlerini etkilemeyi tasarlayan bir ikna edici 

iletişim türdür (Üztuğ, 2004: 85). Bu tanımla birlikte başarılı bir seçim 

kampanyasının şu fonksiyonları icra ettiği söylenebilir (Üztuğ’dan aktaran, 

Özkan, 2015: 15-16): 

 Seçim kampanyaları, seçmen tercihlerini değiştirme ve tutumları 

pekiştirme fonksiyonunun yanı sıra, seçmenleri oy vermeye ve 

kampanyaya yardımcı olmaya teşvik etmektedir. 
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 Seçim kampanyaları, her türlü görüşün tartışılmasını ve aralarındaki 

farklılıkların seçmenlerce fark edilmesini sağlamaktadır. 

 Kampanyalar, yeni liderleri kamuoyuna tanıtmakta ve onların 

meşrulaştırılmasına zemin hazırlamaktadır. 

 Kampanyalar, seçmenlerin siyasal sisteme bağlanmalarını 

sağlamakta, uzlaşma ortamına katkıda bulunmakta ve demokrasi 

kültürünün yaygınlaşmasına aracılık etmektedir. 

 Kampanyalar, adaylar arasındaki kişisel farklılıkları, özelliklerini ve 

üsluplarını seçmenlere tanıtmakta, onların tercih yapmalarını 

kolaylaştırmaktadır. 

 Kampanyalar bir eğitim işlevi de görmekte; Kampanya sürecinde 

haber medyası ülkenin temel sorunlarını gündeme getirerek seçmenlerin 

bunları öğrenmesini sağlamaktadır. 

 Kampanyalar ayrıca siyasi rakipleri destekleyen seçmenlerde şüphe 

uyandırmayı, kendi adaylarını ve partilerini olumlu bir kimlikle 

özdeşleştirmeyi de amaçlamaktadır. 

Siyasal iletişim kapsamında hedef kitlenin bilgilendirmesine ve ikna 

edilmesine yönelik çok farklı perspektifte iletişim stratejileri 

uygulanmaktadır. Seçmen üzerinde etkili olduğu düşünülen iletişim 

stratejilerini veya siyasal iletişim aktörlerini şu şekilde sıralamak 

mümkündür. 

 Afiş, resim ve bildiriler 

 Bayrak, pankart, parti rozetleri 

 Sloganlar 

 Müzik veya marşlar 

 Kitap ve bülten 

 Seminer, konferans 

 Mitingler 

 Radyo ve televizyon konuşmaları 

 Radyo, televizyon ve internet reklamları 

 Sponsorluk 

 Açık oturumlar 

 Sinema reklamları 

 Sms (Telefon mesajı) 
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 E- posta 

 Sosyal medya mecraları (What’sUp, Twitter, Facebook, İnstegram 

vb.)  

 İnternet siteleri 

 Kamuoyu araştırmaları vb. 

3. Siyasal İletişimde Seçim Şarkılarının Kullanılması 

Şarkı, insanların duygu, istek, arzu ve sitem gibi düşüncelerini lirik bir 

tarzda anlatan sanat eserleridir. Diğer bir ifade ile şarkı tonlama 

değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri 

dizisidir (www.tdk.gov.tr, E.T: 11/11/2018). Şarkı çoğu zaman beste ve 

güfteden oluşurken bazı durumlarda ise salt güfte ve besteden de 

oluşabilmektedir. Şarkılar, insan duygularını hedef kitleye anlatan ve 

onlarda duygu bağlamında etkili mesaj veren sanat eserleri arasındadır. 

Sözle müziğin bileşkesinden oluşan şarkılar hemen hemen her kültürde ve 

insanın yaşadığı her dönemde var olagelmiştir. Günümüzde ise popüler 

kültürün en başat aktörlerinden biri olan müzik ve dolayısıyla şarkılar 

devasa bir sektör halini alarak kitleleri yönlendirmede önemli bir 

motivasyon aracı haline gelmiştir. 

 Kültürlere ve yerel dinamiklere göre değişen ve çok farklı versiyonları 

bulunan şarkıların ve dolayısı ile müzik türlerinin zamanımızdaki baskın 

karakteri elbette ki pop müziktir. Kapitalist sistemin taşıyıcı sütunlarından 

biri olan pop müzik, kitle iletişim araçları vasıtası ile tüm dünyada işlerlik 

kazanmış bir müzik türü olarak öne çıkarken, müzik işlevinin yanı sıra 

işlevsel olarak aslında bir yaşam tarzının da meşrulaştırıcı enstrümanı 

olarak kullanıldığı görülmektedir. Yerel kültürlerde var ola gelen ve adeta 

bulunduğu toplumun kodlarını yansıtan ve bir ayna görevi ifa eden 

şarkıların belli bir estetik kaygı ve ahlaki hassasiyet içerdiğini söylemek 

mümkünken popüler müzik için böyle bir saptamada bulunmak elbette 

zordur. Çoğu kadın bedeni üzerinden kurgulanan ve duygu olarak cinsel 

içgüdüleri tahrik/istismar ve tatmin yönünde şekillendirilen ve adeta 

fabrikasyon tarzda seri üretimi/tüketimi yapılan günümüz şarkıları 

olabildiğince sıradanlaştırılarak özellikle genç kitleleri insani duygulardan 

azade bir şekilde biçimlendirdiği müşahede edilmektedir. Diğer yandan bu 

tarz şarkı ve müziklerin belki de en büyük zararı belli bir ahlaki disiplin, 

felsefi ve kültürel dokuları ile anlam kazanan otantik müzik dediğimiz 

kadim etnik müziklere olan olumsuz yansımaları olmuştur. Genelde kitle 

iletişim araçları ve özelde ise tematik müzik kanalları vasıtası tüm dünyada 

eş zamanlı olarak yayılan popüler müzik, aynı zamanda bir reklam unsuru 

olduğu için kitle iletişim araçlarının öncelediği bir tüketim malzemesi 

haline dönüşmüştür. Müziklerin dolayısı ile şarkıların insani duygularda 

bıraktığı etkinin fark edilmesi ile bunun propaganda ve siyasal iletişim 
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faaliyetlerinde kitleleri etkilemeye dönük bir iletişim stratejisi olarak 

kullanılmasının önünü açmıştır. Kuvvetli bir ikna potansiyeli olarak 

düşünülen müzikli şarkıların ilk kullanımı otoriter yönetimlerde vuku 

bulmuştur. Bu bağlamda şarkı veya marşların Birinci Dünya Savaşı ile 

İkinci Dünya Savaşları arasında Almanya, Sovyetler Birliği, Çin ve 

İtalya’da bir propaganda aracı olarak kullanıldığı görülmüştür (Kaygısız, 

2004: 290). Almanya’da Hitler döneminde propaganda amaçlı olarak 

Badenweiler, Luftwaffe, Lili Marleen, Deutchland Über Alles, Erika, Ich 

Hatt’eiren Kameraden gibi marşlar öne çıkarken Sovyetler Birliği’nde ise 

Kızıl Ordu Marşı, Beyaz Ordu Siyah Baron, Polyushka Polye, Kutsal 

Savaş, Moldovalı Esmer Kız gibi marş ve şarkılar mevcut sitemi öven 

kitleleri sitem lehine motive etmeye yönelik olarak kullanılmıştır. İkinci 

Dünya Savaşına katılmamasına rağmen Türkiye’de o dönemde iktidarda 

bulunan CHP, halkı cesaretlendirmek için ‘Künyemi Yazdım Taşa’ isimli 

şarkıyı propaganda amaçlı olarak plaklar bastırılmak suretiyle halka 

dağıtmıştır (Alkan’dan aktaran, Öztürk, 2014: 199). 

Türk siyasal hayatında şarkılar bir iletişim aracı olarak oldukça yaygın 

olarak kullanılmış ve seçimlerin adeta bir vazgeçilmezi olarak 

gelenekselleşmiştir. Türkiye’de Seçim müziği olarak kullanılan edebi 

eserlerden marşların, kimi zaman orjinali kimi zamanda sözlerinin 

değiştirilmesi suretiyle kullanılmıştır. Yine aynı şekilde dönemin en 

popüler şarkıları da sözlerinin değiştirilmesi yöntemiyle siyasi partinin 

liderini veya partinin misyonunu öven/anlatan mesajlarla desteklenerek 

yeniden oluşturulmuşlardır. Daha çok açık hava mitinglerinde, seçim 

konvoylarında ve siyasi parti teşkilatlarında yüksel sesle dinletilen seçim 

şarkıları kitleleri motive edici bir enstrüman olarak günümüzde de 

başvurulan önemli bir siyasal iletişim stratejisidir. Aidiyet duygusunun bir 

pekiştiricisi olarak lanse edilmesinin yanı sıra milli, manevi ve ideolojik 

duyguların coşturucu gücü, heyecan uyandıran motivasyon aracı olarak 

görülmesi seçim şarkılarına verilen önemin bir göstergesi olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Diğer yandan siyasi partilerin daha çok profesyonel ajanslara 

özenle hazırlattığı seçim şarkıları, partililerin hazır bulunduğu bir galada 

ilk dinletisi yapılarak eş zamanlı olarak kitle iletişim araçları vasıtası ile 

kamuoyuna sunulması bir gelenek halini almıştır. Türkiye’de akıllarda 

kalan ve dillere pelesenk olan seçim şarkılarının bazılarına göz attığımızda 

ise aşağıdaki tablo ortaya çıkmıştır: 

 Yarının şarkısı: Türkiye İşçi Partisi (TİP)  

 Yarınlar bizim: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 

 Yeni bir Türkiye: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 

 Sev kardeşim: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 

 Adaylar içinden biz seni seçtik: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
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 Şimdi CHP zamanı: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 

 Sarı saçlım mavi gözlüm: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 

 10.Yıl Marşı: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 

 Geliyor Kılıçdar, Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 

 Bir ıslık da sen çal: Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 

 Arım balım peteğim: ANAP (Anavatan Partisi) 

 Aboneyim abone: ANAP (Anavatan Partisi) 

 Zühtü: Adalet Partisi (AP) 

 Biz hep böyleyiz: DYP (Doğruyol Partisi) 

 Refah’ın vakti geldi: RP (Refah Partisi) 

 Türkiye’me hep Refah yağacak: RP (Refah Partisi) 

 İnananlar geliyor: RP (Refah Partisi) 

 Gülsün milletin yüzü: RP (Refah Partisi) 

 Gel katıl bize: RP (Refah Partisi) 

 Refahta birleşelim: RP (Refah Partisi) 

 İnananlar geliyor: RP (Refah Partisi) 

 Haydi haydi ileri: RP (Refah Partisi) 

 Müjdeler Olsun Refah Geliyor: RP (Refah Partisi) 

 Gözün Aydın Türkiye: DSP (Demokratik Sol Parti) 

 Gözün aydın Türkiye ak güvercin geliyor: DSP (Demokratik Sol 

Parti) 

 Baş koymuşum Türkiye’min yoluna: MHP (Milliyetçi Hareket 

Partisi) 

 Bizimle Yürü: MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) 

 Hep Beraber: MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) 

 Tekbir diyek Hak bir diyek: MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) 

 Haydi Anadolu: AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) 

 Aynı Yoldan Geçmişiz Biz: AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) 

 Yeniden Türkiyem, Daha Güçlü Yeniden: AK Parti (Adalet ve 

Kalkınma Partisi) 
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 Daima Aşk Daima Millet: AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) 

 Bi daha Bi daha: AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) 

 Şimdi tam vakti: AK Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) 

 Güneş karanlığı aşar: İP (İYİ Parti) 

 Yüzünü Güneşe Dön Türkiye: İP (İYİ Parti) 

 Senle değişir: HDP (Halkların Demokrasi Partisi) 

 Değişir hesaplar HDP’yle, değiştir gitsin bir günde: HDP (Halkların 

Demokrasi Partisi) 

 Dombra: Recep Tayyip Erdoğan 

 Memleket deyince: Muharrem İnce 

 Türkiye tamam diyor: Muharrem İnce 

4. Araştırmanın Metodolojisi 

4.1. Araştırmanın Amacı 

Seçim şarkılarının Türkiye’deki siyasal geleneklere siyasal iletişimin 

bir parçası olarak yerleşip genelleşmesi akademik olarak seçim şarkılarının 

seçmenlerin oy tercihlerine etki edip etmediğinin araştırılması sorusunu 

gündeme getirmiştir. Bu anlamda araştırmanın amacı siyasal iletişim aracı 

olarak kullanılan seçim şarkılarının üniversitede eğitim gören öğrencilerin 

siyasal tercihleri üzerindeki olası etkilerini ortaya koyup görünür kılmayı 

amaçlamıştır. 

4.2. Araştırmanın Varsayımı 

Yapılan kamuoyu araştırmalarında seçmenlerin tercih ettiği siyasi 

partilerin daha çok ideolojisi, icraatları ve liderine bakarak oy kullandıkları 

saptanmıştır. Diğer ifade ile siyasi partilerin büyük harcamalarla piyasa 

sürdükleri seçim şarkılarının seçmen üzerinde sanıldığı kadar etki etmediği 

bir realitedir. Bundan dolayı araştırmanın varsayımı seçim şarkılarının 

seçmen üzerinde direk bir etkisinden ziyade dolaylı olarak duygu, heyecan 

ve coşku gibi insani hisleri harekete geçirebileceği yönündedir. Bununla 

birlikte eğitim seviyesinin artması ile beraber bireylerin seçim tercihlerinin 

daha rasyonel göstergelere göre şekillendiği düşüncesi araştırmanın bir 

diğer varsayımını teşkil etmiştir. 

4.3. Araştırmanın Önemi 

Seçme ve seçilme yaşının 18’e indirildiği ve üniversiteye başlama 

yaşının ortalama olarak 18 yaş olduğu Türkiye’de, bahsi geçen milyonlarca 

kitlenin ilk kez oy kullanıyor olması araştırmanın bu yeni seçmen kitlesi 

üzerinden yapılmasını elzem hale getirmiştir. Diğer yandan Türkiye’de 
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siyasal iletişim uygulamalarına dair hemen hemen her alanda akademik 

araştırmalar yapılmış olmasına rağmen, seçim şarkılarının oy verme çağına 

gelmiş üniversite öğrencilerinin siyasal tercihlerine olan etkisi 

konusundaki alanın eksik kalması da bu araştırmayı önemli kılmıştır. 

4.4. Araştırmanın Evren ve örneklemi 

Araştırmanın evrenini üniversiteye başlama yaşı, üniversitelerin 

bağımsız organizasyonlar olmasına rağmen bir çatı kuruluş olan YÖK’e 

bağlı olması, öğrencilerin yaş itibariyle aynı anda seçme ve seçilme 

hakkına kavuşması gibi somut nedenlerden ötürü Türkiye’deki tüm 

üniversiteler oluşturmuştur. Örneklemini ise Yalova Üniversitesi’nde 

eğitim gören öğrenciler oluşturmuştur.  

4.5. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma Yalova Üniversitesi’nde eğitim gören ve yaşları 18’den 

yukarı olan öğrenciler arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışma, 230 kişinden 

oluşan denekler toplamında 120 lisans, 30 ön lisans ve 51 lisansüstü eğitim 

gören öğrenciler dahilinde yapılmıştır. Yalova Üniversitesi’nde ki tüm 

akademik birimlerin dahil edildiği çalışmada sadece yabancı diller 

bölümünde hazırlık sınıfı okuyan öğrenciler kapsam dışında bırakılmıştır. 

Diğer bir sınırlılık olarak Yalova Üniversitesi’nde eğitim gören yabancı 

uyruklu öğrenciler değerlendirme dışında tutulmuştur. 

4.6. Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada araştırma modeli olarak tarama modeli tercih edilmiştir. 

Konuyla ilgili verileri ortaya koyabilmek için survey modeli kullanılmış 

ve anket tekniğine başvurulmuştur. Anket tekniği, cevaplandırıcının daha 

önce belirlenmiş bir sıralamada ve yapıda oluşturulan sorulara karşılık 

vermesiyle elde edilen veri yöntemi (Altunışık ve diğerleri; 2007:68) 

şeklinde ifade edilmiştir. Nicel araştırma teknikleri içinde en yaygın 

olanlardan biri de survey modelidir. Nicel araştırmalar içende yer alan 

survey modelinde sıklıkla başvurulan veri toplama aracı ankettir. Nicel 

araştırma ise, geniş çaplı tarama araştırması ile anket ya da görüşme gibi 

yöntemleri kullanarak istatistik oluşturan yöntem olarak (Dawson, 

2016:19) tarif edilmiştir. Araştırmada cevaplamaları için öğrencilere 

verilmiş olan sorularda öğrencilerin kendilerini daha rahat hissetmeleri ve 

daha objektif olabilmeleri adına anket kağıtlarında isim ve soy isim kısmı 

özellikle boş bırakılmıştır. Anketin testi ise 20 kişiden oluşan İletişim 

Sanatları öğrencileri üzerinde uygulanmıştır.  

4.7. Verilerin Analizi 

Çalışma için toplam 231 kişi olarak planlanan anket çalışması bir 

değerdeki veri eksikliğinden ötürü veri seti 230 denek üzerinden 

yapılmıştır. Çalışmada ulaşılan dataları bilimsel çıktılarla desteklemek 
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amacıyla istatistik biliminden yararlanılmıştır. Dataların analizi sürecinde 

çalışmanın amacına ve ruhuna uygun olarak deneklerin seçim şarkıları ile 

ilgili görüşlerinin saptanması ve nasıl etkilendiklerinin ortaya konulması 

için betimsel istatistiksel yöntemlerden sadece frekans analizi yani yüzde 

dağılımı kullanılmıştır. Çalışma ilgili dataların analizi ise “Statistical 

Package for Social Sciences” adıyla bilinen SPSS 19.0 programı ile 

yapılmıştır. 

      5. Bulgular 

Seçim şarkılarının siyasal tercihler üzerindeki olası etkilerini ölçmeyi 

amaçlayan çalışmaya Yalova Üniversitesi’nden katılan ön lisans, lisans ve 

lisans üstü 230 öğrencinin yaş yüzdeleri ilk 10 kategoriye göre  21 yaşında 

olanlar %25,2, 22 yaşında olanlar %19,  20 yaşında olanlar13.4, 23 yaşında 

olanlar %7, 24 yaşında olanlar %6, 19 yaşında olanlar %4, 3, 27 yaşında 

olanlar %3, 5, 29 yaşında olanlar %3, 0, 30 yaşında olanlar %3 34 yaşında 

olanlar %23, 18 yaşında olanlar %2, 2’dır. Ankete katılan öğrencilerin 

çoğunun lisans öğrencisi olduğu düşünüldüğünde yaşlarının lisans 

eğitiminin farklı sınıflarında okuyan yaş aralıklarına denk geldiği ve yine 

seçme ve seçilme yaşına uygun oldukları görülmüştür. Görüşmeye katılan 

öğrencilerin cinsiyet durumu genel anlamda dengeli bir dağılım gösterdiği 

söylenebilir. Buna göre öğrencilerden 110 erkeğin cinsiyet oranı %48 iken 

kadın kategorisine giren 120 öğrencinin oranı ise 52’dir. 

Tablo 1. Deneklerin eğitim düzey göstergeleri 

 

Ankete katılan öğrencilerden Yalova Üniversitesi’nin herhangi bir 

fakültesinde okuyorum diyen 151 kişi %65, 4, Yalova Üniversitesi’nin 

herhangi bir ana bilim/ana sanat dalına doktora yapıyorum diyen 31 kişi 

%13, 5, yine Yalova Üniversitesi’nin herhangi bir Meslek Yüksek 

Okulu’nda okuyorum diyen 40 kişi %13, 0 ve Yalova Üniversitesi’nin 

herhangi bir ana bilim/ana sanat dalında Yüksek Lisans yapıyorum diyen 

18 kişinin oranı %7, 8’dir. Tablodaki verilere bakıldığında lisans 

öğrencilerinin yüzdesinin fazla olması normal bir çıktı olup bu durum 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

DOKTORA 31 13,4 13,5 13,5

YÜKSEK 

LİSANS

18 7,8 7,8 21,3

FAKÜLTE 151 65,4 65,7 87,0

MYO 30 13,0 13,0 100,0

Total 230 99,6 100,0

Missing System 1 ,4

231 100,0

Eğitime devam ettiği düzey

Valid

Total
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üniversitelerin ağırlıklı olarak fakültelerden oluşmasından ileri 

gelmektedir.  

Tablo 2. Deneklerin eğitim gördüğü ana alan göstergeleri 

 

Yalova Üniversitesi öğrencilerinin katıldığı ankette tablodan da 

anlaşılacağı üzere öğrencilerden 195 kişinin %84, 8 oranında sosyal 

bilimler alanında, 35 kişinin %15, 2 ise teknik bilimler alanında öğrenim 

gördüğü anlaşılmaktadır. Bu veriyi kullanmamızın sebebi ankete katılan 

öğrencilerin alan bazında siyasal tercihlerinin farklılaşıp farklılaşmadığını 

öğrenebilmektir. Diğer yandan bu tablo bize bir yandan da Yalova 

Üniversitesi’nin ağırlıklı olarak sosyal bilimler alanına yönelik müfredat 

uyguladığını göstermek suretiyle önemli bir çıktı sunmaktadır. 

Tablo 3. Deneklerin siyasete ilgi dereceleri 

 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

TEKNİK 

BİLİMLER

35 15,2 15,2 15,2

SOSYAL 

BİLİMLER

195 84,4 84,8 100,0

Total 230 99,6 100,0

Missing System 1 ,4

231 100,0

Eğitim gördüğü ana alan

Valid

Total

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

Siyasal 

partiye üye 

oy 

kullanıyor

45 19,5 19,7 19,7

Siyasal 

partiye üye 

değil oy 

kullanıyor

171 74,0 75,0 94,7

Siyasal 

partiye üye 

değil oy 

kullanmıyo

r

12 5,2 5,3 100,0

Total 228 98,7 100,0

Missing System 3 1,3

231 100,0

Siyasetle ilgi derecesi

Valid

Total
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Ankete katılan öğrencilerin siyasete ilgi derecelerine bakıldığında 

ortalamanın oldukça yüksel olduğu görülmüştür. Tabloya yansıyan 

verilere göre deneklerin yaklaşık %95’i siyasete ilgili ve seçim 

zamanlarında oy kullanmaktadır. Detaylı veri analizinde Herhangi bir 

siyasi partiye üye olmaksızın oy kullananların oranı %75, 0, herhangi bir 

siyasi partiye üye olup oy kullananların ki %19, 7 ve hem bir siyasi partiye 

olmayı hem de oy kullanmayanların oranı ise %5, 3’tür. Öğrencilerin 

siyasete ilgili derecelerinin hem yüksek hem de oy kullanma kapasiteleri 

düşünüldüğünde Türkiye’de yapılan son iki seçime katılım oranından daha 

fazla olduğu tespit edilmiştir. Zira 24 Haziran 2018’de yapılan genel 

seçimlere katılım oranı %87, 37 ve 16 Nisan 2017’de yapılan 

referandumda ise bu oran %73, 72 olmuştur. (www.haber7.com, E.T: 

10/11/2018) Karşılaştırıldığında Yalova Üniversitesi öğrencilerinin 

siyasete ilgi derecelerinin yüksek olması, gençlerin ülke meseleleriyle 

yakından ilgilendiğinin bir göstergesi sayılabilir. 

Tablo 4. Deneklerin cinsiyete göre siyasete ilgili dereceleri 

 

Değerlendirmeye alınan deneklerin cinsiyete göre siyasete ilgi 

derecelerine bakıldığında kadınların oranının erkelerden daha yüksek 

olduğu anlaşılmıştır. Tabloya göz atıldığında üç kategoride de kadınların 

erkeklere göre daha aktif şekilde siyasette yer aldıkları görülmüştür. 

Mesela herhangi bir siyasal partiye üye olup oy kullanan veriye 

bakıldığında kadınların 24-21 önde olduğu anlaşılmıştır. Yine herhangi bir 

siyasi partiye üye olmaksızın kullanılan oya bakıldığında ise yeni 

kadınların 88-83 önde oluğu görülmüştür. Bu verilerden çıkan en anlamlı 

sonuç ise Yalova Üniversitesi’nde öğrenim gören kız öğrencilerinin 

erkeklere göre siyaset alanında daha aktif şekilde yer almış olmalarıdır. 

  

Siyasal 

partiye üye 

oy 

kullanıyor

Siyasal 

partiye üye 

değil oy 

kullanıyor

Siyasal 

partiye üye 

değil oy 

kullanmıyo

r

KADIN 24 88 8 120

ERKEK 21 83 4 108

45 171 12 228

Siyasetle ilgi derecesi

Total

Cinsiyet

Total

Count

http://www.haber7.com/
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Tablo 5. Deneklerin oy kullanırken dikkate almış oldukları kriterler 

 

Tablo 5.1. Denek tercih sayıları ve kriterlere göre oy dağılımı 

 

Yukarıdaki her iki tablo deneklerin siyaset yapma pratiklerindeki ana 

dayanaklarını ifade etmektedir. Deneklere oy kullanırken nelere dikkat 

ettikleri sorulmuş ve onlardan oy aranı çokluğuna göre, Partinin 

ideolojisine diyen 128 kişinin %55,4, Partinin programına diyen 108 

kişinin %46,8, Partinin liderine diyen 101 kişinin %44, partinin geçmiş 

başarılarına diyen 70 kişinin %30 ve partinin siyasal reklamlarına diyen 

45 kişinin ise %19 oranında oldukları anlaşılmıştır. Tablonun diliyle analiz 

edilecek olduğunda öğrencilerin siyaset ama pratiklerine ideolojinin baskın 

bir unsur olarak iz bıraktığını söylemek mümkündür. Yine tercihlerde lider 

kültünün önemli bir etken olmasının yan sıra deneklerin beşte birinin 

tercihlerinde siyasal reklamların etkili olduğunu söylemesi, partilerin hakla 

ilişkiler ve reklam faaliyetlerinin kitleler nezdindeki etkisini göstermesi 

bakımında kayda değer bir gösterge olmuştur. 

Deneklere yukarıda önemli bir sonuç olarak göze çarpan siyasal 

reklamların tercihlere etkisi dolayımında, hangi siyasal reklamın daha 

etkili olduğu sorusu sorularak konu irdelenmeye çalışılmıştır.                

  

0

50

100

150

Partinin lideri Partinin
programı

Partinin
ideolojisi

Partinin geçmiş
başarıları

Partinin siyasal
reklamları

Oy verirken dikkate alınan kriterler

Oy kriteri   Yüzde 

Partinin lideri 101 43,723% 

Partinin programı 108 46,753% 

Partinin ideolojisi 128 55,411% 

Partinin geçmiş başarıları 70 30,303% 

Partinin siyasal reklamları 45 19,481% 
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Tablo 6. Deneklerin siyasal reklamları oy kriteri olarak görüp görmemesi 

 

Siyasi partilerin sıklıkla siyasal iletişim kampanyalarında tanıtıcı 

faaliyet olarak devreye soktukları siyasal reklam kategorilerinden 

deneklerin en çok tercih ettiği mecranın konvansiyonel medyanın hala en 

güçlü enstrümanı olan televizyonun ve dolayısı ile bu mecra vasıtası ile 

yapılan reklamlar olduğu belirlenmiştir. Araştırmada televizyon reklamları 

diyenler 101 kişinin %48, İnternet vasıta ile oluşturulan dijital reklam 

diyenler 63 kişinin %27, afiş-pankart diyen 33 kişinin %14, radyo reklamı 

diyen 32 kişinin %14, seçim şarkıları diyen 30 kişinin %10 oranında ilgili 

mecralardaki siyasal reklamları takip ettikleri ifade edilmiştir. Diğer 

yandan deneklerden 76 kişinin %33 oranında ise hiçbir siyasal reklamı 

takip etmedikleri veya kendilerinin bu kampanyalardan etkilenmediklerin 

söylemişlerdir. Bu seçenek önemli bir çıktı olup televizyon reklamlarından 

sonraki ikinci sırayı almıştır. Veriler ışığında deneklerinin hemen hepsinin 

aslında siyasal reklamlara baktığını veya aşina olduğunu, genç kuşak 

olmalarına rağmen yeni neslin iletişim aracı olan internetten ziyade 

geleneksel iletişim aracı olan televizyon reklamlarına odaklandıkları 

söylenebilir. Bir diğer sonuç ise, televizyonun internetin tüm ekipmanıyla 

devrede olduğu günümüzde hala etkisini güçlü bir şekilde sürdürdüğünü 

ve elde verilere göre en azından kısa vadede bu üstünlüğüne devam 

edebileceği yönündedir. 

  

N Percent N Percent N Percent

Cinsiyet * 

afispankar

t

33 14,3% 198 85,7% 231 100,0%

Cinsiyet * 

televizyonr

eklamları

101 43,7% 130 56,3% 231 100,0%

Cinsiyet * 

radyorekla

mları

32 13,9% 199 86,1% 231 100,0%

Cinsiyet * 

seçimşark

ıları

30 13,0% 201 87,0% 231 100,0%

Cinsiyet * 

dijitalrekla

mlar

63 27,3% 168 72,7% 231 100,0%

Cinsiyet * 

hiçbiri

76 32,9% 155 67,1% 231 100,0%

Case Processing Summary

Cases

Valid Missing Total
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Tablo 7. İletişim Sanatları öğrencilerinin siyasal reklamlarla ilgili oy kriterleri 

                                      

Yalova Üniversitesi İletişim Sanatları Bölümü öğrencilerinin iletişimle 

alakalı eğitim almaları nedeniyle siyasal reklamın siyasal iletişimde bir 

kriter olup olamayacağı sorusuna verecekleri cevap hem merak edilmiş 

hem de önem teşkil etmiştir. Zira fakülte müfredatında tamamen iletişim-

medya ağırlıklı bir eğitim- öğretim görmeleri onların bu soruya mesleki 

açıdan belki hissi belki de inanmaları gereği daha farklı cevaplar vereceği 

tahmin edilmiştir. Fakat verilere göre İletişim Sanatları öğrencinin diğer 

Yalova Üniversitesi öğrencileri gibi siyasal reklamların siyasal tercihlere 

sadece %20 civarında etki ettiğini ifade etmişlerdir. Dolayısı ile buru 

durum, denekler arasında genel bir tutarlığı yansıtırken diğer yönden 

mesleki taassup denilen bakış açısının en azından bu araştırmada geçerli 

olmadığı görülmüştür. 

Tablo 8. Seçim şarkılarının deneklerin siyasal tercihlerini etkileme kapasiteleri                         

 

Deneklere seçim şarkılarının siyasal tercihlerini etkileyip 

etkilemedikleri sorulduğunda ise, deneklerin neredeyse tamamının buna 

hayır diyerek siyasal tercihlerini etkilemediklerini ifade etmişlerdir. Buna 

göre bu soruya deneklerden 220 kişi %99 oranına hayır, sadece 2 kişi ise 

%1 oranında evet demişlerdir. Bu sonuçlar Tablo 6’daki verilerle 

kıyaslandığında deneklerin siyasal reklamları takip etmelerine rağmen 

seçim şarkılarının siyasal tercihlerini şekillendirmediği sonucuna 

0

10

20

30

40

50

İletişim sanatları
öğrencisi

Siyasal reklamı oy
kriteri olarak görenler

İletişim sanatları öğrencilerinin siyasal 
reklamları oy kriteri olarak 

değerlendirmesi

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

EVET 2 ,9 ,9 ,9

HAYIR 228 98,7 99,1 100,0

Total 230 99,6 100,0

Missing System 1 ,4

231 100,0

Seçim şarkıları siyasal tercihiniz etkilemekte midir?

Valid

Total
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varılmıştır. Bir başka ifade ile deneklerin siyasal reklamları sadece bir seyir 

aracı olarak kullandıklarıdır. 

Tablo 9. Deneklerin hatırladıkları seçim şarkıları 

                             

 

Deneklere bağımsız, ucu açık ve isimlerini kendilerinin hatırladığı 

şekliyle sorulan hangi seçim şarkısını hatırlıyorsunuz sorusuna çok farklı 

ve geniş yelpazede cevaplar alınmıştır. Denekler tarafından eski dönemden 

yeni döneme kadar birçok şarkı isminin verildiği ankette ilk beş şarkı ismi, 

57 kişi %37 ile AK Parti’nin meşhur olan Dombra , 15 kişi %10 İnsan 

insanı sevince, 13 kişi %8 MHP’nin Devletin başına devlet gelecek, 12 kişi 

%10 Geliyor Kılıçdaroğlu ,aynı oranlar olan 8 kişi %5 ile  İYİ Parti’nin 

Yüzünü güneşe dön, AK Parti’nin Haydi bir daha ile Recep Tayyip 

Sıra no Hatırlanan seçim şarkıları Hatırlanma Yüzde

1 ANAP ( Hadi bakalım) 1 0,649%

2 AK Parti (Dombra) 57 37,013%

3 AK Parti (senin yüzün Ak AK) 1 0,649%

4 CHP ( Geliyor Kılıçdaroğlu) 12 7,792%

5 İyi Parti (yüzünü güneşe dön) 8 5,195%

6 Muharrem İnce (insan insanı sevince) 15 9,740%

7 AK Parti (Milletin Adamı) 1 0,649%

8 RP (Refah Geliyor) 1 0,649%

9 ANAP(Arım balım peteğim) 4 2,597%

10 AK Parti (Aynı yoldan geçmişiz biz) 1 0,649%

11 AK Parti (Haydi Anadolu) 2 1,299%

12 MHP (ölürüm Türkiyem) 5 3,247%

13 AK Parti (fark var) 1 0,649%

14 CHP (bir ıslıkta sen çal) 2 1,299%

15 AK parti (Beraber yürüdük biz bu yolllarda) 1 0,649%

16 AK Parti (durmak yok yola devam) 1 0,649%

17 ANAP (Denizleri Aşta Gel) 1 0,649%

18 AK Parti (Recep Tayyip Erdoğan) 8 5,195%

19 CHP (şimdi CHP zamanı) 1 0,649%

20 AK parti (haydi bir daha) 8 5,195%

21 AK Parti (evet) 3 1,948%

22 CHP (Hayat bayram olsa) 1 0,649%

23 MHP (Devletin Başına Devlet gelecek) 13 8,442%

24 AK Parti (Güçlü Türkiye) 1 0,649%

25 Saadet Partisi (değiştir) 3 1,948%

26 CHP (Sarı Saçlım Mavi Gözlüm) 1 0,649%

27 AK Parti (İnandın hakka) 1 0,649%

Toplam 154
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Erdoğan şeklinde sıralanmıştır. Veriler aslında Türkiye’deki siyasi 

atmosferi hatırlatan bir anlamlılığa işaret etmektedir. Yani AK Parti’nin 

birinci parti olması, seçim şarkılarının hatırlanmasında önemli bir faktör 

olarak değerlendirilebilir. İlk beş şarkının içinde AK Parti’ye ait üç 

şarkının bulunması bunun bir göstergesi niteliğindedir. Diğer bir sonuç ise 

AK Parti’nin en yüksek oranda hatırlanan şarkısı olan Dombra’nın Kazak 

sanatçı Arslanbek Sultanbekov’un aynı isimli şarkısından uyarlanması ve 

bunun kitleler tarafından bilinip tanınmasının şarkının hatırlanmasına etki 

ettiği de düşünülebilir. Bu şarkının ayrıca Türklük gibi milliyetçi vurgusu, 

ritmik olması gibi birtakım özellikleri de milliyetçi-muhafazakâr kesim 

tarafından bir aidiyet duygusuna neden olduğu da ifade edilebilir. Ayrıca 

seçim şarkıları ekseninde AK Parti’nin kitlelere yön verme cihetinde daha 

başarılı bir çizgi yakaladığı da verilerden rahatlıkla anlaşılabilmektedir. 

 

Tablo 10. Parti veya politik isimlere göre seçim şarkısı hatırlayan denek göstergeleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablodaki, veriler 

ışığında partilere göre hatırlanan seçim şarkısı hatırlıyorum diyenlerin 

sayısına bakıldığında AK Parti’ninkini 86, MHP’ninkini 18, CHP’ninkini 

17, Muharrem İnce’ninkini 15, İyİ Parti’ninkini 8, ANAP’ınkini 6, 

SP’ninkini 3 ve RP’ninkini ise 1 kişinin hatırladığı belirlenmiştir. Buradaki 

en anlamlı sonuç ise HDP’nin seçim şarkılarının hiç hatırlanmamasıdır ki, 

bu üzerinde düşünülmesi gereken önemli bir çıktıdır. 

        

Parti Hatırlanma Yüzde

ANAP 6 3,896%

AK PARTİ 86 55,844%

CHP 17 11,039%

İYİ PARTİ 8 5,195%

SAADETPARTİSİ 3 1,948%

REFAH PARTİSİ 1 0,649%

MHP 18 11,688%

MUHARREM İNCE 15 9,740%

154
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 Tablo 11.Hatırlanan şarkı sayasının partilere göre dağılım göstergeleri 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablodaki verilere göre, denkler hatırlanan toplam 27 seçim şarkısı 

dahilinde AK Parti’den 13, CHP’den 5, ANAP’tan 3, MHP’den 2, İyİ 

Parti, RP ve SP’den 1 şarkı hatırladıkları, 24 Haziran 2018’de 

Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin de 1 şarkısını 

hatırlamışlardır. Verilere bakıldığında AK Parti’nin diğer göstergelerde 

olduğu gibi açık ara önde olduğunu, ANAP ve RP gibi partilerin 

günümüzde aktif olmamalarına rağmen onlarla ilgili şarkıların genç nesil 

tarafından hatırlanması ya o partilerin lider kütüyle ya da o partilere olan 

aidiyet duygusu ile açıklanabilir. Diğer yandan HDP ile ilgili herhangi bir 

şarkının hatırlanmaması da bir başka önemli veridir. 

Tablo 12. Şarkı hatırlayan denek göstergeleri  

                                 

 

Tabloya göre 106 kişinin hiç şarkı hatırlamadığıdır ki buda neredeyse 

denek sayınsın yarısına denk gelmekte ve yüzdesi %46’dır. Yine 106 kişi 

%46 ile sadece bir şarkı hatırladığını, 12 kişi %5,2 iki şarkı hatırladığını, 

4kişi %1,7 üç şarkı hatırladığını ve 3 kişi ise %1, 3 ile dört şarkı 

hatırladıklarını ifade etmişlerdir. Bu tabloya göre deneklerin yarıya yakının 

hiçbir seçim şarkısın hatırlamamaları, onların bu mecranın siyasal iletişimi 

aracı olarak önemsemedikleri anlamına gelmektedir. 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

,00 106 45,9 45,9 45,9

1,00 106 45,9 45,9 91,8

2,00 12 5,2 5,2 97,0

3,00 4 1,7 1,7 98,7

4,00 3 1,3 1,3 100,0

Total 231 100,0 100,0

Valid

ANAP 3

AK PARTİ 13

CHP 5

İYİ PARTİ 1

SAADETPARTİSİ 1

REFAH PARTİSİ 1

MHP 2

MUHARREM İNCE 1

27

Hatırlanan şarkıların 

partilere dağılımı
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        Tablo 13. Deneklerin seçim şarkıları ile ilgili değerlendirmeler 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Son olarak deneklere seçim şarkıları ile ilgili genel değerlendirmeleri 

açık uçlu soru olarak iletilmiş ve buna karşılık 8 farklı kategoride cevaplar 

alınmıştır. Buna göre seçim şarkılarına olumsuz bakıp bunu gürültü ve 

çevre kirliği olarak gören 57 kişi %33,5, söz ve müziğinin kendilerinde 

olumlu anlamda etki bıraktığını ifade eden 35 kişi %21, şarkıların 

kendilerinde taraftarı olduğu parti veya adaya karşı bir aidiyet duygusu 

sağladığını/pekiştirdiğini belirten 33 kişi %19, 4, seçim şarkılarının sadece 

müzikal açıdan kendilerine coşku ve ritim kattığını dile getiren 30 kişi 

%18, şarkıların sadece müziği etkilidir diyen 8 kişi %5, seçim müzikleri 

gereksiz hatta antipatik diyen 4 kişi %2, 4, şarkıların sözleri etkiler diyen 

2 kişi %1, 2, şarkıların milli bilinç ve coşku oluşturduğunu ifade eden 1 

kişi %1 olarak saptanmıştır. 

 

 

Frequency Percent

Valid 

Percent

Cumulativ

e Percent

Aidiyet 

duygusu 

sağlar

33 14,3 19,4 19,4

Seçim 

şarkıları 

ritmik ve 

coşku 

uyandırır

30 13,0 17,6 37,1

Söz ve 

müziği 

etkiler

35 15,2 20,6 57,6

Sözleri 

etkiler

2 ,9 1,2 58,8

Müziği 

etkiler

8 3,5 4,7 63,5

Seçim 

müzikleri 

gereksiz 

hatta 

antipatik

4 1,7 2,4 65,9

Milli bilinç 

ve coşku

1 ,4 ,6 66,5

Gürültü 

kirliliği

57 24,7 33,5 100,0

Total 170 73,6 100,0

Missing System 61 26,4

231 100,0

Seçim şarkıları ile ilgili değerlendirmeniz

Valid

Total
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6. Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışmada siyasi partilerin ve siyasi adayların seçim dönemlerinde 

bir siyasal iletişim aracı olarak kullana geldikleri seçim şarkılarının 

üniversite öğrencileri üzerindeki olası etkisi araştırılmıştır. Bilindiği gibi 

seçim şarkıları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de seçimlerin 

vazgeçilmez enstrümanları arasında yer almaktadır. Seçim şarkıları, 

siyasal kampanyalarda politik reklamlar arasında yer almakta olup buna 

dönük ilgili siyasi partilerin ve adayların oldukça önem verdikleri 

görülmektedir. Bununla birlikte Seçim şarkılarına büyük meblağlar 

harcandığı ve özel önem verildiği de en azından Türkiye örneklerinden 

bilinen bir durumdur. Seçim şarkıları daha çok genç kitleyi etkilemek adına 

devreye sokulan bir reklam stratejisidir. Diğer yandan siyasi aktörler 

tarafından seçim şarkıları ile seçmen üzerinde bir coşku etkisi ve aidiyet 

duygusu sağlanmak istendiği de aşikardır. Ayrıca müziğin evrensel bir 

eğlence ve zaman geçirme aracı olması, duygulara direkt hitap etmesi gibi 

özelliklerinden ötürü siyasilerin bu aracı kullanmasındaki temel faktörler 

arasında yer aldığı söylenebilir. Yalova Üniversitesi öğrencileri özelinden 

gerçekleştirilen bu araştırma neticesinde aslında bilinenin aksine önemli 

sonuçlar verdiği saptanmıştır. Her şeyden önce deneklerin tamamına 

yakının (%99) seçim şarkılarının siyasal tercihlerini etkilemediğini 

belirtmiş olmaları başlı başına bir özel veri olup, bunun yerine ideoloji, 

siyasi parti lideri, partinin geçmiş başarıları gibi daha somut kriterleri öne 

çıkarmaları rasyonel bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmıştır. Bununla 

birlikte ideolojinin siyasal tercihlerde halen baskın bir unsur olarak telaffuz 

edilmesi de Türk siyasetinin ideolojik kutuplaşmalar ekseninde cereyan 

ettiğini göstermektedir. Önemli sonuçlardan birinin de üniversite 

öğrencilerinin batıdaki akranlarına kıyasla siyaset ilgi duydukları ve en 

azından seçim dönemlerinde oy kullandıklarıdır ki; bu da ülke sorunlarıyla 

yakından ilgilendikleri anlamına gelmektedir. Seçim şarkıları bağlamında 

en çok AK Parti şarkılarının hatırlanıyor olması, partinin başarısı olarak 

değerlendirilebilir. Yine denekler tarafından şarkıların, gereksiz olduğu, 

gürültünün yanında çevre kirliliğine sebebiyet verdiğinin ifade edilmesi, 

bir yandan yeni neslin siyasilerden daha reel göstergeler üzerinden politik 

tanıtım gütmeleri gerektiği sonucunu çıkarırken, diğer yandan da seçim 

zamanlarında taraflı tarafsız herkesin flama/afiş asılması ve yüksek sesle 

dinlettirilen seçim şarkılarından duyulan rahatsızlığın üniversite 

öğrencileri tarafından da teyit edilmiş olmasıdır. Bu bağlamda siyasi 

aktörlerin gelecek seçimlerde çevre ve gürültü kirliliğine neden olan bu 

tarz uygulamalardan azami derecede kaçınmaları, bunun yerine siyasi 

partinin veya adayın daha net, anlaşılabilir parametreler üzerinden halka 

tanıtılması araştırmanın satır arası mesajı olarak yorumlanabilir. Diğer 

yandan seçim şarkılarının baskın bir derecede (%19,4) aidiyet duygusu 

sağlamadığı, bunun yerine şarkıların ritmik özelliklerinden duyulan hazın 

müzikalite kapsamında daha ön planda olduğu anlaşılmıştır. Araştırma ile 
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ilgili söylenmesi gereken bir durum ise, çalışmaya dair öne sürülen üç 

hipotezin de doğrulanmış olmasıdır. 
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REKLAMCILIKTA GLOKALİZASYON SONUCUNDA 

GLOBAL LİDERLİK: SNİCKERS ÖRNEĞİ 

 

 

Mehmet Gökhan GENEL & Semih KOPUZ  

İlyas DEMİREL 

1. Çalışmanın Amacı  

Reklamcılıkta doğru strateji kullanımının pazar payında liderlik için 

önemine ve küresel düşünüp yerel davranmanın getireceği başarının 

unsurlarını örneklemektir.  

1.1. Çalışmanın Konusu  

Reklamcılıkta glokal stratejilerin global başarıya olan etkisi 

değerlendirilmiştir. 

1.2 Çalışmanın Önemi 

80 yıllık bir markanın yeni nesil reklamcılık stratejilerinden 

yararlanarak global liderliğe ulaşmasının incelenmesidir. 

1.3 Çalışmanın Hipotezleri 

H1- Global firmalar konumlarını korumak için güncel stratejilerden 

faydalanmalıdır. 

H2- Global markalar glokal değerlere önem vermektedir. 

H3- Reklamcılıkta glokalizasyon başarıyı getiren unsurlardan biridir. 

1.4 Çalışmanın Yöntem ve Teknikleri 

Araştırma kapsamında göstergebilim yöntemi tercih edilmiştir. 

2. Reklamcılığın Tarihsel Gelişimi 

Reklamcılık kavramı temelinde ikna etmeye dayanmaktadır. 

Tüketicinin algısını değiştirme, tüketicinin satın alma davranışını ya da 

vereceği kararı yönlendirme üzerine çalışılan bir kavramdır. Birçok tanıma 

sahip olan reklam, kitle iletişim araçları vasıtasıyla bir ürün ya da hizmeti 

tüketiciye aktaran ve tüketicinin bilgilenme ve ikna sürecini oluşturan 

olgudur. Mehmet Oluç reklamcılığı, “Bir ürünün ya da hizmetin, bir 
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kurumun, bir kişinin ya da fikrin, kimliği belli sorumlusu tarafından, 

tarifesi önceden belirlenmiş bir bedel ödenerek kitle iletişim araçları ile 

kamuya olumlu biçimde tanıtılıp benimsetilmesine reklam denir” şeklinde 

tanımlamıştır (Oluç, 1990: 3).  

Tarih boyunca sayısız reklam faaliyeti yapılmıştır. En eski reklam 

olarak bilinen reklam ise Antik Mısır’da bulunmuştur. M.Ö. 3000 yılına ait 

bu reklamda Hapu ismindeki kumaş tüccarı kölesi olan Shem’in kaçtığını 

ve kendisini bulan kişiyi bir altınla ödüllendireceğini belirtmiştir 

(https://tripandtravelblog.com, E.T.: 12.10.2018). Thabes şehrinin 

kalıntıları arasından çıkan bu ilan, bilinen ilk reklam ilanıdır. Reklamın 

gelişimi teknoloji ile paralel olarak ilerlemiştir. Matbaanın ortaya 

çıkmasıyla birlikte ilanların çoğaltılarak daha fazla kişiye erişim 

sağlanmıştır. Geleneksel reklam mecralarının en önemlilerinden olan 

yazılı reklamlar gazeteler, dergiler ve de ilanlar ile sayıca çoğalmıştır. 

Radyo ile farklı bir alanda reklam ortamı oluşmuş ve yeni stratejiler 

geliştirilmiştir. Reklamcılıktaki ilk büyük devrim ise televizyonun icat 

edilmesiyle gerçekleşmiştir. Televizyon reklamları 1950’li yıllarla birlikte 

yoğunlaşan ve de günümüzde hala en çok tercih edilen reklam mecrası 

durumundadır. Özellikle 1950’li yıllarda ürün çeşitliliğin az olması ve de 

rakiplerinden ayrışmak isteyen firmanın televizyon reklamı verdiği 

takdirde, reklamı kaliteli ya da kalitesiz olmaksızın ilgi odağı olduğu bir 

süreç yaşanmıştır. Özellikle Amerika’da 2. Dünya Savaşı sonrasında artan 

rekabet ve firmaların zenginleşen halka dair yenilik arayışları reklamcılık 

anlayışını da değiştirmiştir. Rakiplerden ayrışmak, farklılaşmak ve satış 

konusunda başarı sağlamak amacıyla çalışan firmalar için reklam dünyası, 

yeni stratejiler ve yöntemler geliştirmiştir. Bu duruma dair en önemli 

örneklerden biri 1950’li yılların önemli reklamcılarından Rosser Reeves 

tarafından oluşturulmuştur. Reeves benzersiz satış vaadi (USP35) adını 

koyduğu bu yeni strateji ile bu ürünü satın alarak şu yararı elde edin 

görüşünü dile getiren bir reklamcılık anlayışı oluşturmuştur (Sullivan, 

2012: 23). Gelişen reklamcılık ve reklam anlayışları firmaların ülke dışına 

açılmasını satış rakamlarını arttırmasını ve global değer kazanmasını da 

sağlamıştır. Reklamcılık dünyasının dahi adamı olarak gösterilen 

Bernbach, 1960’lı yıllarda yapılmış bir araştırmada reklamların %85’inin 

tüketici tarafından dikkate alınmadığını iddia eden sonuca dair “Bence 

reklamcılıkta en önemli şey özgün ve yepyeni olmak…” düşüncesiyle 

gelişen reklamcılığın en önemli noktasını belirtmiştir (Iezzi, 2010:41). 

Başlangıçta reklamın kalitesinden ziyade yayınlandığı mecra önemliyken, 

sonrasında reklamı yapılan ürünün kalitesi, sonrasında ürünün satış vaadi, 

sonrasında ise ürün ya da hizmetin özgünlüğü, yeniliği ve çekiciliği ön 

plana gelmiştir. Bernbach’ın başını çektiği reklamcılığın ikinci büyük 

devrimi, özgünlük ve kalıpların dışına çıkarak var olmak stratejisi 

                                                           
35 Unique Selling Proposition 



 

497 
 

doğrultusunda birçok unutulmaz reklam ve global firmanın oluşmasıyla 

gerçekleşmiştir. Teknolojinin reklamcılığa olan etkisi dijital medyanın 

ortaya çıkmasıyla devam etmiştir ve halen bu gelişim sürmektedir. Global 

reklamcılığın temellerini atan Bernbach’tan bugüne reklamcılık 

değişimine devam etmektedir. Global marka olmak amacıyla üretilen 

reklam stratejileri doğrultusunda reklam yapılacak kültürlere özel fikirlerle 

hareket edilmeye başlanmıştır. IKEA markasının uzun yıllar süregelen 

global stratejisi ve reklam anlayışı günümüzde glokal istinaslarla 

beslenmeye başlamıştır. Apple firması ürünlerinde global stratejisini 

korurken dönem dönem yerel içerikler oluşturmaya başlamıştır. Glokal ve 

global reklamcılık, günümüz reklamcılığının birbirine entegre olan ya da 

ayrı kullanılan yönelimleri olarak önemini korumaktadır. 

3. Global ve Glokal Reklamcılık 

Global reklamcılık kavramı, firmaların tüm dünyayı pazar olarak 

gördüğü ve reklamlarını homojen bir mesaj içeriği kullanarak dünya 

genelinde yayınladığı bir yönelimdir. Burada dikkat edilmesi gereken 

nokta yalnızca global kampanya sloganının reklamın yayınlanacağı 

ülkenin diline çevrilmesi şeklinde görülmektedir. Coca-Cola gibi firmalar 

bu tür reklamlardan sıklıkla faydalanmaktadır. Bununla beraber sloganının 

ya da mottosunun orijinalliğini bozmadan global olarak kullanan 

firmalarda vardır. Örneğin bir sloganın tüm dünyayı sarmasıyla “just do 

it36” şeklinde gerçekleşebilir ya da Coca Cola’nın lokal bir çalışması olan 

kola kutuları üzerinde markasını bulunduğu ülkenin alfabesine uygun 

yazdığı kampanyasıyla örneklendirilebilir. Global reklam kampanyası 

kavramı isminden de anlaşılabileceği üzere küresel ölçekte ortak bir slogan 

ve mesajın reklamlarda kullanımı ve pazarlanmasıdır. Buna uygun örnek 

kampanyalara bakıldığında global pazarlama ve global reklamcılık 

çizgisini yıllardır bozmayan Apple karşımıza çıkmaktadır. Apple firması 

ile birlikte IKEA, Nike gibi bazı firmalar global reklam kampanyalarını 

tercih etmektedirler. Lakin bahsi geçen kurumlar dahi son dönemlerde 

ender olarak lokal reklam uygulamaları yapmışlardır. Glokal reklam 

anlayışı ise özellikle İnternet kullanımının artışı ve dijital reklamların 

yaygınlaşması ile büyük önem kazanmıştır. Kurumların sosyal medya 

hesaplarının etkileşim almak adına yaptıkları paylaşımlar, ülkelere has özel 

lokal reklam uygulamaları çoğalmıştır. Tanım olarak glokal reklamcılık, 

global markaların bölgesel hedefleri doğrultusunda o ülkeye dair kültürel 

ve sosyolojik ögelerin dikkate alınmasıyla hazırlanan ve bölge halkının 

hedef kitle olarak belirlendiği reklam çalışmalarıdır. Sloganın bölgesel 

olarak reklamın yayınlanacağı ülkenin diline çevrilmesinin ardından 

kampanya için belirlenen belirli kişilik özelliklerine uygun bölgesel 

isimlerle çalışılmıştır. Araştırmanın konusu olan Snickers firmasının 
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global liderlik amacıyla oluşturduğu global ve glokal kampanya 

entegrasyonunda, ürününü bölgesel olarak ayrı ayrı konumlandırdığı 

görülmüştür. Glokal reklamcılığın temelinde ise iki strateji yatmaktadır. 

Bunların ilki ürün odaklı olan sadece belirlenen bölgeye has üretilen ürün 

ya da hizmetin pazarlanması şeklinde gerçekleşmektedir. Örnek olarak fast 

food zincirlerinde satılan Türk mutfağına özgü hamburgerler gösterilebilir. 

Diğer stratejinin temelinde ise global ölçekli ürünün lokal değerlere uygun 

pazarlanmasıdır. Buna dair en bilinen örneklerden biri Lays firmasının 

dünyaca ünlü patates cipsi ürünün ülkemizde Ayşe Teyze karakteri ile 

pazarlanmasıdır. Toplumlara özgü, kültürlere özgü reklamcılık anlayışı, 

ürüne dair bilinirlik ve pazarlama değerleri açısından önemli bir noktadır. 

Snickers firması; araştırma kapsamında incelenecek kampanyası 

öncesinde stratejisinin günümüz reklamcılık anlayışının gerisinde 

kaldığını fark etmiş ve yenilenmek zorunda olduğunu kabullenmiştir. 

Snickers, 2010 yılında büyümeye devam ettiği halde market payının 

azaldığını fark ettiğinde bir değişim geçirmeye karar vermiştir.  

4. Snickers “You’re Not You When You’re Hungry” Reklam 

Kampanyası 

4.1 Snickers Markasının Tarihçesi 

Mars firmasının en önemli ürünlerinden biri olan Snickers, 1930 yılında 

Frank ve Ethel Mars tarafından bulunmuştur (https://www.mars.com, E.T.: 

12.10.2018). Snickers çikolatasının öncesinde daha farklı ürünlerle 

adından söz ettiren Mars markası, Snickers ürününün yarattığı etkiyle daha 

da büyümüştür. Fıstık ve nuga ile bütünleşen çikolatadan oluşan ürünün 

ismi ise Mars ailesinin Tennessee’deki çiftliğinden gelmektedir. Bu 

çiftlikte yaşayan atlardan biri olan Snickers, Ethel Mars’ın en sevdiği attır 

(https://classroom.synonym.com, E.T.: 12.10.2018). Böylelikle atın adı 

olan Snickers, bu yeni ürüne konulmuştur. Ürünün yüksek kalori ve enerji 

veren yapısı nedeniyle daha çok sporcular için satılması hedeflenen bir 

çikolata olan Snickers, 1990’lı yıllara dek İngiltere, İrlanda gibi ülkelerde 

Marathon adıyla satılmıştır (https://www.thedailymeal.com, E.T.: 

12.10.2018). Çikolatanın pazarlanmasında kullanılan slogan ise “handles 

your hunger37” olmuştur. İlk bölümde değinilen reklamcılıkta değişim 

trendinden etkilenen Snickers, 2. Dünya Savaşı sonrasında artan rekabet 

ve televizyon mecrasında olma gerekliliğine uygun olarak ABD’de bir 

televizyon programı olan The Howdy Doody Show’a sponsor olmuştur. 

1949 ve 1952 yılları arasında sponsorluğunu sürdürmüştür. Snickers 

firması reklam trendlerinin gerisinde kaldığını hissettiği 2000’li yıllarda 

yeni bir marka imajı oluşturmayı hedefleyerek yenilikçi bir strateji 

geliştirmiştir. Günümüzde dünyanın en pahalı reklam alanı olarak 

gösterilen Superbowl maçları arasında reklamveren bir firma olan 
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Snickers, marka imajına ne kadar önem verdiğini bu reklam alanlarını satın 

alarak göstermektedir. 

4.2 Kampanya Süreci 

Yıl 2007’yi gösterdiğinde dünyanın bilinirliği en yüksek 

çikolatalarından biri olan Snickers, pazardaki liderliğini yavaş yavaş 

kaybetmeye başlamıştır. Bu kayıp yaşanırken Snickers büyümeye devam 

etse de temel sorun, markanın yaşadığı pazar payı düşüşü ve yerini 

kaybetmeye başlaması olmuştur. 2009 yılına kadar süren bu durum 

neticesinde Snickers’ın yaşadığı bu sorunu çözmek için Mars firması, 

BBDO ajansından stratejist James Miller ile çalışmaya başlamıştır. 

Miller’ın ilk önerilerinden biri Snickers’ın dünya genelinde kendini 

hatırlatması gerektiği ve bunu her bölgeye özgü ögelerle desteklemesi 

olmuştur. Global bir reklam kampanyası fikrinin doğmasıyla Snickers’ın 

uzun yıllar boyunca büründüğü ikonik karakteri yeniden canlandırmak için 

çalışmalar başlamıştır. Çikolata pazarındaki çok sayıda rakip ve 

seçeneklerin fazlalığı pazarlama açısından titizlikle çalışmayı 

gerektirmektedir. Bu noktada Snickers bir zamanlar daha yoğun 

hissettirdiği ünlü marka kimliğini yeniden hatırlatmak ve reklamcılığın 

trendlerine uygun davranmak durumunda kalmıştır. Miller kampanya 

öncesi ve sonrasında Snickers için şu şekilde özetlemiştir. 

Where we were (Neredeydik) Where we need to be (Nerede olmalıyız) 

Niche (Niş) Populist (Popülist) 

Young male insight  

(Sadece erkek) 

Universal human insight 

(Tüm insanlık) 

Stories that appeal to young guy 

(Genç erkeğe hitap eden hikâyeler) 

Male camaraderie that everyone wants to be part of 

(Herkesin parçası olmak istediği erkek dostluğu) 

Loved by a minority 

(Belirli azınlıkça sevilen) 

Talked about by everyone 

(herkes tarafından konuşulan) 

Şekil.1 Snickers Kampanya Stratejisi 

Kaynak: https://www.campaignlive.com/article/case-study-fame-made -snickers-youre-

not-when-youre-hungry-campaign-success/1413554 (E.T. 12.10.2018) 

BBDO Kreatif Direktörü David Lubars, kampanya stratejisi sonrasında 

ilgi çekici, mizahi yönü güçlü, ünlü kullanımıyla herkes tarafından 

konuşulacak kadar iddialı bir reklam filmi için ekibiyle çalışmıştır. 

Lubars’ın yaratıcı ekibi Snickers’ın yıllarca kullandığı açlığını kontrol eder 

sloganında yola çıkarak açken hissedilebilecek duygular üzerinden bir 

sonuca varmıştır. Açken hissedilen tüm negatif etkilerin bir Snickers ile 

sonlanacağı düşüncesini kampanya temeline oturtan ekip, bireylerin açken 

kendinde olmadığı ve farklılaşarak değişen davranışlarına odaklanmıştır. 

Tüm fikirlerin çatısı olarak kampanya sloganı olan “You’re Not You When 

You’re Hungry” cümlesinde karar kılınmıştır. Stratejist Miller’ın 
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kampanya sürecine dair en temel önerisi olan global hareket ederek lokal 

değerlere uygun reklamlar üretme fikri yaratıcı ekibin geliştirdiği konsept 

ile eşleşmiştir. Ekibin sonraki hamlesi ilk reklam üzerine çalışmak 

olmuştur. Büyük etki bırakma amacı doğrultusunda en pahalı reklam alanı 

olan Superbowl maçı arasında reklam alanı satın alınmıştır. 2010 yılında 

yayınlanan reklam filminde bir dönem Golden Girls38 adıyla yayınlanan 

dizi ile ünlü Amerikalı aktris Betty White tercih edilmiştir. Açken bir diva 

gibi hissetme temasıyla çekilen reklam filminde karnı açken kendini Betty 

White gibi hisseden genç, Snickers yedikten sonra kendine gelerek enerjik 

haline dönmüştür (https://www.youtube.com/watch?v=18ya0-OZ58s, 

Erişim Tarihi: 12.10.2018). Reklam filmi yayınladıktan sonra başta sosyal 

ağlar olmak üzere ABD’de tüm medya kanallarında büyük yankı 

uyandırmıştır. Reklam filminde oynayan Betty White;  The Jay Leno 

Show, The Oprah Winfrey Show, Larry King Live ve The Ellen DeGeneres 

Show programlarına davet edilmiştir. Kampanya temasının netleşmesi 

sonucunda yeni hedef ülkelere göre açlık neticesinde oluşabilecek 

davranışları belirlemek şeklinde ilerlemiştir. Diva teması, sakinlik teması, 

tembellik teması, agresif yönelim, gevezelik davranışı gibi başlıklar altında 

toplanan kampanya lokal olarak ülkelere göre uyarlanmıştır. Snickers’ın 

büyük pazar payına sahip olduğu Rusya için balerin Anastasia Volochkova 

ile çalışmasıyla lokal reklam süreçleri başlamıştır. Volochkova’nın yer 

aldığı reklamda açken narin ve kırılgan davranışın vurgulandığı reklamlar; 

Hindistan’da gevezelik, Filipinler versiyonunda uyuşukluk vb. şekilde 

ilerlemiştir. Snickers lokal olarak çalıştığı reklam filmlerinde her ülkeye 

özgü ünlü kişileri ve reklamdaki davranışı özetleyen karakterleri 

kullanmıştır. Ülkemizdeki versiyonunda Gönül Yazar ismi kullanılmış ve 

açken bireyin kendini bir diva gibi hissetmesine vurgu yapılmıştır. 

Kampanya küresel ölçekte büyük ilgi görmüştür ve rakiplerinin önüne 

geçerek pazar payında büyük artış sağlamıştır.  

4.3 Kampanya Sonuçları  

2011 yılına gelindiğinde Snickers firması kampanyanın ilk yılını 

tamamlarken çikolata pazarında olduğu 58 ülkenin 56’sında pazar payını 

arttırmıştır. Bununla birlikte küresel satış rakamları ise %15.9 oranında 

büyümüştür. James Miller başarıya dair; “80 yılı devirmiş bir marka için 

hiç fena değil” söylemiyle ne kadar büyük bir iş başarıldığını özetlemiştir 

(http://www.ipa.co.uk, E.T.: 13.10.2018). Kampanyanın başarısı ödülsüz 

kalmamıştır. Snickers yaptığı bu kampanya ile 2011 Global Effie ödülü 

başta olmak üzere 2012 yılında Yaratıcı Etkinlik Lion ve Gümüş Cyber 

Lion ödüllerini kazanmıştır (Dyck, 2015: 74). Dünya üzerinde en çok 

satılan çikolata olan Snickers zirvedeki yerini sağlamlaştırmış (400 milyon 

                                                           
38 Altın Kızlar 
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değerinde artan oran ve ücretsiz medya izlenimiyle) ve amaçlarını 

fazlasıyla gerçeğe dönüştürmüştür.  

5. Snickers “You’re Not You When You’re Hungry” Kampanyası 

Reklamlarının Göstergebilimsel Analizleri  

Göstergebilim: kendi dışında bir şeyin yerine geçen ve bu yerine geçtiği 

şeyi temsil edebilecek nitelikte olan her çeşit; sonuç, davranış, şekil, obje 

ve benzerlerini inceleyen bilim dalıdır.Barthes' e göre gösterge; bir 

gösteren ve bir gösterilenden oluşturulur. (Barthes, 1993: 40) Çok farklı 

bazen de çelişkili yaklaşımları kuşatan göstergebilim, sürekli değişim 

içinde bulunan göstergeleri ve gösterge dizilerini ele alan geniş bir daldır. 

(Barthes, 1979: 9 ) Proje kapsamında analiz edilecek reklamlar için  

Barthes’in göstergebilim yönelimi kılavuzluğunda aşağıdaki tablo 

oluşturulmuştur 
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5.1 Snickers ABD Reklamı 

https://www.youtube.com/watch?v=18ya0-OZ58s   

 

Gösterge: Snickers ABD Reklamı (2010) 

Kampanya Cephesi: Snickers 

Mekan Kodları: Reklam etrafı büyük yaşlı ağaçlar, kulüp binası ve 

soyunma odaları olarak kullanıldığı tahmin edilen prefabrik yapılar 

bulunan; amatör Amerikan futbolu sahasında geçmektedir. Saha yarı çim 

yarı çamurdan oluşmakta olup tribün olmamakla birlikte yedek 

oyuncuların oturması için büyük taşınabilir demir oturma yeri mevcuttur. 

Sahanın etrafında araçların park ettiği görülmektedir. 

Karakter Kodları: 20-25 yaşlarında genç erkekler ve yaşlı bir kadın 

Amerikan futbolu oynamaktadır.  Oyun sırasında yaşanan ikili 

mücadelelerin sertliği karşısında mızmızlanan yaşlı kadın oyunu seyreden 

tek kişi olan 20'li yaşlarda bir genç kızın, yaşlı kadına snickers vermesi ve 

snikersı yiyen kadının genç bir erkeğe dönüştüğü görülmektedir. 

Müzik ve Ses Kodları: Amerikan futbolu oynayanların seslerine, 

sahanın ıslak ve çaburlu bölgelerinde yapılan mücadelelerde su sesleri de 

eşlik etmektedir. Oyuncular arasında şu konuşmalar duyulur 

– Mike come on what is your deal man (Mike bu halin ne adamım) 

https://www.youtube.com/watch?v=18ya0-OZ58s
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– Come on man you've been riding me all day (Hadi adamım tüm gün 

bütün yükü bana taşıtıyorsunuz) 

– You're playing like Betty White out there  (Orada Betty White gibi 

oynuyorsun) 

– That's not what your girlfriend says! ( Kız arkadaşın böyle demiyor!) 

– oh oh oh 

– You need snickers? (Snickers alır mısın?) 

– Better? (Daha iyi mi?) 

– Better (Daha iyi) 

– That hurt (Bu acı) 

Reklam sonunda dış ses sloganı seslendirir. 

– You're not you when you're hungry (Açken sen sen değilsin) 

– Snickers satisfies (Snickers doyurur) 

Teknik Kodlar: Reklamın başında kısa bir süre genel plan kullanımı 

dışında tüm reklam yakın plan çekilmiş olup başta yer alan genel plan 

dışında tüm sahnelerde hareketli çekim açıları tercih edilmiştir. 

Gösterilen(ler): Snickers yiyerek açlıktan ve açlığın yarattığı olumsuz 

durumlardan kurtulunabileceği gösterilmiştir. 

Analiz: Lise ve üniversitede okuyan genç erkekleri hedefleyen serinin 

ilk reklamı dünya genelinde ülke ya da bölge bazlı adaptasyonları yapılan 

Snickers reklamlarının ilki olması nedeniyle önemlidir. ABD için üretilse 

de dünya genelinde ses getirmiştir. Reklamda açlığın insanı düşürdüğü 

durum alay konusu yapılmıştır. Reklam sert erkek sporu olan Amerikan 

futbolu ile bağdaşmayacak bir şekilde amerikan futbolu oynayan Paul'ü 

merkeze alır. Açlık nedeniyle kırılgan naif ve huysuz bir hale bürünen Paul 

20'li yaşlarında bir erkek değil 80'li yaşlarda yaşlı bir kadın  Betty White 

gibi hareket eden biri olarak tasvir edilir. Bu durum eleştirildiğinde de 

sinirlenip durumu kabul etmese de Snickers yiyerek kendine gelir. 

Reklamın sonunda başka bir oyuncunun da yaşlı bir erkek Abe Vigoda 

olduğu görülür. Burada cinsiyetçilik yapıldığı eleştirisi almamak için Abe 

Vigoda seçilmiş olduğu düşünülebilir. 

5.2 Snickers Türkiye Reklamı 

https://www.youtube.com/watch?v=VBt2YDBAVls 

https://www.youtube.com/watch?v=VBt2YDBAVls
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Gösterge:  Snickers Türkiye Reklamı (2011) 

Kampanya Cephesi:  Snickers Türkiye 

Mekan Kodları: 3 katlı gri – kahverengi boyalı apartmana taşınan 

üniversite öğrencisi olduğu tahmin edilen 4 erkek, ev taşımakta 2 arkadaşı 

da onlara yardım etmektedir. İstanbul avrupa yakası sabit telefon numarası 

ve cep telefonu numarası yazılı kapalı kasa evden eve taşıma kamyonunun 

taşıma personeli olmadığı görülmektedir. Arkadaşlar eşyaları önce caddeye 

indirip daha sonra caddeden eve taşımaktadırlar. 

Karakter Kodları: 20-25 yaşlarında 5 genç erkek ve yaşlı bir kadın ev 

eşyası taşımaktadır. Taşıma sırasında yere düşen ve bu duruma sinirlenip 

eşya taşıyanlardan biriyle tartışan kadına sinirinin yatışması için verilen 

snickerstan bir ısırık alması sonrası genç bir erkeğe dönüştüğü görülür. 

Reklamın sonunda taşıdığı abajuru düşüren başka bir erkeğin de yaşlı bir 

kadına dönüştüğü görülmektedir. 

Müzik ve Ses Kodları: Müziğin kullanılmadığı reklamda, eş yaların 

yere düşmesi ile oluşan efektlerin yanısıra kuş sesleri de mevcuttur. 

Oyuncular arasında şu konuşmalar duyulur 

– Hadi gönder abi gönder 

– Abi iyi misin? 

– N’oldu? Tutamadın mı, tüylü bamya? 
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– Kime diyosun sen! Bana mı sordunuz taşınırken? 

– Görüyorsun abi acıkınca hemen assoliste bağlıyor. 

– Gel mikrofona konuş 

– Konuşuyorum al al 

– Hayda 

– Tamam Mert al abi, bir Snickers ye! 

– İyi misin abi 

– Çok iyi geldi! 

– Abi başlıycam taşınmanızdan yaa ah  düşüyorum. Ayy! 

Reklam sonunda dış ses sloganı seslendirir. 

– Açken sen sen değilsin. Snickers açlığını yok et. 

Teknik Kodlar:  Reklamın başında ikinci karede kısa bir süre genel 

plan kullanımı dışında tüm reklam yakın plan çekilmiş olup başta yer alan 

genel plan dışında tüm sahnelerde hareketli çekim açıları tercih edilmiştir. 

Gösterilen(ler): Snickers yiyerek açlıktan ve açlığın yarattığı olumsuz 

durumlardan kurtulunabileceği gösterilmiştir. 

Analiz: Snickers Türkiye reklamı adapte edildiği orijinal reklam ve 

dünya geneli Snickers reklam adaptasyonlarının genelinin aksine spor 

temalı değildir. Sadece Türkiye'de yaşanabilecek bir durum söz konusudur. 

Hem taşınmaya yardım edip hem de bu durumdan rahatsız olunması bize 

özgü bir durumdur. Dünyanın başka yerinde benzer bir durumda kişiler 

yardım etmeyi bırakıp müsaade isteyeceği için benzer durumun yaşanması 

söz konusu olmayacaktır. Mert yeni bir eve taşınan kuvvetle muhtemel 

üniversite öğrencisi 4 arkadaşına başka bir arkadaşıyla beraber yardım 

etmektedir. Açlığın olumsuz etkisi olarak yere düşmesi ve bu duruma 

isyanını sinirlenerek ortaya çıkarması yaşlı, sinirli, huysuz bir kadın 

assoliste Muazzez Abacı'ya dönüşmesine sebep olmuştur. Assolist imgesi 

genel olarak; insanlara üsten bakan, sinirli ve huysuz kişiler olarak tasvir 

edilmesi Türk kültürüne has bir durumdur. Batıda görülen diva imgesi ile 

benzerlik taşısa da aynı özellikleri ihtiva etmez. Mert İçine düştüğü 

olumsuz durumdan Snickers yiyerek kurtulup normale dönse de, 

arkadaşlarına yardım eden başka bir genç erkeği reklamın sonunda farklı 

bir assolist olan Gönül yazar olduğu görülmüştür. 

5.3 Snickers Filipinler Reklamı 

https://www.youtube.com/watch?v=gtTyStisrmg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gtTyStisrmg
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Gösterge: Snickers Filipinler Reklamı (2012) 

Kampanya Cephesi:  Snickers Filipinler 

Mekan Kodları: Reklam, bir kale arkasında inşaat halinde bina 

bulunan, etrafı tel örgülerle çevrili etrafta özellikle diğer kale arkasında sık 

ağaçların bulunduğu 6-7 kişilik takımların oynaması için müsait 

büyüklükte üstü açık halı sahada geçmektedir. 

Karakter Kodları: 20-25 yaşlarında genç erkekler ve genç bir kadın 

halı sahada futbol oynamaktadır. Kaleci olan ve geleneksel Filipin 

kıyafetleri içinde naif hareketler sergileyen genç kadın her vurulan şutu 

kalesinde görmektedir. Bu durumdan rahatsız olan ve serzenişte bulunan 

takım arkadaşının tavrına umursamaz cevap veren kaleci ikram edilen 

Snicker'ı yiyerek genç bir erkek olur ve iyi mücadele ederek maça devam 

eder.   

Müzik ve Ses Kodları: 

Uzak doğuya özgü dinlendirici bir müzik eşliğinde futbol oynandığı 

anlaşılan topa vurma ve mücadele sesleri mevcuttur.  Oyuncular arasında 

şu konuşmalar duyulur 

– Lamprey ben Jung Yonghwa Naman'ım 
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– Oldu 

– Değilim! 

– Senin için kesin bir çözümüm var bir Snickers ye 

– Oyun 

– Oyuna hazırım 

Reklam sonunda hızlı enerjik bir müzik girer ve dış ses sloganı 

seslendirir. Açken sen sen değilsin. Aç mısın bir Snickers yakala. 

Teknik Kodlar: Reklam boyunca yakın plan çekilmiş olup, tüm 

sahnelerde sabit çekim açıları tercih edilmiştir. 

Gösterilen(ler): Snickers yiyerek açlıktan ve açlığın yarattığı olumsuz 

durumlardan kurtulunabileceği gösterilmiştir. 

Analiz: Orijinal reklamda olduğu gibi  lise ve üniversitede okuyan genç 

erkekleri hedefleyen Filipinler adaptasyonu reklamda orijinal reklamdan 

farklı olarak açlığın etkisi olarak ana karakter yaşlı bir kadına değil genç 

bir kıza dönüşmüştür. Bu durum kültürel farkı ortaya koyması açısından 

önemlidir. Doğuda yaşlı kadınlar alay konusu yapılması hoş 

karşılanmayacağı göz önüne alındığında ana karakterin genç bir kıza 

dönüşmesi uygun bulunmuş olmalıdır. Reklamda orijinal reklamdan farklı 

olarak cinsiyetçi bir durum da söz konusudur. Açlık erkeği kadınsı 

yapmakta ve bu durum alay konusu edilmektedir. Batıda benzer şekilde 

reklam ilgi görse de nefret söylemi içerdiği düşünülerek tepki alacağından 

yapılması uygun görülmeyebilirdi. 

 5.4 Snickers Çin Reklamı 

https://www.youtube.com/watch?v=xEOy62YZOpM 
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Gösterge: Snickers Çin Reklamı (2012) 

Kampanya Cephesi: Snickers Çin 

Mekan Kodları: Doğa yürüyüşü parkuru olduğu anlaşılan dağlık 

bölgede yeşil bitki örtüsü olmakla birlikte ağaçlık alan mevcut değildir. 

Karakter Kodları: 20-25 yaşlarında 3 genç çinli erkek ve koreli bir 

genç kız doğa yürüyüşü yapmaktadır.  Genç kız yürüyüşte zorlandığı için 

mızmızlanır ve daha fazla yürümek istemez. Genç erkeklerden birinin kıza 

Snickers vermesi ve Snikers'ı yiyen Koreli kızın, Çinli genç bir erkeğe 

dönüştüğü görülmektedir. 

Müzik ve Ses Kodları: Doğa sesleri arasında dinlendirici bir müzik 

eşliğinde oyuncular arasında şu konuşmalar duyulur 

– Qiang nerede 

– Aşkım (ya da abi) beni bekle. 

– Lütfen... oturup biraz dinlenebilir miyiz? 

– Çok yorgunum. Hayatın sonu nerede, simida? 

– Korel dizisinde misin? Hayatın sonunda gibi mi davranıyorsunuz? 

– Açken çok zayıfsın. Bir Snickers al. 

Değişimi başlatan ses efektiyle müzik durur 

–  Daha iyi misin? 

– Evet 

– Gidelim. 

Hızlı bir müzik girer ve slogan duyulur. 

Teknik Kodlar: Reklamın başında kısa bir süre genel plan kullanımı 

dışında tüm reklam yakın plan çekilmiş olup birkaç plan dışında tüm 

sahnelerde hareketli çekim açıları tercih edilmiştir. 

Gösterilen(ler): Snickers yiyerek açlıktan ve açlığın yarattığı olumsuz 

durumlardan kurtulunabileceği gösterilmiştir. 

Analiz: Çin adaptasyonu reklamda da Filipinler adaptasyonunda 

olduğu gibi orijinal reklamdan farklı olarak açlığın etkisi ana karakteri 

yaşlı bir kadına değil genç bir kıza dönüştürmüştür. Orijinal reklamda 

olduğu gibi  lise ve üniversitede okuyan genç erkekleri hedefleyen  reklam, 

Çin ve Filipinler kültürünün yakınlığını ortaya koyması açısından 

önemlidir. Filipinlerde olduğu gibi Çin'de de yaşlı kadının alay konusu 

yapılması düşünülemeyecek olması ana karakterin genç bir kıza 

dönüşmesine sebep olmuş olmalıdır. 
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Çin reklamında da cinsiyetçilik söz konusu olduğu gibi alay konusu 

olan genç kız orijinal reklam ve diğer adaptasyonlardan farklı olarak kendi 

vatandaşına değil farklı bir ülke vatandaşına dönüşmüştür. Korece konuşup 

cevaplar veren genç kız ancak Snickers yiyerek kendi olabilmiştir. Yine bu 

durum nefret söyleminin ırka dönük aşağılama olarak algılanacağı için 

batıda çekilmesi düşünülemeyecek bir durumdur. 

6. Sonuç 

Lise ve üniversitede okuyan genç erkekleri hedefleyen, 2010 yılında 

gerçekleşen SuperBowl karşılaşması sırasında ilk defa yayımlanan ve 

Amerikan kültürüne uygun hazırlanan “Açken sen sen değilsin. Snickers 

doyurur” sloganlı reklam diğer ülke ya da bölgeler için adapte edildiğinde 

glokal değerlere uygun olarak değişime uğramıştır. 

Snickers yiyerek açlıktan ve açlığın yarattığı olumsuz durumlardan 

kurtulunabileceği ana fikirli reklamlar içinde bulunduğu kültürün 

değerlerine uygun yapılardadır. Orijinal ABD reklamında ana karakter 

yaşlı bir kadına, yan karakter yaşlı bir erkeğe dönüşürken, Türkiye 

reklamında her iki karakter de yaşlı bir kadına dönüşmektedir. Filipinler ve 

Çin reklamlarında ise sadece ana karakter olup ana karakter genç kıza 

dönüşmüştür. Filipinlerde olduğu gibi Çin'de de yaşlı kadınların alay 

konusu yapılması kültürel açıdam düşünülemeyecek bir tutum olarak 

görülebilir. Bu durum yaşlı kadın yerine genç kız terciğinin sebebidir. 

Yine ABD ve Türkiye reklamlarında kadına dönüşen erkekler efemine 

hareket etmezken Filipinler ve Çin reklamlarında kadınsı davranışlar alay 

konuşu edilmektedir. Batıda cinsiyetçi nefret söylemi olarak 

adlandırılabilecek bu durum hoş karşılanmayacağı için glokal değerlere 

uygun değildir. Çin reklamında Koreli kıza dönüşen ana karakter, nefret 

söyleminin ırka dönük aşağılama olarak algılanabileceği batıda çekilmesi  

düşünülemeyecek farklı bir glokal durumdur. 

Kampanya sloganı “Açken sen sen değilsin” kısmı sabit olmakla 

birlikte ABD'de “Snickers doyurur” Türkiye'de “Snickers açlığını yok et” 

Filipinlerde ise “Aç mısın bir Snickers yakala” şekline dönüşebilmektedir. 
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MUHAMMED B. İSHAK EN-NEDÎM’İN [AL-NADİM] EL-

FİHRİST’İ  ve DEWEY’İN ONLU SINIFLAMA SİSTEMİ 

 

Mehmet YOLCU  &  Ayşe TOKAY  &  Asım KABAK 

 

A) En-Nedîm 

A.1. Adı, Künyesi ve Lakabı 

Adı Muhammed b. Ebû Ya’kûb İshâk b. Muhammed b. İshâk’tır. 

Kimisi onun için “Muhammed b. en-Nedîm”, kimisi ise sadece “İbn en-

Nedîm” ifadesini kullanır.(Nedîm, 1978: Mukaddime, cim). Müellifin 

kendisi adının “Muhammed b. İshâk” olduğunu açıkça ifade eder. Künyesi 

ise, “Ebu’l-Ferac”tır. Onun künyesini “Ebû’l-Feth” şeklinde verenler de 

vardır. Nedîm, 1978: 32, 59, 96, 36, 131, 223, 441, 456, 458, 479, 493, 

507). Lakabı da “en-Nedîm” şeklindedir. (Riyâdîzâde, 1975: 246; Şentî, 

2007). Yazarımızın biyografisine yer veren kaynakların tamamına yakını 

onun İbnu’n-Nedîm (ابن النديم) diye bilindiğini/tanındığını ifade ederler. Şu 

kadar var ki, bu konuda inceleme ve tahkiki derinleştiren ilim adamları 

onun “İbnu’n-Nedîm” (Nedîm’in oğlu) değil, bizzat “en-Nedîm” olduğu 

görüşünde karar kılmışlardır. (Teceddud , 1971: 1-3, 10).  

Chester Beatty kütüphanesinde (İrlanda/Dublin) bulunan el-Fihrist’in 

yazma nüshasının kapağının sağ tarafında aşağıdan yukarıya doğru şu yazı 

yer almaktadır: “Müerrih Ahmed b. Alî el-Makrîzî’nin yazısıyla: Bu kitabın 

müellifi Ebû’l-Ferac Muhammed b. Ebî Ya’kûb İshâk b. Muhammed ishâk 

el-Verrâk’tır. [O] en-Nedîm diye ma’rûftur.” Ziriklî, 1992: 6/299.  

Kendisi Sekizinci Makalenin İkinci Fennine giriş mahiyetinde 

kullandığı cümle şöyledir: [قال محمد بن إسحاق النديم]. (Nedîm, 1978: 429). 

Ayrıca şu ifade de onundur:  محمد بن إسحاق النديم، المعروف بأبي الفرج بن أبي يعقوب

اق  Muhammed b. İshâk en-Nedîm el-Ma’rûf bi-Ebî’l-Ferac b. Ebî“ [الورَّ

Ya’kûb el-Verrâk.” (Nedîm, 1978: 280, 331, 422, 441, 493). Bu da 

müellifin “en-Nedîm” kelimesini bizzat kendisinin kullandığını gösteren 

en açık delildir.  

En-Nedîm’in önemli lakaplarından biri de az önce işaret edildiği gibi 

“el-Verrâk”tır. Bundan hem müellifin kendisi hem de pek çok ilgili yazar 

bahsetmiştir. (Nedîm, 1978: 280, 331, 422, 441, 493, 223).  

                                                           
 (Doç. Dr.), İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. 
  (Arş. Gör.), Bingöl Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. 
   (Öğretmen), Milli Eğitim Bakanlığı.  
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A.2. Hayatı 

 Ebû’l-Ferac Muhammed b. İshâk’ın Bağdat’ta yaşadığı ve orada 

öldüğü mevsûk kaynaklara dayandırılabilmektedir. (Teceddud , 1971: 

Elif, Bâ, Cîm; Nedîm, 1978: Elif, Bâ, Cîm).  

A.2.1. Doğum Tarihi 

En-Nedîm, Fihrist’te, Hâricî fukahâsından olan dostu el-Berdaî’den 

söz ederken, onu hicrî 340’ta (m. 951) gördüğünü ve kitaplarının 

listesini aldığını belirtir.( Nedîm, 1978: 330). Buradan hareketle anılan 

tarihte bu âlimle tanışıp onunla yakınlık kuracak kadar olgun bir yaşta 

olduğu söylenebilir. Bu tarih yaklaşık hicrî 310 yılı olarak 

düşünülebilir. Fuat Sezgin, bu görüşmeye dayanarak Nedîm’in doğum 

tarihini hicrî 320 yılından önceki bir tarih olarak vermektedir. (Kehhâle, 

3/122; Sezgin, 2/292; Teceddud, 1971: 2/126).  

A.2.2. Tahsil Hayatı 

Nedîm, 6 yaşından itibaren oturduğu mahallenin camisinde Kur’ân, 

Kıraat, Tecvid, Sarf ve Nahiv dersleri almıştır. On yaşına geldiğinde 

Kur’ân hafızı olmuştur. Bundan sonra çağının değişik hocalarından 

Hadis, Fıkıh, Kelam ve Tasavvuf dersleri almıştır. Çağının genel 

kültürüne uygun bir eğilim olarak Yunan, Hind ve Fars kültürüne de 

eğilmiştir. Asrının yükselen eğilimi Şî‘îliktir. Bu dönemde iktidar 

sahiplerinin büyük çoğunluğu Teşeyyu‘ düşüncesine meftundur. 

Olgunluk yaşına geldiğinde yazı, dil, edebiyat, hadis, 

fıkıh, felsefe, mantık ve Helenistik dönem ilim ve kültürleriyle ilgili 

geniş bilgisi sahibi bir bilgin konumuna gelmiştir. (Yâkût, 1993: 

18/268). 

Geniş bilimsel vukûfiyet ve ehliyetini hocaları arasında yer 

alan edebiyat, şeriat ve fıkıh âlimi el-Kâdî Ebû Saîd el-Hasan es-Siyrâfî 

(v.368), ünlü edebi yazın uzmanı Ebu’l-Ferec el-İsfahânî (v.356), tarih 

ve haber ilminde hüccet sayılan Ebû Ubeydullah Muhammed b. Umrân 

el-Merzubânî (v.384) (İbn Hacer, 1971: 5/72-73, 326), fen bilimleri ve 

ilahiyat alanlarında bir âlim olan Ebû Ahmed b. İshâk b. el-Kerbînî, İbn 

Kirnîb, filozof Ebû Süleyman es-Sicistânî, meşhur matematik bilgini 

Yûnus el-Kâdî, mantık usulü, Grek, Fars ve Hint kültürünün piri sayılan 

vezir İsâ b. Ali b. İsa b. Davud el-Cerrâh, Yunân kültürü konusunda 

derin bilgi sahibi Ebû’l-Hasan M. b. Yûsuf en-Nekît ve Hristiyan 

filozof Ebû’l-Hayr el-Hasan b. es-Sevvâr b. el-Hammâr gibi âlimlere 

borçludur. Ünlü hadis âlimi Ebû Alî İsmail es-Saffâr ona kendisinden 

rivayet etme izni vermiştir. (Safedî, 2000: 4/235). Nedîm, bu 

hocalarıyla ilgili bilgilerini Fihrist’in içine serpiştirmiştir. Yeri geldikçe 

onlardan söz etmiş ve ilişkilerini dile getirmiştir. (Seyyid, 2009: 1/59, 

152-153, 156, 164, 166, 398, 407, 438, 445).  

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ba%C4%9Fdat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fihrist
http://tr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A2ric%C3%AE
http://tr.wikipedia.org/wiki/951
http://tr.wikipedia.org/wiki/Edebiyat
http://tr.wikipedia.org/wiki/F%C4%B1k%C4%B1h
http://tr.wikipedia.org/wiki/Felsefe
http://tr.wikipedia.org/wiki/Helenistik_d%C3%B6nem
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Eb%C3%BB_Sa%C3%AEd_es-Sayraf%C3%AE&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Eb%C3%BC%E2%80%99l-Ferec_el-%C4%B0sfah%C3%A2n%C3%AE&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Eb%C3%BB_Abdullah_el-Merz%C3%BCb%C3%A2n%C3%AE&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Eb%C3%BB_Abdullah_el-Merz%C3%BCb%C3%A2n%C3%AE&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0bn_Kirn%C3%AEb&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0bn_Kirn%C3%AEb&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Eb%C3%BB_S%C3%BCleyman_es-Sicist%C3%A2n%C3%AE&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0s%C3%A2_b._Ali&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0bn%C3%BC%E2%80%99l-Hamm%C3%A2r&action=edit&redlink=1
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Hocalarının dikkat çeken özellikleri hadis, fıkıh, tarih, edebiyat, 

mantık, felsefeye, özellikle Aristo felsefine aşina kişiler olmalarıdır. 

Onun Fihrist’te çeşitli dinler, mezhepler, ilimler ve sanatlar hakkında 

bilgi verirken, bu alanlarda yazılmış eserleri ve bunların muhtevalarını 

tanıtırken pek çok alanın uzmanı gibi sağlam bilgiler aktarması dikkate 

alındığında çok yönlü ve esaslı bir tahsil gördüğü düşünülebilir. (Yâkût, 

1993: 6/2427). Tespit edilebildiği kadarıyla Nedîm’in belki de mesleği 

gereği Bağdat dışına fazla çıkmadığı ancak onun kimi zaman Musul, 

Kûfe, Basra, Medînetu’s-Selam el-Medînetu’l-Hadîse ve Samerra gibi 

ilmi hareketliliğin yoğun olduğu yakın şehirleri ziyaret ettiği 

söylenebilir. 

Flügel, Nedîm’in İstanbul’a bir seyahat yaptığını ve orada er-Rahip 

en-Necrânî ile görüştüğünü ileri sürerken onun: “Onunla Dâru’r-

Rûm’da el-Bîât’ın (Kilise’nin) arkasında buluştum” (Teceddud, 1971: 

1/645) ifadesine dayanır. Fakat Daru’r-Rûm Yâkût el-Hamevî’nin de 

belittiği gibi (trz: 3/46) Bağdat’ta Rusâfe’ye bitişik bir mahallenin 

adıdır. Dolayısıyla bu Flügel’in “Dâru’r-Rûm” ifadesini İstanbul diye 

anlamasından doğan bir yanılgısıdır. 

A.3. Mesleği 

Nedîm, kendi doğal eğitim sürecini tamamladıktan sonra babasına 

yardımcı olmak için onun yanında çalışmaya başlamıştır. En çok 

kâtiplik, hattatlık ve istinsah ile meşgul olmuştur. O da babası gibi 

“varrâklık” mesleğini geliştirerek devam ettirmiştir. (Kıftî, trz: 1/7; 

Yakût 1993: 18/17).  

Muhammed b. İshâk’ın verrâk olduğunu gösteren birçok delil 

vardır.i Fihrist’in yazma nüshalarının çoğunda Beşinci Makâleden 

sonraki her makâlenin başında onun verrâk olduğu da belirtilmiştir. 

(Nedîm, 1934: Şehit Ali Paşa Nüshası, varak, 53/28; 141/75; 263/138; 

293/154; 345/182). Birçok eserde onun verrâklık “virâka” (kitap 

istinsah, ciltleme ve kitap ticareti) mesleğini babasından öğrendiği ve 

bu sayede devrin ilim, kültür ve sanat çevreleriyle ilişki kurduğu, 

değişik konularda pek çok kitabı okuma ve tanıma imkânına kavuştuğu 

ifade edilmektedir. Onun Arapça yazılmış ve Arapçaya çevrilmiş 

binlerce eseri görmesi ve incelemesi bilinçli çalışması, derleme ve 

kaydetme mahareti ve tasnif gücünün kendisine büyük ölçüde orijinal 

olan bu işi yapma imkânı verdiği anlaşılmaktadır. O, bu sayede 8360 

kitabı incelemiş, 2238 müellif hakkında bilgi vermiş ve onlardan esaslı 

belgelere dayalı olarak bahsetmiştir. Bunların 22 tanesi kadın, 65 tanesi 

ise mütercimdir.ii Malum olduğu üzere bu eserler çok çeşitli alanlar ve 

konularla ilgiliydi. Onun hocalarını ve kendisiyle ilmi konular, kitap ve 

müellefat hakkında ünsiyet peyda eden zevatı da bu sayıya eklemek 

yanlış olmaz. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Fihrist
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A.4. Vefâtı 

Ebû’l-Ferac en-Nedîm’in vefat tarihi konusunda farklı görüşler ileri 

sürülmüştür. Tarihte ilk olarak onun biyografi yazan Yâkût el-Hamevî, 

ne doğum ne de ölüm tarihinden bahseder. Onun vefat tarihini ilk 

kaydeden onunla hem-şehir olan İbn en-Neccâr’dır. Bu konuda 

verdikleri en erken tarih hicrî 340 yılıdır. Bununla beraber 342, 380, 

385 veya 388 yılında vefat ettiğini belirtenler de vardır. (İbn Hacer, 

1971: 5/72-73).  

Kültür Tarihçisi Makrîzî (845) ve Safedî (764) en-Nedim’in vefat 

tarihini 20 Şaban 380 (12 Kasım 990) olarak gösterir. (Teceddud, 1971: 

7). İbnu’n-Neccâr (643) onun vefat tarihini 20 Şaban 385 (19 Eylül 

995). (İbnu’n-Neccâr, 1997: 2/34).  

Hem Doğuda hem de Batıda Fihrist üzerinde ilmi açıdan 

çalışanların pek çoğu Nedîm’in vefat tarihinin hicrî 380 (miladi 990) 

yılı olduğunu tercih ederler. (Abdussettâr, 2013). 

A.5. Eserleri 

Muhammed b. İshâk en-Nedîm’in en meşhur eseri dünya çapında bir 

üne kavuşmuş olan “el-Fihrist”tir.  

İkinci eseri, Kitâbu’t-Teşbîhât adını taşımaktadır. Kimisi bu eserin 

adını “Kitâbun fi’l-Evsâfi ve’t-Teşbihât” şeklinde verir. (İbnu’n-

Neccâr, 1997: 2/34; Nedîm, 1978: 17; Teceddud, 1970: 1/29). Bu 

konuda Muhammed b. İshâk der ki: “Ben bu konuyu ve ona benzer 

meseleleri, el-Evsâf ve Teşbîhât ile ilgili olarak telif ettiğim kitabın “el-

Kitâbe ve Edevâtuhâ” makâlesinde enine boyuna inceledim.” 

(Teceddud, 1970: 14). Bu eser hakkında diğer müellefatta herhangi bir 

bilgiye ulaşılamamıştır. (Brockelman, 1962: 3/72; İbn Hallikân, 1968-

1972: 1/52; Seyyid, 2009, 1/29; Yâkût, 1993: 18/17; Ziriklî, 1992: 

6/29).  

Üçüncüsü ise, Kitâbu’l-Mesâlib’tir. (Teceddud, 1970: 1/589; 

Seyyid, 2009: 1/589). (Bu, kişi veya kabilelerin yerilen 

hususiyetlerinden bahsedilen eser manasınadır). 

A.6. Düşüncesi ve Onun Hakkında Yapılan Tanımlamalar 

Nedîm’in düşünce ve görüşleri sistematik olarak tespit edilebilmiş 

değildir. Kendisi akide ve düşüncesini net biçimde ifade etmemiştir. 

Onun hakkında yapılan değerlendirmeler, çoğun, ortalık söylentileri ve 

onun kimi ifadelerine dayandırılan yorumlardan ibarettir. Hakkında 

olumlu ve olumsuz görüş belirtenler çoktur.  

Ehl-i Sünnet mensuplarından bazıları onu kolaylıkla “Râfızî”, “Şî’î” 

veya “Mu‘tezilî” diye tanımlamıştır. Öte yandan Şî‘a’nın da ona sahip 



 

515 
 

çıkmadığı, onu kendilerinden saymadığı ve uleması, mensupları 

arasında görmediği de müşahede edilmektedir. Bu nedenle ona ve 

eserine gereken ihtimamı göstermedikleri düşünülmektedir.  

A.7. Değerlendirme 

İlme hizmet eden kişilere yönelik ölçüsüz ve mesnetsiz yapılan 

tanımlama ve karalamaları temkinli karşılamakta yarar vardır. Zira 

onun: “Haşvîyye’dendir” şeklindeki tanımlaması İbn Kullâb gibi nadir 

kişilerle ilgili olup bütün Sünnî ulemayı aynı kategoride saydığı 

anlamına gelmez. Eş‘arî’ye (324) “Cebriyye” (el-Mücbire) ve 

“Bâbiyyetu’l-Haşviyye” başlığı altında yer vermesiiii de en-Nedîm’in, 

Şî‘î olduğunu göstermek için yeterli delil sayılmaz. Zira Şî’a’nın 

kalıplaşmış ölçüleri vardır; sahabe ve diğer Müslümanları buna göre 

değerlendirir ve Hz. Ali’nin etrafında yer almayan çevrelere 

saldırmadan edemezler. Nedîm’de ise, bu dar bakış ve bağnazlık 

yoktur. 

Dikkat çeken diğer bir husus da el-Fihrist’in müellifine Mu‘tezilî ve 

Şî‘î çevrelerde de herhangi bir değer verilmemiş olmasıdır. Ondan ve 

dünyaca ünlü eserinden doğru dürüst bahseden kaç Şî’î veya 

Mu‘tezilî’den söz edilebilir? Bu çerçevede onlar, onun mevsûkiyetini 

bile tartışmışlardır.  

Ahmed b. ‘Alî en-Necâşî (450)iv ve Şeyh et-Tûsî (460),v Nedîm’in 

Fihrist’inden kimi nakiller yapmışlardır. Hatta et-Tûsî’nin el-Fihrist 

adlı eserini tahkîk eden Muhammed Sâdık Bahru’l-‘Ulûm (m.1977), 

onun bu eserini büyük ölçüde Nedîm’in Fihrist’ine dayanarak yazdığını 

ve ondan çok sayıda tercüme-i hâli (biyografiyi) naklettiğini ifade 

etmiştir. (Tûsî, trz: Mukaddime, 2, 3, 4).  

Hâsılı: Genelde bütün mezhep ve meşrep mensupları ne el-Fihrist’e 

ne en-Nedîm’e gereken ilgiyi göstermemiştir. Bu tutumun sebeplerinin 

araştırılması gerekir. Bunun temel sebebi olarak onun sıradan bir kâtip, 

müstensih veya varrâk olduğu ve kayda değer bir eser yazmış olmasının 

düşünülmemiş olması gösterilmiştir.  

İkinci sebep olarak da mevsûkıyetinin tescil edilmemiş olması 

düşünülmektedir. Çünkü mutlak manada en-Necâşî (450) ve Şeyh 

Tûsî’nin (460) ondan birtakım nakillerden bulunmuş olmaları, onun 

güvenilir, sağlam, mutkin sayılması için yeterli delil sayılmaz, 

denebilmektedir. Aynı şekilde ünlü Mu‘tezilî el-Qâdî Abdulcebbâr 

(415) da “Fadlu’l-İ’tizâl ve Tabaqâtu’l-Mu‘tezile” adlı eserinde en-

Nedîm’den söz etmemiştir. Hâlbuki en-Nedîm, Fihrist’in Beşinci 

Makâlesinde Mu‘tezile’nin belli başlı öncülerini ve eserlerini detaylı 

biçimde kaydetmiştir. (Nedîm, 1978; 245-248).  
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Bu gerçeğe rağmen İbn Hacer el-‘Askalânî (852), en-Nedîm 

hakkında oldukça menfî görüşler beyan etmiş ve onun değerini 

düşürmeye çalışmıştır. (İbn Hacer, 1971: 5/72-73). Aralarında yaklaşık 

5 asır mevcut olmakla beraber ‘Askalânî’nin, onun için “Mu‘tezilî ve 

Şî’î idi” şeklindeki bir kanaat ve görüşe hangi delillere dayanarak 

ulaştığı tespit edilememiştir. “Onun eserini gözden geçiren Şî‘î-

Mu‘tezilî olduğunu anlar” demek ise, mutlak bir kıstas değildir ve 

tutarlı bir delil sayılmaz. Zira onun çapında bir âlim olan Makrîzî, 

Fihrist’i çokça kullanmasına rağmen, müellifinin Teşeyyu‘ ile itham 

edildiğini ifade etmiştir. Nedense bazı alimler, ithamları, olduğu gibi 

kabul etme zaafı göstermektedir. 

B) El-Fihrist 

B.1. Fihrist’in Kelime Anlamı 

Farsça olan “fihrist” kelimesini Arapçaya kazandıran kişinin en-

Nedîm olduğu düşünülmektedir. Yaygın kanaate göre, fihris [فهرس] 

sözcüğü asıl itibariyle Arapça bir kökten değil, Farsça bir asıldan 

gelmektedir. (İbn Manzûr, 1992: 6/167, “fehrese” mad). Kimisi de 

“fihrist”, bu kelimenin Arapçalaşmış şeklidir, demektedir. (Ezherî, 

1964 ila 1975: 6/521). Fihrist (فِْهِرْست) ise, Arapçasının “fihris” (فِْهِرس) 

olduğu düşünülen sözcük anlamını taşır. (İbn Dureyd, 1987).  

Yani Fihrist sözcüğünün anlamı, muhteva, içerik, içindekiler, içinde 

kitap isimlerinin toplandığı kitap demektir. Bu kavram, bir kitabın 

içinde bulunan konuların listesi (içindekiler) için de kullanılır. 

(Feyrûzâbâdî, 1993: 2/236). Bu isim birçok müellif tarafından 

kullanılmıştır.vi  

B.1.2. “Fihrist”in Diğer Adları 

Nedîm’in Fihrist’in adı üzerinde de kimi ihtilaflar vardır. En çok 

kullanılan ve yaygın halde bulunan adı “Fihrist”tir.vii Bununla beraber 

onun değişik isimlerle anıldığına da rastlanmaktadır. Bu isimlerin en 

başta gelenleri şunlardır: [فهرست العلماء] “Fihristu’l-Ulemâ’ (İbn Hacer, 

1971: 5/72-73; 6/558; İbn Neccâr, 1997: 2/34; Riyâdîzâde, 1975: 246), 

[ الكتبفهرست  ] “Fihristu’l-Kutub” (Yâkût el-Hamevî, 1993: 6/2427), 

[ فهرست في أخبار األدباءال ] “el-Fihrist fî Ahbâri’l-Udebâ” (Safedî, 2000: 

 Fihrisu’l-‘Ulûm” (Hâcî Halîfe, 1967: 2/1303) ve [فهرست العلوم] ,(2/139

 .Fevzu’l-Ulûm (Bağdâdî, 1955: 2/55) [فوز العلوم]

C) Fihrist’in Muhtevası 

Fihrist’in bir bölümünde bu eserin 377 hicrî yılında telif edildiğine 

dair birçok Makâlede bilgi verilirken, diğer kısmında böyle bir 

tarihlendirmeye gidilmediği müşahede edilmektedir. Bu da: “Acaba 

kitap iki kısım olarak mı planlandı?” sorusunu akla getirmektedir.  
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Çok yaygın bir yaklaşım olarak Fihrist kitabının bize tam ve kâmil 

manada ulaşmadığı düşünülmektedir. Eserin, müellifi tarafından 

tamamlanamadığı ve el-Wezîr el-Mağribî (v.418) tarafından 

tamamlandığı fakat eserin bu tamamlayıcı bölümünün elimize 

ulaşmadığı ileri sürülmektedir. Tarih ve kültür tarihi alanında 

çalışmaları günümüze kadar gelmiş bulunan Yâkût el-Hamevî (v.626) 

tarafından Fihrist’ten yapılan birçok metin nakli incelendiğinde bu 

görüşün delillerle beslendiği düşünülmektedir.  

Anlaşıldığı kadarıyla en-Nedîm, el-Fihrist adını verdiği eserini iki 

bölüm halinde tasarlamıştır. Birinci bölümü, daha çok İslam ve 

Müslümanlar ile alakalı literatüre tahsis etmiştir. Buna bağlı olarak 

öncelikle İslam ile ilgili ilimleri ele almıştır. Bunun yanında tarih süreci 

içinde İslam çizgisinden sapıp kendilerine mahsus bir yol, mezhep ve 

din seçen Yahudilik ve Hıristiyanlık hakkındaki eserleri incelemeye 

almıştır. Bu bağlamda İslam üzere Allah tarafından gönderilen 

şerî‘atleri ortaya koymaya çalışmıştır. Ardından Arapça ve gramerini, 

edebiyat mahsullerini, şiir ve şairleri, kelam ve kelamcıları, fıkıh ve 

fıkıhçıları, hadis ve hadisçileri, tefsir ve tefsircileri ele almaya 

çalışmıştır. İşte bu konular, Kahire (Paris) nüshasının ana konularını 

oluşturmaktadır.  

İkinci bölüm ise, İslam öncesi döneme ayrılmıştır. Burada 

gayrimüslimler nezdinde ortaya çıkan ve oralarda gelişen ilim, bilim, 

sanat ve zanaat alanlarında zuhur eden incelemeler, risaleler, kitaplar 

ve diğer eserler ele alınmıştır. Kadim felsefe ve felsefeciler, eski dönem 

ilimleri, tıp, astronomi, inanç sistemleri, mezhepler, kimyacılar ve 

sanatçılar, müsamereler, hurafeler, sihirbazlık, muskacılık, göz boyama 

ve eğlence türlerine ilişkin yazın kategorize edilmiştir.  

Fihrist, çok kısa ve özlü bir önsöz ile başlar. Burada Nedîm, 

kitabının genel çerçevesini çizer. Ardından kitabında ele aldığı 

Makâlelerin (bölümlerin) başlıklarını ve muhtevalarının listesini verir. 

Bu Makâlelerin her biri belli bir konuya tahsis edilmiştir. Kitabın 

tamamını oluşturan on makâlenin her biri muhtevasının içeriğine uygun 

biçimde farklı fenlere (bilim dalına) ayrılmıştır.viii Nedîm, bu fenlerin 

her birinde, o konudaki eserleri ve yazarlarını kaydeder.ix  

Şimdi de Fihrist’teki Makâlelerin başlıklarını ve kaç sayfayı 

kapsadıklarını gözden geçirelim:  

Birinci Makâle: Kavimlerin Dilleri ve Semavi Şeriatlarla İlgili 

Kitaplar:x Birinci bölüm çeşitli milletlerin konuştuğu diller, kullandığı 

yazılar ve bunların özelliklerinin yanı sıra mukaddes kitaplar, Kur'an, 

kıraat ilmi ve bu konunun uzmanları olan kurrâlara ayrılmıştır. Burada 

Yahudi ve Hıristiyan kutsal kitaplarına da temas edilmekte, Yahudi 

bilginlerinden sadece Saîd el-Feyyûmî’ye (Saadia Gaon) yer 
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verilmekte, ayrıca bazı Hıristiyan din âlimleri tanıtılmaktadır (ss. 6-

59).xi  

İkinci Makâle: Nahivciler ve Lügatçiler: İkinci bölüm, dil ve gramer 

hakkında olup Arap nahvinin teşekkülü, Kûfe ve Basra dil okullarında 

nahiv ilminin gelişmesi, bu okulun görüşlerini birbirine katarak yeni bir 

görüş ortaya atmaya çalışanlar, Arapların en büyük edipleri ve hatipleri 

gibi konulara ilişkin bilgiler içermektedir. Bu bölüm kitabın en uzun 

bölümlerinden biridir. (ss. 59-130). 

Üçüncü Makâle: Haberler, Edebiyat, Ensâb ve Siyer: Üçüncü 

bölümde tarih, siyer, ensâb âlimleri ve bunların eserleriyle kâtipler, 

divanlar, nedimler, mûsîkîşinâslar tanıtılmakta ve eğlenceye dair 

konulara yer verilmektedir. Bu bölüm, Fihrist’in en uzun iki 

bölümünden biridir. (ss. 131-222). 

Dördüncü Makâle: Şiir ve Şâirler: Dördüncü bölüm şiirler ve şairler 

hakkındadır. (ss. 223-244). 

Beşinci Makâle: Kelam ve Mütekellimler: Bu bölüm Mu‘tezile, 

Murcie, İmâmiyye ve Zeydiyye Şî‘ası, Mücbire, Haşviyye, Hariciyye, 

Mutesavvife ve İsmâ‘iliyye hakkındadır. (ss. 245-279). 

Altıncı Makâle: Fıkıh, Fukahâ ve Muhaddisler: Altıncı bölüm fıkha 

ve fıkhî mezheplere ayrılmış olup eserin en geniş kısmıdır. (ss. 280-

330). 

Yedinci Makâle: Felsefeciler ve Kadim İlimler ile İlgili Haberler ve 

Bu Konuda Yazılan Kitaplar. Burada Grek, Hind ve Fars kökenli 

filozoflar, eserleri ve görüşleri ele alınmıştır. Bu bölüm, Fihrist’in en 

uzun iki bölümünden biridir. (ss. 331-422). 

Sekizinci Makâle: Musâmereciler ve Hurafecilerin Haberleri, 

İsimler ve Hurafelerle İlgili Haberler: Yani sekizinci bölüm sihir, büyü, 

tılsım, gözbağcılık ve hurafelere ayrılmıştır. (s. 422-441). 

Dokuzuncu Makâle: “Sâbie” diye bilinen Keldanlı Harnâniyyenin 

mezhepleri ve Keldanlı Seneviyyenin mezhepleri. Yani, dokuzuncu 

bölüm Sâbiîler, Maniheistler ve Mazdekîler gibi eski Mezopotamya ve 

Pers din ve kültürlerinin uzantısı olarak varlıklarını devam ettiren din, 

mezhep ve kültürleri, bu konuda yazılan kitapları ve müellifleri ele alır. 

(ss. 441-493). 

Onuncu Makâle: Kadîm ve sonraki dönem felsefecilerden olan 

Kimyacılar ve Sanatçılar: Bu bölüm de ilkçağdan itibaren eski kimya 

ile ilgili çalışmaları içermektedir. (ss. 493-507). 
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D) Nedîm’in Fihrist’teki Metodu 

I) Özlü Anlatımı Tercih Eder 

1- Nedîm’in el-Fihrist’te izlediği metodun bir özelliği, anlatımda en 

kısa yolu izlemeye çalışmasıdır. Bunu onun önsözünde bile görmek 

mümkündür. Önsözü o kadar kısadır ki, metodunu, hedefini ve usulünü 

izah etmekten çok uzak olduğu gibi yazdığı kitabını adını açıkça dile 

getirmekten bile imtina etmiştir. (Nedîm, 1978: ilk sayfa; Nedîm, 1994: 

7; Seyyid, 2009: 1/3). 

2- Tekrar etmekten kaçınması ve bu amaçla okuru kendisinden 

öncekilerin kitaplarına havale etmesidir. Yani Nedîm günümüzde atıf 

diye bildiğimiz metodu da kullanır. Mesela bir kişi veya kitaptan iki 

yerde söz ettiğinde bu iki yerden birinde onu nerede ve hangi amaçla 

zikrettiğini ifade ederek gereksiz bilgi ve tekrardan kaçınır.xii  

Bununla beraber kimi zaman bir kitaptan veya mezhepten uzun 

uzadıya bahsettiğine de rastlanır. Mesela İsmâ‘iliyye’nin kollarından ve 

Kitâbu’l-‘Ayn’den detaylı biçimde bahsetmiştir. (Seyyid, 2009: 1/114-

116; 666-671).  

3- Acaba en-Nedîm’in el-Fihrist’ini kendisinden sonra 

tamamlamaya veya boş bırakılan yerlerini doldurmaya çalışan kimse 

olmuş mudur? Kimileri onun bu tamamlanmaya müsait eserinin 

eksiklerini gidermeye ve bu bağlamda ona ilaveler yapmaya çalışan 

bazı bilginlerin olduğundan söz etmektedir. Doğrusu, müellif de 

eserinin bu şekilde tamamlanmasını ve gelişerek ehline daha faydalı 

olmasını arzu etmektedir. Hatta kendisinden sonra gelecek âlimlerin, 

kendisinin bizzat elde edemediği eserleri, Fihrist’in ilgili yerlerine 

kaydetmelerinin çok isabetli bir edim olacağını açıkça ifade etmekten 

çekinmemiştir. Mesela el-Hasan b. Ali’nin biyografisini verirken: “Bazı 

Yezîdîler, onun yaklaşık yüz eseri olduğunu ileri sürmüşlerdir. Biz 

onları görmedik. Bizim kitabımızı okuyanlardan birileri bu kitapları 

görecek olursa, ilgili yere onları ilave etmelidir.” 

II) Ele Aldığı Musannıflar (Müellifler) Hakkında Bilgi Verir 

Nedîm, Fihrist’te bahsettiği musannıf ve müelliflerden bahsederken 

onların en ünlülerden başlar, ardından şöhreti onlara yakın olanları 

zikreder. Bu minval üzere en az şöhreti olanlarına doğru gider. Bu 

metodu kitabının tamamına uyguladığını üçüncü Makâlenin üçüncü 

Fenninde açıkça ifade eder. (Seyyid, 2009: 1/450-451). Müellifin kimi 

zaman bu metoda aykırı anlatımları da vardır. Bu durumda neden böyle 

anlattığını açıklar.xiii  

Biyografilerini de kategorize ederken “tabaqât sistemi”ni kullanır. 

Bunu kendisi birkaç yerde açıklar. Şairleri bu düzenin dışında 
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zikretmek istediğinde buna dikkat çeker. (Seyyid, 2009: 1/396, 420, 

423, 467, 501-502). Büyük şöhrete kavuşmuş ve haberleri her tarafa 

yayılmış olan müelliflerin biyografilerini, bu şöhretlerini yeterli 

bularak, vermez. Bu durumu birçok zatın biyografilerinde açıkça ifade 

eder.xiv  

Biyografisini verdiği kişilerin hem doğum hem de ölüm tarihlerini 

vermeye özen gösterir. Ama vefat tarihlerine daha çok dikkat ettiği, 

çoğu kimsenin doğum tarihlerini vermediği gözlenmektedir.xv Bazen de 

“… vefat etti” deyip tarih belirtmez.xvi Bazen bir kişinin biyografisini 

birden çok yerde verir.xvii Kimi zaman biyografisini verdiği kişi 

hakkında en yakın kaynakları mesela çocuklarının veya öğrencilerinin 

verdiği bilgileri kullanır.xviii  

Bahsettiği kişilerle bir yakınlık, dostluk ve tanışıklığı varsa bunu 

özellikle ifade etmeye özen gösterir. (Seyyid, 2009: 1/433, 674, 690, 

2/126, 465). Kendisinden sonra vefat etmiş kimi çağdaşlarının 

biyografilerine de yer verir. Kitabını yazdığı sırada bu kişilerin hayatta 

olduğunu belirtir.xix Biyografisini verdiği kimi müellifleri tenkit eder. 

Cahza ve eş-Şimşâtî gibi. (Seyyid, 2009: 1/449, 476).  

En-Nedîm’den önceki bibliyografilerde bu türden bir düzen yoktur. 

Onlar için ne zamanı ne de şöhreti ilkeli biçimde esas alan bir tasnif 

veya düzenlemeden söz edilebilir.  

Bu dönemde ortaya çıkan kitap listelerinin incelenmesinden 

anlaşıldığına göre bu tür bibliyografyalar ferdi çalışmalardı; kime ait 

olursa olsun konuyla ilgili tüm eserleri kaydetmeyi hedeflemiş 

değillerdi. Öte yandan bu dönemde müellifler, kendi müellefatının 

listelerini bizzat kendileri yazarlardı. Kimi zaman bu işi onların 

öğrencileri yaparlardı. En-Nedîm döneminde bununla ilgili çok kayıt ve 

çalışma mevcuttu ve rahatlıkla ulaşılabilecek yerlerde duruyordu.  

III) Ele Aldığı Kitaplar Hakkında Somut Bilgiler Verir 

Nedîm, ele aldığı kitabı görmüşse, kaç cildini gördüğünü, hacmini, 

kaç cilt ve kaç sayfa, sayfalarını büyük mü orta boy mu olduğunu, her 

sayfada kaç satır bulunduğunu, her satırda yaklaşık kaç kelime yer 

aldığını beyan eder. Kitabın en önemli vasıflarını ve özelliklerini 

açıklar. Kitabın orijinal mi yoksa kopya mı olduğunu dile getirir. Kaç 

nüsha olduğunu, hangi nüshasının daha sağlam olduğunu tespit eder. 

Kim tarafından hangi hatla yazıldığını belirtir. (Seyyid, 2009: 1/206, 

236, 237, 362, 401, 464, 502, 582-584, 2/119, 276-277). Kimi zaman 

bunlara ilave olarak kitabı nesnel bir şekilde değerlendirir. Onun 

orijinal mi sıradan mı yoksa intihal mı olduğunu ifade eder. Kitabın 

tamamlanıp tamamlanmadığına, müsveddesinin temize çekilip 

çekilmediğine dair bilgiler verdiği de olur. (Seyyid, 2009: 1/15, 24, 107, 
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157, 174, 175, 180, 180, 181, 218, 226, 228, 231, 242, 362, 445, 449, 

502; 2/30, 278, 449). Şu kadar var ki, en-Nedîm’in ele aldığı her kitap 

için bu türden bütün bilgileri verdiği söylenemez. Mesela kaynak olarak 

kullandığı veya kendisinden bahsettiği kitapları gördüğüne 82 yerde 

işaret eder. (Nedîm, 1978: 1/6, 32, 35). Bunun dışında kalanlar 

hakkında bu bilgileri vermez.  

Bilgi verirken öncelikle gördüğü kitapları, ikinci sırada hakkında bir 

şeyler okuduğu veya duyduğu kitapları tespit etmeye çalışır. Kimi 

zaman kitapların bölümlerine, tertiplerine ve içindekilerine değinir. 

(Seyyid, 2009: 1/431, 2/257, 280).  

Kitaplardan söz ederken, kimi zaman, onların gerçek isimlerini 

vermeye değil, konularını açıklamaya çalışır. Mesela: “Erdemli 

doktorun filozof olduğu hakkında bir kitap” ifadesi gibi…(Seyyid, 

2009: 2/257, 280). Bu tür açıklamalar yaparken önce kitabın asıl ismini 

verdikten sonra bu tür değerlendirmelere gitmiş olmasının daha faydalı 

olabileceği düşünülmektedir.  

IV) Kullandığı Kaynaklar Hakkında Bilgi Verir 

Çeşitli alanlar ve kişilerle ilgili olarak yazılmış bulunan “terâcim” 

(muhtasar hayat hikâyesi) ve tarih kitaplardan yararlanan en-Nedîm’in, 

tabiat ve fen bilimleri ve kadim Yunan kültürü ile ilgili eserlerden 

istifade etmiş olduğu düşünülmektedir. Doğal olarak kullandığı 

kaynaklar konudan konuya farklılık arz etmiştir. Bunun yanında, Ebûl-

Hasan b. el-Kûfî (233) ve Ebû’l-Ferac el-Isfahânî (357) tarafından 

kaleme alınan müellefattan da yararlanmıştır. Ayrıca ve İbn Culcul’in,xx 

biyografilerini tabiplerin eserlerini ele aldığı “Tabakâtu’l-Etıbbâ ve’l-

Hukemâ” adını taşıyan kitabını misal olarak verebiliriz. Bu ikinci eser, 

Nedîm’in Fihrist’ini yazdığı aynı senede yazılmıştır.  

Nedîm’in kendisinden faydalandığı düşünülen çalışmalardan biri de 

el-Câhız’ın (255) müellefatına ilişkin fihristlerdir. Câhız bu fihristleri 

“el-Hayevân” adlı kitabının başında kaydetmiştir. Nedîm de onlardaki 

bilgileri kullanmıştır. (Câhız, 1965: 1/4-12). 

Fihrist’in kaynakları tespit edilebilir mi? Acaba en-Nedîm bu eseri 

yazarken ne gibi kaynakları kullanmıştır ve ne gibi eserlerden 

yararlanmıştır? 

Nedîm’in, Fihrist’inde Câbir b. Hayyân’ın kendi müellefâtı için 

hazırladığı “el-Fihrist”, Ebû’l-Hasan el-Kûfî’nin hazırladığı 

“bibliyografik listeler”, er-Râzî’nin kitapları için hazırlanan “el-Fihrist” 

ve Yahya b. ‘Adiy tarafından kaleme alınan Aristoteles’in kitaplarını 

içeren “el-Fihrist” gibi eserleri gördüğü ve kitabını yazarken onlardan 

pek çok bilgiyi olduğu gibi aktardığı bilinmektedir. Bunun yanında en-

Nedîm, mutlaka manada Hârûn Reşîd tarafından kurulup Me’mûn 
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döneminde zirveye tırmanan “Beytu’l-Hikme”de mevcut olan tüm 

eserleri de elden geçirmiş ve incelemiş olmalıdır. Yanı sıra, onun, 

devlet adamları, vezirler ve ilme hizmeti seven kişiler tarafından 

Bağdat, Medinetu’s-Selam (İbn Hâcib en-Nu‘mân Kütüphanesi), 

Medînetu’l-Hadîse (Muhammed b. el-Huseyn b. Ebû Ba‘ra 

Kütüphanesi), Musul (Ali b. Ahmed el-‘İmrânî Kütüphanesi), Basra, 

Kûfe, Samerra gibi şehirlerde kurulan devlet ve vakıf kütüphanelerini 

de inceden inceye elekten geçirmiş olması gerekir. (Seyyid, 2009: 

Mukaddime, 10; 1/13, 51, 106-107, 265, 515, 503, 674, 2/208, 234-235, 

258, 462-463). 

En-Nedîm’in el-Fihrist’te kaynak olarak kullandığı kitaplardan da 

söz edilebilir. Nedîm, çoğun, bunları kendisi açıkça ifade eder. Bir fikir 

versin diye bunlardan başlıca başvuru kaynaklarını zikredelim: 

İbnu’l-Kûfî diye meşhur olan Ebû’l-Hasan Ali b. Muhammed b. 

Ubeyd b. ez-Zubeyr el-Esedî (348). Ayrıca Ebû Ca‘fer Ahmed b. 

Muhammed b. Rüstüm et-Taberî (310), Ebû’l-Huseyn ‘Abdullah b. 

Muhammed b. Sufyân el-Hazzâz (325), Ebû’t-Tayyib Ahmed b. Uhay 

eş-Şâfiî, Cahcah diye bilinen Ebû’l-Feth ‘Ubeydullah b. Ahmed en-

Nahvî (358). Bunlardan Kûfeli Gramerciler ve Tarihçiler konusunda 

yararlanmıştır. Sa‘da b. el-Mubârek’in Kitâbu’l-Erâdî ve’l-Miyâh ve’l-

Cibâl kitabından da istifade etmiştir. (Fihrist, Seyyid, I, 213-214) En-

Nadr b. Şumeyl’in Kitab es-Sıfât adlı eserinden (FS. I, 145); Hişâm b. 

Muhammed b. Es-Sâib el-Kelbî’nin Müellefatına ilişkin listeyi İbnu’l- 

Kûfi’nin hattından nakletmiştir. (FS. I, 301-305). 

Aynı şekilde Ebû’l-Hasan ‘Ali b. Muhammed el-Medâinî’nin 

Müellafatına ilişkin listeyi kullanmış onun hattından birçok âlimin 

biyografisini ve kitaplarının isimlerini aktarmıştır (FS. I, 316-323); yine 

onun hattından ez-Zubeyr b. Bekkâr’dan rivayet edenlerin isimlerini 

nakletmiş İshak b. İbrahim el-Mavsilî’nin Kitâbu’l-Eğânî el-Kebîr (FS. 

I, 438)  

Ebû’l-Hasan b. et-Tenh’in Benû’l-Furât’ın kitaplarından elde ettiği 

dile, gramere, şiirlere ve diğer konulara ilişkin yorumları kaydetmiştir. 

Ebû’l-‘Anbes es-Saymerî’nin Mesâviy el-‘Avâm adlı kitabını kaynak 

olarak kullanmıştır. (FS. II, 460-461) Umar b. Şebbe’nin “Mekke” 

kitabından istifade etmiştir. Ebû’l-‘Abbas Ahmed b. Muhammed el-

Sevâbe b. el-Katib’in (277) el-Kitâbe ve’l-Hatt adlı eserini kaynak 

olarak kullanmıştır. (FS. I, 13, 17, 20)  

Me’mûn tarafından Hikmet Kütüphanesi’ne sorumlusu tayin edilen 

Sehl b. Hârûn (215) Hatt ve Arap kelamının methine ilişkin sözlerini 

nakletmiştir. (FS. I, 25, 26)  
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 Cehşiyârî’nin el-Wuzerâ kitabından, İbn el-Mukaffâ’nın Farslarla 

ilgili eserlerinden, İbrani Kaleminden söz ederken “Bazı Kadîm 

Kitaplar” ve “Bazı Kadîm Tarihler” dediği kaynaklardan, Yahudilerin 

bazı ilim erbabından ve onların fazıllarından konuyla ilgili bilgiler 

aktarmıştır (FS. I, 29, 30, 31, 34, 36, 156). 

Ebû’l-Fadl Ca‘fer b. el-Muktefi Billah’tan kitabının pek çok yerinde 

özellikle Yedinci Makâlede bolca nakiller yapmıştır. Muhammed b. 

Zekeriya er-Râzî’den Çin Kalemi ve yazısıyla ilgili uzun bir metin 

nakletmiştir. (FS. I, 39, 40) 

Birinci Makalenin İkinci Fenninde ilahi şeriatlerle ilgili kitapların 

isimlerini verirken Me’mûn’un Kütüphanesi’nde bulunan Kadîm bir 

yazıyla yazılı Kadîm bir kitaptan aktarmalar yapmıştır (FS. I, 51-54).  

Tevrat’tan söz ederken Yahudilerden fazıl bir adama sorduğunu, 

Hristiyanların İncilinden bahsederken “Yûnus el-Kiss” diye bilinen 

erdemli bir şahıstan Arapçasına ilişkin sorular sormuş cevaplar almıştır 

(FS. I, 56). 

Birinci Makâlenin Üçüncü Fenninde, Kur’an’ı Kerim ve onla ilgili 

kitaplardan söz ederken İbn Ebû Davud es-Sicistânî’nin “el-Mesâhif” 

kitabına, el-Fadl b. Şâzân’ın “el-Kırâât” kitabından Abdullah b. Mes‘ûd 

ve Ubey b. Ka‘b’ın Kur’an’ın Nüzul sırasına ilişkin bilgiler aktarmıştır. 

(FS. I, 64-67).  

Kaydettiği bilgiyi, çoğun, nereden aldığını belirten en-Nedîm, bu 

amaçla kimi ifadeler kullanır. Bunların bazılarına bir göz atalım: [ قال

[لي  ، [حدثني]   ، [حدثنا]   ، [سمعت]   ، [ذكر]   ، ]،[عن]  قال  ]   ،  .[قرأت]، [حدثنا إجازة]

(Seyyid, 2009: 1/30, 32, 43, 44, 54, 61, 82, 104, 105, 109, 122, 142, 

149, 166, 167-168, 178, 181, 401, 438, 578-580; 2/39, 117, 118, 143, 

152, 154, 164, 169, 173, 209, 249, 276, 306, 434). Bununla beraber ele 

aldığı konuya yakın olan kaynakları da değerlendirmeye çalışır. Bu 

bağlamda şu tür ifadeleri kullanır: [ ال لي من رأي ذلكق ]  ، سألت رجال من  ] 

  .(Seyyid, 2009: 1/43, 54) .[أفاضلهم

Kimi zaman naklettiği konularla ilgili tenkitlerde bulunur. Mesela 

el-Câhız’ın imametle ilgili kitaplarının Me’mûn tarafından beğenilip 

takdir edildiğini nakletmesi hakkında: “Câhız’ın bu sözü güzel 

bulmasının, kendisini büyük gösterme eğilimine dayandığını 

zannediyorum” değerlendirmesinde bulunur. (Seyyid, 2009: 1/580). 

Kitapları tanıtırken kimi zaman hem ilk geçtiği yerde hem de ikinci 

defa geçtiği yerde olmak üzere çift yönlü atıflar yapar. (Seyyid, 2009: 

1/188, 364, 512, 629; 2/121-122, 179).  
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E) el-Fihrist’in Hususiyetleri 

Hicrî dördüncü asırda kitaplar ve müellif alanında üç önemli kitap 

yazılmıştır. Bunların birincisi el-Fârâbî’nin (339) İhsâu’l-‘Ulûm’u, 

ikincisi en-Nedîm’in (380) el-Fihrist’i, üçüncüsü ise el-Havârizmî’nin 

(387) Mefâtîhu’l-‘Ulûm’udur.  

Bu üç eserin kendi alanlarında önemli oldukları konusunda şüphe 

yoktur. Şu kadar var ki, Arapça olarak yazılmış kâmil manadaki ilk 

bibliyografik eserin en-Nedîm’in, el-Fihrist’i olduğu konusunda genel 

manada bütün doğulu ve batılı araştırmacılar ve ilim adamları ittifak 

etmektedir. Elbette bu bilim dalı en-Nedîm’in el-Fihrist’inde ortaya 

koyduğu düzeyde durup kalmış değildir. Ondan sonraki on asırlık 

dönemde de bu alanda gelişmeler olmuş ve bibliyografik eserlerin kat 

ettiği uzun yolun trafik işaretleri gibi nice eserler Müslümanlar ve 

gayrimüslimler tarafından kaleme alınmıştır. Bunların pek çoğu da 

Fihrist’ten istifade etmişlerdir.xxi  

İşaret edilen bu ve benzeri eserler Nedîm’in Fihrist’inden sonraki 

çalışmalardır. Bunların ondan istifade etmiş olmaları makul ve 

malumdur. Ancak ondan önceki çalışmalar bu kadar açık ve belirgin 

değildir. Fihrist’in bize ulaşan nüshaları dikkate alındığında müellifinin 

hicrî 377 yılına kadar hangi ilim dalıyla ilgili olursa olsun Arapça 

yazılan ve Arapçaya çevrilen bütün eserleri kapsamaya çalıştığı ve 

hiçbir eseri dışarıda bırakmamaya gayret ettiği anlaşılmaktadır. Burada 

iki şeyin sorgulanmadan kabul edilmemesi gerekmektedir: 

1- Nedîm ve Fihrist’e gelinceye kadar kimsenin bu konuyu ele 

almadığını söylemek ne kadar doğru olabilir? 

2- Ne kadar mahir ve ne ölçüde malumat sahibi olursa olsun nihai 

noktada bir kişinin yaklaşık 400 yıllık kültürel müellefatı, hiçbirini 

dışarda bırakmayacak şekilde, ele almış olması mümkün müdür? Böyle 

bir çalışmayı bugün bile ilimde, teknik ve malzemede meydana gelen 

onca gelişmeye rağmen, değil bir kişi, bir kurum bile gerçekleştiremez. 

3- Nedîm’in orijinal eylemi, dünya çapında bir proje düşünmüş 

olması ve tüm insanların kültürel mirasını belirlemiş olduğu 10 

kategoride ele alması ve bu konuda gerekli bilgileri özenle vermeye 

çalışmasındadır. O, anlatım üslubunda uzunluk ile kısalık arasında bir 

yol izleyerek gerekli olan tüm bilgileri vermeye çalışmış, detaya ilişkin 

bilgileri vermekten ise sakınmıştır. Bu eşsiz yolla binlerce eseri, yazarı, 

özellikleri, doğum ve vefat tarihlerini, çağının en önemli hususiyetlerini 

kayda girmiştir. Eserinin gerçek değeri ancak 1000 yıl sonra 

anlaşılmaya başlanmıştır. Yaklaşık 10 asır boyunca bu eser kendisinden 

beklenen işlevi görmekten muattal bırakılmıştır.  
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Nedîm, Fihrist’inde hedefini geniş tutmuştur. Ancak tüm İslam 

âleminde, Hint, Fars ve Yunan kültüründe mevcut olan bütün Arapça 

kitapları kuşatan bir çalışma yapmak hiç de kolay değildir. Onun Mısır, 

Yemen, Hicâz, Afrikâ ve Endülüs gibi uzak bölgelere uzanamadığı, 

hatta kendi havzasında mevcut kimi müellif ve eserlerini göremediği 

tespit edilmiştir. O, adını zikrettiği her âlim veya sanatçının tüm 

eserlerini kaydetme iddiasında da olmamıştır. Doğrusu da budur. 

Mütevazı bir çalışma her zaman iddialı bir çalışmadan iyidir. 

Birçok açıdan kemalin doruğunu zorlayan bir eserin sahasında ilk 

olması düşünülemez. Bu kadar geniş ve kapsamlı bir çalışmanın 

herhangi bir dilde bibliyografik eserlerin ilki olması pek mümkün 

gözükmemektedir. Mesela Ebû’l-Hasan b. el-Kûfî (233) bu konuda bir 

öncü olarak düşünülebilir. (Sezgin: 2/289). Akıl, mantık ve doğal 

seçme/seçilme kuralları çerçevesinde düşünüldüğünde bu kitabın ilk 

adım olarak düşünülemeyeceğini öngörmektedir. Bu eser, ancak 

kendisinden önce yapılmış birbirinden kopuk küçük çaplı, dar alanlı 

çalışmaların bir meyvesi olarak düşünülebilir.  

F) el-Fihrist’in Önemi  

Tarih ya da tarihçiler her zaman adil bir hâkim, hazık bir hekîm, 

koruyan bir baba, şefkatli bir anne gibi hareket etmezler. Onlar, çoğun, 

ehliyet, adalet ve hakkaniyet kıstaslarına riayet eden bir içtimai bilince 

ve duyarlı bir vicdanla işleri düzenleme düsturuna bağlı kalmaya özen 

göstermezler. Bu bağlamda toplumda yaşayan herkese yaptıkları iş, 

yerine getirdikleri görev, üstlendikleri sorumluluk oranınca bir şöhret 

kazandırmazlar ve yaşayan her insana hak ettiği ölçüde bir ödül verme 

yoluna gitmezler.  

Onun için nice adam vardır ki, başkalarının yaptıkları işleri, 

söyledikleri sözleri derleyip toplamış, onları bir şekilde tasarlayıp 

düzene koymuş ya da güzelce hikâye etmiştir. Tüm yaptıkları bundan 

ibaret olmasına rağmen, tarih onlara büyük unvanlar vermiş ve onların 

adlarını ölümsüzleştirmiş, pek çok kitap da kendilerinden sitayiş ve 

iftiharla bahsetmiştir.  

Diğer yandan nice adam vardır ki, hem düşünce hem de yaptığı iş 

açısından nice orijinal eylem veya hizmette bulunmuştur. Ümmete ve 

insanlığa hayır yolunda çığır açmasına rağmen, kimse ona kulak 

vermemiş ve adı, sanı unutulup gitmiştir. Hiçbir tarihçi, ilim ve edebiyat 

adamı onlar hakkında küçük de olsa, bir takdirde bulunmamış, 

adlarından söz etmemiş ve o güzelim eylemlerini tebcil etme veya 

amellerini sitayişle yâd etme yoluna gitmemiştir.  

Onlardan asırlar sonra gelen nesiller ve kuşaklar, bu dışlanmış 

zevatın değerli düşünce ve eylemlerini fark edip ne kadar önemli 
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katkılarda bulunduklarını takdir edebilirler. Ancak onların tarihin hiçbir 

sayfasında zikredilmemiş olmaları, nasıl ve ne şekilde yaşadıkları, 

kimlerden ders alıp kimlere hocalık yaptıkları, kimlerle ne tür ilmi ve 

kültürel çalışmalar yaptıkları karanlıkta kaldığından, içinde yetiştikleri 

ilmi, ahlaki, fikri ve içtimai çevreleri doğru dürüst öğrenemezler. Beşeri 

ve kültürel tarihin onlar hakkında herhangi bir kayıt tutmamış olmasına, 

hayret etseler de, bu boşluğu doldurmaya güçleri yetmeyecektir.  

İlim ve kültür dünyasına çok değerli bir katkı sağlamış olmasına 

rağmen, zamanında fark edilmeyen ve ölümünden asırlar sonra bile 

ciddiye alınmayan büyük kültürel hizmetlerde bulunanlardan biri de el-

Fihrist’in müellifi Muhammed b. İshâk en-Nedîm’dir. Onun yazdığı 

eserin ortaya koyduğuna göre o, sahasında eşsizdi ve çok orijinal bir 

çalışma yapmıştı. Çünkü eseri, onun birçok açıdan düşünülmemiş, 

planlanmamış ve yapılmamış olanı yaptığına tanıklık etmektedir.  

Nedîm, çağının bilim, sanat, felsefe, düşünce, edebiyat vb. 

sahalarında kayda değer çalışmalar yapan kişilerin hayat hikâyelerini 

(oto-biyografi) ve çalışmalarını tanıtan eserlerde (et-Terâcim) yer 

almamıştır. Bu görmeme veya görmezden gelmeye yönelik aymazlık 

hali asırlar sürmüştür. Bu tür eserlere başvurulduğunda en-Nedîm 

hakkında kayda değer bir bilginin yer almamış olduğunu görmek 

gerçekten hayreti mucip bir meseledir. Mesela İbn Hallikân (v.681), 

Wefeyâtu’l-A‘yân ve Enbâu Ebnâi’z-Zemân’da en-Nedîm’in 

biyografisine yer vermemiştir. Hâlbuki aynı müellif fakih, mutesavvıf, 

servet sahibi, zengin, tüccar, hilekâr, düzenbaz, sihirbaz, gangster nice 

zevata yer vermiştir ki, pek çoğunun Nedîm ile kıyaslandığında kayda 

değer bir özellikleri olmadığı görülür. Aynı şekilde İbn Hallikân’ın bu 

eserde yer alması gerektiği halde, yer vermediği kişilerin biyografilerini 

kaydetmek ve böylece onun çalışmasını tamamlamak amacı güttüğü 

anlaşılan Fevâtu’l-Wefeyât’ın müellifi İbn Şâkir el-Ketbî (764) de 

Nedîm hakkında hiçbir şey kaydetmemiştir. Öte yandan Salâhaddun es-

Safedî (764) el-Wâfî bi’l-Wefeyât adlı eserinde, Muhammed ez-Zehebî 

(748) de ünlü eseri Siyeru A‘lâm en-Nubelâ’da en-Nedîm’den söz 

etmemiştir. 

 Nedîm’in müellefatını kusurlu ve sadra şifa bilgi ve malumattan 

uzak biçimde ele alanlardan biri de Yâkût el-Hamevî’dir (626/1229). 

O, Mu‘cemu’l-Udebâ adlı eserinde onunla ilgili şu bilgilere yer 

vermiştir: “Muhammed b. İshâk en-Nedîm: Künyesi, Ebu’l-Ferac’tır. 

Babasının künyesi ise Ebû Ya‘kûb’tur. El-Fihrist kitabının 

musannifidir. Kitabını iyi derecede düzenlemiştir. Kapsam açısından da 

ilmin pek çok dalında esaslı bilgiye sahip olduğunu ve tüm kitapları 

bizzat elden geçirdiğini gösteren bir genişliğe sahiptir. Kendisinin 

kitapları satan bir verrâk olduğu uzak bir ihtimal değildir. Bu kitabının 

(el-Fihrist) mukaddimesinde (önsözünde) eserini 377 hicrî yılında 
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yazdığını kaydetmiştir. Tasnif ettiği kitaplar: Fihristu’l-Kutub ve 

Kitâbu’t-Teşbîhât. Şî‘î-Mu‘tezilî idi.”  

Yakût, tarafından verilen bu bilgiler çok değerlidir. Ancak hakkında 

bilgi verdiği zat için yeterli değildir. Sözgelimi, bu kişi ne zaman, 

nerede doğmuştur? Nerede, nasıl bir hayat yaşamıştır? Hangi ilimleri 

kimlerden öğrenmiştir? Hocaları ve öğrencileri ne tür ilimlerle meşgul 

olmuşlardır? Bu zat ne zaman, nerede vefat etmiştir? Bu bibliyografik 

bilgiye rağmen, konuya ilişkin bu türden sorulara cevap 

verilememektedir. İbn en-Neccâr (v.643), Zeylu Târihi el-Bağdâd adlı 

eserinde verdiği bilgilerle bu sorulara kısmen cevap vermiş olmaktadır:  

“İbn en-Nedîm, el-Fihrist kitabını 377 hicrî yılının Şaban ayında 

tasnif etmiş ve 385 hicrî yılının Şaban ayının son on gününde Çarşamba 

günü vefat etmiştir.” Ne var ki bu çok geç kalmış bir cevaptır. Zira 

Nedîm’in vefatının üzerinden yaklaşık üç asır geçmiştir. Acaba dünya 

ilim tarihinde buna benzer bir olay daha var mıdır? Bu kadar eşsiz ve 

orijinal bir çalışma yaptığı halde hem kendisi hem de dünya kadar 

değerli olan eseri gözlerden, ilim ve kültür dünyasından uzak tutulmuş 

başka bir kişi veya eser mevcut mudur? 

İbn en-Neccâr’ın sözünden anlaşıldığına göre Nedîm, Fihrist’ini 

377 yılı hicrî yılı Şaban ayında telif etmiştir. Bu “telif etmiştir” 

sözünden anlaşılan, onun bu eserin yazmasını bu yılın Şaban ayında 

tamamladığıdır.  

Bu iki kaynaktan başka Nedîm ve eseri hakkında söylenenlerin 

bütün dayanağını müellifin Fihrist adını taşıyan yapıtı ve onun 

metinleri üzerine yapılmış yorumlar oluşturmaktadır. Bu kitabı dikkatli 

biçimde inceleyenler onda kayda değer bilgilere ulaşabilmektedir. 

Sözgelimi, müellif, eserini hangi yılda yazdığına dair bilgileri Fihrist’in 

birçok yerinde vermektedir. Mesela I. Makâlenin sonunda şöyle bir 

ifade yer almaktadır: “Bu, tasnif ettiğimiz Fihrist kitabından olan 

Birinci Makalenin sonudur. Onu üç yüz yetmiş yedi (377) yılı Şaban 

ayının baş tarafında yer alan Cumartesi gününde tasnif ettik…” (Nedîm, 

1978: 58/58).  

Bu eserin önemini Doğulu ve Batılı birçok bilim adamı tespit 

etmiştir. Öncelikle Yakût el-Hamevî, onun sahasında önemli bir 

boşluğunu doldurduğunu, telif ve tanziminin fevkalâde olduğunu ifade 

etmiştir. (Yâkût, 1993: 18/268). İslam kültür sisteminde çok değişik 

alanlarda önemli eserler yazanların çoğu el-Fihrist’ten istifade etmiştir.  

Nedîm’in, mesela 165 Müslüman matematikçiden bahsettiği ve 

onlar hakkında bilgi verdiği düşünüldüğünde onun verdiği bilgilerin 

önemi daha kolay anlaşılabilir. Ayrıca o sevgi, dostluk, aşk ve âşıklar 

hakkında tam üç sayfa tutan kitap adlarını sıralar. Bunlardan günümüze 
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gelenler çok nadirdir. Onlar hakkında tüm bildiğimiz el-Fihrist’in 

aktardığından ibaret kalmıştır. (Nedîm, 1978: 425-428). Bunlardan biri 

üzerinde araştırma yapan herkes bu tespitleri teslim eder. 

Batılı ve doğulu müsteşriklerden İslam kültürü ile ilgilenenler de 

özellikle el-Fihrist’i takdir etmişlerdir. Sözgelimi, M. Berthelot (1907): 

“İslam’ın ilk dört asrında bilimlerin ulaştığı düzeyi tespit etmek için el-

Fihrist ana kaynak konumundadır” ifadesini kullanır. (Barthold, 1940). 

Alman müsteşrik Sigrid Hunke (1999) de Arap Güneşi Batının Üzerine 

Doğar adlı eserinde el-Fihrist kitabının önemini vurgular. (Hunke, 

1972). F. Rosenthal, Müslümanlarda Tarih Bilimi adlı eserinde el-

Fihrist’e çok büyük önem atfeder ve onun metni ile daha sonra yazılan 

tarih metinlerini karşılaştırma arzusunu dile getirir. Bunun çok değerli 

bir çalışma olacağını anlatmaya çalışır. (Rosenthal, 1983: 2, 273-317). 

Müslümanlar nezdinde bu kitabın bilim dünyasında gün yüzüne 

çıkması ise ancak müsteşriklerin onun üzerinde bir asır çalışmasından 

sonra gerçekleşmiştir.xxii  

Bu eseri Arap dilinde yazılan bibliyografik çalışmaların ilki ve en 

önemli yol işareti olarak görülmüş ve onun sayesinde bu alanın önemi, 

ciddiyeti ve orijinal bir düşünce olduğu netlik kazanmıştır. Bu yapıtın 

kültürel bir ansiklopedi veya büyük bir bilgi hazinesi olarak 

değerlendirilmesi mümkündür.xxiii Nedîm, sadece kitaplar ve yazarlarını 

vermekle yetinmez; kimi yerlerde ve konularda derine iner, analizlere 

girişir, bir grubu, cemaati ve çevreyi düşünce ve tutumlarıyla ele alır ve 

onların bu düşüncelerinin nasıl oluştuğunu açıklamaya çalışır.  

Fihrist’i, nice Müslüman veya gayrimüslim bilginin 

gayrimüslimlerden mahir bir uzmanlıkla yaptıkları çevirinin önemli 

kaynaklarından biri saymak gerekir. Ayrıca bu eser, Müslümanların 

uygarlık asırlarında ilim hayatının ulaştığı düzeyin tespitini ortaya 

koyan en kapsamlı ve en güvenilir belge sayılabilir. Arapça yazılmış ve 

Arapçaya çevrilmiş tüm eserleri bir araya getirmeyi hedeflediğinden en 

kadim kitap listesi mesabesindedir.xxiv Üstelik onların müellifleri 

hakkında da bilgi vermeye çalışmaktadır. İslam kültür tarihinde erken 

dönemlerde kitap isimlerinin yazıldığını ve bunların rasyonel biçimde 

konularına göre kategorize edildiğini gösteren en sağlam delil el-

Fihrist’tir. Bu eser bize Müslümanların olayları ve haberleri aktarırken 

ne denli emanet, dikkat, incelik ve tespit ilkelerine bağlı kaldıklarını da 

ortaya koymaktadır.  

Fihrist’in kendisinden sonraki nesiller üzerinde ne gibi bir tesiri 

olmuştur? Bu konuda gerçekten somut etkisi olduğu söylenebilir mi? 

Olmuşsa bu etki ne ölçüdedir? 

Nedîm’in, el-Fihrist’i ile önemli bir alanda çığır açtığı müşahede 

edilmektedir. Onun eseri ilk asırlarda tam bir takdir görmese ve ilgi 
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odağı olmaya mazhar olmasa da, onun sonraki asırlarda yaşayan ulema 

ve üdebaya yol gösterdiği düşünülebilir. Mesela Yakût el-Hamevî, 

Cemaluddîn el-Kıftî, İbn Ebû Usaybi‘a, İbn Hallikân, İbn Enceb es-

Sâ‘î, Gregoryus b. el-‘İbrî, Zehebî, Safedî, İbn Hacer el-‘Askalânî, İbn 

Kutlûbuğa ve ed-Dâvudî gibi pek çok kültür tarihçisi ondan büyük 

ölçüde istifade etmiştir. Onlar hem usul olarak ondan ilham almışlar 

hem de onu bir kaynak olarak kullanmak suretiyle kendisinden 

faydalanmışlardır. (Seyyid, 2009: Mukaddime, 11).  

Nedîm’in, el-Fihrist adlı kitabı, zengin içeriğiyle tüm evlere ve 

kitaplıklara girmeyi hak etmiştir. Eğer bu kitap olmasaydı, dış saldırılar 

ve iç kargaşa neticesinde zayi olan on binlerce kitabın adı ve özellikleri 

de unutulup gitmiş olacaktı.  

Değerlendirme ve Birtakım Sorunlar 

el-Fihrist’in müstensihleri, müellifin nüshasına uyarak bazı 

boşluklar bırakmışlardır. Bu boşluklar biyografileri verilen kişilerin 

isimlerinin, doğum ve vefat tarihlerinin, kitaplarının isimlerini içine 

alabilmektedir. Bunların hepsi bir biyografide bir araya 

gelebilmektedir. O zaman kişinin sadece adı zikredilmekle geçilmiş 

olmaktadır. (Seyyid, 2009: 1/203, 206, 246, 256, 336-337, 621, 673; 

2/112-124, 261, 302, 332). 

Kitabın bazı bölümlerinin tertibinde kimi çelişkilerin yer almaktadır. 

Mesela:  

1. Birinci Makâle tamamlandıktan sonra: “Müteahhirîn kurrâsından 

bir kavmin isimleri ve anlatımı” denmekte ve bazı biyografilere yer 

verilmektedir.  

2. İkinci Makâle tamamlandıktan sonra: “Garîbu’l-Hadîs hakkında 

yazılan kitapların isimlendirilmesi”, “Nevâdir hakkında yazılan 

kitapların adlandırılması”, “Envâ’ hakkında yazılan kitapların 

isimlendirilmesi” denmekte ve her başlıktan sonra birtakım kitaplar 

zikredilmektedir. (Seyyid, 2009: 1/270, 271, 272, 27; 2/236, 237, 238-

239). 

3. Kimi göndermelerde çelişkiler ve uyuşmazlıklar yer almaktadır. 

Mesela, Muhammed b. Abdülmelik ez-Zeyyât hakkında: “Onunla ilgili 

bilgileri başka yerde ele alacağız” dediği halde onu bir daha ele almaz. 

Ebû’l-Hasan el-Kâtib ve el-Âcurrî hakkında da bu türden açıklamalar 

yapar. Ayrıca kimi nakilci ve yorumculardan bahsederken “onlarla 

ilgili bilgileri Kadim Bilimler Makâlesinde ele alacağız” dediği halde 

sözünü ettiği kişilerin hiçbirinden bahsetmez. (Seyyid, 2009: 1/58, 381, 

690; 2/52, 54).  
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4. Bazı biyografileri verdikten sonra onların yerlerinin 

değiştirildiğini veya değiştirilmesi gerektiğini belirtir. Âl-i [آل] Yaktîn 

ve Alî b. el-Medînî hakkında bu çeşit açıklamalar kaydeder. (Seyyid, 

2009: 2/81, 106). 

Nedîm, Fihrist’in içinde er-Rummânî biyografisinde şu ifadeyi 

kullanır: “Bu kitabın temize çekildiği sırada hayatta bulunuyordu.” 

(Seyyid, 2009: 1/187). Bu ifade Fihrist’in temize çekildiğine dair bir 

delil olarak kullanılabilir. Acaba Nedîm bu [ بيّض فيه هذا الكتابلوقت الذي ا ] 

ifadesini gerçek manasında mı kullanmıştır yoksa onunla kitabının 

müsveddesini mi kastetmiştir? Bu ifadeyi sarih manası dışına 

hamletmemizi mecbur kılan bir durum olduğu düşünülmemektedir.  

Nedîm, Fihrist’inde ne tür kaynaklar kullanmıştır ve onlara ne 

ölçüde sadık kalmıştır? Zamanında mevcut olan devasa 

kütüphanelerden ne kadar yararlanmıştır? Bu ve benzeri sorulara 

müstakil bir makalede cevap aramak gerekir.  

F) el-Fihrist Üzerinde Yapılan Çalışmalar ve Basımları 

Rus tarihçi ve müsteşrik Valery V. Polosin (1939-…) Fihrist 

üzerinde doktorasını yapmıştır. 1984’te kabul edilen doktora 

çalışmasının adı “Onuncu Miladi Asrın Tarihi ve Kültürel 

Kaynaklarından Biri Olarak en-Nedîm’in Fihrist’i” şeklindeydi. Ne 

yazık ki, Endonezya’dan Fâs’a, Buhara’dan Madagaskar’a kadar 

Müslümanların yoğun biçimde yayıldığı, kendisini İslam’a nispet eden 

onca devlet, üniversite, medrese ve müessese bulunan koca bir dünyada 

bir Müslüman’ın el-Fihrist hakkında doktora yaptığına tanık 

olunmamış ve bu konuda herhangi bir yayına rastlanmamıştır. Öte 

yandan bir Rus, bir Alman veya Amerikalı bu eser üzerinde 5-10 yıl 

hatta 20 yıl çalışabilmiştir. Bu durum, İslam Ümmeti ve milletinin hal-

i pürmelâline ayna tutan birçok gerçekten sadece birisidir.  

1. Flügel: İlim, kültür ve medeniyet tarihi bakımından büyük değere 

sahip olan Fihrist’in ilk modern ve bilimsel yayınını yapmak üzere 

1850’den itibaren çalışmaya başlayan Gustav Leberecht Flügel 

incelemesini tamamlayamadan dolayısıyla eseri yayınlayamadan vefat 

etmiştir. Onun 1870’te ölümü üzerine Johannes Roediger ve August 

Mueller onun yaptığı çalışmanın eksiklerini kendi çaplarında 

tamamlayarak 1871-1872 yılında yayımını iki cilt olarak 

gerçekleştirmişlerdir. Arapça olarak gerçekleştirilen bu basımda bazı 

indeksler ve Almanca açıklamalar da yer alır.xxv  

2. Flügel Basımının Kötü kopyası: Dâru’l-Kutubi’l-Hadîse de el-

Fihrist’i, 1348’de (1930) Kâhire’de 528 orta boy sayfa olarak basmıştır.  
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3. Flügel Basımının Kuşa Çevrilmiş Hali: Yukarıda birinci 

maddede işaret edilen Flügel basımı, Fihrist’in aynısını Mektebetu 

Hayyât, Beyrut’ta 1964 yılında tekrar yayınlamıştır.  

4. Aynı basım, Dâru’l-Ma‘rife 1398’de (1978) Beyrut’ta büyük 

Arapça harflerle yazılı orta boy 528 sayfa olarak yayınlamıştır.  

5. Yine Dâru’l-Ma‘rife tarafından 1994’te Kâhire’de normal 

Arapça harflerle 441 orta boy sayfa olarak yayınlanan basımı. (Nedîm, 

1994: 5-13, 443-464). 

6- Ridâ Teceddud Benalî el-Hâirî tarafından tahkîk edilen ve 

1391/1971 yılında Tahran’da Arapça olarak gerçekleştirilen basımı.  

7- Dr. Nâhid Abbâs ‘Usmân tarafından yapılan incelemelerle 

birlikte Dâru K. b. el-Fucâe Yayınları arasında ed-Devha’da 1985’te 

gerçekleştirilen basımı.  

8- Mustafa eş-Şuveymî tarafından hazırlanan ve ed-Dâru’t-

Tûnusiyye’nin Cezayir’de 1985’teki (ayrıca Tunus 1405/1985) basımı.  

9- Dr. Şa‘bân Halîfe ve Welîd Muhammed el-‘Ûze tahkikiyle 

Mektebetu’l-Arabî tarafından Kâhire’de 1991 yılında iki cilt olarak 

yapılan basımı. (Seyyid, 2009: m95-m98). 

10- Dr. Yûsuf Alî et-Tavîl tarafından hazırlanıp Dâru’l-Kutubi’l-

‘İlmiyye’de Beyrut’ta 1996 ve 2002 yıllarında gerçekleştirilen basımı.  

11- Muhammed ‘Avnî ‘Abdurraûf ve Eymân es-Sa‘îd Celâl 

tarafından hazırlanıp el-Hay’etu’l-‘Âmme tarafından Kâhire’de 2006 

yılında yapılan basım. (Seyyid, 2009: 100).  

12- Dr. Eymen Fuâd Seyyid, el-Fihrist li’n-Nedîm, tahkîkli, 

Muessesetu’l-Furqân, Londra 2009. Bu basım bu güne kadar yapılan 

basımların en güzeli, en detaylı indekslere sahip bulunanı ve tahkik 

açısından en iyi emek verilmiş olanıdır. Şimdiye kadar yapılan en iyi 

Fihrist yayını olarak düşünülebilir.  

13- Rıdâ Teceddud: Flügel’in ulaşamadığı bazı nüshaları da 

kullanarak Fihrist’i Farsça’ya çevirmiş ve Tahran’da 1384 (1965) 

yılında yayımlamıştır. 

14- Dr. Bayard Dodge: The Fihrist of a al-Nadim: a tenth-century 

survey of muslim culture, Nev York ve Londra 1970. 

15- Fuat Sezgin: Kitab al-Fihrist: Texts and Studies = Kitâb al-

Fihrist li İbn al-Nadim: Nusûs va Dirasât, tahkikli, Francfort 2005. 

El-Fihrist Hakkında Genel Değerlendirme 
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İslam kültür tarihi ve medeniyetinin erken sayılabilecek 

dönemlerinde hangi düzeylere ulaştığını tespit etmede çokça 

başvurulması gereken kaynaklardan biri de Nedîm’in, el-Fihrist 

kitabıdır. Kültür mirasımız içinde onun değerinde eserler azdır. Bir 

ülkede veya ümmette diller, dinler, ilimler, sanatlar, meslekler vb. 

konularda nelerin yapıldığını, cemiyetin hangi seviyede olduğunu tespit 

etmek için öncelikle Fihrist’in yazma nüshalarına başvurulması 

gerekir. Bunun için öncelikle onun yazma nüshalarının tespit edilmesi 

gerekir. İkinci olarak bunların edisyon kritik yöntemiyle tetkik edilmesi 

lazımdır. Metin bu şekilde ortaya çıkarıldıktan sonra üçüncü aşamada 

üzerinde çalışılmalıdır. Yayında ne kadar açık yazılırsa yazılsın, 

hakkında hiçbir bilgimiz olmayan konularda gerekli açıklamaların 

yapılması zaruridir. Bu da dördüncü aşamayı oluşturur. Ancak beşinci 

aşamada elde edilen metin, şerh ve açıklamalar birlikte basıma 

gönderilebilir. 

Dünyada el-Fihrist üzerinde yapılan bütün bu çalışmalara rağmen bu 

kitap hala gözden geçirilmeye, gerçek manada tetkik, etüt ve tahkik 

edilmeye muhtaçtır. Öncelikle bu eserin dünyadaki tüm yazma 

nüshalarının elde edilmesi ve uzmanlar tarafından karşılaştırılarak en 

az kusurlu bir el-Fihrist metninin kurulması için hatırı sayılır bir emek 

verilmesi gerekmektedir. Bunun yanında, İslam kültürüne ilişkin 

matbuatın tamamı, tüm kütüphanelerin indeksleri, bilgisayar 

programları ve internet aracılığıyla ulaşılabilecek bilgilerin yararlı 

kısmı bu amacın gerçekleştirilmesi için kullanılmalıdır. Ancak böyle 

büyük ve koordineli bir çalışma, İslam Kültür tarihinin başyapıtı 

sayılması gereken el-Fihrist’in şanına yakışır bir yayını 

gerçekleştirilebilir.  

Her şeye rağmen, İslam ve Müslüman kavimlerin kültür tarihiyle 

ilgilenen araştırmacılar nezdinde büyük bir şöhrete kavuşmuş olan el-

Fihrist hakkında birkaç asırlık bir dönemde yazarların herhangi bir bilgi 

vermekten uzak durduğu tespit edilmiştir. Bunun sebepleri 

araştırılmalıdır? Acaba kitap asırlar boyunca gözden ırak bir elde 

muhafaza edilip ilim ehlinin ulaşabileceği yerlerden uzak mı kalmıştır? 

Bu konu ilmi bir makalede ele alınıp incelenmelidir. 

Günümüzde dünya çapında bir üne kavuşmuş bulunan Muhammed 

b. İshâk en-Nedîm hakkında uluslararası düzlemde gereken ilginin 

henüz belli bir merkezde odaklanmadığı söylenebilir.xxvi Bunun ilk akla 

gelecek olanı, onun doğup büyüdüğü, eserini yazdığı ve öldüğü şehir 

olan Bağdat’tır. Ama Bağdat, şimdi o eski Bağdat olmadığından tarihte 

ona asırlarca hükmetmiş olan İstanbul’un bu görevi üstlenmesi 

gerektiği düşünülebilir. Ne de olsa İstanbul, tarihimiz boyunca, sürgün 

kavimlerin ve şahısların sığınağı ve barınağı olmuştur.  
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El-Fihrist’i, Müslüman veya Müslüman kavimlerin kültür tarihinin 

en önemli kaynağı konumuna getiren ve onu baş sayfaya taşıyan 

hususiyeti, onun Samî kültürleri sahasında en kapsamlı literal dökümü 

yapmaya çalışmasıdır. Ondan önce Huneyn b. İshâk, Claude Galen 

bibliyografyasına ilişkin literal bir çalışma yapmıştır. Ama hangi açıdan 

bakılırsa bakılsın, en-Nedîm’in eserini mükemmel bir bibliyografik 

eser saymak gerekir.  

Nedîm’in üzerinde çalıştığımız “el-Fihrist” adlı eseri, ilk 

dönemlerinden itibaren yaygın halde kullanılan mezhep, meşrep 

müellefatı ve tefsirler gibi bir eser olmadığından yazma nüshaları 

her yerde bulunan bir yapıt konumunda değildi. Kültür tarihimizde 

Kur’ân tefsiri olmasına rağmen, belki de çağın genel eğilimlerine 

aykırı görüş ve düşünceleri nedeniyle, mevcut nüshaları inkıraza 

uğrayan çaplı tefsirler bile mevcuttur.  

Ebû Müslim-i İsfehânî’nin (v.322), Câmiu’t-Te’vîl li-Muhkemi’t-

Tenzîl adlı tefsiri bunun en açık delilidir. Bu eser on büyük cilt 

tutmasına rağmen herhangi bir mezhep, meşrep ve devlet adamı 

tarafından sahiplenilmediğinden olmalıdır ki, İslam kültür tarihi 

sayfalarından silinip gitmiştir. Mefâtîh-i Gayb’ın müellifi 

Fahreddin-i Râzî (v.606), Ebû Müslim’in görüşlerini bu tefsirinde 

özetlemeye çalışmamış olsaydı, belki bu zatın hem adı, hem kitabı 

hem de tüm görüşleri unutulup gidecekti.  

Aynı duygular el-Fihrist’ten nakiller yapan müellifler için de 

geçerlidir. Eğer bugün çeşitli müelliflerin bu eserden yaptıkları nakiller 

derlenip onun elimizdeki metinleriyle karşılaştırılabilirse, bu bizim el-

Fihrist’in yazmalarının mevsûkıyetini ve mazbutluğunu teyit etmemiz 

için önemli dayanakları oluşturabilir. Bu inceleme ise ancak bir veya 

organize birkaç doktora çalışmasıyla gerçekleştirilebilir. İlgili kurumlar 

(mesela Kültür Bakanlığı, Türkiye Yazmalar Müdürlüğü) bu tür bir 

çalışmayı destekleyebilir.  

Sonuç 

İslam kültür tarihine bakıldığında Müslümanlar tarafından 

geliştirilen ilk bibliyografik çalışmalar, düzensiz, dağınık ve ferdi 

gayretlerdir. Bunların hepsi söz konusu alana birer giriş 

mesabesindedir. Muhammed b. İshâk en-Nedîm’in (v.380/990) el-

Fihrist’i ise, yaklaşık bin (1000) sene sürmüş olan uzun kültür 

tarihindeki gelişimin ilk dönemini oluşturmuştur, denebilir.  

Kültür tarihinin doğal akışı ve takip ettiği sürecin izlenmesi ile 

Nedîm’e ait Fihrist’in Müslümanlar tarafından geliştirilen 

bibliyografya ilminin tarihte kaydettiği aşamaların ilkinde zirveyi 

tuttuğu anlaşılabilir. Bu ilk dönem sürecinin sonunda bibliyografik 
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eserler, kadim sınırlarının ilerisine geçerek bilimsel ve metodik 

düzenleme ve kategorik tasnif düzeyine ulaşmışlardır.  

Fihrist, İslâm’ın altın çağı olarak kabul edilen ilk dört asırda dinî, 

fikrî ve ilmî alanlarda yazılmış Arapça telif ve tercüme eserler ile 

bunların müellifleri hakkında bilgi verir. Bu bağlamda yazarlar, 

müellifler, şairler, tarihçiler ve diğer akla gelebilecek her alanla ilgili 

eser yazan kişilerin hayatlarından, menkıbelerinden (iyi vasıflarından) 

ve mesâliblerinden (kusurlarından, eksikliklerinden) bahseder. Bu 

şekilde onların verdiği bilgilerle ilim dünyasına ışık tutan Fihrist kitabı 

“Makâle” adını taşıyan on bölümden oluşmakta ve her bölüm de, 

birbirinden farklı olarak ikiden sekize kadar, “fen” başlığıyla alt 

bölümlere ayrılmaktadır. Fenlere ayrılmamış tek bölüm onuncu 

Makâledir.  

Muhammed b. İshâk en-Nedîm’in üzerinde çalıştığımız “el-Fihrist” 

adlı eseri, ilk dönemlerinden itibaren yaygın halde kullanılan mezhep, 

meşrep müellefatı ve tefsirler gibi bir eser olmadığından yazma 

nüshaları her yerde bulunan bir yapıt konumunda değildi. Kültür 

tarihimizde Kur’ân tefsiri olmasına rağmen, belki de çağın genel 

eğilimlerine aykırı görüş ve düşünceleri nedeniyle, mevcut nüshaları 

inkıraza uğrayan çaplı tefsirler bile mevcuttur. Ebû Müslim-i 

İsfehânî’nin (v.322), Câmi‘u’t-Te’vîl li-Muhkemi’t-Tenzîl adlı tefsiri 

bunun en açık delilidir.  

Nedîm’in 377 (987) yılında kaleme aldığı, ancak önsözünde adını 

açıkça beyan etmediği eseri, kitap isimlerini içeren bir fihrist, kitap 

yazarlarının anlatan bir biyografi veya ilimleri tanımlamaya ve 

tanıtmaya yarayan bir bibliyografya olarak düşünülebilmiştir. Bu 

nedenle el-Fihristu’l-Kutub, Fihrisu’l-‘Ulûm, Fihristu’l-‘Ulemâ’ ve 

Fevzu’l-‘Ulûm adlarıyla da tanınmış olup kısaca “el-Fihrist” diye 

ünlenen bu kitap İslâm dünyasında bibliyografik eserler türünün en 

derli toplu numunesini oluşturur. Zamanla kaybolmuş pek çok eserin 

adı, konusu ve müellifi hakkındaki bilgiler sadece bu eser sayesinde 

günümüze ulaşabilmiştir.  

Kapsamlılık olarak el-Fihrist, kendi dönemini, asrını ve çağını aşmış 

bir kitaptır. Hedefinde daima hiçbir eseri dışarıda bırakmamak ve 

hepsinden bahsetmek vardır. Herhangi bir kitabı, risalesi olan tüm 

müellifler hakkında özlü bilgi vermeyi de amaçladığı anlaşılmaktadır. 

Ne var ki, beşeri bir çaba ne kadar kapsamlı olursa olsun, o günkü 

şartlarla kusursuz, eksiksiz ve mütekâmil olamazdı. Böyle bir şeyin 

bugün bile gerçekleştirilmesi mümkün gözükmezken onun Fihrist’te o 

güne kadar yazılmış tüm müellefat ve A’dan Z’ye tüm müellifleri 

kuşatacak biçimde ele almış olmasını beklemek doğru olmaz. Bu açıdan 

Nedîm’in ele aldığı asırlarda mevcut olduğu bilinen ve kimi bilginler 
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tarafından kendisinden bahsedilen birçok eser ve onların yazarlarından 

bahsetmemiş olması doğaldır.  

Nedîm’in bu ilk dönem bibliyografilerinden, özellikle Câhız (v.255) 

ve Câbir b. Hayyân’ın (v.200) fihristlerinden istifade ettiği 

düşünülmektedir. Günümüze ulaşan şekliyle bile İslam kültür tarihinde 

(özellikle edebiyata, tarih ve biyografilerin tespitinde) çok önemli bir 

yer işgal eden “el-Fihrist”in, alanında önemli bir boşluğu doldurduğu, 

bibliyografya türünde öncülük eden bir işleve sahip olduğu doğulu ve 

batılı tüm bilim adamları tarafından kabul edilmektedir. Bu nedenle 

Nedîm ve Fihrist adlı eseri, 19. asrın ikinci yarısından itibaren Batıda 

pek çok inceleme ve araştırmaya konu olmuştur. Öncelikle Alman 

Flügel (v.1870) onun üzerinde 20 yıl çalışmıştır. Ardından Rus bilim 

adamı V. Polosin, Fihrist üzerine doktora yapmıştır. Amerikalı B. 

Dodge de onu İngilizceye çevirmiştir. Böylece yayın dünyasına giren 

el-Fihrist’in yıldızı parlamaya başlamış ve 19 ile 20. asrın bilimsel 

çalışmaları arasında ilgi odağı olmuştur. Tüm dünyada 20’den fazla 

çeşit basımı gerçekleşmiştir. Hala da ilgi odağı olmaya devam 

etmektedir. Dünyadaki bu kadar ilgi ve ihtimama rağmen ülkemizde 

nedense ona yönelik kültürel bir hareketlilik hala söz konusu değildir. 

Bu da elinizdeki tebliği yazmamızın en önemli sâiklerinden birini 

oluşturmuştur.  

Bu araştırmada ulaştığımız en önemli sonuçlar ise şöylece 

özetlenebilir:  

1) “Fihrist”in müellifi, gerçek unvanı “İbnu’n-Nedîm” değil, “en-

Nedîm”dir. “İbnu’n-Nedîm” şeklinde ifade edilmesi bir galat-ı meşhur 

kabilindendir ve artık terk edilmelidir. 

 2) Nedîm’in vefat tarihi 380 (990) hicrî yılıdır. Bu bilgi en kadim 

yazma nüshasının üzerinde kayıtlıdır.  

3) Gününe kadar gelmiş olan bütün eserleri ve müelliflerini ele 

almak gibi dünya çapında bir hedefe yönelen Nedîm, çağının gelişmiş 

ilim ve kültür çevreleri, kütüphaneler ve listeler araç-gereç ve imkân 

açısından yardımcı olmuştur. 

4) Bibliyografik eser konusunda zihin ve düşüncesi netleşmiş olan 

Nedim, bu bilimsel alanın en büyük hatta yegâne öncüsü sayılmayı hak 

etmiştir. Çünkü o, hicrî 377 yılında Yunan felsefesi konusunda 118, 

matematik ve astronomide 131; İslam felsefesinde 313; mekanik 

mühendislikte 345; kimyada 370; tıpta 426; Züht ve tasavvufta 427; 

Şiirde 698; dil ve gramerde 1127; tarih, coğrafya ve biyografiler 

konusunda 1724 kitap yazıldığını bildirir ve her birinin müellifi 

hakkında önemli bilgiler verir. Kimi zaman bazı hataları tespit edilse 

bile bu, onun büyük çabasını gölgeleyecek düzeyde değildir. 
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5) Arapça biyografi kitaplarını yazan müelliflerin hicrî 7. asırdan 

itibaren el-Fihrist’e dayanmaya başlamaları, müsteşriklerin ise miladi 

17. asırdan itibaren ona ihtimam göstermeleri, bu eserin ne kadar 

mühim bir kitap olduğunu belgelemiş bulunmaktadır. Bu açıdan o, 

tahkikin en önemli kaynaklarından biri sayılmaktadır. 

6) Son iki asırda Nedîm ve “el-Fihrist” adlı eseri, yaklaşık 100 ilmi 

makale veya kitabın ana konusunu oluşturmuştur. Bu da onun hala ilim 

dünyasında önemli bir ilgi odağı olduğunu göstermektedir. 

7) Fihrist’in batıda çeşitli ülkelerde hem Arapça olarak hem de 

Almanca, İngilizce, Rusça, Japonca ve diğer dillere çevrilmiş şekilde 

yayınlanmış olması, Fas’tan Endonezya’ya kadar uzanan bir dünyada 

ise Arapça ve Farsça onlarca basımının yayınlanmış bulunması bu 

eserin sahasındaki önemli yerini ortaya koymak için yeterli bir belge 

niteliğindedir. Bu eserin Asıl Yazma Nüshasının yarısından fazlası (6 

Makâle) Chester Beatty kütüphanesinde (İrlanda/Dublin), diğer 

yarısının birkaç tali nüshası İstanbul Süleymaniye Kütüphanesinde 

bulunuyor. Fihrist’in Batıda ve Doğuda yapılan esaslı yayınları bu 

Yazmaya dayanırken ülkemizde herhangi bir tahkik ve araştırma 

faaliyetinin şimdiye kadar gün yüzüne çıkmamış olması kendi kültür 

mirasımıza ne denli yabancılaştığımız açısından manidar değil midir? 

el-Fihrist, ancak 2014 senesinde Türkçeye çevrilmiş ve ancak 3 yıl 

sonra yayınlanmıştır.xxvii  

8) Ülkemizde bir Fihrist tahkiki yapılmalıdır. Bundan önce şimdiye 

kadar yapılan en iyi “el-Fihrist” yayını kabul edilen Ridâ Teceddud 

(Tahran 1971) ve Eymen Fuâd Seyyid (Londra 2009) basımlarının 

karşılaştırmalı bir şekilde incelenmesi ve her ikisinin olumlu ve 

olumsuz yönlerinin ilmi bir makalede tespit edilmesi gerekmektedir. Bu 

çalışma ülkemizde yapılacak bir “Fihrist” yayınına yol gösterici 

olacaktır.  

9) Dewey, sadece kütüphanede kitap tasnifi üzerinde kafa yormuş, 

kimin ne yazdığıyla ilgilenmemiştir. Onun en büyük sorusu şuydu: 

“Ben bu kitabı kütüphanenin neresine koymalıyım ve onu gerektiğinde 

en kolay nasıl bulabilirim?” Sorusuna cevap olarak önce 999 alan 

belirledi. Bunları 10 ana başlık altında topladı ve her bir başlık arasına 

da 99 konu yerleştirdi. Böylece işin içinden çıktı. En-Nedim’in 

(v.380/990) el-Fihrist’te yaptığı iş ise daha zordu. O da tüm eserleri 10 

konu altında topladı. Onların her birini ihtiyaca göre alt bölümlere 

ayırdı. Yazarları ve eserleri buralara kaydederken onların hakkında 

bilgi vermeye çalıştı. Bu metot ve kategorize sistemi o kadar tutarlıdır 

ki, modern kütüphanecilik kuramının babası sayılan Melvil Dewey’in 

(1851-1931), Onlu Sınıflama Sistemini buna dayandırdığı 

düşünülmektedir. Zira Nedîm’in Fihrist’i ilk olarak 1871-1872’de 
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Almanca notlarıyla beraber yayınlandı. Bundan 3-4 yıl sonra (1876) 

Dewey, modern kütüphaneciliğin “onlu sınıflama sistemi”ni yayınladı. 

Onun el-Fihrsit’i gördüğü ve bu eserin Dewey’in modern kütüphane 

tasnif sistemi hakkındaki temel düşünceleri üzerinde ilham verici 

biçimde tesir ettiği kuşkusuzdur. el-Fihrist’te bazı boşluklar vardır. 

Dewey’in sisteminde de bazı boşluklar vardır. Dewey bazı konuları 

şişirmiş bazılarını ise es geçmiştir (krş. Hıristiyanlık ve İslam). Aynı 

şey el-Fihrist için de geçerlidir (Krş. İslam ile hıristiyanlık-Yahudilik). 

Her iki müellif de çağın kültüründen etkilenmiştir.   
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Fihristu Esmâi Musannifî’ş- Şî’a el-Muşteher bi-“Ricâl en-Necâşî”, thk., el-Hucce es-

Seyyid Musa eş-Şubeyrî ez-Zencânî, Muessesetü’n-Neşri’l-İslâmî, Kum el-Müşerrefe/İrân, 

trz. 114 (294. Biyografi). Söz konusu metin şöyledir: 

 إمامي متقدم، له كتب، منها: كتاب الطهارة، كتاب الصالة، كتاب الصوم، كتاب [ بندار بن محمد بن عبد هللا 294" ]  

الحج، كتاب الزكاة، ذكر ذلك أبو الفرج محمد بن إسحاق أبي يعقوب النديم في كتاب الفهرست، وذكر أيضا له كتابا في 

  ö"االمامة، وكتابا في المتعة، وكتابا في العمرة
v “Dâvûd b. Ebû Zeyd” biyografisi. Ebû Ca‘fer Muhammed b. el-Hasan eş-Şeyh et-Tûsî 

(460), Fihristu Kutubi’ş- Şî’a ve Usûlihim, thk. Abdulazîz et-Tabâtabâî, Kum/İran, trz.; eş-

Şeyh et-Tûsî, Fihrist, thk., eş-Şeyh Cevâd el-Kayyûmî, Müessesetü’n-Neşri’l-Fikâhe, 

1417; 125 (Biyografi: 283.8). 
vi Mesela: “Risâletu’l-Bîrûnî fi Fihristi Kutubi’l-Erâzî” bunlardan birisidir. 
vii Bu eseri “el-Fihrist” diye kaydedenlerden bazıları: Flügel, Bayard Dodge, Eymen Fuad 

Seyyit, Rıdâ Teceddud, vdğ. 
viii Acaba kitap tasnifinde kullanılan bu onlu sistem, Nedîm’in orijinal buluşu mudur yoksa 

daha önce buna benzer bir onlu sistem kullananlar var mıdır? Bildiğimiz kadarıyla 

Nedîm’den önce Ebû Temmâm’ın (228), el-Hamâse’de, İbn Sellâm’ın (232), Tabakâtu 

Fuhûli’Şu‘arâ’da, İbn Kuteybe’nin (276), ‘Uyûnu’l-Ahbâr’da onlu sistemler kullandığıdır. 

Hamâse kitapları da, çoğun, onlu bir sistemle düzenlenmiştir. Bu edebi türler Nedîm için 

en azından ilham kaynağı olarak düşünülebilir. 
ix İlginçtir, Nedîm’in Fihrist’i 1871-1872’den yayınlandıktan 3-4 yıl sonra yani 1876’da 

modern kütüphaneciliğin babası sayılan Melvil Devey (1851-1931), onlu kütüphane 

sistemini yayınlamıştır. Buradan hareketle, Devey, bu sistemini Fihrist’in onlu sistemine 

borçludur, denebileceği düşünülmektedir. Bu eserin onun temel düşünceleri üzerinde ilham 

verici biçimde tesir ettiği kuşkusuzdur. 
x Biz bu sayfa numaralarını Fihrist’in 1978’de Beyrut’ta basılan nüshasına göre verdik. 
xi Bu konuda Ebû Hayyân et-Tevhîdî, Risâletu’l-Kitâbe, el-Kalkaşandî, Subhu’l-A‘şâ fi 

Sınâ‘ati’l-İnşâ adlı eserlerini yazmışlardır. 
xii Bu konuda bazı misaller için Seyyid, 2009: 1/486-487;2/65, 416. Burada okuru, Belhî’nin 

‘Uyûnu’l-Mesâil ve’l-Cevâbât kitabına havale eder. 
xiii Munâlâvus, el-Kâsim b. Ma‘n ve Kustâ’nın biyografisinde bu türden açıklamalar yapar. 

Seyyid, 2009: 1/208, 594; 2/214, 292. 
xiv İbnu’l-Mu‘tez, Me’mûn ve Cahza’nın biyografilerini bu nedenle vermez. Seyyid, 2009: 

1/358, 359, 449. 
xv Nedîm, 1978: 47: İbn Mucâhid (d.245, vefatı 324 senesi Şaban’ın son gününe bir gün 

kala), 69: Ebû Mihlem eş-Şeybânî (d. Mansûr hacca gittiği sene, v.248). 
xvi Nedîm, 1978: 67, 68, 84, 96: Ebû Ziyâd el-Kulâbî, Şubeyl b. ‘Ar‘ara el-Dabu‘î, el-

Curremî, er-Ruâsî. 
xvii Ebû Bekr b. Kâmil, Ebû’l-Hasan er-Rummânî biyografileri birden çok yerde 

zikredilenlerdendir. Seyyid, 2009: 1/84, 188, 623; 2/122. 
xviii Sîrâfî ve Şâfiî hakkında böyle yapmıştır. Seyyid, 2009: 1/183, 2/55, 202. 
xix Muhammed b. İmrân el-Merzubânî bunun bir misalini oluşturur. Seyyid, 2009: 1/407-

408; Yâkût, 1993: 6/2582. 
xx Ebû Dâvûd Süleyman b. Hassân el-Endelusî (332-384/843-994). Doktorluk ve eczacılıkta 

ileri düzeyde bilgi ve deneyim sahibi, tarihçi ve tıpçıdır. Özellikle Dioscorides’in tıpla ve 

eczacılıkla ilgili eserleri üzerinde çalışmıştır. Zamanın sultanı Hişâm el-Mueyyed Billah’ın 

özel doktorluğunu yapmıştır. Bu alanlarla ilgili değerli makâle ve eserleri vardır. İbn Ebû 

Useybi’a,  1882: 21, 27, 49, 54, 77, 80, 110. 
xxi Bunların bazılarını burada hatırlayalım: 1 -el-Milel ve’n-Nihal, ‘Abdulkerim Şehristânî 

(548), 1- Mu‘cemu’l-Udebâ, Yâkût el-Hamevi (626), 2- Zeylu Târîhi Bağdâd, Hafız İbnu’n-

Neccâr (643), 3- Ahbâru’l-‘Ulemâ’ bi-Ahyâri’l-Hukemâ’, Alî b. el-Kâdî el-Kıftî (646), 4- 

‘Uyûnu’l-Enbâ’ fi Tabakâti’l-Etıbbâ’, İbn Ebû Üsaybi‘a (668), 5- Wefeyâtu’l-A‘yân ve 

Enbâu Ebnâi’z-Zemân, Ahmed İbn Hallikân (681), 6- Târîhu’l-İslâm ve Siyeru A‘lâmi’n-

Nubelâ, Hafız ez-Zehebî (748), 7-9- Lisânu’l-Mîzân, Tehzîbu’t-Tehzîb ve el-İsâbe fi 
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Temyîzi’s-Sahâbe, İbn Hacer el-Askalânî (852), 10- Tabakâtu’l-Mufessirîn, Muhammed b. 

‘Alî ed-Dâvudî (945), 11- Miftahu’s-Sa‘âde; Taşköprîzâde (968); 12- Keşfu’z-Zunûn, Hâcî 

Halîfe (1067), 13- İydâhu’l-Meknûn fi’z-Zeyli ‘alâ Keşfi’z-Zunûn, İsmâil Paşa el-Bağdâdî 

(1339), 14- Hediyyetu’l-‘Ârifîn Esmâu’l-Muellifîn Âsâru’l-Musannifin, İsmâil Paşa el-

Bağdâdî (1339), 15- Mu‘cemu’l-Matbû‘âti’l-‘Arabiyye ve’l-Mu‘arrabe, Yûsuf Serkîs 

(m.1932), 16- Târîhu’t-Turâsi’l-‘Arabî, Carl Brockelmann (m.1956). 
xxii Müsteşriklerin en-Nedîm ve el-Fihrist üzerinde yaptığı çalışmaların bazıları: Gustav 

Flügel, İgnac Goldziher, August Müller, M. Th. Houtsma, Heinrich Suter, Helmut Ritter, 

Johanne W. Füch, Carl Brockelman, A. J. Arberry, H. G. Farmer, R. Sellheim, Manfred 

Fleischammer, Friedrich Zimmerman, V. V. Polosin, Devin Stevart, Paul Kunitzsch, 

Dimetry Frolov, Devin Stevart, Rudolf Zulhaim, Bayard Dodge. Ayrıca Umar Rıdâ 

Kehhâle, Hayreddin Zirikli, Samir Khalil ve Fuat Sezgin de bu konuda çalışmalar 

yapmışlardır. 
xxiii Bu meyanda bazı yorumlar için ‘Abdullah Muhlis, ‘Abdullatîf Muhammed el-‘Abd, 

‘Abdulvahhab Ebû’n-Nûr, ‘Abdurrahan Mu‘allâ, ‘Abdurrahman b. Hamd el-Akreş, 

‘Abdurrahman Muhammed el-‘Ayfân, ‘Abdulcebbâr Nâcî, ‘Abdussettâr el-Halvecî, 

‘Abduttevvâb Şerefuddin, Beşîr el-Hâşimî, Cevâd ‘Ali, Fâdıl İbrahim Halil, İbrahim el-

Ebyârî, İbrahim Hammûde, Mahmûd el-Hâc Kâsim, Mucâhid Mustafa Behcet, Muhammed 

‘Avnî ‘Abdurraûf, Muhammed Cevâd Meşkûr, Muhamed Yûnus el-Huseynî, Şa‘bân 

‘Abdulazîz Halîfe, et-Tâhir Ahmed Mekkî araştırmacıların makâle ve kitaplarına 

bakılmalıdır. 
xxiv Bu hususiyetine bakarak bazı Hıristiyan düşünür ve papazlar “Barnaba İncili” diye bir 

İncil’in bu dönemde mevcut olmadığını, zira el-Fihrist’te yer almadığını ileri sürerler. 

Avusturyalı bilim adamı Rodney Blackhirt bu konuya ilişkin makâlesinde bu görüşü 

reddeder ve gerekçelerini ortaya koyar. Eğer Barnaba İncili sözü edilen kitaplarda yer 

almamışsa, onlardan yaklaşık 500 sene önce oluşturulan resmi belgelerde yer almıştır. Papa 

I. Gelasius döneminde Miladi 496 tarihinde “Decretum Gelasianum” (yanlış ve dini 

düşüncelere aykırı kitaplar) adıyla bir liste hazırlanmıştır. Bu listede Barnabas İncili yer 

almıştır. Yedinci asırda yayınlanan 60 yasak kitap “List of the Sizty Books” içinde de 

Barnaba İncili mevcuttur. http://vvv.depts. drev.edu/ jhc/ Blackhirst_Barnabas.html 

(13.06.2014), s.00.05. 
xxv Basım yeri ve tarihi: Leipzig, 1871 ve 1872. İkinci basım Leiden 1889. 
xxvi Suriye’nin Tartûs kentinde 28/05/1989 tarihinde “Araplarda Bilimler Tarihi” konusunda 

bir sempozyum yapılmıştır. Sonuç bildirisinde “İbn al-Nadîm’in Fihrist’i sahasında 

yegânedir, biriciktir, eşsizdir” ibaresi yer almıştır. 
xxvii Çıra Yayınları, İstanbul 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



543 
 

BURDUR EĞİTİM KURUMLARI TARİHİ (1850-1923)*** 

History of Burdur Educational Institutions (1850-1923) 

Zafer GÖLEN* & Tuncay SAKAR** 

 

GİRİŞ 

Burdur 1839 yılına kadar nahiye merkezidir. Tanzimat Fermanı 

sonrasında yapılan düzenleme ile önce Kütahya’ya, daha sonra 

Kütahya’dan ayrılarak Konya Vilayetinin Isparta Sancağına bağlanmıştır. 

1851’de müstakil bir kaymakamlık olan Burdur, 1872’de ise Konya 

Vilayeti ’ne bağlı bir sancak haline getirilmiştir. 1920’de müstakil bir 

sancak olan Burdur, 1923’te ise vilayet yapılmıştır (Uysal,1998, s.10). 

Osmanlı Devleti’nde eğitim; Klasik Dönem Eğitimi ve Tanzimat 

Dönemi (Yenileşme) Eğitimi olarak iki ana başlık altında toplanabilir. 

Tanzimat Fermanı ile başlayan batılılaşma süreci, eğitim alanında da 

kendini hissettirmiş ve klâsik dönemden ayrılmıştır (Antel, 1940, s. 441). 

Tanzimat Fermanı’nın içeriğinde eğitim ile ilgili herhangi bir hükmün 

yer almamasına rağmen 11 Nisan 1845 tarihinde sorumluluk alanı sadece 

eğitim olan Muvakkat Meclis-i Maarif kurulmuştur. Yeni düzenlemenin en 

önemli tarafı, Osmanlı eğitim sisteminin de tıpkı Avrupa’daki gibi üç 

aşamalı olarak belirlenmiş olmasıdır. İlköğretim sıbyan mektepleri, 

ortaöğretim Rüşdiye okulları, yükseköğretim ise Darü’l-fünun olarak 

belirlenmiştir. 1846 yılına gelindiğinde Meclis-i Maarif-i Umumiye 

kurulmuştur. Bundan kısa süre sonra Meclis-i Maarif-i Umumiye dâhil 

olarak “Mekatib-i Umumiye Nezareti” kurulmuş sıbyan ve Rüşdiye 

okulları bu nezarete bağlamıştır (Gölen, 2010, s. 181-182). 

II. Abdülhamit’in 33 yıllık saltanatı boyunca, (1876-1908) 1869 

Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’ne işlerlik kazandırma çabaları aralıksız 

sürmüştür. Bu dönemde toplumsal çalkantılar ve ulusçu hareketler de 

eğitimi şüphesiz etkilemiştir. Fakat dönemin en önemli özelliği de 

kuşkusuz eğitimin altın çağı olmasıdır. Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin 

her yerinde bir eğitim seferberliği yaşandığı gözlenir (Sakaoğlu, 2003, s. 

97). 

                                                           
* (Prof. Dr.), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur-Türkiye, e-mail: 

zgolen@mehmetakif.edu.tr 
** (Öğretmen), Alpaslan Ali Can Bilim ve Sanat Merkezi, Burdur-Türkiye,  

e-mail:tuncay.sakar@hotmail.com 
*** Bu çalışma, Zafer GÖLEN danışmanlığında Tuncay Sakar tarafından hazırlanmış 

Burdur Eğitim Kurumları Tarihi (1850-1950) adlı Yüksek Lisans  tezinden üretilmiştir. 
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İkinci Meşrutiyet Dönemi eğitim faaliyetlerine gelince, Osmanlı 

Devleti ülkenin ihtiyaçlarını göz önüne alıp milli bir eğitim politikası 

gütmüştür. Cumhuriyet Dönemi eğitim sisteminin pek çok yönleri bu 

dönemden feyz alınarak belirlenmiştir. Eğitimin içinde bulunduğu 

sorunlar, devlet adamlarının ön planda tuttuğu konular arasında yer 

almıştır. Diğer yandan Trablusgarp, Balkanlar ve Arap ülkelerinin elden 

çıkmasına neden olacak uzun savaşlar her alanda görülen karışıklıklar, 

hükümetin istikrarlı ve kalıcı bir politika oluşturamaması, ülkede genelinde 

huzursuzluğu daha da artırmıştır. Bütün alanlarda görülen bu 

olumsuzluklar eğitim alanına da yansımıştır. Eğitim yönetiminin başında 

bulunan bütün bakanlar ya kendinden önceki eski düzeni bozmuş ya da 

kendilerine göre bir düzen kurmaya çalışmıştır (Kazan, 2009, s. 12-13). 

Millî Mücadele Dönemi’nde İstiklal Harbi, eğitim politikalarını 

derinden etkilemiş, eğitimin paydaşları da topyekûn bu ölüm kalım 

savaşına katkı sağlamıştır. Milli Mücadele’nin yapıldığı savaşın en zor 

dönemlerinde Ankara’da bir eğitim kongresi toplanmıştır. Bu kongreye 

katılan Mustafa Kemal Atatürk eğitimle ilgili çok önemli bir konuşma 

yapmıştır. Mustafa Kemal bu konuşmasında, milli bir eğitimin öneminden 

bahsetmiş,  milli varlığını korumayı kendisine en temel değer olarak gören 

yeni bir insan tipi yetiştirilmesi gereği üzerinde durmuştur (Akyüz, 2013, 

s. 317). 

Tarihi süreç içerisinde yaşanan gelişmeler, doğal olarak Burdur’daki 

eğitimi de etkilemiştir. Burdur’da Osmanlı Devleti döneminde 1850 

yılından itibaren Sıbyan Mektepleri, Rüşdiye, İdadi ve medreselerin 

bulunduğu bilinmektedir. 

1. Osmanlı Dönemi Eğitim Sistemi 

1.1. Maarif Nezareti Merkez Teşkilatı. Tanzimat Dönemi’nin başında 

Maarif Nezareti çok basit bir yapıya ve işleyişe sahipti. Maarif Nezareti, 

Maarif Nazırının yardımcıları olan iki kâtip, bir Genel Maarif Meclisinden 

ve birkaç kalem memurundan oluşmaktadır. Vilayetlerde ise maarif işlerini 

yapmakla görevli bir kişi bulunmamaktadır (Koçer, 1999, s. 126). 

Burdur’da Maarif Komisyonu ilk olarak 1875 yılında kurulmuştur. 

Teşkilatlanmaya göre komisyon aşağıdaki tablo 1-13’te verilmiştir  

Tablo 1. 

1875-1876 Tarihlerinde Burdur Maarif Komisyonu Üyeleri 

Reis Müftü Hüseyin Hüsnü Efendi 

Üyeler Yakub Efendi, Mehmed Hulusi Efendi, Hasan Efendi, 

Bahaeddin Bey, Ahmed Ağa 

Kâtip Ahmed Efendi 

Salnâme-i Konya, H.1292, M.1875, s.54;  Salnâme-i Konya, H.1293, M.1876, s.55.  
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Tablo 2. 

1877 Tarihinde Burdur Maarif Komisyonu Üyeleri  

Reis Hüseyin Hüsnü Efendi 

Üyeler Yakup Efendi, Mehmed Hulusi Efendi, Hasan Efendi, 

Ahmed Ağa, Bahaeddin Bey 

Kâtip Ahmed Efendi 

Salnâme-i Konya, H.1294, M.1877, s.71. 

 

Tablo 3. 

1878-1879 Tarihlerinde Burdur Maarif Komisyonu Üyeleri  

Reis Müftü Hüseyin Hüsnü Efendi 

Üyeler Yakub Efendi, Mehmed Hulusi Efendi, Hasan Efendi, 

Ahmed Ağa, Bahaeddin Bey 

Kâtip Ahmed Efendi 

Salnâme-i Konya, H.1295, M.1878, s.74; Salnâme-i Konya, H.1296, M.1879, s.125. 

 

Tablo 4. 

1881-1882 Tarihlerinde Burdur Maarif Komisyonu  

Reis Müftü Hüseyin Hüsnü Efendi 

Üyeler Hacı Yakup Efendi, Hacı Yakup Efendi, Ahmet Ağa, 

Behaeddin Bey 

Kâtip Nuri Efendi   

Konya Vilâyet Salnâmesi, H.1298,M.1881, s.103; Salnâme-i Konya, H.1299, M.1882, 

s.118   
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Tablo 5. 

1883-1884 Tarihlerinde Burdur Maarif Komisyonu  

Reis Müftü Hasan Zühdü Efendi 

Üyeler Yakub Efendi,  Hacı Yakub Efendi, Ahmed Ağa, 

Behaeddin Bey 

Kâtip Nuri Efendi   

Konya Vilâyet Salnâmesi, H.1300, M.1883, s.133; Salnâme-i Konya, H.1301, M.1884, 

s.117. 

Tablo 6. 

1886 Tarihinde Burdur Maarif Komisyonu  

Reis Naib Rüşdü Efendi 

Üyeler İbrahim Bey, Fettullah Efendi, Behaeddin Bey, Hacı 

Abdullah Efendi, 

Muhasebeci Hakkı Efendi 

Kâtip İsmail Efendi   

Salnâme-i Konya, H.1303, M.1886, s.265. 

Tablo 7. 

1887 Tarihinde Burdur Maarif Komisyonu  

Reis Naib Rüşdü Efendi 

Üyeler Müftü Necib Efendi, Mahkeme-i Bidâyet Azasından 

İbrahim Bey, Evkâf Müdürü Hüsnü Bey, Defter-i 

Hakânî Memuru Rüşdü Efendi 

Muhasebeci Hakkı Efendi 

Kâtip Bahri Efendi   

Salnâme-i Vilâyet-i Konya, H.1305, M.1887, s.162. 
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Tablo 8.  

1888 Tarihinde Burdur Maarif Komisyonu  

Reis Naib Ahmed Dürri Efendi 

Üyeler Müftü Necib Efendi, Evkâf Müdürü Sadullah Bey, 

Hasan Hilmi Efendi 

Muhasebeci Hakkı Efendi 

Konya Vilâyet-i Celîle Salnâmesi, H.1306, M.1888 s.173. 

 

Tablo 9.  

1889 Tarihinde Burdur Maarif Komisyonu  

Reis Naib Mehmed Celâleddin Efendi 

Üyeler Müftü Necib Efendi, Evkâf Müdürü Sadullah Bey, 

Hasan Hilmi Efendi 

Muhasebeci Naci Efendi 

Konya Vilâyet Salnâmesi, H.1307, M.1889, s.159. 

 

Tablo 10.  

1891 Tarihinde Burdur Maarif Komisyonu  

Reis Hakim Efendi 

Üyeler Müftü Hacı Yakub Efendi, Evkâf Müdürü Sadullah Bey, 

İbrahim Bey, Boyacızâde Ali Efendi, Defter-i Hakanî 

Memuru Sıdkı Efendi 

Salnâme-i Konya, H.1309, M.1891, s.160-161. 
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Tablo 11.  

1892 Tarihinde Burdur Maarif Komisyonu  

Reis Naib Mehmed Rüşdü Efendi 

Üyeler Osman Necib Efendi, İbrahim Bey, Hasan Efendi, Ali 

Efendi 

Konya Vilâyet Salnâmesi, H.1310, M.1892, s.193. 

 

Tablo 12.  

1899 Tarihinde Burdur Maarif Komisyonu  

Reis Hasan Bey 

Üyeler Hacı Raşid Efendi, Hacı Hüsnü Bey, Abdullah Efendi, 

Boyacızâde Ali Efendi, İbrahim Efendi,  

Katib Hacı Mehmed Efendi 

Konya Vilâyet Salnâmesi, H.1317, M.1899, s.262. 

 

Tablo 13.  

1906 Tarihinde Burdur Maarif Komisyonu  

Reis-i 

evvel 

Reis-i evvel  Mutasarrıf Mustafa Nuri Paşa 

Reis-i sânî Hasan Bey 

Üyeler Müderrisinden Hacı Abbas Efendi, Edhem Efendi, 

Mekteb-i İdadi Müdürü Saib Efendi, Mehmed Bey, 

Hüsnü Efendi 

Katib Refet Efendi 

Konya Vilâyet Salnâmesi, R.1322, M.1906, s.128. 
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Tablo 1-13’den anlaşılacağı gibi Burdur’da ilk maarif komisyonu 1875 

yılında Müftü Hüseyin Hüsnü Efendi başkanlığında kurulmuştur. 1881 

senesine kadar komisyon hep aynı üyelerden oluşurken, 1881’de Mehmed 

Hulusi Efendi ve Hasan Efendi üyelikten ayrılmış yerlerine Hüseyin ve 

Hacı Yakub Efendiler üye olarak komisyona dâhil olmuşlardır. Aynı yıl 

Ahmed Efendi’nin de görevini Nuri Efendi’ye devrettiği anlaşılmaktadır. 

1883’te ise bu kez Hüseyin Efendi’nin üyelikten ayrıldığı buna karşın yeni 

bir atama yapılmadığı görülmektedir. Yine 1883’te 7 yıldır komisyon 

başkanlığı yapan Müftü Hüseyin Hüsnü’nün yerini yeni müftü Hasan 

Zühdü Efendi’ye bırakmıştır. 1886’da ise Bahaeddin Bey hariç tüm 

komisyon üyeleri yenilenmiş, eğitimin malî boyutunu bir nebze olsun 

istikrara kavuşturmak için bir muhasebeci komisyona dâhil olmuştur. 

1887’de ise Maarif Komisyonu yeniden değişmiştir. 1887’de komisyona 

dâhil olan Mahkeme-i Bidâyet Azasından İbrahim Bey’in yanına Evkâf 

Müdürü Hüsnü Bey ve Defter-i Hakânî Memuru Rüşdü Efendiler üye 

olarak komisyona katılırken, Müftü yeniden komisyona girmiştir. Bu yılda 

dikkati çeken en önemli değişiklik ise 1875’ten itibaren komisyonda üye 

bulunan Baheddin Bey koltuğunu kaybetmiştir. Yine 1887’de Kâtip İsmail 

Efendi de yerini Bahri Efendi’ye devretmiştir. 1888’de komisyon yine 

değişmiştir. Ancak 1889’daki değişimin sebebi komisyona üye olan 

kişilerin yürüttükleri makamlara yapılan atamalardan kaynaklanmıştır. Bu 

salnâmede ilk kez Maarif için sancak bütçesinden ayrılan pay da 

öğrenilebilmektedir. Maarif giderleri için 1888 senesinde 128.015 kuruşu 

aşar ve 23.663 kuruş 10 parası musakkafat vergisi gelirlerinden olmak 

üzere 151.678 kuruş 10 para ayrılmıştır (Konya Vilâyet-i Celîle Salnâmesi, 

H.1306, M.1888, s.267). Görüldüğü gibi Burdur’da eğitim için ayrılan pay 

oldukça hatırı sayılır bir meblağdır. Ancak öğretmenlerin çoğu zaman 500 

kuruş civarında olan aylıklarının dahi ödenmesinde güçlük yaşandığı 

dikkate alındığında, maarife ayrılan bütçenin ya toplanamadığı ya da 

verginin toplandığı ancak başka kalemlere harcandığı anlaşılmaktadır. 

1890’lardan sonra Maarif Komisyonu’nun yapısı ve üyeler sıkça 

değişmeye başlamıştır. 

2. Okullar 

   2.1. Sıbyan mektepleri. Sıbyan Mekteplerinde resmi olarak 

belirlenmiş bir eğitim-öğretim programı bulunmamaktadır. Buna rağmen 

dersler hakkında vakfiyelerdeki şartlardan ve zaman zaman Sıbyan 

Mektepleri ile ilgili çıkartılmış hükümlerden hareketle bazı bilgilere sahip 

olmak mümkündür. Bu mekteplerin amacı, çocuklara okumayı ve yazmayı 

öğretmek, İslam dininin temellerini ve Kuran-ı Kerim’i okumayı 

öğretmekti. Bu nedenle mekteplerde Elifba, Kuran-ı Kerim Talimi, bazı 

surelerin ezberletilmesi, temel dini bilgiler, tecvit, yazı yazma ve dört 

temel işlem öğretilmeye çalışılmıştır. Bunların yanında Subha-i Sıbyanlar 

ve Tuhfe-i Vehbi gibi 18. yy için klasikleşmiş bazı manzum eserler de 
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okutulmuştur. 1868 yılında bu okutulan derslere imla, malumat-ı nafıa ve 

coğrafya gibi dersler de dâhil edilmiştir (Memioğlu, 2003, s. 243). 

 

Tablo 14. 

1874 Yılında Burdur ve Kazalarında Bulunan Sıbyan Mektepleri ve 

Öğrenci Sayıları 

                               Sıbyan Mektebi Erkek Öğrenci Kız öğrenci 

Burdur                                        43 1404           824 

Tefenni Kazası                            48 906           733 

Asi Karaağaç                              68 1581            593 

Ağlasun Nahiyesi                         9 321             205 

Toplam                                 168 4312               2355 

Salnâme-i Vilâyet-i Konya, H.1291, M. 1874, s.135. 

Tablo 14’te görüldüğü gibi 1874 yılında Burdur’da 43, Tefenni 

Kazası’nda 48, Asi Karaağaç’ta 68, Ağlasun Nahiyesi’nde 9 olmak üzere 

toplam 168 tane Sıbyan Mektebi vardır. Burdur Sıbyan Mektebi’nde 

eğitim gören erkek öğrenci 1404, kız öğrenci sayısı ise 824’tür. Tefenni 

Kazası’nda eğitim gören erkek öğrenci 906, kız öğrenci sayısı 733’tür. O 

dönem Burdur’a bağlı olan günümüzde ise Denizli’nin Acıpayam İlçesi 

olan Asi Karaağaç’ta eğitim gören erkek öğrenci 1581, kız öğrenci sayısı 

593’tür. Ağlasun Nahiyesi’nde eğitim gören erkek öğrenci 321, kız öğrenci 

sayısı 205’tir.  Bu mekteplere giden erkek öğrenci sayısı toplamda 4312, 

kız öğrenci sayısı ise 2355’tir.  

1869-1878 arasında 20 İslam, 2 Rum ve 1 Ermeni Sıbyan mektebi 

olduğu belirtilmektedir. 1899’da okul sayısının arttığı anlaşılmaktadır. 

Zira bu yılda usûl-i atike olarak adlandırılan Müslümanlara ait okulların 

sayısı 38’e yükselmiştir. Bu okullarda 1383’ü erkek 1126’sı kız olmak 

üzere toplam 2509 öğrenci öğrenim görmektedir. Aynı yılda Tefenni’de 15 

okul ve 770’i erkek, 479’u kız olmak üzere 1249 öğrenci bulunmaktadır. 

Gölhisar’da ise 21 okulda 1605’i erkek, 903’ü kız 2508 öğrenciye eğitim 

verilmektedir (Konya Vilâyet Salnâmesi, H.1317, M.1899, s.266, 270-

271).   

Burdur merkez ve merkeze bağlı köylerde 1895 ile 1921 yılları arasında 

13 sıbyan mektebi vardır. Bunlardan 12’si resmi devlet okulu, bir tanesi 
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ise özel okuldur. Bu 13 okuldan sadece iki tanesi kız öğrencilerin eğitim 

gördüğü okullardır. 

Şerif Korkut anılarında bu okullardan hiç te iyi bahsetmez. 

Bu okullar yalnız Kur’an cüzleri okutan yerlerdi. Camilere bitişik idi bu 

mektepler. Bizimki Mustafa Hoca idi. Mustafa Hoca Camii’ne bitişikti. 

Buralara veliler çocuklarını “eti senin kemiği benim” diye teslim ederlerdi. 

Falaka vardı, dayak vardı, teneffüsü yoktu. 

Bir tek geniş damdan ibaret okulun arkası abdesthane, önünde hoca ve 

kalfaların oturdukları daha yüksekçe olan yerleri vardı. Çocuk zekâları 

manası bilinmeyen ezberlemelerle hiçleşir ve zor edilirdi. Kur’an 

okuyabilecek kadar bir tahsille mahalle mektebini bitiren çocuklar sanata 

giderlerdi. Sanat denilen şeyler de basitin basitiydi (Şerif Korkut, 

Yaşadığım Dört Devir: Mutlakıyet, Meşrutiyet, Cumhuriyet, Demokrasi, 

Yazma Nüsha, s.8-9). 

 

2.2. İptidai Mektepler 

2.2.1. Rehber-i İntizam Mektebi (Yoğurtçu Mahallesi Mekteb-i 

İbtidaiyesi). Burdur’un Yoğurtçu Mahallesi’nde açılan bu iptidai 

mektebine 18 Aralık 1893 tarihinde Mustafa Efendi adında bir öğretmen 

atanmıştır. Okul muallimi Osman Pertevi Efendi 1895 yılında 24, 1896 

yılında ise 15 öğrenciye şahadetname vermiştir (Çora, 2015, s. 77-78).  

1899’da okulda iki öğretmen mevcuttur. Bu öğretmenler Muallim-i 

evvel Osman Efendi ve Muallim-i sânî Hafız Hasan Hüseyin Efendi’dir. 

Öğretmenlerin yanında bir de temizlik ve diğer işlerle görevli kapıcı Veli 

Ağa da okulda görev yapmaktadır. (Konya Vilâyet Salnâmesi, H.1317, 

M.1899, s. 263).   

1906’da okulda eğitim faaliyetleri Muallim-i evvel Mustafa Efendi ve 

Muallim-i sânî Hafız Hamdi Efendi tarafından yürütülmektedir. 1906’da 

okulda eğitim gören öğrenci sayısı ise 145’dir (Konya Vilâyet Salnâmesi, 

R. 1322, M.1906, s. 131) 

Rehber-i İntizam Mektebi, sadece erkeklere eğitim veren, gündüz 

eğitim yapan, umumi bir okuldur. Okulun mülkiyeti hükümete ait olan 

mektebin değeri 100.000 kuruştur. Vilayet bütçesinden 7.500 kuruş okula 

ayrılmıştı. Bu paranın 7.200 kuruşu öğretmen maaşlarına, 300 kuruşu ise 

okulun diğer ihtiyaçlarına harcanması için verilmiştir. (Çora, 2015, s. 77-

78). 

Muhtemelen 1906’da bu okula gitmiş olan Şerif Korkut’un okul 

hakkında verdiği bilgiler çok önemlidir. Korkut anılarında şu bilgileri 

verir: 

Devam ettiğim ilkokul hocası iyi (Arap Hoca) bir insan ve bir âlimdi. 

Disiplini fevkalade olan bu okuldan yetişen o zamanın bütün Burdur 
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gençleri bu hoca ile bihakkın iftihar ederler. 1324’de meşrutiyet ilan 

olununca iptidai denen ilkokul ikileşti. Birisi çarşıdaki Arap Hoca idi diğeri 

Oluklar Altı’nda idi. Köylerde yine okul yoktu. İlkokulda hocamız Arap 

Hoca adı ile anılan Nevşehirli esmer, bir Dârülmuallimîn mezunu idi. Adı 

da Mustafa Efendi idi. Çeşitli dersler okuturdu. Ulûm-ı diniye derslerini 

Dağ Öttüren veriyordu. Dağ Öttüren Şerfe (Hafız Şerife) hocanın kardeşi 

idi. Sesi güzeller gurubuna dâhildi. Öğleden evvel 3 öğleden sonra üç 

dersimiz vardı. Perşembe günü merasimle öğle sonu tatil yapılıyordu. Okul 

bahçesinde sıraya girer hocalar, hademeler, hafızlar, misafirler semt semt 

merasim-i mahsusadan sonra dağılırdık.  Her gün öğle ve akşam son 

derslerde salavat getirmek âdeti vardı. Ve hocamızın nezareti altında hep 

bir ağızdan bu dini vazife yerine getirilirdi. “Padişahım çok yaşa” diye 

bağırdığımız her Perşembe tatil günlerinden başka dini ve resmi merasim 

günlerinde Hükümet Konağı önünde, güneş altında bekler ve bu merasime 

“Padişahım çok yaşa” feryadı ile son verirdik. Mutlakiyetin bu âdeti 

Meşrutiyette de devam etti. Coğrafya hocamız Emin Bey Burdur civarını 

bir gün, Meşrutiyet devrinde buraya ne mıntıkası derler diye sormuştu. 

Kimseden cevap yoktu. Herkes susuyordu. Ben mutlakıyet devrinde Arap 

Hoca’nın atlasından haritaları cam üzerinde çizip zengin çocuklarına 

satardım. Bu hocanın Dârülmuallimîn’de tedarik ettiği büyük Almanya 

Atlası yavaş yavaş evinden okula taşındığında yegâne faydalanan ben 

olduğumdan hoca beni seviyordu. Ben adeta ilkokulun coğrafiyûnu idim. 

Arap Hoca’nın benimle münasebetinden faydalanan ben o vakit hocadan 

Burdur’un göller mıntıkasının merkezi olduğuna dair laflar işitmiştim. Bana 

hoca sevgisinden büyük adam gibi hitap ederdi.  Bu civarlardaki 

kervansarayların eski Türkler, Selçuklular zamanında yapılmış olduğunu 

söylerdi. Ben de esasen yörük sütannelerimle yazları bazen beraberce 

gezdiğimizde buraları görürdüm. Deve sırtındaki seyahat, memleketi 

tanıma demekti. Antalya’dan gelirken Kırkgöz’de Bucak’a gelmeden 

Susuz’u ve daha beride bir diğeri ve Çardak’ta daha güzeli, Denizli 

kenarında Akhan denilen başka birisini tanıyordum. Arap Hoca’ya ben de 

gördüklerimi söylerdim. O bana gayet mufassal malumat verirdi. Hatta o 

bile Nevşehir’e sılaya giderken Sultan Hanı’na uğradığını da söylemişti. 

Burdur-Isparta’nın güneyi Konya’nın batısı, (Seydişehir-Beyşehir) 

Muğla’nın doğusu, Antalya ve Alanya’nın kuzeyindeki mıntıka; şarka, 

İran’a, Mısır’a Irak’a gidecek İslam ordularının cem’ ve toplanma yeri 

olagelmiştir evvel zamanda… Onun için bu civarlarda kışla veya dev gibi 

sultan sarayları ta eskiden, Selçuk oğulları zamanlarında yapılmış ve 

sonraları Osmanlı i’tilâ devrinde faydalanılmış yerlerdir diye laf ederdi 

Arap Hoca… Büyüktü bu Arap Hoca. İlkokul hocası idi.  Ama üniversite 

dersi gibi ders verirdi. Mutlakıyetteki bu Arap Hoca’nın yetiştirdiği 

talebeleri sonra Meşrutiyetin ve daha sonra cumhuriyetin hocaları 

yetiştiremediler. Yalnız belki daha geniş ve çeşitli bilgili idiler. Ama bir 

Arap Hoca gibi kendini ibadet edercesine halk çocuklarına, yurdun yarınki 

çocuklarına açarak, severek fedakâr olarak, feragat göstererek, veremediler, 

veremezlerdi. Verenlerin sonu berbattı. Arap Hoca kendini vermişti 

milletin çocuklarına ama… Bizler de onun kadir kıymetini bugünkü kadar 

anlar değildik… 

Zaten onun için Arap Hoca Yazıköy’de yetmiş beş yaşını aşkın olduğu 

halde köy ilkokul hocalığı yaparken sıtma nöbetleri arasında ilgisizlik 

içinde öldü gitti de… İlkokula 6 yaşında başlamıştım. Okulda falka, kalfa 

var. İlkokuldan evvel de mahalle mektebi başlıyor. Dini mürebbiye var. 

Evde ve ilkokulda Allah korkumuz büyüktü.  
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Medeni hâl hazır ve asifalardan tamamen mahrumduk ilkokulun iki 

öğretmeni ve bir müdürü tedris kadrosunu teşkil ediyordu. Bunlar sabahın 

erken saatinden akşamın geç vaktine kadar kendilerine vazife edindikleri 

biz çocuklar ile meşgul oluyorlar. Talim ve terbiye adı altında neler 

öğretmiyorlardı. Biz çocuklarla öğretmen kadrosu okul müstahdemini okur 

programlı meşgul ediyorlardı ki akşamın geç saatlerinde okul tarafından 

ailelerine nüvvab ve hocalar tarafından bayağı teslim olunur gibi bir şeydi 

bu (Şerif Korkut, Yaşadığım Dört Devir: Mutlakıyet, Meşrutiyet, 

Cumhuriyet, Demokrasi, Yazma Nüsha, s.7-54). 

 

2.2.2. Hamidiye İnas (Şehit Asım Bey) Mektebi. Burdur’un Üç Dibek 

Mahallesi’nde 1898-1899 yılında Hamidiye İnas mektebi açılmıştır. 

Burdur’da devlet tarafından 1898 tarihinde bir İptidai Kız mektebi 

kurulması kararlaştırılmıştır (BOA. BEO., Dosya No: 1215, Gömlek 

No:113). Bu okula Sultan Abdülhamit’in isminin verilmesi istenmiştir 

(BOA. MF. MKT., Dosya No: 416, Gömlek No:12). Meşrutiyetle birlikte 

pek çok okulun ismi değiştiğinden dolayı 1912 yılında okula İlk hava 

Şehidi Asım Bey’in adı verilmiştir.  

27 Eylül 1898 tarihinde İzmir Orhaniye İptidai Mektebi 

öğretmenlerinden Mehmet Nuri Bey buraya 100 kuruş maaşla atanmıştır; 

ancak okulun kız mektebi olmasından dolayı Mehmet Nuri Efendi göreve 

başlamadan istifa etmiştir. Kısacası 1898-99 yılından önce bu okula 

öğretmenler atanmış fakat bunlar göreve başlamadıkları için mektebin 

eğitim öğretime başlaması gecikmiştir. 1899 yılında okulun üç öğretmeni 

bulunuyordu. Bunlar Muallim-i evvel Kemal Efendi, Muallim-i sânî 

Ahmet Efendi, Halı muallimesi Azime Hanım’dı. Ayrıca okulda Hacı Salih 

Ağa adında bir de bevvab (hizmetli) görev yapmaktadır (Konya Vilâyet 

Salnâmesi, H.1317, M.1899, s.263; Çora, 2015, s. 77-78). 

1906’da okulda sadece bir öğretmen görünmektedir. O da Muallim 

Vekili Naciye Hanım’dır. Naciye Hanım tek başına 60 öğrenciye eğitim 

vermektedir(Konya Vilâyet Salnâmesi, R. 1322, M.1906, s.131). 

1919-1920 eğitim öğretim yılına gelindiğinde okulda altı sınıf 

bulunmaktaydı. Eğitim öğretim araç gereci olarak okul yetersizdi ve 

mektepteki tek eğitim öğretim aracı haritalardı. Bu öğretim yılında 

boğmaca salgını nedeniyle doktor raporu doğrultusunda eğitimde 

kesintiler olmuş ve ders yılı boyunca 193 gün eğitim yapılabilmiştir.  

Okulun 1919-1920 eğitim öğretim yılı başında okula devam eden 125 

öğrenciden yılsonuna kadar 113’ü devam edebilmiştir.  (Çora, 2015, s. 77-

78). 

1924-1925 Eğitim öğretim yılında Şehit Asım Bey İnas Mektebi‘nin 

ismi Turan İlkokulu olarak değiştirilmiştir. Günümüzde bu okulun ismi 

2017 yılında Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi 
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adıyla değiştirilerek eğitim öğretime devam etmektedir (Çora, 2015, s. 77-

78). 

2.2.3.Mebde’üt Teali Mektebi (Kuyu Mahallesi İbtidai Mektebi). 

Mektep, Burdur’un Kuyu Mahallesi‘nde 1902/1903 yılında açılmıştır. 

1906’da okulda sadece bir öğretmen görünmektedir. Bu tek öğretmen 

Mustafa Efendi’dir. Mustafa Efendi tek başına 60 öğrenciye eğitim 

vermektedir (Konya Vilâyet Salnâmesi, R. 1322, M.1906, s.131). 

1915-1916 Eğitim öğretim yılında okul sadece erkek öğrencilere 

mahsus, umumi ve gündüz öğrenim yapan bir okuldur. Okulun mülkiyeti 

hükümete ait olup okulun tek dersliği bulunmaktadır. Binanın değeri 4.000 

kuruştur. Okulun vilayet bütçesinden ayrılan 7.500 kuruş ödeneği vardır. 

Bu ödeneğin 7.200 kuruşu öğretmen maaşına ayrılmış, geriye kalan 300 

kuruş ise okulun diğer ihtiyaçlarını gidermek için harcanmıştır. Mebde’üt 

Teali Mektebinin iki öğretmeni bulunmaktır. Bu öğretmenlerden biri 50 

yaşından büyük olup muallim muavinliği ehliyetnamesine sahiptir ve 300 

kuruştan az maaş almaktadır. Diğer öğretmen ise 30-35 yaşlarında, 

Darülmuallim mezunu olup 300-400 kuruş arasında maaş almaktadır. 

1914-1915 eğitim öğretim yılında mektebin bir dersliği ve iki öğretmeni 

bulunmaktadır. Bu okulda ya ikili öğretim (sabahçı öğlenci) yapılmakta ya 

da mektebin yakınında bir oda yahut bir mekân derslik olarak 

kullanılmakta veya aynı sınıfta iki öğretmenin iki farklı sınıfı tek derslikte 

okuttuğu tahmin edilmektedir (Çora, 2015, s. 81). 

2.2.4.Feyziye Mektebi. 1906-1907 yılında Burdur‘un bugünkü 

Karasenir Mahallesi‘nde açılmıştır. Mektep ilk açıldığında iki dersliği 

bulunmaktadır. Bu okul sadece erkeklere mahsûs, gündüz eğitim veren bir 

okuldur. Okulun mülkiyeti devlete ait olan binanın değeri 7.000 kuruştu. 

Okulun vilayet bütçesinden ayrılan yıllık 7.500 kuruş ödeneği 

bulunuyordu. Bu ödeneğin 7.200 kuruşu öğretmen maaşlarına ayrılmış, 

geriye kalan 300 kuruş ise okulun diğer ihtiyaçları için harcanmıştır. 

Feyziye Mektebi‘nin, 1919-1920 eğitim öğretim yılında dört sınıfı vardır. 

Ancak mektep binası yetersiz olduğundan 1919-1920 yılında birinci sınıfı 

açılamamıştır. Okulun başmuallimi İsmail Hakkı Efendi’dir. İsmail Hakkı 

Efendi, derslik sayısının yetersiz olduğunu yaz tatilinde okulun büyük 

salonlarından birini ikiye bölüp yeni bir derslik oluşturacaklarını, böylece 

gelecek yıl birinci sınıfın açılabileceğini belirtmiştir. İsmail Hakkı Efendi,  

böyle yapılmadığı takdirde aynı sınıfta farklı yaş ve düzeyde öğrenci 

guruplarının eğitim göreceğini, bu durumun hem eğitim öğretim hem de 

sağlık açısından uygun olmayacağını ifade etmiştir. Ayrıca yeni sınıfın 

açılması ile birlikte gelecek ders yılında öğretmen ihtiyacının artacağını 

belirtmiştir. 1919-1920 eğitim öğretim yılında baş gösteren bulaşıcı 

hastalıklar ve soğuklar eğitimin aksamasına neden olmuş ve bu sebeple 
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1919-1920 eğitim öğretim yılında 180 gün eğitim yapılabilmiştir (Çora, 

2015, s. 81). 

1919-1920 ders yılında okulun, İsmail Hakkı Efendi ve Hasan Efendi 

adlarında iki öğretmeni bulunmaktadır. İsmail Hakkı Efendi başmuallim, 

Hasan Efendi ise muallim muavini derecesindedir. 1919-1920 eğitim 

öğretim yılı başında Feyziye Mektebi‘nin öğrencisi sayısı 89 iken Mayıs 

1920‘de 105‘e yükselmiştir. 

2.2.5.Selimiye İnas (Kız) Mektebi. Selimiye İnas Mektebinin açılış 

tarihi ile ilgili kesin bir bilgi yoktur. Ancak 1915’ten sonra açıldığı tahmin 

edilmektedir. 1919-1920 eğitim öğretim yılında okulda devre-i evveli 

birinci ve ikinci sınıflar bulunmaktadır. Daha üst sınıfların bulunmaması, 

bu mektebin iki ya da üç yıllık bir geçmişi olduğunu göstermektedir. 1919-

1920 eğitim öğretim yılında mektebin başmuallimesi Nermin Hanım 

mektebin fiziki şartları ile ilgili hazırlamış olduğu raporda; mektebin iki 

katlı olduğunu iki büyük oda ve ikide küçük oda olmak üzere dört odasının 

bulunduğunu belirtmiştir. Ayrıca binanın alt katının ahır olarak 

kullanıldığını mektebin pencerelerinin olmadığından dersliklerin güneş 

almadığını; fakat mektebin kuzey cephesinde yalnızca bir pencere 

olduğunu ifade etmiştir. Yine mektebin çatısının olmadığı tavanın toprak 

olmasından dolayı yağmur yağdığında tavandan su aktığını güneş 

görmeyen sınıflarda pencere açılmazsa öğrencilerin rutubetten 

sağlıklarının bozulacağını ve mektebin bakımsız olduğundan sıvalarının 

döküldüğünü ifade etmiştir.  

Bu okulun iki muallimesi vardır. Nermin Hanım başmuallim, Azime 

Hanım ise muallim derecesi ile okulda görev yapan diğer muallimedir. 

1919-1920 eğitim öğretim yılında toplam 170 gün eğitim yapılmış, ikinci 

üç aylık dönemde ise salgın hastalıklar ve şiddetli kış eğitim öğretimi 

olumsuz etkilemiştir. Ders yılı 10 Mayıs 1920 tarihinde sona ermiştir. Ders 

yılının başında 78 öğrenci bulunan okulda ders yılı sonunda bu sayı 100’e 

ulaşmıştır.  

2.2.6.Hilal-i Milli Mektebi. 24 Mart 1913 tarihinde Divanbaba 

Mahallesi‘nde açılan okul gündüz eğitim veren Burdur’un ilk özel 

okuludur.  Mektebin kurucusu ve ilk öğretmeni Fitnat Hanım‘dır. 

Mektebin diğer bir öğretmeni ise Azime Hanım‘dır. Kurulan bu mektepte 

nizamnâme hazırlanmış ve nizamnamede şu hususlar belirtilmiştir: 

Mektebin ismi Hilal-i Millî olarak belirlenmiştir. Mektepte hem ana sınıfı 

hem de iptidai sınıfları bulunacaktır. Ana sınıfında 4 ila 6 yaş arasındaki 

kız ve erkek çocuklara karma eğitim verilecektir. Mektebin İptidai 

kısmında ise yalnızca 4-12 yaş aralığında kız çocukları eğitim görecektir. 

Kız öğrencilere dikiş ve nakış işleri ayrıntılı bir şekilde öğretilecektir. Ana 

sınıfında bulunan erkek öğrenciler iki senelik anasınıfı eğitiminden sonra 

başka iptidailere gönderilecektir. Ayrıca mektepte öğrenim gören 
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öğrencilerinin yüzde onu maddi durumu iyi olmayan öğrencilerden 

oluşacaktı. Mektep, her ne kadar özel okul olsa da maddi durumu kötü olan 

öğrencileri ücretsiz olarak okutmayı kabul etmiştir. 

Bu nizamnâme hazırlandığında okulda bir müdire Fitnat Hanım, bir 

muallime Azime Hanım, biri erkek diğeri kadın hademe olmak üzere dört 

personel görev yapmıştır. Okul masraflarının karşılanması, personel 

maaşlarının ödenmesi, personelin nakli ve azledilmesi müdire Fitnat 

Hanım’ın yetkisinde olacaktır. Bu kadro ile eğitime başlanılacak, sınıfların 

teşkili sırasında ayrıca muavinler tayin ve ilave olunacaktır (Çora, 2015, s. 

86). 

2.3. Burdur Rüşdiye Mektebi. Gerek Maarif gerekse Konya Vilayet 

Salnâmesi’ne göre 1870’den 1906 yılına kadar Burdur’da bir rüşdiye 

mektebi bulunmaktadır. 1870 yılında Burdur Rüşdiye Mektebi’nde 2 

öğretmen ve 74 öğrenci bulunmaktadır. 1874’te okulun öğrenci sayısı 

61’dir (Salnâme-i Vilâyet-i Konya, H.1291, M.1874, s.135). 

1874-1878 yılları arasında ise bir muallim-i evvel, bir muallim-i sani ve 

bir de rika öğretmeni olup toplamda 3 öğretmen ve bir bevvab (hizmetli) 

görev yapmaktadır. 1898 yılında Burdur Mekteb-i Rüşdiyesi’nde görev 

yapan öğretmenler; Muallim-i evvel Hasan Hüsnü Efendi, Muallim-i sani 

Hacı Ali Efendi, Muallim-i sülüs Ahmet Efendi, Hüsnü Hat Muallimi 

Mustafa Efendi’dir. Maarif Salnâmesi’ne göre Rüşdiyede bulunan öğrenci 

sayısı 73 olup, 1 de hademe görev yapmaktadır. Müslümanlara ait erkek 

rüşdiye mektebinin yanı sıra 1899 yılında gayrimüslimlere ait 2 rüşdiye 

mektebinin bulunduğu ve bu mekteplerde toplam 70 öğrencinin eğitim 

gördüğü bilinmektedir (Uysal, 1998, s. 120). 

1894’te kadro sayısı aynı kalmak kaydıyda görevlilerde değişiklik 

meydana gelmiştir. Muallim-i evvel olarak İbrahim Nafi Efendi görevine 

devam ederken, Muallim-i sânî Şükrü Efendi yerine Hacı Ali Efendi 

atanmıştır. Rika Muallimi Nuri Efendi yerine Ahmed Efendi, kapıcılığa ise 

Abdülkadir Efendi’nin yerine Ali Efendi getirilmiştir (Konya Vilâyet 

Salnâmesi, H.1312, M.1894, s.201). 

1898-1899 yıllarında Burdur Rüşdiyesi’nde 47 öğrenci, 4 öğretmen 1 

müstahdem vardır. Öğretmenler Mualim-i evvel İbrahim Nafi Efendi; 

Muallim-i sâni Hacı Ali Efendi; Muallim-i salis Mehmed ve Hüsn-i Hat 

Muallimi Mehmed Ziya’dır. Hacı Ali Efendi’nin rütbesi 15 Rebiülahir 

1299/ 6 Mart 1882’de müderrisliğe yükseltilmiştir. 1317/1899 tarihi 

verilerde Konya Vilâyet Salnâmesi ve Maarif Salnâmesi kayıtlarında 

küçük bir farklılık vardır. Vilâyet Salnâmesi’nde Hüsn-i Hat dersi yerine 

dersin adı Rika olarak gösterilmiş ve öğretmeni de Mehmed Ziya yerine 

Ahmed Ziya olarak gösterilmiştir. İlk adları resmî kayıtlarda karıştırılmış 

olsa da her iki durumda da Güzel Yazı dersinin öğretmenin Ziya Bey’dir. 

(Salnâme-i Nezaret-i Maarif-i Umumiyye, H.1316, M.1898, s.1158; 
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H.1317, M.1899, s.1358; Konya Vilâyet Salnâmesi, H.1317, M.1899, 

s.263). 

 2.4. Burdur İdadisi. 29 Cemazeyilevvel 1324/21 Temmuz 1906’da  

Burdur’da İdadi kurulması istenmiştir (BOA. BEO., Dosya No: 2876, 

Gömlek No:215658). Nitekim 1906 yılında mevcut rüşdiyeye iki sınıf daha 

eklenerek beş senelik bir İdadi açılmıştır. İdadinin Müdürü Saib Efendi, 

Müdür Yardımcısı Hüsnü Efendi’dir. Saib Efendi aynı zamanda Fransızca, 

Hesab ve Kitabet derslerine, Hüsnü Efendi ise Ulum-ı Diniyye ve Arabî 

derslerine girmektedir. İdarecilerin yanında Türkçe, Farsî Muallimi Naim 

Efendi, Tarih, Coğrafya, Ahlak Muallimi Emin Efendi, Ulum-ı Diniyye, 

Türkçe Muallimi Ahmed Efendi, Hesab, Hendese Muallimi Nuri Efendi, 

Hüsn-i Hat Muallimi Vekili Rahmi Efendi ve Resim Muallimi Vekili 

Süvari Mülazımı Mehmed Efendi’de de okuldaki diğer dersleri 

vermektedirler. Okula kayıtlı 86 öğrenci mevcuttur (Konya Vilâyet 

Salnâmesi, R.1322, M.1906, s.130). 

Burdur İdadisinin senelik açılışında 26 Kasım 1907’de (H.20 Şevval 

1325) mükafat töreni yapılmıştır (BOA.MF.MKT., Dosya No: 1027, 

Gömlek No:56). 2 Eylül 1907’de (R.20 Ağustos 1323) Burdur İdadisine 

yakacak alınması için 400 kuruş para ayrıldığı; fakat bu paranın yakacak 

alımına yetmediği, kış geldiği içinde bu paranın biran önce gönderilmesi 

istenmiştir (BOA.MF.MKT., Dosya No: 1028, Gömlek No:05). 1915 

yılına gelindiğinde mevcut sınıflara bir sınıf daha eklenerek 6 senelik bir 

İdadi haline gelmiştir. Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle 1923 yılında mevcut 

İdadiler kaldırılarak tek devreli lise haline getirilmiştir ve 1925 yılına kadar 

lise olarak eğitim vermiştir (Yücel, 1938, s. 615).  

2.5. Gayri Müslim Okulları. Burdur’da gayrimüslim okullarına ait en 

ayrıntılı bilgiler Amerikalıların şehirde bir misyoner okulu açması ile 

ilgilidir. Bu okulun açılışı ile ilgili olarak 1890’lı yılların başlarında 

kayıtlarla karşılaşılmaktadır. Buna göre Bartlet isminde bir Amerikalı, 

Burdur’un Ermeni mahallesinde bulunan bir arsa üzerine miri arazi üzerine 

bina yapılmaması konusunda 10 Kasım 1884 tarihinde yayımlanmış olan 

emre rağmen, ruhsatsız bir bina yapmış ve durumdan merkezi yönetim 

haberdar olmuştur. Mesele Şura-yı Devlet’te ele alınmış ve söz konusu 

binanın yıktırılmasının uygun olmayacağı kararı çıkmıştır. Emre rağmen 

bu binanın yapılmış olması ya ilgili devlet memurlarına duyurulmamış ya 

da devlet memurlarının bu duruma ilgisiz kaldığının göstergesidir. 

Dolayısıyla devlet fiili bir durumla karşı karşıya kalmış ve burada 

Bartlet’in haklı olduğu kanaatine varılmıştır. Kaynaklardan 1886-

1887’lerde yaptırılmış olduğu anlaşılan bu binanın yıktırılmamasının 

altında bir de tebaanın rahatına halel getirilmemesi düşüncesi ile kasabalar 

dâhilindeki arazilere bina yaptırılıp yaptırılmaması hususunda mahalli 

belediyelerin yetkili kılınmış olması da etkili olmuştur. Nitekim Bereket’in 
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hamisi konumundaki Amerika’nın İstanbul maslahatgüzarı, inşaata 

başlanmadan önce adı geçen şahıs tarafından Burdur Belediyesi’nden 

alınan ruhsatı ilgililere göstermiştir (Tızlak, 2015, s. 964). 

Bereket’in Burdur’da yaptırmakta olduğu binanın inşaatı 

durdurulmamış, yapılan bina yakılmıştır. Binanın yakılma sebebi ise; 

Bereket’in Burdur’da bulunan Rum ve Ermeni ahaliden bazılarını 

Protestanlığa davet etmeye çalışmasıdır. Nitekim Rum patrikliği 

Bereket’in Burdur’daki faaliyetlerinden huzursuz olmuş ve 1893 yılının 

Ağustos ayında Osmanlı merkezi yönetimine rahatsızlığını iletmiştir 

(Tızlak, 2015, s. 965). 

Yapılan bu binadan gayr-i Müslim unsurların dahi huzursuz olduğu ve 

bu yüzden yakılmış olan okul inşaatı dolayısıyla Amerika Birleşik 

Devletleri önce Osmanlı Devleti’nden tazminat isteme meselesi gündeme 

getirmiş ve bu bağlamda Suriye limanlarına savaş gemisi göndermek gibi 

tehdit unsurları kullanılarak Osmanlı Devleti’ni tazminat ödemeye dahi 

ikna etmiştir. Söz konusu okul için önce Baretle adına ruhsat alınmış daha 

sonra ise Amerikan Board teşkilatı adına kaydı tashih ettirilmiştir. Hem 

okul hem de dini mabet olarak kullanılan bu binanın yanı başına bir çan 

kulesi inşası ve bu kuleye de çan takılması kararlaştırılmıştır. Neticede 

yaklaşık yirmi beş yıllık bir uğraşın ardından Burdur gibi küçük bir 

Anadolu şehrinde aynı zamanda Protestan kilisesi olarak da kullanılan bir 

misyoner okulunun şehirde yaşayan gayr-i Müslim unsurların 

huzursuzluğuna rağmen Osmanlı yönetimince tanınması sağlanmıştır 

(Tızlak, 2015,s. 969). 

1899’da gayrimüslimlere ait rüşdiye seviyesinde 2 okul olduğu ve 70 

öğrencinin öğrenim gördüğü kayıtlıdır. İbtidai seviyesinde ise 3 okul vardır 

ve 245’i erkek 145’i kız olmak üzere 390 öğrenci bu okullarda eğitim 

görmektedir (Konya Vilâyet Salnâmesi, H.1317, M.1899, s.266).  

1900 yılında Ermeni okullarında gerçekleştirilmek istenen bir tamirat 

sebebiyle bu okullar hakkında ayrıntılı bilgi edinilebilmektedir. İlgili 

okullara ait ruhsatnâmede okulun derecesi ibtidai ve rüşdiye olarak 

belirtilmiş olup, öğrenim süresi 7 senedir. Okul Ermeni Mahallesi’nde 

Ermeni Kilisesi bahçesinde 19 Receb 1252/30 Ekim 1836’da eğitime 

açılmıştır. Okulun sıkı bir denetim altında eğitim öğretim faaliyetini icra 

ettiği anlaşılmaktadır. 1898’de okul idaresi Maarif Müdürlüğü’ne 

bildirdiği kitaplar haricinde okulda başka bir kitap okutmayacağını taahhüt 

etmiş, aksi bir durumda okulun ruhsatının iptal edilmesini kabul etmiştir. 
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Tablo 15.  

1903 Senesinde Rumlara Ait Sıbyan Mektepleri ve Öğrenci Sayısı  

 Kız Öğrenci Erkek Öğrenci 

Rum Mektebi - 40 

Rum Kız mektebi 90 - 

Rum Erkek Mektebi - 45 

Rum Mektebi - 40 

Toplam 90 125 

Salnâme-i Nezaret-i Maarif-i Umumiyye, H.1321, M.1903, s. 596. 

Tablo 15’te görüldüğü gibi 1903 yılında Burdur’da Rumlara ait 1 kız 

mektebi ve 90 kız öğrencisi bulunmaktadır. 1 erkek mektebi ve 45 öğrenci 

bulunmaktadır. İsimleri bilinmemekle birlikte Rumlara ait toplam 4 Sıbyan 

Mektebi ve bu mekteplerde öğrenim gören 125 öğrenci bulunmaktadır. 40 

öğrencinin eğitim gördüğü okulun ruhsatı 25 Teşrinisani 1315/7 Aralık 

1898’de alınmıştır (Salnâme-i Nezaret-i Maarif-i Umumiyye, H.1321, 

M.1903, s. 596). 

Tablo 16. 

1906 Yılında Gayrimüslim Okulları  

 Öğretmen 

Sayısı 

Kız Öğrenci Erkek Öğrenci 

Rum Zükur 

Mektebi 

3 - 150 

Rum İnas 

mektebi 

1 80 - 

Ermeni Zükur 

Mektebi 

2 - 130 

Ermeni İnas 

Mektebi 

1 40 - 

Toplam 7 120 280 

Konya Vilâyet Salnâmesi, R.1324, M.1906, s.131. 
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Tablo 16’da görüldüğü gibi 1906 senesinde Gayrimüslimlere ait 2’si 

Rumlara, 2’si Ermenilere ait olmak üzere 4 okul vardır. Öğrencilerin 230’u 

Rumlara, 170’i Ermenilere aittir. Rumların 4 öğretmenine karşı 

Ermenilerin 3 öğretmeni vardır. Kadronun 1898’den beri değişmediği 

anlaşılmaktadır. 

 

2.6.Burdur’da bulunan Medreseler. 1874 yılında Burdur ve kazalarında 

bulunan medrese ve talebe sayısı Tablo 17’de gösterilmiştir. 

Tablo 17.  

1874 Yıllında Burdur ve Kazalarında Bulunan Öğrenci ve Medrese Sayısı  

Salnâme-i Vilâyet-i Konya, H.1291, M.1874, s. 135. 

  

Tablo 17’de görüldüğü gibi 19. yy. sonlarında Burdur ve Burdur’a bağlı 

kaza ve nahiyelerde toplam 29 medrese ve bu medreselerde okuyan toplam 

530 öğrenci bulunmaktadır. Burdur merkezde 19 medrese bulunup 409 

öğrenci öğrenim görmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 Öğrenci sayısı Medrese sayısı 

Burdur 409 19 

Tefenni Kazası 29 4 

Asi Karaağaç 83 5 

Ağlasun Nahiyesi 9 1 

Toplam 530 29 
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Tablo 18.  1903 Maarif Salnâmesi’ne Göre Burdur’da Eğitim Veren 

Medreseler 

Sıra KAZA MEDRESENİN 

İSMİ 

MAHALLE MÜDERRİSİ ÖĞRENCİ 

SAYISI 

KURUCUSU 

1 Burdur Abdi Bey 

Medresesi 

Kuyu Mah. Ahmet 

NumanEfendi 

7 Abdi Bey 

2 Burdur Hatice Hanım 

Medresei 

Kuyu Mah. Numan 

Efendi 

25 Hatice 

Hanım 

3 Burdur Hacı Osman 

Medresesi 

Hacı 

Ahmed 

Mah. 

Hacı Necip 

Efendi 

90 Hacı Osman 

Efendi 

4 Burdur Hacı Mahmud 

Bey Medresesi 

Hacı 

Ahmed 

Mah. 

Hakkı Efendi 13 Hacı 

Mahmud 

Efendi 

5 Burdur Hoca Emine 

Hatun 

Medresesi 

Derslik 

Mah. 

Mustafa 

Efendi 

22 Hoca Emine 

Hatun 

6 Burdur Mehmed Çavuş 

ve Mahmud 

Bey Medresesi 

Hacı 

Ahmed 

Mah. 

Şeyh 

Mehmed 

Efendi 

48 Mahmud Bey 

7 Burdur Çilzâde 

Mehmed Ağa 

Medresesi 

Derslik 

Mah. 

Süleyman 

Efendi 

8 Çilzâde 

Mehmed Ağa 

8 Burdur Hacı Şahin Bey 

Medresesi 

Hacı Ömer 

Mah. 

Nuri Efendi 16 Hacı Şahin 

Bey 

9 Burdur Hulûsi Efendi 

Medresesi 

Yenice 

Mah. 

Mustafa 

Efendi 

2 Hulusi 

Efendi 

10 Burdur Müftü Şeyh Ali 

Efendi 

Medresesi 

Kuyu Mah. Mehmed 

Hûlusi Efendi 

16 Şeyh Ali 

Efendi 

11 Burdur Kalkanizâde 

Medresesi 

Recep 

Efendi 

Mah. 

Ali Efendi 16 Kalkânizâde 

12 Burdur Kalkânizade 

Mustafa Efendi 

Medresesi 

Derslik 

Mah. 

İsmet Efendi 18 Kalkânizâde 
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13 Burdur Ahmed Paşa 

Medresesi 

Üçdibek 

Mah. 

Mustafa 

Efendi 

- Ahmed Paşa 

14 Burdur İsmail Efendi 

Medresesi 

Divan Mah. Ahmed 

Efendi 

- Abdullah 

Efendi 

15 Burdur Tekeli 

Abdullah 

Efendi 

Medresesi 

Kuyu Mah. Hacı Mehmet 

Efendi 

- İsmail Efendi 

16 Burdur Taş Medresesi Yenice 

Mah. 

Mustafa 

Efendi 

- Mustafa 

Efendi 

17 Burdur Hacı İsmail 

Medresesi 

Yenice 

Mah. 

Halil Efendi - İsmail Efendi 

18 Burdur Hacı Yahya 

Efendi 

Medresesi 

Hacı 

Ahmed 

Mah. 

Hacı Yahya 

Efendi 

- Hacı Yahya 

Efendi 

19 Burdur Hacı Hüseyin 

Efendi 

Medresesi 

Hacı 

Ahmed 

Mah. 

Osman 

Efendi 

15 - 

20 Burdur Sofuzâde 

Medresesi 

Yoğurtçu 

Mah. 

Rüşdü Efendi - Mahalle 

Halkı 

21 Burdur Yusuf Efendi 

Medresesi 

- Yusuf Efendi - Köy Halkı 

22 Burdur Hacı Ahmed 

Medresesi 

Yukarı 

Kozulca 

Mah. 

Hacı 

Abdurrahman 

Efendi 

- Köy Halkı 

23 Burdur Kışla 

Medresesi 

Kışla  Molla 

Hüseyin 

Efendi 

- Köy Halkı 

24 Burdur Osman Efendi 

Medresesi 

- Osman 

Efendi 

- Köy Halkı 

25 Burdur Arvallı 

Medresesi 

Arvallı 

Köyü 

Mehmet 

Efendi 

- Köy Halkı 

26 Burdur Yüreğil 

Medresesi 

Yüreğil 

Köyü 

Ali Efendi - Köy Halkı 

27 Tefenni Ürkütlü 

Medresesi 

Ürkütlü 

Köyü 

Ali Efendi - Köy Halkı 

28 Tefenni Köse Medresesi Kır Mah. Ali Efendi 10 Mehmet 

Efendi 

29 Tefenni Hacıbey 

Medresesi 

Kır Mah. Ali Efendi 15 Mehmet Bey 

30 Tefenni Şeyh Efendi 

Medresesi 

Karaman 

Mah. 

Şeyh Efendi 50 Köy Halkı 
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31 Tefenni Ahmed Efendi 

Medresesi 

Hacı Cafer 

Mah. 

Ahmed 

Efendi 

25 Köy Halkı 

32 Tefenni Bekir Efendi 

Medresesi 

Hacı Cafer 

Mah. 

Bekir Efendi 40 Hacı 

Mehmed 

Efendi 

33 Tefenni Ali Efendi 

Medresesi 

Hacı Cafer 

Mah. 

Ali Efendi 40 Fatma Hatun 

34 Tefenni Himmet Efendi 

Medresesi 

Karaman 

Mah. 

Himmet 

Efendi 

18 Mahmud 

Efendi 

35 Tefenni Mehmet Ali 

Efendi 

Medresesi 

Hacı Cafer 

Mah. 

Mehmet Ali 

Efendi 

15 Köy Halkı 

36 Tefenni Hasan Efendi 

Medresesi 

Karaman 

Mah. 

Hasan Efendi 20 Köy Halkı 

37 Tefenni 

 

Hafız Efendi 

Medresesi 

Karaman 

Mah. 

  

Mehmed 

Efendi 

15 Köy Halkı 

 

38 Tefenni Hacı İbrahim 

Medresesi 

Çeşmeci 

Mah. 

Hacı İbrahim 

Efendi 

150 Hacı 

Süleyman 

Efendi 

39 Tefenni Müftü 

Medresesi 

Çeşmeci 

Mah. 

Emin Efendi 15 Abdurrahman 

Ağa 

40 Tefenni Ali Efendi 

Medresesi 

Çeşmeci 

Mah. 

Ali Efendi 120 Ali Efendi 

41 Tefenni Müftü 

Medresesi 

Konak 

Mah. 

Hasan Efendi 50 Hacı 

Süleyman 

Ağa 

42 Tefenni Şeyh Mehmed 

Efendi 

Medresesi 

Konak 

Mah. 

Şeyh 

Mehmed 

Efendi 

60 Şeyh 

Mehmed 

Efendi 

43 Tefenni Hacı Ali Efendi 

Medresesi 

Konak 

Mah. 

Hacı Ali 

Efendi 

45 Köy Halkı 

 

44 Tefenni Cami-i Şerif 

Medresesi 

Cami Mah. Ömer Efendi 22 Köy Halkı 

45 Tefenni Yeğen Osman 

Medresesi 

Bey Köyü Osman 

Efendi 

35 Yeğen 

Osman 

Efendi 

46 Tefenni İsmail 

Medresesi 

Bayındır 

Köyü 

İsmail Efendi 60 Köy Halkı 

47 Tefenni Mehmed 

Efendi 

Medresesi 

Söğüd 

Köyü 

Mehmed 

Efendi 

15 Köy Halkı 
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Salnâme-i Nezaret-i Maarif-i Umumiyye, H.1321,  M.1903,  s. 592-594. 

Tablo 18’de görüldüğü gibi 1903 Maarif Salnâmesine göre Burdur’da 

50 medrese bulunmaktadır. Medreselerin 26’sı Burdur Kazası 24’ü 

Tefenni Kazası dâhilinde öğretim faaliyetlerini icra etmektedir. 

Medreselerde eğitim gören öğrencilerin 295’i Burdur, 875’i Tefenni’deki 

medreselerde devam etmektedir. Tabloda görüldüğü gibi Salnâmede bazı 

medreselerin öğrenci sayısı verilmesine rağmen bazı medreselerin öğrenci 

sayıları belirtilmemiştir. Bu medreselerin Burdur’un çeşitli mahalle ve 

köylerinde kurulduğu, hayırsever kişiler, mahalle veya köy halkı 

tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Kuyu, Hacı Ahmet ve Derslik 

Mahallelerinde medrese sayısının daha fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca 

medreselerin isimleri de medrese kurucularının adını taşımaktadır. 

Muhtemel ki bu mahalleler diğerlerine oranla daha kalabalık ve öğrenci 

sayısının fazla olduğu yerlerdir. Tabloda dikkat çeken diğer bir ayrıntı ise 

Kuyu mahallesinde açılan ve 25 öğrencinin öğrenim gördüğü medresenin 

kurucusunun Hatice Hanım isminde bir kadının olmasıdır. Benzer şekilde 

Tefenni’de de Fatma Hatun adına açılmış bir medrese mevcuttur. 

1903 Maarif Salnâmesine göre Tefenni kazası içinde Çeşmeci 

Mahallesinde kurulan Hacı İbrahim Medresesi ve Ali Efendi Medresesi en 

çok öğrenciye sayısına sahip medreselerdir. Aynı mahallede bulunan 

Müftü medresesinde öğrenim gören öğrenci sayısı 15’tir. Bu medresede 

öğrenci sayısının aynı mahallede olan diğer medreselere göre çok az 

olmasının nedeni ya medresenin öğrenci alabilme kapasitesinin düşük 

olduğu veyahut bu medresenin diğer iki medreseye göre öğrenciler 

tarafından pek fazla tercih edilmediğinden kaynaklanabilir. Salnâmede 

bazı medreselerde öğrenim gören öğrenci sayısı belirtilmemekle beraber, 

Müderrisin Hilmi Efendi olan Hilmi Efendi Medresesi’nin hangi mahalle 

ve köyde olduğu bilinmemektedir. Tabloda dikkat çeken bir değer husus 

medreselerin isimleri ya kurucusunun adıyla anılmış yahut ta medresede 

ders veren müderrisin ismiyle anılmış olmasıdır. 

3. Kütüphaneler 

17. yüzyıl başlarından itibaren, büyük merkezlerde tesis edilen 

kütüphanelerin yanı sıra, imparatorluğun diğer bölgelerinde kurulan 

kütüphanelerin sayısında da artış görülmüştür. Kütüphanelerin büyük 

şehirlerin dışına yayılması, halk arasında okuma yazma oranının artması 

48 Tefenni Süleyman 

Efendi 

Medresesi 

Dirmil 

Köyü 

Süleyman 

Efendi 

15 Said Efendi 

49 Tefenni Nasuh Efendi 

Medresesi 

Dirmil 

Köyü 

Nasuh Efendi 10 Köy Halkı 

50 Tefenni Hilmi Efendi 

Medresesi 

Dirmil 

Köyü 

Halim Efendi 25 Köy Halkı 
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ve kitaba duyulan ihtiyaç nedeniyle kütüphane sayısında artış görülse de 

halkın ihtiyacından çok medrese öğrencilerinin ihtiyacı göz önünde 

tutulmuştur (Erünsal, 1991, s.54). Bu durum Burdur’da bulunan 

kütüphaneleri ve kitap sayısını da olumlu yönde etkilemiştir. 

Tablo 19.  

1877-1886 Tarihleri Arasında Burdur Kütüphaneleri  

Kütüphane Adı Kitap sayısı 

Derviş Mehmed Paşa Kütüphanesi 1260 

Halil Hamid Paşa Kütüphanesi 72 

Küçük Şeyh Kütüphanesi 89 

Toplam  1421 

Salnâme-i Konya, H.1294, M.1877, s.150; Salnâme-i Konya, H.1303, M.1886, s.319. 

 

Tablo 20.  

1887-1888 Tarihlerinde Burdur Kütüphaneleri  

Kütüphane Adı Kitap sayısı 

Derviş Mehmed Paşa Kütüphanesi 1260 

Halil Hamid Paşa Kütüphanesi 72 

Küçük Şeyh Kütüphanesi 79 

Toplam  1411 

Salnâme-i Vilâyet-i Konya, H.1305, M.1887, s.247; Konya Vilâyet-i Celîle Salnâmesi, 

H.1306, M.1888, s.248. 

 

Tablo 21.  

1889 Tarihinde Burdur Kütüphaneleri  

Kütüphane Adı Kitap sayısı 
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Derviş Mehmed Paşa Kütüphanesi 1760 

Halil Hamid Paşa Kütüphanesi 72 

Küçük Şeyh Kütüphanesi 79 

Toplam  1911 

Konya Vilâyet Salnâmesi, H.1307, M.1889, s.221. 

Tablo 19-21’de görüldüğü gibi 1877-1886 yılları arasında Burdur’da 3 

kütüphane kaydedilmiştir. Ancak 1818’de kurulan Hacı İsmail Ağa 

Kütüphanesi vilâyet salnâmesinde geçmez iken Maarif Salnâmesi’nde yer 

almaktadır. Kütüphanelerdeki deki toplam kitap sayısı 1421 adettir. 1887-

88’de 1411’e düşen kitap sayısı 1889’da 500 kitaplık artışla 1911’e 

çıkmıştır. Ancak bu bilginin hatalı olma ihtimali vardır. Zira iki yıl sonra 

yayınlanan salnâmede ve sonrasında Derviş Mehmed Paşa 

Kütüphanesi’ndeki kitap sayısı eskisi gibi 1260 olarak gösterilmiştir 

(Salnâme-i Konya, H.1309, M.1891, s.221; Konya Vilâyet Salnâmesi, 

H.1310, M.1892, s.318; Konya Vilâyet Salnâmesi, H.1312, M.1894, 

s.393).  

1899’da ise kütüphane sayısı 4, kitap sayısı ise 3125’i yazma, 1410’u 

basma olmak üzere toplam 4535 adet olarak verilmiştir (Konya Vilâyet 

Salnâmesi, H.1317, M.1899, s. 266). 

Tablo 22.  

1903’te Burdur Kütüphaneleri 

Kütüphane Adı Mahallesi Kurucusu Kitap 

sayısı 

Kuruluş 

Tarihi 

Sadr-ı Esbâk 

Derviş 

Mehmed Paşa 

Kütüphanesi 

Şeyh Sinan 

Mahallesi 

Mehmed 

Paşa 

4500 H.1233 

M.1818 

Sadrazam Halil 

Hamid Paşa 

Kütüphanesi 

Çeşmeci 

Medresesi 

Sadrazam 

Halil Hamid 

Paşa 

120 H.1184 

M.1771 
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Küçük Şeyh 

Mustafa 

Kütüphanesi 

Hacı 

Ahmed 

Mahallesi 

Şeyh 

Mustafa 

7501 H.1237 

M.1822 

Sadenzâde 

Hacı İsmail 

Ağa 

Kütüphanesi 

Divan 

Baba 

Mahallesi 

Hacı İsmail 

Ağa 

3200 H.1233 

M.1818 

Salnâme-i Nezaret-i Maarif-i Umumiyye, H.1316, M. 1898, s. 1162; H.1317, M.1899 

s.1362;  H.1318, M.1900, s.1535; H.1319, M.1901, s.870;  H.1321, M.1903,s. 597. 

Tablo 22’de görüldüğü gibi XX. yüzyıl başlarında Burdur’da 4 

kütüphane vardır. Bu kütüphanelerde toplamda 8570 kitap mevcuttur. En 

eski kütüphane Halil Hamid Paşa kütüphanesidir. Bu kütüphane 1771 

senesinde faaliyete geçmiştir. 1887 ve 1903 yılları arasında kütüphanelerde 

çok önemli bir dönüşüm olduğu anlaşılmaktadır. Okullaşmaya bağlı olarak 

üç kütüphanede 1887’de 1421 olan kitap sayısı 1903’te 5370’e 

yükselmiştir.  Maarif Salnâmelerine göre kitap sayısı değişimi yaşanan 

kütüphanelerden biri de Küçük Şeyh Mustafa Kütüphanesidir. Bu 

kütüphanede 1900 yılında 720 olan kitap sayısı 1903’te 750’ye çıkmıştır. 

Dönem itibariyle baktığımızda o yıllarda küçük bir kaza olan Burdur’da 

kitap sayısının bu denli fazla olması dikkat çekicidir. Bu durum Burdur 

halkının okumaya ne denli önem verdiğinin göstergesidir. 

4. Sonuç  

Burdur’da ilk maarif komisyonu 1875 yılında Müftü Hüseyin Hüsnü 

Efendi başkanlığında kurulmuştur. Türk eğitim sisteminin temel yapısını 

oluşturan 1869 Maarif Nizamnamesinden sonra özellikle II. Abdülhamit 

devrinde ülke genelinde okullaşma oranı artmıştır. Bu durum Burdur’a da 

yansımıştır.  Salnâmedeki bilgilere göre 1903 Maarif Salnâmesine göre 

Burdur’da 50 medrese bulunmaktadır. Medreselerin 26’sı Burdur Kazası 

24’ü Tefenni Kazası dâhilinde öğretim faaliyetlerini icra etmektedir. 

Medreselerde eğitim gören öğrencilerin 295’i Burdur, 875’i Tefenni’deki 

medreselerde devam etmektedir.  Medreselerin dışında, camilerin yanında 

Sıbyan mekteplerinin de olduğunu belirtmek gerekir. Cumhuriyetten önce 

Burdur’da Gayrimüslim okullarının bulunduğu bilinmektedir. Burdur’da 

yaşayan Rumlar ve Ermeniler’de kendi çocuklarının eğitimi için okullar 

açmıştır.  

1906 senesinde Gayrimüslimlere ait 2’si Rumlara, 2’si Ermenilere ait 

olmak üzere 4 okul vardır. Öğrencilerin 230’u Rumlara, 170’i Ermenilere 

                                                           
1 H.1318, M.1900 Maarif Salnâmesi’nde 720 olarak verilmiştir. Salnâme-i Nezaret-i 

Maarif-i Umumiyye, s.1535 



568 
 

aittir. Rumların 4 öğretmenine karşı Ermenilerin 3 öğretmeni vardır.  

Nitekim bu okulların da Burdur’da eğitim öğretime katkı sağladığını 

söyleyebiliriz. Ermeni okulunda, 1898’de 8 farklı ders okutulmuştur. 

Ancak bu derslerden sadece Elifbâ-yı Osmanî ve Letâif-i Âsâr derslerini 

verecek öğretmenlerin adları bellidir.  

Meşrutiyet Dönemi’nde Osmanlı Devleti’nde temel eğitim kurumları 

ile ilgili birçok düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenleme ile temel eğitim 

okullarının eğitim süresi altı yıl olarak belirlenmiştir. Meşrutiyet 

Dönemi’nde okulların masraflarının karşılanması için vilayet bütçesinden 

ödenek ayrılmış ayrıca bu okullarda görev yapan öğretmen maaşları da bu 

paralardan ödenmiştir. Osmanlı Devleti’nin sınırlarının geniş bir alana 

yayılması nedeniyle devletin her kasaba ve köye okul açma ve bu sınıflara 

öğretmen atamak mümkün değildi. Meşrutiyet dönemi, Osmanlı 

Devleti’nin bir taraftan dıştan gelen tehlikelerin, diğer taraftan ülke 

içindeki iç karışıklıkların yaşandığı, ekonomik imkânsızlıkların hat 

safhada olduğu yıllardı. Nitekim devletin içinde bulunduğu bu durum 

eğitim politikalarına da yansımıştır.  1874 yılında Konya Vilayet 

Salnâmesi’ne göre Burdur’da 1 tane Rüşdiye mektebi bulunmakta ve 61 

öğrenci bu Rüşdiyede eğitim görmektedir. 

Burdur’da 1914 yılının Ekim ayında 7.1 büyüklüğünde meydana gelen 

şiddetli deprem Burdur merkez ve köylerinde bulunan birçok okul binasını 

yıkıp harap etmiştir. Birçok okul o yılın eğitim öğretim döneminde tatil 

edilmiş ders işlenmemiştir. Bu durum elbette ki Burdur’un eğitim 

durumunu olumsuz olarak etkilemiştir.  

Burdur’da ilk kütüphane 1771 yılında açılan Halil Hamid Paşa 

kütüphanesidir. 1887 ve 1903 yılları arasında kütüphanelerde çok önemli 

bir dönüşüm olduğu anlaşılmaktadır. Okullaşmaya bağlı olarak üç 

kütüphanede 1887’de 1421 olan kitap sayısı 1903’te 5370’e yükselmiştir. 

Dönem itibariyle baktığımızda o yıllarda küçük bir kaza olan Burdur’da 

kitap sayısının bu denli fazla olması dikkat çekicidir. Bu durum Burdur 

halkının okumaya ne denli önem verdiğinin göstergesidir. 

Burdur Eğitim Tarihi hakkında daha fazla bilgi edinilmesi için yeni 

çalışmalar gerekmektedir. Ancak, yapılanların tekrar niteliğinde olmaması 

için bilimsel metotların kullanılması önem taşımaktadır.  

Milli Eğitim ve okul müdürlüklerinin oluşturduğu arşivlerin korunması 

Burdur eğitim tarihi ile ilgili belgelerin, fotoğrafların tek merkezde 

toplanması ve araştırmacılara açılması da gelecekte yapılacak çalışmaların 

sağlıklı verilere dayandırılması açısından önemlidir. Yer, bölge ve okul 

adlarının değiştirilmesi de şehrin tarihi açısından olumsuzluk olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Zorunlu hallerden dolayı yapılan değişikliklerin 

kayıtları tutularak şehrin hafızasının korunması sağlanabilir. 
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Günümüzde hayatta olan ünlü eğitimcilerin, anılarının derlenmesi ve 

yaşadıkları dönemin eğitimi hakkında bilgi verebilecek kişilerin hatıraları 

da Burdur’un eğitimine ışık tutacak önemli çalışmalar olarak gelecek 

nesillere ve araştırmacılara kaynak olacaktır. 2017 yılında Burdur Teknik 

ve Mesleki Eğitim Lisesi bünyesinde açılan Eğitim tarihi müzesi bu 

anlamda bir başlangıç teşkil etmektedir. 
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İHRAMDAN BİKİNİYE SUUDİ ARABİSTAN’DA TURİZM 

 

Burak ERYILMAZ  & Yusuf Bahadır KESKİN 

Giriş 

Dini inanışlarının kendilerine emir veya tavsiye ettiği ziyaretler için 

insanlar, çok eski dönemlerden modern çağa kadar sürekli olarak 

seyahatlerde bulundular. Buradan yola çıktığımızda Dünya üzerinde 

görülen belki de en eski turizm türlerinden birisi inanç üzerine yapılan 

ziyaretlerdir denilebilir. İslamiyet'in doğduğu ve cihana yayıldığı topraklar 

olan Hicaz Bölgesi de bu sebeptendir ki her sene binlerce kilometre 

uzaktan gelen insanlara ev sahipliği yapar. Sert iklim koşullarına rağmen 

çok eski dönemlerde dahi yoğun bir turizm kapasitesine sahip olan kutsal 

topraklar, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası ulaşım teknolojilerinin 

gelişmesiyle bu kapasitesini katlayabilmiştir. Bugün Suudi Arabistan 

Krallığı kontrolünde bulunan kutsal şehirler Mekke ve Medine, dini inanç 

turizmi için dünyanın en önemli destinasyonlarının başında gelmektedir. 

20.yy ortalarında ticari bir araç ve ekonomik bir güç haline gelen fosil 

yakıtların varlığı dolayısıyla, Suudi ekonomisine katkısı on yıllardır çok 

büyük önem arz etmediyse de, yenilenebilir enerji sistemlerinin gelişimi 

Riyad'ı alternatif gelir arayışlarına yönlendirmiştir. Bu noktada özellikle 

gelişen ekonomilerin önem verdiği turizm sektörü Suudiler için de tekrar 

önemli noktaya gelmiştir. Mevcut iktidar sadece dini turizm ile kısıtlı 

kalmayıp, ülkeyi alternatif turizm arayanlar için de elverişli bir destinasyon 

haline getirmeyi, ekonomik çıkış yollarından birisi olarak belirlendi.  

Ülkenin Hac ve umre gelirlerinin arttırılması, özellikle batı kıyılarında 

yer alan el değmemiş doğal güzelliklerin turizme kazandırılması ve 

eğlence üzerine alternatif turizm destinasyonları kurulması turizm planının 

en önemli kısmını oluşturmaktadır. Bu bağlamda asırlardır süregelen 

turizm modelinin farklılaşmasına ilaveten, Arabistan toplumunun 

Vehhabilik ekseninde oluşan değer ve inançlarının da kolaylıkla kabul 

edemeyeceği bir oluşum hedeflenmektedir. Doğal olarak bu hedef sosyal 

bir dönüşümü de zorunlu kılmaktadır. 

Suudi Arabistan'ın kurulmasından, hatta Hz. Muhammed'in İslam 

dinini tebliğ etmesinden bile çok uzun yıllar önce yerleşmeye başlamış 

Arap kültürünün, yeni turizm modellerine uyum sağlayabilmesi de bu 

noktada kolay olmayacaktır. O yüzdendir ki; bu planın uygulanabilmesi 

noktasında toplumun değerlerini, geçmişini ve inanışlarını göz önünde 

bulundurarak hareket etmek, gerek karar alıcılar, gerekse tarih yazıcılar 

için önem arz etmektedir. 
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1.Suudi Arabistan’da Değişimin Ortaya Çıkışı 

1.1. Geçmişten Bugüne Suudi Arabistan 

1744’te Nejd Emiri Muhammed İbn-i Suud’un devletleşme hayali, 

Muhammed İbn-i Abdulvehhab’ın kendi inanış sistemini tüm 

Müslümanlara empoze etme rüyasıyla birleştiğinde, her ikisinin de rüyası 

150 yıldan daha uzun bir süre almış olsa da gerçeğe dönüştü. Bu işbirliği 

ile Suud hanesi Osmanlı egemenliğine karşı kullanabilecekleri ideolojik 

bir altyapıyı, Vehhabilik ise ihtiyaç duyduğu siyasi desteği elde ediyordu 

(Arı, 2012:482). Halife ünvanlı padişaha ve onun devletine kutsallık 

atfeden ve bu sayede tebaasının sadakatini hedefleyen Osmanlıcılık 

yaklaşımını bitirmeye yönelik bu işbirliği ile başlayan hareketlenme çok 

geçmeden Osmanlı müdahaleleri ile etkisiz hale getirilmişti. Yaklaşık bir 

asır geçtikten sonra bölgedeki Suudi-Vehhabi ortaklığı İngiliz desteğini de 

aldığında Arap Yarımadasının önemli bir kısmının hakim gücü konumuna 

ulaşmıştır (Serbestoğlu, 2014:48). Diğer Arap kabilelerini etkileme 

konusunda Vehhabilik, Suud hanesine önemli fayda sağlamış, Abdülaziz 

bin Suud’un 1927’de kendisini ‘Necd ve Hicaz Sultanı’ ilan etmesinin ve 

1932’de Milletler Cemiyetinde tanınmasının önünü açmıştır.  

Suudi Arabistan Krallığı, Kur’an ve Hadis dışındaki akli delillere çok 

az yer bırakan Vehhabi inancı çerçevesinde şekillenmiş bir yapılanmaya 

sahiptir (Büyükkara, 2013: 25). Kral Abdülaziz öldüğünde arkasında 41 

erkek evlat ve Ulema ve Umera isimli iki sınıftan oluşan bir devlet 

bırakmıştı. Suud ailesinin oluşturduğu Umera sınıfı ve Şeyh ailesinin 

oluşturduğu Ulema sınıfı onlarca yıl boyunca bir uzlaşı içerisinde ülkeyi 

yönetmiş, bundan ötürü Suudi Arabistan bazıları tarafından “Çöl 

Demokrasisi” olarak da nitelendirilmiştir (Arı, 2012: 484). Fakat zaman 

içerisinde Ulema devlet bürokrasisine kaydırılarak, Suudi hükümranlığına 

itaat etmiştir (Cleveland, 2004:506). Ayrıca her ne kadar ‘demokrasi’ 

denilse de; yönetim, özgürlükler ve insan hakları boyutunda bu kavramı 

kullanılmak kullanmak çok iddialı olacaktır. Zira devletin kurulduğu 

yıllarda ezan okunduğu vakit camiye gitmeyen – gitme niyeti olmayan 

kimseler, kamu görevlileri tarafından ellerindeki sopayla darp edilmek 

suretiyle camiye sevk edilirler, kol saati, fotoğraf makinesi gibi teknoloji 

ürünleri ‘gavur icadı’ olduğu gerekçesiyle egemen anlayış tarafından hoş 

karşılanmazdı (Büyükkara, 2013:70). 

Petrolün ticari olarak kullanılmaya başlandığı dönem öncesinde 

devletin en önemli gelir kalemi Hac ve Umre için kutsal topraklara gelen 

Müslümanlar olmuştur. 1938’de petrolün çıkartılmasına yönelik 

çalışmalar olsa da; bu durum 2. Dünya Savaşı dolayısıyla 20.yy. ortalarına 

kadar sarkmıştır. Bölgesel karışıklıklar ve mücadele, ABD ve İngiltere gibi 

Batılı ülkelerin bölge üzerindeki gücünü arttırmasına alan açsa da, 1973 

Petrol Krizi Ortadoğu’nun petrol zengini monarşileri için bir dönüm 
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noktası olmuştur. Ambargo ile petrol fiyatlarının çok ciddi yükseliş 

göstermesi, petrolün hem çok önemli bir ekonomik kaynak hem de siyasi 

bir güç aracı olduğunu ortaya çıkardı. 1970’de varil fiyatı 1,8$ olan petrol, 

ambargo sonrası 15$ seviyesine ulaşmıştır (Ayhan, 2009: 269). Bu tarihten 

sonra Suudiler de, dünyanın en önemli petrol rezervlerinin üzerinde 

oturmanın nasiplerinden faydalanmaya başladılar. Batılı ekonomistlerin 

sağlıklı bir üretim için enerji kaynakları denetiminin elde tutulması tezi, 

Batı tarafından yaklaşık bir asırdır Suudi Krallığı üzerinde 

uygulanmaktadır (Kennedy, 1996:232). Sürekli olarak bölgede savaş ve 

kaos doğuran bu ‘siyah altın’, Suudi Arabistan Krallığı’na çok büyük 

gelirler sağlamıştır. Öyle ki uzun yıllar boyunca petrol gelirleri dışında 

herhangi bir gelir arayışı dahi olmamış; bu da ülkenin sanayi ve teknoloji 

konusunda geri kalmasına yol açmıştır.  

1.2. Vizyon 2030 

Uzun yıllar ABD’nin petrol ihtiyacının %20-25’ini karşılayan Suudi 

Arabistan, Avrupa ve Asya Pasifik bölgesindeki üretim için de önem arz 

eden bir petrol tedarikçisidir (Ayhan, 2009:57). 2008’de yaşanan küresel 

ekonomik kriz ile petrol fiyatlarında yaşanan sert dalgalanmalar, iç 

piyasalarda ciddi sıkıntılar doğurmuş ve petrole dayalı ekonomi modelinin 

artık çok uzun yıllar boyunca devam etmeyeceği konusunda farkındalık 

doğurmuştur. Dünya genelinde nükleer enerjiye ek olarak yenilenebilir 

enerji kullanımının da artması da bu farkındalığın ortaya çıkmasını 

sağlayan diğer sebeplerdir. Bu süreçle alakalı Kral Abdullah bin Abdülaziz 

el-Suud’un 2015’te vefat etmesinin ardından kardeşi Selman bin 

Abdülaziz el-Suud tahta çıkıp, kısa süre sonra iktidarını büyük ölçüde 

veliaht ilan ettiği oğlu Muhammed bin Selman’a bırakması bir dönüm 

noktası olmuştur. Bu durumun özellik arz eden boyutu, Suudi Arabistan 

Krallığı tahtının Abdülaziz bin Suud’un oğullarından, ilk kez bir torununa 

geçecek olmasıdır. Geri kalan boyutu ise genç veliaht prens Muhammed 

bin Selman’ın, uzun yıllar boyunca devlette egemen olan Suudi-Vehhabi 

birlikteliğini sarsacak uygulamaları ile ülkeyi çok büyük bir dönüşüme –

tabiri caiz ise modernizasyona- sokuyor olmasından ibarettir. Uzun yıllar 

dış dünyaya püriten bir İslam Devleti imajı sunan ve kralların İslami 

değerleri savunarak meşrulaştığı, Kur’an ve şeriata bağlı kalarak devleti 

idare edebildiği bir toplumda, Muhammed bin Selman’ın kalkıştığı 

dönüşüm, son derece riskli olarak değerlendiriliyor (Cleveland, 2004:505). 

Vehhabilikten arındırılmış bir devlet idaresi hedefi görülse de; bu durumun 

mevcut egemen dini gruplar tarafından hoş karşılanmayacağı hatta 

Vehhabilikten daha radikal dini grupların ortaya çıkması dahi yakın 

gelecekte söz konusu olabilir. Bu derece uzun süreli yerleşik taşların 

yerinden oynatıldığı bir sistemde, muhafazakâr yapının bozulması istikrar 

ortamının bozulmasını mümkün kılma ihtimalini de barındırır. Olası bir 

istikrarsızlığın da Muhammed bin Selman yönetiminin finansman ve 
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turizm başta olmak üzere birçok hedefinden uzak kalması demek olduğunu 

anlamak da zor olmayacaktır. 

 ‘Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud ve ‘de facto kral’ oğlu –veliaht 

prens- Muhammed bin Selman, toplumun geleneksel bağları ile modern 

yüzü arasında bir noktada konumlanmaktadır’ düşüncesi de kendi 

içerisinde tutarlı olarak değerlendirilebilir. Teopolitik yönetimin uzun 

yıllardır süregelen sistemini değiştirmek ile yaklaşık 100 senedir bu 

geleneksel aygıtın idare ettiği toplumun değişiklik taleplerini dengelemek, 

bu düşüncenin rasyonel olduğunu destekler durumdadır. Devleti 

Vehhabilik hegemonyasından kurtararak hızlı şekilde ılımlı İslam’a 

döndürmek Muhammed bin Selman’ın beyan ettiği hedefleri arasındadır 

(Chulov, 2017). Bunu yaparken de halktan gelen değişim ve özgürlük 

taleplerinin dizginlenmesi madalyonun diğer yüzüdür. Geleneksel yönetim 

anlayışındaki değişimin, demokratikleşme anlamına gelmediği halka ifade 

edilmeye çalışılmakta. Bu doğrultuda vatandaşlara kendi yönetimlerini 

belirleyebilecekleri bir demokrasi olmasa dahi; özellikle sosyal alanda bir 

liberalleşme rotası çizildiği söylenebilir. Ülkedeki geniş sosyal yasaklara, 

yurtdışında ulaşmak kolay erişebilen bir durum olmakla birlikte, bu durum 

insanların kendi ülkelerinde daha özgür yaşayabilme taleplerini de 

palazlandırmaktadır. Özellikle her ne kadar kapalı toplum olarak 

değerlendirilse de; dünyada sosyal medya kullanıcılarının nüfusa oranının 

en yüksek olduğu ülkelerden birisi de Suudi Arabistan’dır (Arab News, 

2015). Bu da ülke içerisindeki modernleşme süreci ile alakalıdır. Bu 

desteği uluslararası alana yaymak ve hem yabancı yatırımcıyı projelere 

çekmek hem de bu projeler hayata geçtiğinde kullanımını tüm dünyaya 

yayabilmek için sosyal medya önem arz etmektedir. Veliaht prens de 

durumun farkında olacak ki; dönüşümün sosyal medyadan dünyaya 

aktarılmasına ve kurulacak tanıtım büroları aracılığı ile daha iyi ifade 

edilmesine özen göstermektedir. 

Olası muhalefete yönelik tutuklamalar ile gücü tahkim eden ve projeleri 

için gereken finansmanı sağlayan Muhammed bin Selman, yeni süreç ile 

alakalı görüşmelerde bulunmak için ABD’ye uçmuş, diplomaside 

alışılagelmişin dışına çıkarak tam üç hafta bu ülkede incelemelerde 

bulunmuştur. Sanayi, enerji, savunma, finans ve turizm gibi sektörlerde 

birçok dünyaca ünlü isimle görüşmeler yapılmış ve projeler incelenmişti. 

Komşu ülkelerden farklı olarak, Batılılara yönelik ‘hegemonya kurma’ 

fikri söz konusu değildir. Yemen, Katar ve İran gibi yakın ülkeler ile 

yaşanan gerginlikler özellikle finans ve turizmi ciddi şekilde baltalayacak 

durumdayken, finans ve turizm konularında gelişim gösterebilmek adına 

Batı ile olan ilişkilerin hassasiyetle üzerinde durulmaktadır. İran ile 

yaşanan rekabet, Katar’a yönelik yaptırımlar ve Yemen’deki savaş, 2030 

hedefinin en önemli tehditleri durumunda olduğundan, Avrupalı ve ABD’li 

firmaların yapacakları yatırımlar çok büyük önem arz ediyor. Dünya petrol 
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fiyatındaki sert dalgalanmalar ve 2008’de yaşanan küresel ekonomik kriz, 

ekonomisi büyük ölçüde petrole dayalı olan Suudi Arabistan tarafından da 

sert şekilde hissedilmiştir. On yıllardır alışılagelen ham petrol ihraç ederek 

devasa ekonomik gelirler elde etme geleneğinin sonsuza dek sürmeyeceği 

ve gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesine yönelik kompakt bir plan olan 

2030 Vizyonu ortaya atılmıştır. Bu kapsamda ülkenin hac ve umre için 

gelen turist potansiyelinin arttırılmasının yanı sıra, turist çekebilecek yeni 

alanların oluşturulması da plana dâhil edilmiştir. Ülkeye alkollü içki sokma 

teşebbüsünün, zinanın, kadınların siyah abiye dışında bir kıyafet 

giymesinin, başlarının açık olmasının, sinemaların, namaz vaktinde 

sokakta veya herhangi bir mağazada bulunmanın, kadınların direksiyon 

başına geçmesinin, sevgililer günü kutlamanın hatta o gün kırmızı 

giyinmenin dahi çok sert şekilde cezalandırıldığı bir ülke için turizm 

merkezi olma hedefi çok iddialı olarak değerlendirilebilir. İşte bu yüzden 

Suudi Arabistan’ın devlet anlayışının ve toplumsal kuralların önemli bir 

değişim yaşaması 2030 Vizyonu’nun anahtarıdır.  

2. Suudi Arabistan’da Vizyon 2030 Işığında Turizmin Geleceği 

2.1. Turizmde Mevcut Durum 

Ortadoğu ülkelerinin genelinde çoğu zaman yaşanan iç karışıklıklar, 

komşularla olan sorunlar, uluslararası anlaşmazlıklar birçok ekonomik 

faaliyeti olumsuz etkilediği gibi turizm faaliyetlerinin de bu ülkelerde 

nispeten geri kalmasına yol açmıştır. Son yıllarda özellikle turistlerin 

güvenlik kaygılarının olmadığı ülkeler merak uyandırmaya başlamış, bu 

ülke yönetimleri tarafından da turizmin önemli bir döviz kaynağı 

olduğunun bilinciyle Ortadoğu ülkelerinde de turizm yatırımları artmaya 

başlamıştır (Kocalar,2016). 

Sharpley (2002:221) bazı Ortadoğu ülkelerinin turizm açısından 

dünyanın en az gelişmiş bölgelerinden birisi olduğunu, bu bölgelere 

yönelik tatil amaçlı seyahatlerin nadir olduğunu ve sıklıkla turizmin 

kültürel olarak istenmeyen ve ekonomik olarak da gereksiz görüldüğünü 

belirtmiştir (Sadi ve Henderson,2005). Bazı Ortadoğu ülkelerinde Batı 

tarzı turizm, İslam dini ve yaşam tarzı ile taban tabana zıt olarak 

görülmektedir (Henderson,2003). Bununla birlikte Mısır, Tunus, Cezayir, 

Fas gibi ülkeler Akdeniz’e kıyılarının bulunması sebebiyle tipik Akdeniz 

iklimine sahip bunun yanı sıra da kendilerine özgü kültürel ve tarihsel 

zenginliklerle turizm gelirlerini artırmaya çalışan destinasyonlardandır 

(Kocalar,2016). 

Suudi Arabistan da bir süredir bir turizm destinasyonu olabilmek için 

çeşitli hazırlıklar yapmaktadır. Bu hazırlıklardan bir tanesi de aile 

bireylerini ziyaret amaçlı seyahat edenler, hacılar ve iş için seyahat 

edenlerin haricinde turist olarak ülkeye gelmek isteyenlere de vize 

verilmesidir. (Shea,2017).Suudi Arabistan’da şu andaki turizm hareketleri; 
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hac ve umre, iş ve Körfez ülkelerinde gerçekleştirilen dinlenme turizmi 

olarak üç şekilde ele alınmaktadır (Kaymakçı,2012). Hac; imkanı olan tüm 

Müslümanların hayatlarında en az 1 kez Kurban Bayramı döneminde 

yapmaları emredilen Mekke’ye yapılan seyahatleri, Umre ise belirli bir 

tarihle sınırlı olmayan, kutsal şehir ve yerleri ziyareti de içeren bir ziyaret 

çeşididir (Hacıoğlu ve Saylan,2014). 

Suudi Arabistan sıcaklığı, tarihi ve kültürel mirası, doğal güzellikleri ve 

zengin deniz yaşamı ile muazzam bir turist potansiyeline sahiptir. Ancak 

çevresi güvenliğin her zaman sorun olduğu, politik olarak istikrarsız 

ülkeler tarafından kuşatılmış durumdadır. Güvenlik sorunu Suudi 

Arabistan’ın turizm rüyasını gerçekleştirilmesi için önündeki en büyük 

engellerden birisidir. (Alkhalisi ve Quest,2017). 

Ülkenin uluslararası düzeyde Müslüman olmayan ülkelere 

pazarlamasını yapmak; kültürel duyarlılık, güvenlik endişesi ve bölgede 

yaşanan genel istikrarsızlık gibi sebeplerle yoğunlaşan endişeler sebebiyle 

kolay değildir. Bununla birlikte İslam ve Batı dünyası arasındaki politik 

belirsizlikler, aradaki kuşkular da birçok potansiyel ziyaretçiyi olumsuz 

olarak etkilemektedir. Vize sınırlamaları bir dereceye kadar azaltılmış olsa 

da yabancı turistler için hala kolay değildir. Ancak yine de eşsiz kültürü ve 

doğası ile özellikle Avrupa, Amerika ve Japonya’daki yabancı turistlerin 

ilgisini çekme potansiyeli yüksek bir ülkedir (Sadi ve Henderson,2005). 

Yabancı turistler krallığı ziyaret ettiklerinde nasıl davranacakları 

konusunda bile bir belirsizlik yaşamaktadırlar. Suudi Arabistan’da yıllardır 

kıyafet ve cinsiyet ayrımcılığı konusunda sıkı İslami kurallar 

uygulanmaktadır. Ayrıca eğlence anlamında da ülke genelinde çok etkinlik 

bulunmamaktadır. Kamuya açık sinema ve tiyatrolar bu seneye dek yasak 

durumdaydı. Krallıkta düzenlenen ilk konsere ise sadece erkeklerin 

katılıma izin verilmişti. (Alkhalisi ve Quest,2017). Krallık tüm reformlara 

rağmen hala İslami kuralları sıkı bir şekilde uygulaması, davranış ve 

kıyafetlerde kurallar dayatması, eşcinsellik, evlilik dışı cinsel ilişki ve alkol 

bulundurmasıyla alakalı ciddi cezalarıyla ünlüdür (Morris,2017). 

Ancak bu durum yavaş yavaş değişmeye başlamıştır. Krallık daha fazla 

batılı turisti ülkelerine gelmeye ikna etmek için alkol yasağı gibi katı 

kuralları gevşetmeye de hazır olduğunu ilan etmiştir. Veliaht Prens 

Muhammed Bin Salman aşırı ideolojik yaklaşımları ortadan kaldırmaya ve 

daha ılımlı bir İslam’a geçmenin sözünü vermiştir. Kadınlara araç 

kullanma yasağı, stadyumlara giriş yasağı gibi bir takım kısaltmaların 

yumuşatıldığına dair işaretler de görülmeye başlanmıştır (Alkhalisi ve 

Quest,2017). 

Krallık her yıl Mekke’yi ziyaret eden milyonlarca Müslüman hacıyı 

ağırlamakla birlikte artık bütün dünyadaki turistleri de etkilemek 

istemektedir. Ülkenin petrole olan bağımlılığını azaltma planının 
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merkezinde turist çekmek bulunmaktadır. 2016 yılında 18 milyon olan 

yabancı turist sayısının 2030 yılında 30 milyona çekmek hedeflenmektedir 

(Alkhalisi ve Quest,2017). 

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi verilerine göre, turizm sektörü ve 

onun dolaylı etkileri 2016 yılında GSYİH’nin % 10.2’sini oluşturmaktadır. 

Bu rakam 9.1 olan Ortadoğu ortalamasının üzerindedir 

(Debusmann,2018). 

Turizm sektörünün istihdam yaratmasında kilit bir rol oynaması da 

beklenmektir. Özellikle 2020 yılına kadar turizm sektöründe istihdam 

edileceklerin sayısının % 50 artışla 1.2 milyona çıkartılması bunda önemli 

rol oynayacaktır (Debusmann,2018). 

Suudi Arabistan’da turizmin ülke ekonomisine katkısı Dünya Seyahat 

ve Turizm Konseyine göre şu şekildedir: 

Tablo 1: Suudi Arabistan Turizm Verileri 

2016 Yılı 
Dünya   

Ortalaması 

Ortadoğu 

Ortalaması 

S. Arabistan 

Ortalaması  

GSYİH’ya Doğrudan Katkı 19.1 Milyar $ 6.3 Milyar $ 21 Milyar $ 

GSYİH’ya Toplam Katkı 57.3 Milyar $ 17.5 Milyar $ 65.2 Milyar $ 

İstihdama Doğrudan Katkı 843.9 bin 181.3 bin 603.7 bin 

İstihdama Toplam Katkı 2.152.900 440.800 1.141.700 

Dış Turizm Geliri 7.6 Milyar $ 6.4 Milyar $ 11.5 Milyar $ 

Turizm Yatırımları 4.4 Milyar $ 3.8 Milyar $ 28.6 Milyar $ 

Kaynak: World Tourism Council,2017 

Terörist saldırılara, siyasi istikrarsızlıklara, salgın hastalıklara, doğal 

afetlere ve öngörülemeyen şoklara rağmen, Seyahat&Turizm sektörü 

2016'da direncini sürdürerek, %3,1'lik doğrudan GSYİH büyümesine 

katkıda bulunmuş ve sektörde 6 milyon net ek iş olanağı sağlamıştır. 

Toplamda, Seyahat & Turizm hareketleri, küresel ekonomide 7,6 trilyon 

ABD doları (küresel GSYİH'nın %10,2'si) ve 2016'da 292 milyon iş 

olanağı sunmuştur. Sektör, toplam küresel ihracatın %6,6'sını ve toplam 

küresel hizmet ihracatının yaklaşık %30'unu oluşturmuştur (WTC,2017). 

2.2. Vizyon 2030’da Turizm Hedefleri 

Suudi Arabistan’ı ziyaret eden yabancı turistlerin büyük çoğunluğunun 

hacılardan oluştuğu bir gerçektir. Hac ve Umreden oluşan inanç turizmi, 

sektörün ana gelir kalemlerinden birisini oluşturmaktadır. Suudi 
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Yönetimi’nin amacı ise turizm sektörünü yabancı ve yerli turistler için 

desteklemektir. Krallık önemli sayıda ilgi çekici arkeolojik yapıya, eşsiz 

plajlara, görkemli yapı ve binalara ve oldukça yeterli sayıda tatil 

destinasyonuna sahiptir. Dünya Turizm piyasasında en büyük 

oyunculardan birisi olmak için turizmi destekleme çalışmaları 

başlatılmıştır (Khan,2017). 

Yarattığı iş potansiyeli ile Suudi ekonomisinin ana dinamiklerinden 

birisi haline gelen turizm sektörünü güçlendirmek için Suudi Arabistan 8 

ana yatırımı hayata geçirmeye hazırlanmaktadır. Suudi Arabistan 

hükümeti bu projeler için bütçeden 2.64 milyar dolar ayırmıştır 

(Khan,2017). Bu 8 yatırımdan birisi de “2 Kutsal Caminin Korunması 

Programı” dır. Program altında faaliyete geçirilecek 79 projenin ana amacı; 

ulusal kültür ve mirası koruma altına almaktır. Diğer yatırımlardan bazıları 

ise “Uzun Ömürlü Suudi Arabistan Programı”, “Bir Müslüman 

Destinasyonu Olarak Krallık”, “Bütünleşmiş Turizm Destinasyonlarının 

Gelişimi” ve turizm projelerinin gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyulan 

finansmanı sağlayacak “Kafalah Program Yatırımı”dır (Khan,2017). 

2030 yılına kadar 1.2 milyon kişinin turizmde istihdam edileceği 

öngörülmektedir. Turizm sektörünün hükümet tarafından Krallığın 2030 

Vizyonu’ndaki ekonomik hedeflere ulaşabilmesi için anahtar rol 

üstleneceği düşünülmektedir. Seyahat ve turizm sektörü şu anda 900.000 

kişinin istihdam edildiği ve tamamı Suudi vatandaşlardan oluşan en büyük 

ikinci sektör konumundadır (Khan,2017). 

Turizm yatırımları, temel ve ikincil eko-turizm tesislerinin 

iyileştirilmesinin yanı sıra ekonomik gelir ve iş olanakları sağladığı için, 

genel olarak turizm gelişiminin odak noktası olarak görülmektedir. Bu 

noktadan hareketle, Suudi Arabistan Turizm ve Eski Eserler Komisyonu, 

turizmin gelişmesine yönelik ulusal stratejinin vizyon ve hedeflerine 

ulaşmadaki başarısı için turizm yatırımlarına mümkün olan tüm yollarla 

destek, rehberlik ve hizmetini genişletmiştir. 

Suudi Arabistan Krallığı tarafından oluşturulan Turizm Yatırım 

Stratejisi’ne göre hedef pazarlar; iç turizm pazarı, uluslararası Umre pazarı 

(Umre vize prosedürlerinin gevşetilmesi ve modernleştirilmesiyle 

yaratılan kayda değer potansiyele göre) ve ülkenin sosyal ve kültürel 

mirasına dayalı olarak özel yabancı niş pazarlardır. 

Turizm Yatırım Stratejisinin amaçları şunlardır (SaudiCommission of 

Tourism&Antiquity): 

 

 



581 
 

 Alt Hedeflere Ulaşarak Krallıkta Turizm Sektörünün Gelişimini 

Sağlamak 

- Ulusal gelire destek olmak 

- İstihdamı artırmak 

- Turizmin sürdürülebilir gelişimdeki rolünü artırmak 

-Turizmin yerel toplulukları sosyal ve ekonomik olarak geliştirmedeki 

rolünü artırmak 

-Turizm farkındalığını artırmak ve turizm kültürünün bütün vatandaşlar 

arasında dağılımını sağlamak. 

- Turizm eğitimini geliştirmek 

- Turizm kapasitesini tespit etmek. 

 Suudi Arabistan’a Daha Fazla Yabancı Turistin Dikkatini 

Çekmek 

- Farklı devlet kurumlarıyla işbirliği 

- Suudi turizm ürünleri için pazarlama ittifakı 

- Yeni turizm pazarlarının açılması 

- Suudi toplumunun gerçek imajını ortaya çıkarmak için medya 

araçlarının geliştirilmesi 

- Turizm ürün ve hizmetlerinin rekabetinin geliştirilmesi 

 Eko Turizmi Geliştirmek 

- Turizm arz ve talep arasında denge kurmak 

- Krallık içerisinde turizm yatırımlarını cesaretlendirmek 

- Küçük ölçekli turizm yatırımlarını cesaretlendirmek 

- Sınıflandırma kriterleri belirlemek ve kalite göstergelerini uygulamak 

- Suudi büyükelçiliklerinde turizm temsilciliklerinin kurulması 

- Turist vizesini kolaylaştırmak 

- Turistler ve vatandaşlar arasında konaklama ve ulaşım maliyetlerini 

eşitlemek 

- Krallıkta turizm cazibe unsurlarının kültürünü geliştirmek ve turizm 

eğitimini geliştirmek 

- Turizmin farklı alanlarında çalışanların kapasitelerini artırmak 

-Ülke  dışına seyahat eden turistlerin bir kısmını iç turizme çekebilmek. 
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Coğrafi açıdan bakıldığında ise iç turizm pazarının dışında, stratejik 

plan diğer Arap komşuları, diğer Müslüman ülkeler, dünya genelindeki 

Müslüman toplulukları ve ekoturizm, doğa temalı turizm, kültür turizmi, 

alışveriş turizmi, sağlık turizmi gibi uluslararası özel ilgiye dayalı niş 

pazarların hedef alınması gerektiği belirtilmiştir. 

Suudi Arabistan’da güçlü büyüme tahmini ve yatırım dalgasıyla turizm 

için olumlu bir görünüm bulunmaktadır. 2015 yılında 190 milyon SAR’lık 

toplam katkısı olan turizm sektörü, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’ya en yüksek 

katkı yapan ikinci sektör konumundadır. Yurtiçi turizmin hem dini hem de 

dinlenme turizmindeki büyümeyle birlikte 2020 yılına kadar yıllık 66 

milyon ziyaretçi sayısı gibi etkileyici bir rakama ulaşacağı tahmin 

edilmektedir. Turizm alanına yapılan yatırımların toplam ulusal yatırımlar 

içerisindeki payın 2016’da % 12.5’ten 2026 ‘da % 14.3’e yükseleceği 

öngörülmektedir (Colliers International,2017).Ekonomik sıkıntısı 

olmayan, zengin ülke 50 adet Kızıl Deniz adasını lüks tatil yerlerine 

dönüştürmeyi ve LasVegas’a rakip bir “eğlence şehri” nin kurulmasını 

planlamaktadır. 

Turizmin Gelişimini Sağlayacak Yatırımlar (Colliers 

International,2017) şu şekildedir: 

- Yeni Cidde Havaalanı ve Harameyn Hızlı Tren Hattı gibi ulaşım ağını 

geliştirmek için ana yatırımlar. 

- Yeni Medine Havaalanı ve hem Mekke’de hem de Medine’deki kutsal 

camilerin kapasitelerinin artırılması. 

- Otel ve tatil merkezlerinde önemli özel sektör yatırımları. 

- Parklar, çekim merkezleri, festivaller ve diğer rekreasyon faaliyetleri 

için önemli hükümet yatırımları. 

- Tarihi eserlerin korunması ve restorasyonu için yıllık 13 milyon 

dolarlık devlet yatırımları 

- Hac için Suudi Arabistan’a geleceklere 30 güne kadar bütün ülkede 

geçerli olacak “Umre Plus” vizesinin faaliyete geçirilmesi. 

- 30.000 Suudi vatandaşı için “Takamul” adı verilen program 

kapsamında turizm becerileri eğitiminin verilmesi. 

Bu iddialı planların tamamının tamamlandığında turizm, Suudi kültürü 

ve Suudi vatandaşları için yaşam kalitesinin yükselmesinin yanı sıra 

ekonomik çeşitliliğe ve yeni iş sahalarının oluşturulmasını sağlama 

potansiyeli yüksektir. 
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Sonuç 

Dünya üzerinde var olmuş teopolitik toplumlar arasında Suudi 

Arabistan kadar turizme uzak, fakat bir o kadar da yakın bir başkasını 

bulmak çok zordur. Başka ülke vatandaşlarını sadece göçmen ve dini 

ziyaretler için ülkesine kabul eden, yakın döneme kadar iş ziyaretlerinde 

dahi sayısız engeller çıkartan bir devletin, alternatif turizm yöntemlerini 

içinde barındıran bir destinasyona dönüşme hedefi çok ciddi bir dönüşümü 

zorunlu kılmaktadır. 

Suudi Arabistan hem İran’a karşı, hem de İran sayesinde Basra 

Körfezindeki hegemonyasını güçlendirebilmektedir. Bölgede bulunan 

küçük Arap monarşileri üzerinde siyasi ve ekonomik bir etki alanı 

oluşturarak çıkar maksimizasyonu amaçlanmakta ve İran ile alan 

mücadelesinde destek sağlanmaktadır. Fakat özellikle son dönemde Katar 

ile olan gerilim bu sistemi sarsmıştır. Daha ciddi bir durum Yemen’de 

görülmektedir. Güney komşusundaki iç savaşın Suudi Arabistan 

topraklarına taştığını söylemek yanlış olmayacaktır. Zira İran menşeli 

balistik füzelerin sürekli olarak Suudi Arabistan’ın iç kesimlerindeki 

önemli şehirlerini hedef alması, ülkenin en önemli endişe kaynaklarından 

birisi durumundadır. İlaveten finansal yatırımlar ve turizm gelirlerinin 

arttırılması hedefinin önündeki en önemli engellerden bir diğeri de Suudi 

Arabistan’ın mevcut dış politikasıdır.  

Suudi Arabistan’ın turizm hamlesi  ülke ekonomisinin petrole olan 

bağımlılığını azaltmayı hedeflemektedir. Düşen petrol fiyatları neticesinde 

bütçesinde ciddi açıklar veren Krallık’ta 2030 yılına kadar yılda 30 milyon 

turist çekmek ve 2020 yılına kadar da yıllık turizm gelirinin 47 milyar 

dolara çıkarılması hedeflenmektedir. Suudi Arabistan, bu hedefine 

ulaşmak için turistleri çekecek yatırımlara da başlamış durumdadır. Ayrıca 

katı İslami kurallarda da esneklikler görülmeye başlanmıştır. 

Bu politika değişikliklerinin, maddi imkanlarla oluşturulacak olan 

turizm yatırımlarının ülkeyi ziyaret eden turist sayısına ve turizm 

gelirlerine nasıl etki edeceği ise şimdiden büyük bir merak konusudur. 
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POTOMYA HAMİDİYE CAMİİNİN TAMİRİ VE 

MEDRESESİNİN İNŞAATI (1908) 

 

İbrahim SERBESTOĞLU & Abidin TEMİZER 

 

1. Osmanlı Devleti’nde Caminin İşlevi 

Osmanlı şehrinin çekirdeğini oluşturan mahalle birbirine kefil olan ve 

imamın da tüm mahalleliye kefil olduğu kişilerden oluşur. Mahallede 

caminin fonksiyonu ise mahallenin şehirdeki işleviyle paraleldir. Cami, 

mahallenin toplumsal merkezidir.1 Diğer bir ifadeyle genellikle mahalleler 

bir mescit etrafında şekillenirler.1 Burada özellikle yatsı namazlarında 

bulunmak mahalle sakinlerince tanınmak ve onları tanımak adına 

neredeyse bir zorunluluktur. Şahitlik bu tanınmışlık üzerine kurulmuştur. 

Bir olay çıktığında da imam soruşturmanın bir parçasıdır.1 İmamlar 

padişah beratı ile atanır ve mahallede devleti temsil ederler. Mahallenin 

düzeni, güvenliği, ikamet edenlerin başta dini vecibeleri olmak üzere diğer 

sorumluluklarını yerine getirmesi imamın görevidir. Yine bu bağlamda 

ölünün defnedilmesi, doğum kayıtlarının tutulması, nikâh kıyılması ve 

boşanma işlemleri imamların görevleri arasındadır. Klasik dönemde 

kadının görevlerin arasında yer alan bazı beledî hizmetlerden bir kısmı 

yine imam tarafından takip edilirdi. Mahallenin temizliği bunların başında 

gelirdi.1 

İmamların sayılan görevleri camilerin toplumda idari işlevini ortaya 

koymaktadır. Bunların yanında toplumun dinî bilgiler konusunda 

eğitilmesi için verilen cami dersleri önemlidir. Vaaz ve hutbelerdeki 

bilgilerle halkı irşat faaliyeti gerçekleşiyor, dinî bilgiler canlı tutuluyordu. 

Osmanlı şehrinin pazar kurulmasının yanında Cuma kılınur olması, 

hutbede padişahın isminin zikredilmesi din ü devletin bir yansımasıydı.1 

2. Potomya Camiinin Tamiri ve Medresesinin İnşaatı  

Lazistan Sancağı merkez kazasına bağlı Potomya mevkiinde tamir 

edilen Hamidiye Camii (Cami-i Kebir) ve yanında inşa edilecek 

medresenin inşaat masraflarının Hazine-i Hassa’dan karşılanmasına karar 

verilmiştir. Hendese-i Mülkiye-i Şahne mezunlarından Lazistan Sancağı 

mühendisi Ferid Efendi tarafından hazırlanan masraf ve keşif defterine 

göre 184.344 kuruş harcanacaktır. 

Yapılacak 

İşlemler 

Masraf 

(Kuruş) 

Cami-i Şerif’in inşaat masrafı 61.414,23 

Minarenin inşaat masrafı 12.019,48 

Medresenin inşaat masrafı 58.304,09 
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Gasılhane ve helaların inşaat masrafı 5.248,60 

Bahçe muhafaza duvarlarıyla istinat duvarları masrafı 28.998,48 

Şadırvan isalesi için su boruları 1.500,00 

Ara Toplam 167.484,89 

%3 masarıf-ı gayrı melhuz karşılığı 5.024,54 

Toplam 172.509,43 

Kısmen inşa olunan caminin henüz ödenmemiş borçları 5.000,00 

… 177.509,43 

 … 6.835,00 

Nihai Toplam 184.344,43 

Potomya Hamidiye Camii ve Medresesinin İnşaat Masrafı1 

3. Sonuç 

Camiler Osmanlı Devletinde sosyal, kültürel ve idari açıdan önemli 

işlevleri olan kurumlardı. Mahallenin merkezinde bulunması dolayısıyla 

toplumsal denetimle de görevliydiler. Muhtarlık teşkilatı ve modern 

şehirleşme ile imam ve cami eski fonksiyonunu kaybetse de toplumsal 

arena da itibarı devam etmiştir. Devlet yöneticileri din adamlarına ve dini 

mabetlere önem vermeye devam etmişlerdir. Potomya Büyük Camiinin 

tamir hikayesi de mabetlere verilen önemin bir göstergesidir. Halkın tamiri 

için topladığı paranın yetersiz kalması üzerine Hamidiye Camii olarak 

adlandırılıp, Sultan II. Abdülhamid tarafından tamir ettirilen camiye bir de 

medrese ilave edilerek, eğitim işlevlerine devamlılığı sağlanmıştır.  
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Ekler 

 

 

 
 

Ek 1: Potomya Hamidiye Camii ve Medresesinin Plan ve Çizimleri 

 

 

 

 
 

 
 

 

Ek 2: Potomya Hamidiye Camii ve Medresesinin Plan ve Çizimleri 
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TRABZON KALAFATALTI İSKELESİNİN İNŞAATI 

İbrahim SERBESTOĞLU 

 

1. Liman Kentlerinin Önem Kazanması 

Ticaretin gelişmesiyle birlikte zenginlik feodal toprak sahiplerinin 

ellerinden çıkıp tüccarların eline geçmiştir. Feodal düzenin zayıflamasıyla 

beraber ticari gücü ellerinde bulunduran tüccarlar artık kent ve ülkeler 

arasında ticaret yapmaya başlamıştır. Feodalizmin yerini alan ticari 

kapitalizm, kentlerin gelişmesinde önemli bir etken olmuştur. 

Kapitalizmin gelişmesiyle Avrupa devletleri ucuz hammadde bulabilmek 

için pazar arayışı içine girmişlerdir.1 

    19. yüzyılda ki meydana gelen bu değişim sürecini en fazla etkileyen 

faktörler tarım ve teknoloji alanında ki gelişmeler olmuştur. Özellikle 

teknolojik gelişmelerin etkisiyle ulaştırma faaliyetleri sürecin daha hızlı 

ilerlemesini sağlamıştır.1 Osmanlı kentlerinde daha yavaş yaşanan kentsel 

dönüşüm, liman kentlerinde kendisini daha çok belli etme imkânı 

bulmuştur.1 Ulaşım olanaklarının kolay olması ve hammadde ve pazar 

ilişkileri bakımından liman kentlerinin gelişimi önemlidir.1  

Liman kentlerinin önem kazanmasında etkili olan buharlı gemiler, 

Osmanlı limanlarına 1828’de girdi.1 Sanayi Devrimi’nin ardından yelkenli 

gemilerin yerini zamanla buharlı gemiler almaya başlamıştır. Eskilere göre 

daha hızlı olan bu gemiler ile birlikte deniz ticaretinin de önemi artmıştır. 

Bunun sonunda liman kentlerinin hinterlandı ile birlikte nüfuzu da 

artmıştır.1 Aynı zamanda bu buharlı gemiler bir yabancılaştırma aracı 

olarak görülmüştür. Limanlar arası ulaşımı sağlayan gemiler sadece 

Osmanlı sahilleri arasında gidip gelmiyor, Avrupa’nın önemli limanları ile 

olan bağı da güçlendiriyordu. 1830 yılından itibaren Osmanlı limanlarına 

yabancı vapurlar gelip gitmeye başlamıştır.1 Osmanlı liman kentlerinde 

yoğun bir şekilde faaliyet gösteren yabancı kumpanyalar, devlet 

yıkılıncaya kadar yaşanan olaylar ve ekonomik gelişmelerden 

etkilenmişlerdir.1 1840’lardan itibaren demiryollarının yapımıyla liman 

kentlerinin iç bölgelerle bağlantısı güçlenmiştir. Böylece uluslararası 

ticaretin etki alanı genişlemiştir.1  

2. Trabzon Kalafataltı İskelesinin Büyütülmesi Çalışmaları (1856) 

Kalafataltı iskelesinin büyütülmesine gerekçe olarak Trabzon’un hiçbir 

yerinde iskele bulunmadığı iddia ediliyordu. Yolcular ve askeri 

mühimmatların kenara taşınması için sandalların kullanıldığına dikkat 

çekiliyordu. Hatta sandalların dahi tam olarak karaya yanaşamaması 

nedeniyle hamallar insanları ve yolcuları arkalarında taşıyorlardı. Bu 

taşıma esnasında eşyaların suya düşmesinden dolayı büyük zararlar 
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doğuyordu. Söz konusu olumsuzlukların ortadan kaldırılması için 30 bin 

kuruş masrafla Kalafataltı’nda bir küçük iskele yaptırılmıştı. Ancak bu 

iskeleye dahi sandalların yanaşması bir hayli zordu. Bu nedenle iskelenin 

büyütülmesi zorunluluk olarak görülüyordu.1 Bu doğrultuda Kalafataltı 

iskelesinin boyu 10 arşın, genişliği 6 ve köşesi 3 arşın uzatılacaktı. 

Yüksekliğine de 4 arşınlık ekleme yapılacaktı. Yapılacak işlemler 

masrafları da aşağıdaki şekilde hesaplanmıştı: 

 

▪ Tahta Masrafı  : 15 x 500 = 7.500  

▪ Taban Ağacı  : 20 x 200 = 4.000 

▪ Defa Taban  : 16 x 200 = 3.200 

▪ Dökmelik Ağaç  : 7 x 200 = 1.400 

▪ Mıh   : 8 x 200 =1.600 

▪ Maranko, Kalafat  

       ustadiye  ve sairesi : 4.000 

▪ Yonma taş (Gerek döşe- 

       mesine ve etrafına usta- 

       diye ve sairesiyle) : 25 x 1.200 = 30.000 

▪ Kurşun (Batman)  : 22 x 100 = 2.200 

▪ Demir   : 8 x 1.000 = 8.000 

▪ İskelenin içinin dolması 

      (Arşın olarak)  : 16 x 300 = 4.800 

▪ Siyah barut  : 25 x 200 = 5.000 

▪ Kireç (Keyl)  : 3,5 x 2.000 = 7.000 

▪ Su küfesi   : 5 x 100 = 500 

▪ Balık yağı  : 5 x 200 = 1.000 

▪ Tulumba   : 300 x 2 = 600 

▪ Penbe   : 12 x 20 = 220(Doğrusu 240) 

▪ Çömlekçi çamuru  

  (kayık)   : 100 x 10 =1.000 

    Toplam    : 82.020 (Doğrusu 82.040) 

3. Sonuç 

Liman kentleri 19. yüzyıldan itibaren ulaşım ve haberleşmenin 

gelişmesine paralel olarak önem kazanmıştır. İç kesimlerle irtibatı 

sağlayan kara ve demir yollarıyla beslenen liman kentlerinin en büyük 

sorunlarından biri büyük gemilerin yanaşması bir tarafa küçük sandalların 

dahi yanaşmakta zorluk çektikleri iskeleleriydi. Osmanlı Devletinde 19. 

yüzyıl boyunca ticari açıdan gelişen, uluslararası kumpanyalara bağlı 

gemilerin sefer düzenlediği şehirlerden ya büyük liman yapılması ya da 

iskelelerin büyütülmesi için yapılan keşifler ve çizilen planlar İstanbul’a 

onay için gönderiliyordu. Bu doğrultuda Karadeniz kıyısında önemli bir 

liman kenti olan Trabzon’dan da büyük bir iskele için talepler arşiv 
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belgelerine yansıyordu. Sandalların yanaşamaması dolayısıyla zarar gören 

eşyalar, suya düşen yolcular öne çıkartılarak taleplere olumlu cevap 

alınmaya çalışılıyordu. Ancak genel itibariyle devletin içinde bulunduğu 

ekonomik sıkıntılar on binler hatta yüzbinlerle ifade edilen iskele/liman 

inşa taleplerinin reddedilmesine yol açmıştır. 
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Ekler 

 

 

 

Ek 1: Trabzon Kalafataltı İskelesinin Büyütülmesi Masrafları ve Planı 
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Ek.2: İskelenin Planı 
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OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE SARMAŞIK KAPLICASI 

 

Tuğrul ÖZCAN  &  Abidin TEMİZER 

1. Giriş 

Temizlik ve tedavi gibi maksatlarla mineral içerikleri zengin olan 

termal su kaynaklarından yararlanma fikri, kültürel değişimler ve tercihler 

doğrultusunda günümüze kadar ulaşan bir olgudur.1 Tarih boyunca bu 

kaynakların bahsedilen maksatlarla dünyanın hemen her yerinde 

kullanıldığı bilinmektedir. Bu kaynaklardan bilinçli bir şekilde faydalanma 

düşüncesi, Romalılara kadar uzanmaktadır.  

Romalılarda ağrılı, sızılı hastalar ile yaralıların termal su kaynaklarına 

girmesiyle kısa sürede iyileşeceklerine inanılmaktaydı. Aynı zamanda 

Romalıların gündelik yaşamında termal su kaynakları, temizlikle birlikte 

birer dinlenme aracı olarak da görülmekteydi. Bu sebeplerdir ki Romalılar, 

hâkimiyet sağladıkları çoğu yerde kaplıca bulunması durumunda 

bahsedilen amaçlar doğrultusunda tesisler kurmuşlardır. Tevrat’ta da Mısır 

başta olmak üzere Afrika’nın birçok yerinde ve Madagaskar adasında 

tedavi maksadıyla termal su kaynaklarının kullanıldığına dair bazı ifadeler 

geçmektedir.1 

Termal su kaynaklarından yararlanmaya yönelik tesis inşası, 

Selçuklular döneminde de vardı. Hatta Selçuklulardan kalma günümüzde 

ısınmak maksadıyla termal suların kullanıldığını gösteren birçok kalıntı 

mevcuttur. Aynı şekilde Osmanlılar döneminde de temizlik, ısınma, 

dinlenme ve tedavi gibi maksatlarla bu tür kaynaklardan istifade edildiği 

bilinmektedir. Sarmaşık kaplıcası da bu kabilden olanlardan biridir. Ilıca, 

Sarmaşık ve Kavraz adlarıyla da bilinen bu kaplıcanın M.Ö. 1. yüzyıldan 

bu yana kullanıldığına ve insanlar tarafından şifa kaynağı olarak 

görüldüğüne dair bazı kitaplarda bilgiler mevcuttur.1 

Kaplıcanın Sarmaşık adını nasıl aldığına dair bir efsanede şu bilgiler 

yer almaktadır: “…Eskiden adı Sarmaşık olan köyde yalnız yaşayan bir 

ihtiyar varmış. Bu ihtiyarın varı-yoğu bir keçi sürüsünden ibaretmiş. Bu 

yaşlı adam, keçilerini çevredeki çalı ve dikenlerle kaplı yamaçlara salar; 

tüm gününü orada onlarla geçirirmiş. Karlı bir kış günü, tamdan çıkardığı 

keçilerini, yaylıma salan yaşlı adam, akşam olduğu halde keçilerinin geri 

dönmediklerini görünce merakla onları aramaya koyulmuş. Civardaki 

bütün çalı diplerini, ormanları, dağları bayırları ve keçilerin gidebileceği 

her yeri aradığı halde hiçbirinin izine rastlamamış. İhtiyar, bir ümitle 

civardaki derenin kenarında gözüne kestirdiği ufak kuruluğu da aramak 

                                                           
 (Doç. Dr.); Ordu Üniversitesi Tarih Bölümü 
 (Doç. Dr.); Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Tarih Bölümü 
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istemiş. Burası çok sarp ve sık dikenlerle kaplı olduğu için keçilerinin 

burada olabileceğine ihtimal vermemişse de ormanın kenarındaki sazlar 

üzerinde bazı izler görerek büyük bir heyecanla sık çalıların arasına 

girmiş. Koruluğun çok kuytu olan bir yerinde, ağız kısmı sarmaşıklarla 

örtülü mağaraya benzer bir yerle karşılaşmış. İçerden sıcak bir esinti 

geldiğini fark eden ihtiyar, sarmaşıkları eliyle açarak mağaraya girmiş ve 

birden şaşırmış. Zira kaybolduğunu sandığı keçiler, gayet tatlı bir 

sıcaklıkla kaplı bu mağarada, duvarlardan sarkan yemyeşil otları yemekle 

meşgulmüşler. Nitekim bu olayın duyulması üzerine o dönemde bu sıcak 

sudan istifade edilmek istenmiş. Pont devrinden kaldığı tahmin edilen ve 

mağaranın içinde bulunan taş havuz tamir edilmiş, duvardaki yabancı 

otlar sıyrılmış, kaplıca mağarasının girişini engelleyen çalı ve dikenler 

kırılmış, buraya geliş-gidişi kolaylaştıracak yeni bir yol açılmış. Tüm 

bunlardan sonra çevre ahalisi, kaynağın bulunduğu yeri örten 

sarmaşıklardan ötürü buraya “Sarmaşık kaplıcası” adını vermiş. Bu isim 

daha sonra burada kurulan köy için kullanılagelmiş...”1  

Bahsedilen hususlar ile birlikte bu çalışmayla Sarmaşık kaplıcası 

üzerinden Osmanlı’dan günümüze termal su kaynaklarına dair bir 

değerlendirme yapılarak Ordu çevresi ile ilgili tarih ve coğrafya 

araştırmalarına bir katkı sağlanmak istenmiştir. Aynı zamanda bu kaplıca 

üzerinden termal su kaynaklarının kullanımına dair geçmiş ile günümüz 

arasındaki sürece dayalı oluşan değişim ortaya konulmaya çalışılmış; 

jeolojik, coğrafik ve tarihî açılardan bunların önemine dikkat çekilmiştir. 

2. Osmanlı’dan Cumhuriyet Dönemine Kadar Sarmaşık Kaplıcası 

Osmanlı arşiv belgelerinde ılıca ve kaplıca gibi adlarla zikredilen 

termal su kaynaklarına ülkenin hemen her tarafında rastlamak mümkündü. 

Osmanlı devlet kayıtlarından anlaşıldığı üzere Ordu civarında 

kullanılabilen iki kaplıca vardı. Bunlardan biri Habsamana’da1 diğeri ise 

Bolaman’daydı. Bu kaplıcalara dair bazı bilgiler aşağıdaki tabloda (Tablo 

1) belirtilmiştir:1    

Mevâki‘ ‘Âdedi 

Derece-i 

Harâret  

(C0) 

Mevâd-ı 

Muhtevi 
Tesîratı ve Mülâhazât 

Ordu kazâsının Bolaman 

nâhiyesinde Hazinedârzâ- 

delerin mutasarrıf olduğu 

arâzi üzerinde 

bulunmaktadır. 

1 450 - 500 Kükürt 

Cilt hastalıklarına ve Ro 

matizmaya iyi 

gelmektedir ve oldukça 

rağbet görmektedir. 

Ordu kasâbasına 12 sa‘ât 

mesâfede Habsamana na-

hiyesinde bulunmakla bir-

likte Cerik kaplıcası adıy-

la da bilinir. 

1 
370 -  

400 Karbon 

Cilt rahatsızlıklarına ve 

romatizmaya iyi gemek-

tedir. Ancak ulaşımı zor 

ve sapa bir yerde 

kaldığından bu kaplıca 
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fazla rağbet 

görmemektedir. 

Tablo 1: Ordu Kazası Dahlinde Bulunan Kaplıcalar (1907) 

Orman, Maden ve Ziraat Nezareti İstatistik İdaresi’nin hazırlamış 

olduğu 1907 yılına ait bir raporda eskiden beri Sarmaşık kaplıcasının, 

romatizma ve cilt hastalıklarının tedavisi için kullanılan bir merkez 

olduğuna dair bazı bilgilere yer verilmiştir. Raporda bu kaplıcanın 

bulunduğu arazinin Haznedarzadelerin tasarrufu altında olduğuna dikkat 

çekilmiştir.1  

Fatsa’da belediye reisliği yapmış olan Ahmet Cevat Güvenkaya’nın 

1950’li yıllarda kaleme aldığı Fatsa’nın Tarihçesine Dair Notlar başlıklı 

hatıratında söz konusu kaplıcanın, Bolaman nahiyesine bağlı Sarmaşık 

mıntıkasında bulunduğu belirtilmiş ve ayrıca kaplıcaya dair şu bilgilere yer 

verilmiştir: “Kasabaya takriben 10 kilometre mesafede bulunan Sarmaşık 

köyünün civar vilayetlerde suyu şöhret kazanmış bir ılıcası vardır. Bu 

ılıcanın suyu senenin her mevsiminde 50 0C’lik bir hararetle akmaktadır. 

Suyun hararetine tahammül oldukça güçtür. Günlük yaklaşık 100 ton 

aktığı hesap edilen bu kaynak suyunun kimyevi tahlili neticesinde çelik ve 

kükürtlü olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu su, kas ağrılarına, romatizmaya 

ve cilt rahatsızlıklarına oldukça iyi gelmektedir. Bu yüzden söz konusu 

kaynak şifalı bir su olarak nitelendirilmektedir.”1  

Sarmaşık kaplıcasının temizliği, bakımı ve kullanım şekli ile ilgili 

neredeyse her dönem bazı ciddi sorunlarla karşılaşılmıştır. Canik sancağını 

teftişe giden Ali Rıza Paşa’nın 1860 başlarında hazırladığı bir rapora göre 

Sarmaşık kaplıcasının bakımı ve temizliği hayırseverler tarafından 

yapılmaktaydı.1 Döneme ait bir arşiv belgesinden anlaşıldığı üzere oldukça 

bakımsız ve pis olan bu kaplıcanın, daha iyi hizmet vermesini sağlamak 

maksadıyla gereken tadilatın yapılması için Babıâli tarafından Ünye 

Kaymakamı Mustafa Bey’e bir talimat verilmiştir. Mustafa Bey, söz 

konusu kaplıcanın ıslahı için gereken kaynağı sağlamak üzere bölgenin 

ileri gelenlerinden yardım talep etmiştir. Bunun üzerine Hazinedarzade 

Süleyman Bey ile bir kısım bölge ahalisi, Sarmaşık kaplıcasının tadilatı 

için ayni ve nakdi yardımlarda bulunmuşlardır.1  

Orman, Maden ve Ziraat Nezareti bünyesinde faaliyet gösteren 

İstatistik İdaresi’nin 1323 Senesi Maden İstatistiği başlıklı verilerine göre; 

ulaşımının zor ve tesisinin merkezî bir yerde bulunmamasına rağmen 

Sarmaşık kaplıcası, suyunun birçok hastalığa iyi gelmesinden dolayı yılın 

her vaktinde ziyaretçilerin ilgisini çekmekteydi.1 Fatsa’ya yaklaşık üç 

saatlik bir mesafede bulunmasına rağmen Samsun ile Ordu arasında tek 

olan bu kaplıcaya mevsiminde uzak yerlerden birçok insan gelmekte, 
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haftalarca burada çeşitli kürler denemekteydiler.1 12 Nisan 1906 tarihli bir 

arşiv belgesinden Göreme Kaymakamı Hüseyin Avni Efendi’nin uzun 

zamandır mustarip olduğu romatizma hastalığının tedavisi için özellikle 

Sarmaşık kaplıcasına gittiği ve burada bir müddet kaldıktan sonra şifa 

bularak görev yerine döndüğü anlaşılmaktadır.1  

3. Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze Sarmaşık Kaplıcası 

Ordu vilayetinin maden bakımından oldukça zengin olduğunu düşünen 

Vali Ali Kemal Bey’e göre 1929’da Bolaman nahiyesinde bulunan 

kaplıcanın hali içler acısıydı ve burası metruk ve bakımsız bir durumdaydı. 

Kaplıcanın bu halini o, Sivas’ın eski valilerinden birinin “Şekl-i 

istimallerine bakıldığında hemen hemen tüm kaplıcalarımız birer manda 

gölü gibi.” sözüyle izaha çalışan Ali Kemal Bey’in Sarmaşık kaplıcasıyla 

ilgili düşünceleri ise özetle şöyleydi: “Bu kaplıcayı ilmî, fenni ve asrî bir 

hale getirmek benim için bir gaye oldu. Fakat kaplıcanın bulunduğu mevki 

hükümete ait olmadığından oraya yol yapmak ve para sarf etmek 

neredeyse imkânsızdır. Kaplıca arazisiyle alakadar olanlardan Meclis-i 

Umumi azasından Kalfazade Rıfat ile Haznedarzade Avukat İbrahim 

Beyler ile Bolaman eşrafından Mehmed ve Halil Beylere müracaat ettim. 

Kaplıcadan umumun istifasını temin etmek ve saire gibi tesisat yapılmak 

üzere orada mutasarrıf oldukları araziyi hükümete bağışlamaları 

ricasında bulundum. Buna ilk razı gelen Rıfat Bey oldu. Bunun birlikte 

diğerleri de arazilerini ferağ edeceklerini bizzat huzurumda beyan ettiler. 

Henüz ferağ muamelesi yapılmadıysa da derdesti el-ândır. Mezkûr kaplıca 

için bütçeye tahsisat vazedilecek olursa köy kanununa tevfikan kale 

mevkiinden1 kaplıcaya kadar yol açılabilir. Otel ve sair mebani kabul 

edeceğimiz tahsisat ile inşa ettirilerek böylelikle halkın sıhhatine hadim bir 

müessese vücuda getirilmiş olur. Bu hususiyet bölgenin menfaati için 

ecldendir.”1  

Dönemin Ordu Valisi Ali Kemal Bey’in çabasına rağmen yerine atanan 

Tahsin Bey’in emri üzerine Hıfzısıhha Kanunu uyarınca sıhhi ve fenni 

şartlara uygun bir tesis bulunmaması gerekçesiyle Sarmaşık kaplıcası 

1931’de mühürlenerek hizmetten alıkonulmuştur. Kaplıcanın giriş kapısı 

vali beyin talimatı üzerine örülerek duvar haline getirilmiştir. Buna rağmen 

Bolaman ile Fatsa’ya uzak kalması ve bu yüzden kontrolünün güçlüğü 

münasebetiyle bahsi geçen kaplıca, açılan başka bir giriş sayesinde 

kullanılmaya devam etmiştir. Sıtkı Çelebi, hatıralara dayalı olarak kaleme 

aldığı eserinde konuya dair şu ifadelere yer vermiştir: “Yeni bir şey 

yapmadan / getirmeden eski bir şeyi kaldırmak doğru değildir. Hâlbuki 

halk asırlık geleneklere uyarak mevsiminde hastalarını buraya getiriyor, 

birçok zahmet ve masrafa katlanıyor, tabiatın bu nimetinden büyük 

faydalar görüyordu. Ayrıca kaplıcanın yakınında çok lezzetli bir maden 

suyunun da bulunması burayı daha cazip ve değerli hale getiriyor.”1  
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Fatsa eşrafından eczacı Fehmi Akar’ın fotoğraf arşivinden temin 

ettiğimiz aşağıdaki fotoğraf (Fotoğraf 1), Sarmaşık kaplıcasının 

Cumhuriyet dönemindeki genel durumunu yansıtması açısından 

önemlidir:1 

 

Fotoğraf 1: Sarmaşık Ilıca Kaplıcası 

Ahmet Cevat Güvenkaya notlarında, yoğun ilgiden dolayı 1950’li 

yıllara doğru Sarmaşık kaplıcasına üç özel küvet konulduğundan ve 

kaplıcadaki banyo sayılarının arttırıldığından ve asri hale getirilmeye 

çalışıldığından bahseder. Ona göre yapılan her türlü değişikliğe ve yeniliğe 

rağmen bu kaplıca; ulaşım, kapasite ve sıhhi şartlar açısından kayda değer 

bir gelişme gösterememiştir.”1 Nitekim 2000’li yılların başları itibarıyla 

söz konusu kaplıcayı hem fiziki hem de sıhhi şartlarını iyileştirerek 

faaliyete geçirmek üzere bir proje gündeme getirilmiştir. Bunun sayesinde 

Sarmaşık mevkiinde yol, altyapı ve imar faaliyetleri dâhilinde bazı 

faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Buna rağmen ancak 2010’lu yıllarda 

kaplıca, turizm açısından yatırımcıların dikkatini çekecek bir hale 

getirilmiştir.  

Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 2014 yılına dair kurumsal 

raporunda vilayet genelinde jeotermal yer altı su rezervi olarak yalnızca 

Sarmaşık kaplıcasının varlığından bahsedilmektedir.1 Yaklaşık yüz yıl 

önce arşiv belgelerinde Habsamana’da da varlığından bahsedilen jeotermal 

su kaynağının günümüz itibarıyla kuruması / yok olması Sarmaşık 

kaplıcasına olan ilgiyi ve onun önemini artırmıştır.  

Ordu’ya bağlı ilçelerde yapılan kurultaylarda zaman zaman 

akademisyenler, siyasetçiler ve bazı sivil toplum örgütleri tarafından 

Sarmaşık kaplıcasının termal su kaynakları kapsamında önemine 
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değinilerek buranın ülke turizmine kazandırılması için yoğun çaba sarf 

edilmektedir. Bu çabaların sayesinde yerel otoriteler de Sarmaşık civarını 

ihmal etmemişlerdir. Fatsa Belediyesi’nin Kırsal Hizmetler 

Müdürlüğü’nün yol genişletme faaliyetlerine dair yerel bir gazetenin 25 

Haziran 2018 tarihli “Ilıca Sarmaşık-Fatsa Ulaşımı Yapılan Çalışmalarla 

Artık Daha Kolay” başlıklı haberine göre; Sarmaşık mevkiinden Bolaman-

Perşembe otoyoluna bağlanan güzergâhta bazı çalışmalar yapılmıştır. Bu 

haber gazeteye şöyle yansımıştır: “... Sarmaşık - Bolaman - Perşembe 

otoyolu bağlantısında yapılan yol düzenleme çalışmaları sayesinde 

vatandaşlar, Fatsa merkezine daha çabuk ulaşma imkânına kavuşmuş 

oldular...”1  

İHA’nın 7 Şubat 2018 tarihli “Sarmaşık Kaplıcası Yeniden Hayata 

Geçiyor” başlıklı haberine göre eskisi yıkılarak yeniden projelendirilerek 

yapımına başlanan ve dört yıldızlı olması planlanan Sarmaşık Kaplıcası 

Termal Oteli’nin temeli, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver 

Yılmaz, Fatsa Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan ile Fatsa Kaymakamı 

Mehmet Yapıcı, daire amirleri, bazı STK ve siyasi parti temsilcileri ve 

halkın katıldığı törenle atılmıştır. Tesisin işletme sahibi Şenel Duran tören 

esnasında “Otelimiz dört yıldızlı olacak şekilde hizmet verecek. Tesisiste 

80 oda, biri baylara ve biri de bayanlara mahsus olmak üzere iki termal 

termal havuz yer alacaktır. Bunun dışında burada bir de çok amaçlı yüzme 

havuzu bulunacaktır. Maliyeti yaklaşık 17 milyon TL olacak olan proje, 12 

ay gibi kısa süre içinde tamamlanarak ve tesise dönüşecektir.” şeklinde bir 

açıklama yapmıştır.1 

Fatsa eşrafından Fahri Özcan: “Zaman zaman gittiğimiz, bu kaplıca 

sadece turizme dayalı ekonomik bir kazanç kapısı olarak görülmemelidir. 

Bu kaplıca söz konusu mıntıkanın tarihle irtibatını sağlayan ortak bir 

mirastır ve de kaplıcanın bulunduğu mıntıka onun ismiyle müsemmadır. 

Burada ortak bir hafızanın oluşmasında bu kaplıcanın payı tartışılmaz 

derecede büyüktür. Bu yüzden bu kaplıca ayakta tutulmalıdır.” şeklinde 

ifadeleriyle bir nevi bölge ahalisinin düşüncesini seslendirmek istemiştir.1 

4. Sonuç 

Yapılan bu araştırma göstermiştir ki Sarmaşık kaplıcası tarihin hemen 

her döneminde ziyaretçilerden yoğun ilgi görmesine rağmen çoğu zaman 

merkezî ve mahalli idarelerin müdahalesinden ve kontrolünden uzak 

kalmıştır. Gerek Osmanlı gerekse Cumhuriyet dönemlerinde üst düzey 

devlet adamlarının Sarmaşık kaplıcasına dair ilgileri ve katkıları, burada 

sıhhi şartlara dikkat edilmesi konulu yazılı direktifleri ile sınırlı kalmıştır. 

Bu direktiflere rağmen çoğu zaman Sarmaşık kaplıcası, mutat şekilde 

faaliyetlerine devam etmiştir. Osmanlı resmî kayıtlarında ve birçok eserde 

varlığından bahsedilen Sarmaşık kaplıcasının Cumhuriyet tarihinde bile 
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kalıcı bir tesise dönüştürülememiş olması ve rağbet görmeyen bir yer 

olarak hatırda kalması aslında sorgulanması gereken bir konudur.  

Sarmaşık kaplıcasının kalıcı ve modern bir tesise dönüştürülmesi, 

buranın hem tarihle olan bağlantısını devamını hem de yörenin 

kalkınmasını sağlayacak esaslı bir yatırım olacaktır. Aynı zamanda bu 

durum, Şarmaşık’ın tarihî bir nitelik kazanmış olan bu coğrafi ve jeolojik 

özelliğinin korunmasına büyük oranda katkı sağlayacaktır. Bu sebeple 

akademisyenlerin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin, 

siyasetçilerin ve bölgeyle ilgilenen yatırımcıların katıldığı toplantılarda ve 

ortamlarda kaplıcanın ülke turizmine kazandırılması konusunda 

oluşturulacak farkındalık, Ordu çevresinde tek kalan bu kaplıcayı 

Habsamana’daki örneğinin uğradığı akıbetin benzerinden koruyacaktır. 

Tarih, kültür, coğrafya ve jeoloji açısından geçmişten günümüze ulaşan bu 

değerin korunması aslında toplumsal bir sorumluluk meselesidir. 
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TOKAT MİLLETVEKİLİ ALİ GALİP PEKEL’İN KÖY VE 

KÖYLÜYE İLİŞKİN SÖYLEMLERİ 

 

Sevilay ÖZER 

1. Giriş 

1890 yılında Gümülcine’de doğan Ali Galip Pekel, mülkiye mektebi 

mezunudur. Edirne’de maiyet memuru olarak, Dimetoka, Kavaklı ve 

Malkara’da kaymakam olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda Garbi 

Trakya Cemiyeti kurucu üyesi olan Pekel, mülkiye müfettişi olarak görev 

yaptığı gibi Cebelibereket, Trabzon ve Yozgat valiliklerinin yanı sıra nüfus 

işleri umum müdürlüğü görevlerinde de bulunmuştur. V, VI, VII ve VIII. 

dönemlerde Tokat milletvekili olarak görev yapan Ali Galip Pekel (TBMM 

Albümü (TBMM Albümü 2010:503), 13.03.1949 tarihinde vefat etmiştir. 

(BCA, 30.10.00/77.509.3)  

2. Köy İdaresine İlişkin Görüşü 

Tokat Milletvekili Ali Galip Pekel, CHP Genel Sekreteri Memduh 

Şevket Esandal’a vermiş olduğu bir söz üzerine Türkiye’de idare 

mekanizmasının eksik ve aksayan tarafları ile bunların nasıl düzeltileceği 

hususunda bir rapor hazırlar ve söz konusu bu raporu 2.11.1943 tarihinde 

CHP Genel Sekreteri Memduh Şevket Esandal’a sunar. Pekel idare 

makinesi meselesinin uzun yıllardan beri kafasını meşgul ettiğini bu 

nedenle hadiseleri, gördüklerini tekrar tekrar inceledikçe idare makinesinin 

zayıf olduğu kanaatine vardığını belirtir. Ayrıca raporda bahsettiği idare 

makinesinin merkez idaresi olmayıp, vilayetlerdeki idare makinesi 

olduğunun özellikle altını çizer. Söz konusu raporu hazırlarken amacının 

idare makinesinin zayıf ve eksik taraflarını göstererek daha iyi işlemesi 

için çareler aramak olduğunu da dile getirir.  

Ali Galip Pekel, sunduğu raporunda, köy idarelerinin iyi işlemediğini 

söyleyerek eleştirir. Köy idaresi için getirdiği öneriler ise şöyledir; Köyde 

bir kuruştan bir liraya kadar ceza verme yetkisi bulunmaktadır. Bu meblağ 

köyün önemli işlerini görmek için yeterli değildir, bu nedenle cezalar bir 

liradan elli liraya kadar çıkarılmalıdır. İhtiyar meclislerinin para tahsilini 

taşıyan kararlarını vali, kaymakam veya nahiye müdürü 

uygulayabilmektedir. Oysa bu yetki köy idaresine de verilmelidir. 

Özellikle salma açısından genel idare elemanlarının köylere müdahale 

etmesinin önü kesilmelidir. Köy idaresinin istimlak sistemi gözden 

geçirilmelidir. İhtiyar meclisinin kararlarından köylünün faydasına 

olmayanlarını kaymakam bozabilir. Başka kararlara halkın ya da idarenin 

itiraz hakkı yoktur. Bu kararlara kaza idare heyetlerinde tetkik edilmek 

                                                           
 (Doç. Dr.); Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi FEF, Tarih Bölümü, Burdur 
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üzere ilgili köylüye itiraz hakkı verilmesi lazımdır. Köylüler bütçe 

yapmaya mecbur tutulmalı, söz konusu bütçeler kaza idare heyetince 

incelendikten sonra kaymakamlarca onaylanmalıdır. Köylerde köy 

encümeni oluşturmak gereklidir. Köy kanununun ihtiyaca cevap vermeyen 

noktalarından biri çiftçi mallarını korumaya ait kısımlardır. Çiftçi mallarını 

koruma kanunu çıkarılmış ise de bu kanunun ihtiyaca cevap vermekten 

uzak olduğu bilinmelidir.  

 Köy idaresinin yetkileri oldukça geniş olmasına rağmen en kötü işleyen 

idare durumundadır. Memleket nüfusunun dörtte üçünü tutan ve sahasının 

onda dokuzunu dolduran köylerde idare iyi işlememektedir. Ali Galip, 

genel idarenin her köyde bir teşkilat yapamadığını, köylerde en etkili 

teşkilatın jandarma karakolu olduğunu dile getirir. Onun görüşüne göre, 

devlet namına köye uğrayan jandarma ile tahsildardır. Köylü bu nedenle 

kendi dünyasında, kendi adetleri ve görenekleri doğrultusunda yaşam 

sürer. Öyle ki kendi içindeki anlaşmazlıkları bile kendi örf ve teamüller ile 

çözerler. Muhtar ve ihtiyar heyeti köyün ileri gelenlerinden ise sorunların 

çözümünde rol oynarlar yok onlar da gelişi güzel seçilmişler ise işte o 

zaman devreye köydeki ağa o da yoksa civarda bulunan nüfuzlu ağa 

girerek sorunu çözer. Bu noktada köy muhtarının iyi ve nüfuzlu adam 

olması önemlidir. Ancak genel idare memurlarının muhtar ve azalara karşı 

gösterdikleri tavır nedeniyle köylerin çoğunda doğru kişiler muhtar 

olmaktan çekinirler. Genel idarenin en küçük memurlarından olan tahsildar 

ve jandarma muhtara hak ettiği mevkii vermez.  

Pekel, köylerde vazifesini bilen işleri layıkıyla yerine getirebilecek bir 

köy idaresi kurulmadıkça köyleri iyi idare etmenin mümkün olmadığını 

söyler. Belirtilen hususların dikkate alınmasıyla ancak köylerin huzura 

kavuşacağını, köylünün can, mal, ırz, namus güvenliği sağlanınca kendi 

işine odaklanacağını, çalışarak refaha kavuşacağını dile getirir. Bundan 

dolayı köy idarelerini iyi işler hale getirmek gereklidir. Kasaba ve şehirde 

belediye reisi ne ise köylerde de muhtar odur diyen Pekel, muhtarların 

önemine vurgu yapar. Ancak genel idare, belediye memurları nazarında ise 

bu öneminden uzak muamale gördüğünü söyler. Bunun için muhtarlığı ve 

azalığı hak ettiği itibarı kazandırmak gereklidir. Bu bakımdan muhtarlık 

vazifesi yapacak kişilerin iyi yetiştirilmesi ve kabiliyetli olması önemlidir. 

Ali Galip Pekel bu noktada şöyle bir öneri sunar: Muhtarlık seçimlerini altı 

ay önceden yapıp bu altı ay zarfında muhtarlar ve hatta azalar kursa tabi 

tutulabilir, hatta arada da olgunluk kurslarına katılmaları sağlanabilir. Bu 

şekilde üç dört seçim devresi geçirilirse köylüler arasında da birçok 

elemanın kendiliğinden yetişeceğini söyler. Bu kursların zamanlamasının 

da önemli olduğunu zira muhtarların iyi çiftçiler olup işlerinin ihmal 

edilmemesinin gerektiği üzerinde durur. Köy korucularını da terhis edilmiş 

jandarmalardan, bunlardan bulunamamışsa köyde terhis edilmiş 

erbaşlardan yapmanın doğru olacağını birkaç aylık kurstan sonra bunları 
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düzenli bir zabıta kuvveti haline koymanın yerinde olacağını belirtir (BCA, 

490.1.00/571.2272.1). 

3. Köy Okullarına İlişkin Görüşü 

Tokat Milletvekili Ali Galip Pekel, Kayseri ve Niğde ilinin tüm köy ve 

mahalle muhtarları, parti ocak başkanları ile yaptığı görüşme ve köylerin 

ve mahallelerin şikâyet ve dertlerini dinledikten sonra bir rapor hazırlar.  

12 Ağustos 1946 tarihli “Halkı İdareden ve Partiden Soğutan ve Acilen 

İzalesi Lazım Gelen Amiller Hakkında” başlıklı raporunu CHP Grup İdare 

Kurulu Başkanlığı’na sunar. On altı sayfadan oluşan raporunda farklı 

sorunlara değinir (BCA, 30.01.00/42.249.13, Üzen ve Özcan 2017:43-66). 

Bu sorunlardan biri de köylerde mektep işleridir. Ali Galip Pekel 

raporunda okul istemeyen, çocuğunu okutmaktan kaçan tek bir köylüye 

bile rastlamadığını dile getirdikten sonra, köylülerin şikâyetlerini şöyle 

sıralamıştır; 

1- Şehir ve kasabaların mekteplerini il özel idaresi yaptığı halde köy 

okulları neden köylüye yaptırılıyor. Şehir ve kasabalılarda o halde 

okullarını kendileri yapmalıdırlar.  

2- Köylere lüks okullar değil ihtiyaçlarını karşılayacak okullar 

yapılmalıdır. Okul, işlik, ve öğretmen binalarının masrafını karşılamak için 

neden köylü tek geçim vasıtası olan öküzlerini, çift aletlerini ve tarlalarını 

satmak zorunda kalıyor, neden bankalara borçlanıyor? 

3- Neden bir köye ayrı ayrı ellişer kişilik binalar yaptırılıyor? Köy 

çocuklarını okutmak için bir bina neden kâfi görülmüyor, hem de her biri 

için ayrı ayrı işlikler inşa ettiriliyor? 

4- Öğretmen evleri neden birden ve ayrı ayrı yaptırılıyor. Köylü toprak 

evlerde otururken, köylüden gücünün yetmeyeceği kasabalı evler gibi evler 

yapması isteniyor. Devlet kereste, kiremit, cam, kilit gibi paralı kısımları 

verdiği takdirde köylüler olarak ellerindeki vasıtalarla çalışıp, güçlerinin 

yettiği oranda  zaten devlete  para yardımı yapacaklarını dile getiriyorlar.  

5- Öğretmenlerin her biri için köyün en verimli topraklarından 100 

dönüm tarla aldırılıyor. Köyün en kıymetli topraklarının öğretmenlere 

verilmesi karşısında köylü sıkıntıya düşüyor, öyle ki geçimini 

sağlayamayanlardan köyü terk etmek durumunda kalanlar bile oluyor. 

Öğretmenlerin bu toprakları işleteceklerinin garantisi yok, ya kiraya 

verecek ye da boş kalacak. Öğretmenlere toprak verilsin fakat köyün en 

verimli toprakları değil, orta derecede verimli topraklardan verilsin. 

6- Büyük emek verilerek ve paralar harcanarak yapılan okul ve evler 

boş duruyor. Öğretmen verilmediği için bu binalar yıkılmaya başlıyor, 

topraklar da işlenmiyor. 
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7- Okul, işlik ve öğretmen evi için köylü Ziraat Bankasına borçlanmak 

durumunda kalıyor. Ayrıca inşaat ve tarla paralarının kullanımında zaman 

zaman suiistimaller oluyor ve bunlar önlenemiyor. 

Ali Galip Pekel köylülerin dile getirdiği bu şikâyetler karşısında çözüm 

önerileri getirmiştir. Bu öneriler ise şöyledir: 

1- Milli Eğitim Bakanlığı köylerde elli çocuk için ayrı okul ve işlik 

yerine köyün ihtiyacını karşılayacak şekilde tek bir bina yapmalıdır. 

İşlikleri öğretmenler ortak kullanmalı, ihtiyaç dâhilinde ileriki yıllarda 

genişletilmelidir. Öğretmen evleri köydeki diğer evlerle aynı malzemeden 

ve en ucuz inşa tarzına göre inşa edilmelidir.  Aynı tip bina yapımından 

vazgeçilmeli, zaruriyet durumunda kerpiçte kullanılmalıdır. İş ve emek 

köylüden alınmalı ancak para hususunda köylüden gücünün yettiği oranda 

ve köylüyü borca sokmayacak miktar alınmalıdır. Köylünün yetemediği 

yerde hem devlet hem de özel idare bütçelerinden yardım alınmalıdır. 

Kereste, cam, menteşe gibi paralı malzemeler devlet tarafından 

verilmelidir, inşaatta lüksten kaçınılmalı köylü tipi inşaat yapılmalıdır 

(BCA, 30.01.00/42.249.13).  

Ali Galip Pekel, 3803, 4274 ve 4459 Sayılı Kanunların köy okulu, 

öğretmen ve sağlık memuru evleri inşa ettirilmesi ile ilgili maddelerin 

değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısının görüşmelerinde konuya ilişkin 

görüşünü şöyle aktarır: “..Evet; eski mükellefiyete nazaran bu kanun daha 

hafif mükellefiyetler koyuyor. Çünkü eski mükellefiyette bütün inşa 

masrafları da köylünün üzerine yükleniyordu. Bu sefer hiç olmazsa para 

kısmı onlardan alınıyor. Şüphesiz bugün hâlâ mer’i olan hükümlere 

nazaran köylüler için bir hafiflik olmaktadır, ama tamamıyla haksızlığı 

ortadan kaldırmamaktadır. Eğer mektep inşaları, söylediğimiz evlerin inşa 

masraflarını ve külfetlerini mahallerine bırakacaksak adalet icabı 

hepsinde de bırakmak lazımdır. Yalnız memleketin nüfusunun dörtte üçünü 

teşkil eden köylü üzerine o külfeti yükleyip de dörtte birini bunun dışına 

bırakmak iyi olmayan bir şeydir, adaletle telifi kabil olmayan bir 

şeydir.”(TBMM TD, 21.5.1948: 430) 

2- Öğretmenlere verilecek toprak miktarı ve yerleri,  köy muhtarı, 

ihtiyar heyeti ve kaymakam belirlemeli ya da velilerin takdirine 

bırakılmalıdır.  

3- Öğretmenlere, maarif müfettişlerine, köy enstitüsü müdürlerine 

verilmiş olan yetkiler kaymakam ve valilere de verilmelidir. Çünkü tüm 

idareciler Milli Eğitim Bakanlığı’nın idare şeklinden şikâyetçidirler.  

4- Şehir ve kasaba okul inşa ve tamir işleri de köylerde olduğu gibi şehir 

ve kasaba halkına bırakılmalıdır. Bu sayede özel idare bütçelerinden 

tasarruf edilen paralar ilkokullarda ihtiyaç durulan yerlere harcanmalıdır.  
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5- Her köye kendi köyünden öğretmen atama sistemi yeniden gözden 

geçirilmelidir.  

6- Köylerde binaların yapımı yüzünden bankalara borçlandırılmış 

köylülerin borçları umumi bütçeden ödenmelidir.  

7- Köy Enstitülerinden mezun olan öğretmenlerin köylüye karşı şımarık 

tavır ve hareketleri sonlandırılmalıdır.  

8- Suiistimallerin önüne geçilmelidir. 

9- Binaları yapılan köylere vakit kaybetmeksizin öğretmen atanmalıdır.  

10- Köylüye mümkün olan her kolaylık sağlanmalı yardım 

yapılmalıdır.  

Pekel, köylerde okuma yazma politikasının CHP için seçimlerde en iyi 

propaganda konusu olacak iken bina inşaatlarında uygulanan hataların tam 

aksine köylüyü partiden uzaklaştırdığını dile getirmiştir. Bu nedenle 

belirtilen hatalı uygulamalara biran önce son verilerek köylünün partiye 

tekrar ısındırılmasının son derece önemli olduğuna dikkat çekmiştir (BCA, 

30.01.00/ 42.249.13).  

4. Millî Korunma Kanunu’na İlişkin Görüşü 

18 Ocak 1940 tarihinde kabul edilen 3780 Sayılı Milli Korunma 

Kanunu ile hükümete ekonomiye müdahale edebilmesi adına çok yetkiler 

verilmiştir (Düstur, 3.Tertip, Cilt 21: 274-284, TBMM Kavanin Mecmuası 

1 Teşrinîsani 1940:167-175, TBMM ZC, 18.1.1940: 138-158, Son Posta 

19 İkincikanun 1940). Kanun ile üretim, mübadele ve tüketim 

hareketlerinin kontrol altına alınması amaçlanmıştır. Vatandaşlara da bu 

kapsamda yeni yükümlülükler getirilmiştir.  

Millî Korunma Kanunu’nun 37 ile 42. maddeleri kırsal kesime yönelik 

yükümlülükleri içerir. 37. maddeye göre; hükûmet ihtiyaç halinde tarım 

alanında çalışabilir her vatandaşı, kendi ziraat işi yüzüstü kalmamak şartı 

ile oturdukları yerden en çok 15 km. uzaklıkta, devlete ya da şahıslara ait 

ziraat işletmelerinde ücretli olarak çalıştırılabilecekti. Kadınlar ise ancak 

köy, kasaba ve şehir sınırları içinde çalıştırılabileceklerdi. Hükûmet zirai 

iş yükümlülüğü uygulanan bölgelerde şahsa ait olan ancak sahibine gerekli 

olmayan her çeşit tarım alet ve makineleri kira karşılığı kullanabilecekti 

(TBMM ZC, 18.1.1940: 150). 38. madde ise hükûmetin gerekli gördüğü 

bölgelerde ziraatın cins, çeşit ve miktarını belirleyebileceğine, 39. madde 

de hükûmetin üzerinde ziraat yapılmayan ve 500 hektardan büyük olan 

araziyi bir bedel karşılığında işletebileceğine ilişkindi. Ali Galip Pekel, 

kanunun meclis görüşmelerinde 500 hektar yani 5000 dönüm arazi 

kaydının kaldırılmasının yararlı olacağını söyler. Gerekçe olarak da 

seferberlik ilanı ile birlikte pek çok kişinin askere gideceğini küçük 

toprakların da boş kalacağını bu nedenle 500 hektardan aşağı olan yani 
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küçük toprakların da alınmasının faydalı olacağını işaret eder (TBMM ZC, 

18.1.1940: 150).  

Bir diğer madde olan 40. madde de, hükûmetin sekiz hektardan daha 

geniş arazisi olanlara bu arazinin yarısı kadar hububat ekmeye mecbur 

tutabileceği, 41. madde de ise ekilen her dört hektar (40 dönüm) arazi için 

bir çift öküzün millî savunma yükümlülüğünden istisna edilebileceği 

belirtilmekteydi. Ziraat alanında alınmış son madde, hükûmetin her türlü 

ziraat aletlerini, makinelerini ve vasıtalarını zirai ilaçları ve tohumları 

lüzumuna göre parasız ve ariyet veya ödünç veyahut bir kira bedeli olarak 

ihtiyacı bulunanlara tevzi edebilmesine ve çiftçiyi desteklemek amacıyla 

gerektiğinde ödünç para verilebilmesine olanak sağlayan 42. maddedir. 

(TBMM ZC, 18.1.1940: 150-154, Özer 2013:45, ayrıca bkz. Ağaoğlu 

1940: 405, Koçak 1986:376-377). Bu maddeler arasında özellikle 41. 

madde tartışmalara neden olmuştur; çünkü ekilen her 40 dönüm için bir 

çift öküz millî müdafaa mükellefiyetinden istisna edilmiştir. Buna göre 40 

dönümden az arazisi olan köylü bütün öküzlerini devlete vermek 

durumunda bırakılmıştır. Küçük çiftçinin bu madde ile çiftçilik yapma 

imkânının ortadan kaldırıldığına değinen pek çok milletvekili bu maddeyi 

eleştirmiştir. Bunlar arasında Ali Galip Pekel de bulunmaktadır (Boratav 

1974:333, Özer 2013:45).  

Tokat Milletvekili Pekel bu madde üzerinde şunları söylemiştir: “…Bu 

maddenin hükmüne göre 40 dönümden itibaren her çiftçiye bir çift, 400 

dönüm hububat ekene on öküz bırakacak, 4000 dönüme 100 ilâahirihi 

böyle gidiyor. Fakat 40 dönümden az ekenlere öküz bırakılmayacaktır. 

Sonra aşağıda bir madde vardır, orada şöyle deniliyor: <<Askerlik ve 

millî müdafaa mükellefiyeti kanunlarının, bu kanunun 41. Maddesinde 

yazılı muafiyet müstesna olmak üzere diğer hükümleri mahfuzdur>> 

diyoruz. Binaenaleyh Harp Mükellefiyeti Kanunu’nun vesaiti nakliye 

üzerine koyduğu bütün ağırlığı 40 dönümden az hububat eken çiftçiler 

üzerine çökecektir. Netice itibariyle zenginler öküz mükellefiyetinden 

kurtulacak ve fakirler bunu çekecektir. Hâlbuki memlekette en büyük 

miktarı 40 dönümden az ekenler teşkil eder. Çiftçilerimizin belki %75’i bu 

vaziyettedir ve asıl bunların himaye edilmesi lazımdır. Beri taraftan, on 

öküzü olandan bir tanesini almazken, beri tarafta, bütün serveti bir tek 

öküzü olanın elinden bunu alacağız.” Galip Pekel konuşmasının 

devamında elinde bir çift öküzü bulunan her çiftçiyi 40 dönüm kadar 

arazide hububat ekmekle mükellef tutabileceğini, hükümetin boş bulunan 

toprakları köylüye icar karşılığı verdiği takdirde memleketin menfaati için 

hayırlı olacağını belirtir (TBMM ZC, 18.1.1940: 151-152).  
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5. Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’na İlişkin Görüşü 

 Cumhuriyet’in ilanından sonra üzerinde en çok durulan ve çözümü için 

mesai harcanan konulardan biri de çiftçinin topraklandırılmasıdır. 

Cumhuriyet’in ilk yıllarında bu alanda köklü değişikliklere gidilememiş 

olmasının en büyük etkeni söz konusu dönemin hassasiyeti içerisinde 

toprak ağaları ve eşrafın muhalefetinin kazanılmak istenmeyişidir 

(Albayrak 2004:20-21). 1924 ile 1936 yılları arasında çiftçinin 

topraklandırılmasında hazine arazisinden toprak dağıtma anlayışı 

hâkimdir. Öyle ki 1924 Anayasa’nın 74. maddesi ile de özel mülkiyete 

dokunulmayacağı garanti altına alınmıştır (Avcıoğlu 1984: 354-356, 

Mehmet Zeki 1930-1932: 743-744), Ankara 1945:6). 1934 yılına 

gelindiğinde özel mülkiyet elindeki torakların kamulaştırılarak topraksız 

çiftçiye dağıtılabilmesi adına harekete geçilmiştir. 14 Haziran 1934 tarih 

ve 2510 Sayılı İskân Kanunu’na göçmenlerle göçebelerin 

topraklandırılarak müstahsil hele getirilmesi için devlete ait bulunan ya da 

kamulaştırma yoluyla elde edilecek olan toprakların dağıtılmasına ilişkin 

hükümler konmuştur. Yine söz konusu sorunun çözümü için projelerin 

oluşturulması istenmiştir. Bunlardan ilki 12 Kasım 1935 tarihli İskân-

Toprak Kanunu’dur. Söz konusu proje çeşitli açılardan eleştirilince bu iş 

Ziraat Vekâleti ’ne havale edilmiştir. Ziraat Vekâleti de 1937 yılında 

“Ziraat Islahat Kanunu Projesi’ni” hazırlamış hatta söz konusu proje daha 

sonra tekrar ele alınarak yeni bir proje olarak sunulmuşsa da II. Dünya 

Savaşı’nın başlamasıyla tüm bu çalışmalar sonuçsuz kalmıştır (Barkan 

1946: 60-66). 

 Toprak Reformunun yapılabilmesi için Şevket Raşit Hatipoğlu Tarım 

Bakanlığı’na getirilmiş ve çalışmalar sonucu hazırlanan tasarı 17 Ocak 

1945 tarihinde “Çiftçiye Toprak Dağıtılması ve çiftçi Ocaklarının 

Kurulması Hakkındaki Kanun Tasarısı” adıyla TBMM’ye sevk edilmiştir. 

Dört ay boyunca komisyonda görüşülen yasa tasarısının adı “Çiftçiyi 

Topraklandırma Kanunu” olmuştur. Yasa tasarısı 14 Mayıs’ta TBMM’de 

görüşülmeye başlanmıştır. 17. ve 21. maddeler sert şekilde eleştirilmiştir. 

17. maddede yer alan 50 dönüme kadar olan arazinin topraksız veya az 

topraklı köylüye dağıtılmak için kamulaştırılabileceği hükmüne tepki 

yağmıştır (Özer 2013: 114-115).  

 Ali Galip Pekel, 17. maddeyle ilgili yaptığı konuşmada, memlekette 

muhtaç olanlara verilecek toprağın öncelikle boş duran topraklar olduğunu, 

Tarım Bakanlığı’nın en büyük işlerinden birinin bu işlenmemiş toprakları 

makinelerle sürerek işlenebilir hale getirdikten sonra topraksız ya da az 

topraklı çiftçilere dağıtmak olduğunu dile getirmiştir. Bu nedenle 

kombinalar ve diğer teşekküllerde mevcut olan traktör ve benzeri 

vasıtalardan faydalanmak suretiyle bu işe vakit kaybetmeksizin 

başlanmasının önemine değinir. Bu işlemler yapıldıktan sonra 5000 
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yetmezse 2000 dönümden yukarı olan toprakların kamulaştırılması 

gerektiğini çok zaruri hallerde 500-2000 dönüm arasındaki toprakların 

ihtiyaç sahiplerine verilmesi gerektiğini, bunun da yeterli olmadığı 

hallerde 50-500 dönüm arasındaki topraklara el sürülmesi gerektiğini dile 

getirir. Memleketin yüksek menfaati için bu sıranın izlenmesi gerektiğinin 

altını çizer (TBMM TD, 4.6.1945: 84). 

21. madde de en az 17. madde kadar tepkiyle karşılanan bir diğer 

maddedir. Bu madde ile kamulaştırılacak olan arazinin bedellerinin gerçek 

bedelleri üzerinden değil, arazi vergisine matrah olan değere orantılı olarak 

yapılması kararlaştırılmıştır. Buna göre kamulaştırılacak arazinin beş bin 

dönümden fazla kısmında, 1833 ve 2901 sayılı kanunlar gereğince takdir 

edilip 1944 bütçe yılı arazi vergisine matrah olan değer, beş bin dönümden 

aşağı olan arazide aynı değerin iki katı, iki bin dönümün aşağısında olan 

arazide ise aynı değerin üç katı esas alınmıştır (Düstur 3. Tertip, C.26: 

1178). Tokat Milletvekili Galip Pekel 21. maddeye şu gerekçelerle karşı 

çıkmıştır: “Hep bilirsiniz ki bizde öteden beri çiftçide adeta itiyat haline 

gelmiştir, toprağın vergisini az vermek için kıymetini mümkün olduğu 

kadar az yazdırır. Arkadaşlar, ben buna rağmen böyle yazdırmasaydı, 

doğrusunu yazdırsaydı der, sesimi çıkarmazdım. Bunu onun cezası 

sayardım. Fakat burada bir şey var, onu tebarüz ettirmeyi lüzumlu 

görürüm arkadaşlar. Arkadaşlar, bu toprakların kıymetleri yazıldığı gün 

buğdayın kilosu üç kuruşla beş kuruş arasındaydı. Bugün 25 kuruştur. Bu 

itibarla yazılmış olan kıymetler bugünkü hakiki kıymetten çok aşağıdadır. 

Bunu hepiniz bilirsiniz.”  diyerek başladığı konuşmasına şöyle devam 

etmiştir: “Şimdi arkadaşlar, bir taraftan vatandaşların bir kısmını toprak 

vererek sevindirirken, diğer taraftan bunun yükünün büyük bir kısmını 

vatandaşların bir kısmına yüklemek doğru olmayacaktır (TBMM TD, 

5.6.1945: 128-129). 

6. Orman Kanunu’na İlişkin Görüşü 

Milli Mücadele Döneminde daha 1920 yılında “Baltalık Kanunu” 

çıkarılmıştır. Söz konusu kanunla, ormana 20 km.ye kadar uzaklıkta 

bulunan köylülere gerek kendi ihtiyaçları için gerekse pazar satışları için 

parasız orman mahsulü verilmesi sağlanmıştır. Ancak orman yönetimince 

verilmiş belgesi olmayan köylülerin ise her sebeple olursa olsun ormana 

girmesi yasaklanmıştır (Çağlar 1986:102).  

1925 yılında ise “Devlet Ormanlarından Köylülerin İntifa Hakkı 

Kanunu” kabul edilmiştir. Bu kanunun 1. maddesinde şu hüküm yer 

almıştır : “Eskiden beri koru ve baltalığı olmayan köy ve köy niteliğinde 

kasaba halkı okul, cami, köprü, ambar, ağıl, ahır ve samanlık yapımı için 

gerek duydukları ya da tarımsal araç ve gereçleriyle ilgili öz 

gereksinmelerinin karşılanması, ilişkin oldukları pazar yerleriyle 

kasabalara kendi araçlarıyla taşımak ve satmak üzere odun ve kömür 
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yapımı için devlet ormanlarının uygun yerlerinden resmi izne dayanarak 

parasız ağaç kesebileceklerdir.” (Çağlar 1986:102) 

 Ormanların tahrip edilmemesi ve daha iyi işletilebilmesi amacıyla 

1937 yılında 3116 sayılı Orman Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunla devlet 

ormanlarının devletçe işletileceği hükme bağlanmıştır. 1945 yılında 

çıkarılan 4785 sayılı kanunla ise ormanlar üzerindeki devlet mülkiyeti daha 

da sağlamlaştırılmıştır. Söz konusu kanunla, devlet ormanlarına bitişik 

olmayan beş hektardan az ağaç ve ağaççıkların da orman sayılmasına halk 

büyük tepki göstermiştir (Birben 2008:4-7). 

Tokat Milletvekili Galip Pekel bu kanuna yönelik tepkisini şu sözleriyle 

ortaya koymuştur: “Arkadaşlar, dünyanın hiçbir tarafında bir hükümet 

yoktur ki, belediyelerdeki, komünlerdeki ormanları devlet nam ve hesabına 

alsın. Bütün medeni memleketlerde komünlerin ormanları komünlere 

bırakılmıştır. Belediyeleri ve köy idarelerini orman idaresi kadar o 

ormanları muhafaza edemeyeceğini düşünmek asla yerinde olmayan bir 

fikirdir. Bilakis gerek köyler ve gerek belediyeler kendi ormanları üzerinde 

orman idaresinden çok fazla hassastırlar. Bunda başlıca düşünülmüş olan 

şey şudur; güya bu ormanlar da Orman İdaresi’ne geçerse orman 

kaçakçılığını men edecek. Arkadaşlar; orman kaçakçısını bu kanundaki 

tedbirler menedemeyecektir. Orman kaçakçılığı başlı başına mühim bir 

idari mevzuudur.” (TBMM TD, 9.7.1945: 74) 

 Konuşmasının devamında da bu kanunun sakıncalarını dile getirmiştir: 

“Hâlbuki köy idarelerinin ve belediye idarelerinin ellerindeki ormanları 

da alacak olursak bu idarelerin samimiyetle orman kaçakçılığına mani 

olmaya çalışacaklarına aklınız keser mi? Bendenizin aklım kesmiyor. 

Bilakis neme lazımdır diyecektir, her birisi. Şu halde elde edilmesi lazım 

gelen faide yerine zarar hasıl olacaktır. Onun için sizlerden rica ediyorum, 

belediyelerimizin ve köy idarelerimizin sıkıntıdan kurtarılması için 

ellerindeki ormanları bırakalım. Onlar herhalde Orman İdaresinden daha 

hassastırlar, bu işi çok iyi başarırlar.” (TBMM TD, 9.7.1945: 74) 

 7. Sonuç 

Tokat Milletvekili olarak mecliste V,VI, VII ve VIII. dönemlerde görev 

yapan Ali Galip Pekel, faal kişiliği ile meclisin önde gelen şahsiyetlerinden 

biridir. Pekel’in meclis çalışmaları incelediğinde özellikle köy ve köylünün 

sorunlarına olan ilgisi dikkati çekicidir. Ali Galip, Türkiye’de idare 

mekanizmasının eksik ve aksayan taraflarına ilişkin hazırladığı raporunda 

ve yine “Halkı İdareden ve Partiden Soğutan ve Acilen İzalesi Lazım 

Gelen Amiller Hakkında” başlığıyla hazırlayıp CHP Grup İdare Kurulu 

Başkanlığı’na sunduğu raporunda da köyün ve köylünün sorunlarına geniş 

yer vermiştir. Milli Korunma Kanunu, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, 

Orman Kanunu gibi kanunların meclis görüşmeleri sırasında her zaman 



614 
 

köylüden yana olmuş, köylünün haklarını savunarak, bir nevi mecliste 

köylünün sesi olmuştur. 
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OSMANLI DEVLETİ’NDE TAHRİR SİSTEMİ VE TAHRİR 

DEFTERLERİNDEN ELDE EDİLEN VERİLER ÜZERİNE 

DEĞERLENDİRME 

 

Mustafa Işık &  İbrahim Serbestoğlu 

1. Giriş 

Para ekonomisinin henüz gelişmediği Ortaçağda, Osmanlı Devleti gibi 

toprağa bağlı devletlerin büyük bir orduyu besleme ihtiyacı tımar 

sisteminin ve buna bağlı olarak arazi tahrirlerinin doğuşuna neden 

olmuştur. Tımar sistemi sadece askeri kaygılarla ortaya çıkmamıştır. Zira 

klasik dönemde devletin ekonomik, sosyal ve zirai politikaları da tımar 

sistemi sayesinde şekillenmekteydi.1  

Tımar sisteminin temeli, askeri sınıf mensuplarının devlete yapmış 

oldukları hizmetler karşılığında, kendilerine devlet tarafından ulûfe gibi 

nakdi maaş yerine, tımar olarak tahsis edilen arazilerde yaşayan reayadan 

bir takım vergi gelirlerini aynî olarak toplama hakkı verilmesine 

dayanıyordu.1 Zira Osmanlı Devleti, vergi gelirlerini bir merkezde toplayıp 

ana merkezden görevlilere maaş dağıtacağı yerde tımar sistemini 

uygulayarak bu işi sipahi ve zaimlere havale etmiştir. Onlar da vergi 

gelirlerini yerinde aynî olarak toplayarak devleti bu güçlükten 

kurtarıyorlardı. Çünkü o dönemde aynî olarak mahsulün bir merkezde 

toplanması, paraya çevrilmesi ve maaş olarak dağıtılması imkansızdı.1 

Tüm bu zaruretlerden dolayı Osmanlı Devleti gibi klasik tarım 

ekonomisine sahip imparatorluklar tımar sistemi gibi bir sistemi 

uygulamak zorundaydılar. Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin 

işleyebilmesi için de mîrî arazi rejimi ve tahrir sisteminin uygulanması 

zaruri idi. 

2. Osmanlı Devleti’nde Toprakların Tasnifi 

Osmanlı Devleti’nde topraklar genel anlamda hukuki tasnif, idari-

askeri tasnif olmak üzere ikiye ayrılıyordu. İslami temellere göre 

şekillenen hukuki tasnife göre topraklar mîrî, mülk, vakıf ve mevât arazi 

olmak üzere dört gruptu. Örfi temellere göre şekillenen idari-askeri tasnif 

ise havâss-ı hümâyun, havâss-ı vüzerâ, zeamet, tımar, mevkuf tımar, 

arpalık ve paşmaklık olmak üzere beşe ayrılmıştı.1 Burada konumuzla en 

yakından ilişkili olan ve devlet topraklarının en geniş kesimini kapsayan 

mîrî araziler ve mîrî arazi rejimine göz atmak gerekmektedir. Zira mîrî 

araziler tarım ekonomilerinin hakim olduğu devletlerde hububat üretimine 

                                                           
 (Dr. Öğr. Üyesi); Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü 
 (Doç. Dr.); Amasya Üniversitesi Tarih Bölümü 



618 
 

ayrılan en geniş topraklar olması hasebiyle ekonomik açıdan önemli bir 

yere sahiptir. 

Osmanlı Devleti’nde kuruluştan itibaren bütün toprakların büyük 

bölümü devlete mal edilerek mîrî arazi rejimi oluşturulmuştur. Buna bağlı 

olarak da Osmanlı Devleti tebâsı olan tüm reaya mîrî arazi rejimi hukukuna 

tâbi olmuşlardır. Osmanlı Devleti’nde mîrî arazi rejiminin ve ona sıkı 

sıkıya bağlı olan tımar sisteminin uygulanabilmesi için mutlaka nüfus ve 

arazi tahrirlerinin yapılması gerekiyordu.1 

Mîrî arazilerin mülkiyeti devlete, tasarruf hakkı ise reayaya aittir. Bu 

topraklar tasarruf sahibi tarafından satılamaz, ipotek edilemez, 

bağışlanamaz ve miras bırakılamazdı. Sadece tasarruf haklarının mirası 

sınırlı bir şekilde yapılabilirdi. Mîrî araziler de kendi arasında tapulu 

araziler ve mukataalı araziler olarak ikiye ayrılıyordu.1 

2.1. Tapulu Araziler 

Bunlar belirli bir tapu sözleşmesi ve arazi kanununa göre tasarruf 

edilebilen topraklardı. Tapu sözleşmesi, doğrudan köylü ile devlet 

arasındaki bir nevi icar anlaşmasıydı. Bununla köylü, elinde bulunan 

toprağın tasarruf hakkını elde eder, üretim yaparak devlete gelir sağlar ve 

öldüğünde bu haklar otomatik olarak erkek mirasçılarına intikal ederdi.1 

Bu tür araziler tahrir sistemi, tımar sistemi ve çift-hane sistemi ile 

doğrudan alakalıydı. 

2.2. Mukataalı Araziler 

Bunlar, kesinlikle köylü olması gerekmeyen herhangi bir reaya ile 

devlet arasında yapılan kira sözleşmesi ile tasarruf edilebilen topraklardı. 

Bu arazilerde toprağı tasarruf sahibinin bizzat kendisinin ekip biçmesi 

gerekmezdi. Tasarruf sahibi olanlar, toprağı üçüncü kişilere 

kiralayabilirlerdi. Bunların en önemli yükümlülüğü sözleşmede belirlenen 

nakit veya öşür miktarını devlete zamanında ve eksiksiz teslim etmektir.1 

3. Osmanlı Devleti’nde Tahrir Uygulaması 

Tahrir kelimesi, sözlükte yazma, kaydetme, deftere geçirme anlamına 

gelirken, bu tabir Osmanlı maliye teşkilatında reayadan alınan vergilerin 

ve vergi mükelleflerinin tespiti için yapılan sayımları ifade ediyordu.1 

Osmanlı vergilendirme sisteminde askeri zümre her türlü vergiden muaftı. 

Vergi ve resimlerden muaf olan reaya sadece Müslümanlar ve askerlerle 

sınırlı değildi. Bu bağlamda gayr-i müslimler de bir takım hizmetler 

karşılığı vergilerden muaf tutulmuşlardı.1 Tüm vergi mükellefleri ve 

vergiden muaf olanlar bu sayımlardan sonra hazırlanan tahrir defterlerine 

kaydedilirlerdi. Tahrirlerin asıl hedefinin bütün vergi kaynaklarının tespit 

edilip kaydedilmesi, vergi kaçırmanın engellenmesi ve her türlü 
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muafiyetlerin gözden geçirilerek devlet hazinesinin gelirlerinin mümkün 

olduğunca arttırılmasıdır.1 

Sanayi öncesi tarım ekonomilerinin ve merkezi gücün hakim olduğu 

devletlerde çok eski zamanlardan beri nüfus ve arazi sayımlarının belirli 

aralıklarla yapıldığı bilinmektedir. Akdeniz Havzası’nda kurulan Roma-

Bizans İmparatorluğu gibi eski medeniyetlerde, Ortaçağ Avrupa 

devletlerinde ve Ortadoğu İslam devletlerinde vergi mükelleflerinin tespiti 

için tahrir sistemine benzer sistemler değişik isimlerle yapılmıştır. Bunlar 

Osmanlı Devleti’nde tahrir defterleri, İngiltere’de Domesday Book, 

Sicilya’da Cera’id, Mısır’da Revk (Rok), İlhanlılarda ise Kanun veya 

Yasamişi olarak adlandırılmıştır.1 

Osmanlı Devleti’nde uygulanan tahrir sistemi ise kendi içerisindeki 

ayrıntı ve düzen bakımından diğerlerinden ayrılarak kendine özgü bir 

özellik taşıyordu.1 Bu bağlamda Osmanlı Devleti’nde yapılan tahrir 

uygulamasının eski Türk-İslam devletlerinde yapılan tahrirlere göre belirli 

değişikliklere uğradığı, tekamül ettiği ve devletin her köşesine kadar geniş 

bölgeleri kapsadığı görülmektedir. Osmanlılardan önceki Türk-İslam 

devletlerinde de nüfus ve arazi tahrirleri yapılmıştır. Bu açıdan 

bakıldığında Osmanlı Devleti’nin yeni bir uygulama yapmak yerine 

mevcut olan uygulamaları alıp kendilerine uyarladıkları ancak 

Selçuklular’ın bu tür kayıtları Farsça tutarken, Osmanlılar’ın ise Türkçe’yi 

tercih ettiği anlaşılmaktadır.1 

Osmanlılar fethettikleri yerleri teşkilatlandırırken yaptıkları ilk icraat; 

o yerin her türlü vergi gelir kaynaklarını tespit etmek ve bunları İl 

Yazıcıları veya Tahrir Eminleri vasıtasıyla mufassal bir şekilde kayıt altına 

almaktı. İl Yazıcıları veya Tahrir Eminleri yeni fethedilen şehir ve köyleri 

dolaşarak oralarda yaşayan reayaya bac-ı bazar, mukataa, kapan, öşür, 

resm-i çift, değirmen, kovan, koyun, arus, niyabet ve cürm-ü cinayet gibi 

vergiler tarh etmekteydiler.1 Osmanlı Devleti’nde yeni fethedilen topraklar 

kayda geçirilmeden önce tahrir eminleri o bölgede yaşayan kişilerin üretim 

kapasitesi ve ticareti değerlendirerek devlete vergi verilmesi gereken her 

türlü gelir grubunu defterlere işlenirdi. Bu kayıtlar yapılırken de 3 yıllık 

gelirin ortalaması alınır ve zamanla gelirin değişimini saptamak için yirmi, 

otuz sene aralıklarla tahrir işlemi tekrarlanırdı.1 Yeni tahrirlerde gelir 

kaynakları gözden geçirilerek, sipahiler ile dirlik sahiplerinin ellerindeki 

beratları düzenlenerek yeni bir taksimat yapılırdı.1 Bununla birlikte her 

padişah değişiminde askeri kesimin elinde bulunan berat ve tezkerelerin 

yenilenmesi ve yeni padişahtan onay alınması gerekmekteydi. Bu sebepten 

dolayı yeni tahrirlerin bazen otuz yılı beklemek yerine sultanın cülusunda 

yapıldığı bilinmektedir.1 Osmanlı Devleti’nde yapılan yeni tahrir 

sonucunda hazırlanan deftere “defter-i cedid”, öncekine “defter-i atik” 

ondan öncekine ve daha eskilerine ise “defter-i köhne” ismi verilirdi.1 
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İlk zamanlar devlet, eski idare dönemindeki vergiyi alırken, teşkilat 

kurulduktan sonra mal ve gelir kaynakları detaylı olarak tespit edilir ve yarı 

mahalli yarı Türk usulüne göre vergi toplamaya başlardı.1 Bunun 

neticesinde tapu tahrir defterlerinin ilk sayfalarındaki Osmanlı sancak 

kanunnamelerinde, o ülkelerde eskiden beri yürürlükte olan örf, adet ve 

kanunların göz önünde bulundurulduğu açıkça görülmektedir. Mesela 

Balkanlar ve Macaristan gibi bölgelerde Osmanlı öncesi yürürlükte olan 

yerel kanunlar ve vergiler ilk aşamada “ihtilalci” bir şekilde 

değiştirilmemiştir. Hatta madencilikle ilgili olan kanunnamelerin bir çoğu 

Almanca’dan tercüme edilerek aynen uygulamaya konulmuştur.1 

Yeni fethedilen bir bölgede ilk tahrir, bölgenin Osmanlı Devleti’ne 

ilhak edilmesine ve tımar sisteminin uygulanmasına karar verildikten sonra 

yapılırdı. Akabinde kaydedilen gelirler sipahiler arasında paylaştırılırdı. 

Bunlar da genellikle önceden tımar almamış ya da ellerinden tımarları 

alınmış sipahiler olurdu.1 Tahrir komisyonuna başkanlık eden tahrir 

eminleri veya muharrirler genellikle Defter-i Hâkânî’de ve 

defterdarlıklarda uzun süre hizmet etmiş tecrübeli kişilerden seçilir1 ve 

bunlar görevlerinde kendilerine yardım eden katip ve kadılar ile tahrir 

heyetini oluşturarak bölgenin tahririne başlardı.1 Tahrir heyeti eski 

defterdeki bilgilerin ışığında bölgedeki vergi mükellefi reayayı belirler 

vefat edenleri ise silerdi. Tahrir esnasında çeşitli sebeplerle vergiden muaf 

sayılan kişiler de bu durumlarını gösteren belgeleri tahrir heyetine sunmak 

zorundaydılar.1  

Tahrir emini, bölgedeki eski örf ve adetleri, yerel vergi oranlarını, yerel 

ölçü birimlerini ve vergilerin hangi dönemlerde toplandıklarını detaylıca 

araştırır ve bunları Osmanlı kanunlarıyla harmanlayarak sancağa ait bir 

kanunname hazırlardı. Hazırlanan bu kanunname bölgedeki her türlü 

vergiyi ve reaya ile sipahi arasındaki ilişkileri düzenlerdi. Tahrir defteri ve 

taslak kanunname incelenmek ve onaylanmak üzere padişaha yollanırdı. 

Merkezden onaylanan defterin bir nüshası sancak merkezine gönderilirken 

diğer nüshası ise İstanbul’da kalırdı. Osmanlı Devleti’nde tahrirler şu 

şekilde yapılırdı; öncelikle padişah, dürüstlüğü ve adaletine güvendiği 

ulema veya bürokratlar arasından bir tahrir eminini tayin ederdi. Tahrir 

eminine padişah tarafından her türlü yetkiye sahip olduğunu gösteren bir 

nişan verir, yerel makamların ve kadıların da tahrir eminine yardımcı 

olması emredilirdi. Tahrir emini, inceleme ve araştırmalarına bir önceki 

tahrir defterindeki bilgilerle karşılaştırmak suretiyle başlardı. Osmanlı tapu 

tahrir defterlerinde vergi mükellefi olarak kaydedilenlerin ödediği vergiler, 

kulluk vergileri, öşürler, muhtelif resimler ve avarız-ı divaniyye olmak 

üzere dört farklı grupta toplanır ve sırasıyla kaydedilirdi.1 

İlk olarak her köylünün sahip olduğu toprak miktarına göre statüsü 

gözden geçirilir ve çift vergisi bağlamında –kulluk vergisi1- ödemesi 
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gereken vergiler belirlenirdi. Bölgedeki vergi mükellefi olacak herkesin 

tek tek tahrir eminin önüne çıkması ve kaydedilmesi gerekmekteydi. 

Zaman zaman deftere yazılmaktan kaçma girişimlerinin olduğu özellikle 

de göçebelerin kayıttan topluca kaçtıkları görülmekteydi. Kulluk 

vergilerinden sonra tahrir emini bölgedeki son üç yılın rekoltesini baz 

alarak belirlenen öşürlerin kaydına geçerdi. Arpa, buğday ve diğer 

hububatların fiyatları padişah tarafından sabit bölge fiyatlarının 

belirlenmesinden sonra tespit edilirdi. Bu fiyatların tespitinde yerel 

kadıların önemli görevleri bulunmaktaydı.1 

Kulluk vergileri ve öşürlerden sonra üçüncü gruptaki vergiler deftere 

kaydedilirdi. Bunlar ise değirmenlerden, arı kovanlarından, balık 

üretiminden alınan vergiler ile pazar baçlarından, gerdek vergilerinden, 

tapu vergilerinden ve çeşitli para cezalarından oluşurdu. Dördüncü vergi 

grubu olan avarız-ı divaniyye de devletin olağanüstü durumlarda reayadan 

aldığı vergiler olup hem kentsel hem de kırsal nüfustan alınmaktaydı. 

Tahrir eminleri halka salınan avarızları titizlikle inceler, mükellefleri ve 

avarızdan muaf olanları da tespit ettikten sonra deftere kaydederdi.1 

Tahrir eminleri ve katipler, kendi maaşları için tahrir yaptıkları 

bölgedeki her haneden ikişer akçe almaktaydılar. Tahrir eminlerinin dikkat 

etmeleri gereken en önemli noktaların başında yeni tahririn gelirlerinin, 

eski tahrirdeki gelirlerden daha az olmamasıdır. Eğer yeni tahririn gelirleri 

eksik çıkarsa, tahrir emininin gayretsizliğine, beceriksizliğine veya 

ihmaline yorulmaktaydı.1 

Yapılan tahrirler sonucunda oluşturulan defterlere ise tahrir defterleri 

denilirdi. Bu defterler mufassal, icmal ve evkaf olmak üzere üçe 

ayrılmaktaydı. Mufassal defterler en ayrıntılı defterler olup bunlara sancak 

dahilindeki tüm vergi mükellefleri, ailevi durumlarına göre; hane, 

mücerred, bive…vb. şeklinde ikamet ettikleri sancak, kaza, nahiye, köy, 

mezra veya mahallenin ismiyle birlikte kaydedilirlerdi. Yine bu defterlerde 

tahrir yapılan bölgenin hem şehirde hem de kırsaldaki üretim kapasitesi, 

ürün çeşitleri, mukataalar, gümrükler ve değirmenler gibi tüm gelir 

kalemleri de yazılmaktaydı. Bu açıdan bakıldığında mufassal defterler en 

değerli defterler olarak kabul edilebilir. İcmal defterlerde ise sancak 

dahilinde toplanan gelirlerin tımar sistemi dahilinde devlet görevlilerine 

maaş olarak dağıtılan “has, zeamet ve tımar” şeklinde kaydedildiği 

görülmektedir. Evkaf defterlerde ise sancak dahilinde bulunan vakıflar ve 

bu vakıfların gelirleri kayıtlıdır. 

4. Tahrir Yazımı ve Dirlik Dağıtım Usulleri 

Osmanlı Devleti’nde tahrir yapılırken ve dirlikler dağıtılırken 

uygulanan “ber vech-i maktû”, “ber vech-i tahmin” ve “ber vech-i tekmîl” 

gibi çeşitli usuller vardı. Bunları açıklamamız konunun daha iyi 

anlaşılabilmesi için gereklidir. Ber vech-i maktu yani yıllık götürü vergiyi 
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nüfusu fazla olan ve az çok varlıklı olan kişilerin yaşadıkları ve bu vergiyi 

aralarında bölüşerek yılda eksiksiz olarak ödemeyi taahhüt eden idari 

üniteler kabul etmekteydi. Bundan başka bu sistem, çok küçük yerler olan 

ve oralara gitmeye değmeyen yerler, ayrıca merkezden uzak yerlerde yani 

sınırların dışında bulunan ve vergi tahsildarı ile tımar sahibinin gidemediği 

yerlerde maktûen uygulanırdı.1 İkinci uygulama olan ber vech-i tahmin 

usulünde ise özellikle sınır köylerinde bulunan tımarların tahriri yapılırken 

muharrirlerin bu köylere gitmeye cesaret edememelerinden dolayı net bir 

gelir kaydedemedikleri ve bundan dolayı “ber vech-i tahmin” olarak bu 

köyleri defterlere kaydettikleri görülmektedir.1 Üçüncü uygulama olan ber 

vech-i tekmil uygulaması esasen parça tımarların birleştirilmesini ifade 

etmektedir. Buna göre; örneğin 15.000 akçelik tımar beratına sahip olan 

bir kişiye 4000 akçe geliri olan A köyü, 7000 akçe geliri olan B köyü, 3500 

akçe geliri olan C köyünün gelirleri verildikten sonra; D köyünden de 500 

akçe tutarında hisse verilerek toplamda 15.000 akçeye tamamlanabilirdi.1 

Tüm bu uygulamalardan Osmanlı Devleti’nde tımar ve tahrir sisteminin 

uygulamasında devletin her bölgesinde belirli bir standardın olmadığını, 

farklı bölgelerde farklı uygulamalar geliştirdiğini anlıyoruz. Zaten 

Osmanlı Devleti gibi büyük bir coğrafyaya hakim olan bir devletin, 

zamanın şartlarını da göz önüne alırsak her yerde aynı uygulamayı 

yapmasının çok zor olduğunu kabul etmemiz gerekmektedir. 

5. Tahrir Defterlerinden Elde Edilen Veriler  

İstanbul ve Ankara’daki Osmanlı arşivlerinde yaklaşık 2000 cildi 

kapsayan tahrir defterlerinde devlet genelinde yalnız vergi mükellefi erkek 

nüfus ve hane sayısı değil, tasarruf edilen topraklar, ürün türleri ve 

miktarları ile muhtelif vergiler kaydedilmiştir.1 Bu açıdan 

değerlendirildiğinde tapu tahrir defterleri sosyal, ekonomik, demografik, 

askeri ve idari alanlarda kıymetli bilgileri ihtiva eder ve klasik dönem şehir 

tarihi araştırmacıları için eşsiz bir kaynaktır. Bu bilgiler ışığında çalışma 

yapılan sancağın demografik, iktisadi ve idari yapısı ile bölgedeki ürün 

çeşitleri, hayvancılık faaliyetleri, yerel ve ulusal ölçü birimleri ile tahmini 

fiyat endeksleri tespit edilebilir. 

Öncelikle  tahrir defterlerindeki verilerden nüfus tespiti için “hane” ve 

“mücerred” terimlerinin bilinmesi gerekmektedir. Hane kelimesi Türkçeye 

Farsçadan geçen  bir kelime olup sözlükte ev, bina, ikametgah, aile, hanım. 

vb. anlamlara gelmektedir. Osmanlı demografik yapısı ve tapu tahrir 

defterleri hakkında çalışma yapanlar için bu kelime hala tam bir açıklığa 

kavuşturulmuş değildir.1 

Tapu tahrir defterlerinde köy ve şehirlerde yaşayan ailelerin hane 

şeklinde kaydedilmiş olmasından dolayı bu kelime nüfus araştırmaları için 

çok önemli bir yere sahiptir. Bir hanenin kaç kişiden meydana geldiği 

konusu tartışmalı bir konu olup bu hususta çeşitli görüşler mevcuttur. 



623 
 

Örneğin Ömer Lütfi Barkan, bir hanenin 5 kişiden müteşekkil olduğu 

sonucuna varmıştır.  Hane sayısı hakkında diğer görüşler ise Josiah C. 

Russel’e göre; 3,5 kişi, M.A. Cook’a göre 4,5, Bruce McGowan’a göre ise 

6 kişidir.1 Ömer Lütfi Barkan’a göre defterlerde vergi verebilecek durumda 

varlığı olan hane reislerinin sahip olduğu haneler ortalama 5 kişi olarak 

hesaplanmıştır. Ancak 5 rakamı Barkan’ın ifadesinde de olduğu gibi ilmi 

bir sonuç değil araştırmalar sonucunda ortaya konulan tahmindir. 

Mücerretler ise 14-15 yaşında ve vergi verebilecek duruma gelmiş ancak 

evlenmemiş kişilerdir. Bunlar 1 kişi olarak hesaplanmaktadır. Diğer 

yandan Osmanlı Tahrir defterlerinde köleler kayıtlı değildir. Köleler 

örneğin İtalyan şehirlerinde halkın %5’i ila %10’unu teşkil edebiliyordu. 

Tahrir defterlerine kaydedilmeyen diğer zümreler ise ilgili yerde sürekli 

ikamet etmeyen yabancı tüccarlar ve talebelerdi.1 

Tüm bu sebeplerden dolayı tahrir defterlerinin ışığı altında şehirlerdeki 

nüfusu tespit etmek çoğu zaman sadece tahmin seviyesinde kalmaktadır. 

Çünkü tahrir defterlerinde askeri sınıflar kayıt altına alınmamakta ve 

sadece vergi mükellefi reaya yazılmaktaydı.1 Kemal Çiçek, Osmanlı nüfus 

ve iktisadi araştırmalarında en önemli kaynak olan tahrir defterlerinin tam 

manasıyla güvenilir olmadığını belirtmektedir. Bu fikri ortaya atarken 

kendisinin dayandığı temel noktalar ise defterlerde geçen hane, mücerred 

gibi deyimleri ile vergi türleri ve oranlarının defterde net bir şekilde 

açıklamasının yapılmamasıdır. Zira defterde 1 hanenin kaç kişiden 

müteşekkil olduğu veya üretimden alınan vergilerin mahiyetinin ve 

miktarının net olarak belirtilmediğinden dolayı bu veriler araştırmacıları 

yanıltmaktadır tezini savunan Çiçek, araştırmacıların mutlaka mühimme, 

cizye, şeriyye sicilleri vb. diğer arşiv vesikalarıyla bu verileri test 

etmelerini tavsiye etmektedir.1 

Tahrir defterlerinden elde edilebilecek diğer verilerin başında ise 

iktisadi alanı düzenleyen ve bu alanın aydınlatılmasını sağlayan bir takım 

vergi gelir grupları gelmektedir. Tahriri yapılan sancağın öncelikle kulluk 

vergileri akabinde ise mukataa gelirleri, öşürler, tarım ve hayvancılık 

faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile muhtelif harç ve cezalardan oluşan 

diğer gelir kalemleri tespit edilmektedir. Tüm bu iktisadi kaynaklar, 

sancağa ait kanunnamede yerel ve ulusal uygulamalar göz önünde 

bulundurularak kayıt altına alınırdı. Bu veriler, şehir tarihi 

araştırmacılarına önemli bilgiler vermektedir. Örneğin defterlerdeki 

kayıtlar ışığında bir sancağın şehir ve kırsalındaki tüm vergi üniteleri tespit 

edebilir. Özellikle şehir gelirlerinin yazıldığı hâsıl kısmındaki kayıtlardan 

cizye, ispenç, resm-i kapu, resm-i çift gibi kulluk vergisi veren 

mükelleflerin dini mensubiyetleri de belirlenebilmektedir. Yine 

defterlerden bir bölgedeki tarımsal ve hayvansal ürünlerin birim fiyatları 

ile üretim miktarları da tahmini olarak belirlenebilir. Örneğin burada 

transkribe edilerek yayınlanan TKG.KK.TTD.16 numaralı ve 1576 tarihli 
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Amasya Sancağına ait tapu tahrir defterindeki verilere göre; 1576 yılında 

Amasya’da buğdayın kilesinin1 6 ila 8 akçe, arpanın kilesinin ise 4 ila 6 

akçe arasında değiştiğini tespit edebiliyoruz.  Mevcut tahrir defterindeki 

verilere göre; 1576 yılında Amasya sancağında üretilen tarımsal ürünler 

arpa, buğday, mercimek, bakla, nohut, kendir, burçak, darı, soğan, ceviz, 

armut, üzüm… vb.dir. Bunun dışında sancak dahilinde küçükbaş 

hayvancılık ve arıcılığın dolayısıyla bal üretiminin de yaygın olarak 

yapıldığını ifade edebiliriz.1 

Tahrir defterleri, şehir araştırmacılarına sancağın idari ve askeri yapısı 

hakkında da çok kıymetli bilgiler sunmaktadır. Sancağın askeri yapısı 

özellikle de tımar rejimi hakkındaki en kıymetli bilgiler icmâl defterlerde 

bulunurlar. Bu defterlerde tımar sistemi bünyesinde sancaktan toplanan 

tüm gelirlerin has, zeamet ve tımar şeklinde askerî kesime dağıtılan 

dirlikler ve bunların meblağları ile hangi bölgeye ait oldukları kayıtlıdır.  

Araştırma yapılan sancağa ait idari yapının belirlenmesi için ise mufassal 

defterler daha önemlidir. Bu defterlerde Osmanlı idari sistemi ve taşra 

teşkilatı çerçevesinde bir bölgenin hangi eyalete, sancağa, kazaya veya 

nahiyeye ait olduğu kayıtlıdır. Bu bağlamda mevzu bahis olan Amasya 

Sancağı’nın iki cilt olarak yayınlanan 1576 tarihli tahrir defterine göre 

sahip olduğu kaza, nahiye, köy ve mezra sayıları aşağıdaki Tablo 1’de 

gösterilmiştir: 

 
İdari Birim Mahalle Sayısı Köy Sayısı Mezra Sayısı 

Nefs-i Amasya 47 3 1 

Nahiye-i Arguma - 113 21 

Nahiye-i Akdağ 5 48 2 

Nahiye-i Keli Kiras - 22 2 

Nahiye-i Geldiklan - 133 18 

Nahiye-i Aştakul - 1 - 

Nahiye-i Berguma - 4 - 

Nahiye-i Yavaş - 31 2 

Kaza-i Merzifon 33 8 1 

Kaza-i Gümüş 19 11 - 

Kaza-i Gedegara 4 121 33 

Kaza-i Zeytun - 16 1 

Kaza-i Koca Kayası - 21 5 

Kaza-i Lâdik 12 45 8 

Kaza-i Simre-i 

Lâdik 
- 76 12 

TOPLAM 120 653 106 

Tablo 1: 1576 Yılında Amasya Sancağı’nın İdari Birimleri1 

Yukarıdaki Tablo 1’e göre; 1576 yılında Amasya Sancağı, merkez 

Nefs-i Amasya, yedi kaza ve yedi nahiyeden müteşekkildir. Sancağın bu 

tarihte toplam 653 köyü ve 106 adet mezrası ve çok sayıda çiftliği 

bulunmaktadır. 1576 yılında 121 köy ve 33 mezra ile Gedegara Kazası, 
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133 köy ve 18 mezra ile Geldiklan Nahiyesi, 113 köy ve 21 mezra ile 

Arguma Nahiyesi, Amasya Sancağı’nın en fazla kırsal nüfusa sahip olan 

idari birimleri olarak sıralanmaktadır. Bunun dışında defterdeki verilerden 

Amasya Sancağı’nda çok sayıda zaviye, Müslüman ve gayr-i müslim 

cemaatler, göçebe yörüklerin oluşturduğu oymakların olduğu tespit 

edilmiştir. 

6. Sonuç 

Bilindiği üzere nispeten uzun zamandır modern tarihçiliğimiz Annales 

ekolü çizgisinde sosyo-ekonomik bir perspektiften Osmanlı tarihi 

araştırmaları yapmaktadır. Sosyo-ekonomik tarih yazımı, “defteroloji” 

denilen ve kaynak olarak bilhassa tahrir defterlerini kendisine temel alan 

metot dâhilinde önemli sayılabilecek bir külliyat vücuda getirmiştir. Gerek 

Osmanlı Anadolu’su gerekse Rumeli’si bağlamında sancak/kaza 

çalışmaları olarak nitelenen ve mikro ölçekte verilerle işlenmiş çalışmalar, 

Osmanlı tarihinin demografik, sosyo-ekonomik ve idari kısımları 

bakımından azımsanmayacak bir boşluğu doldurmuştur. Nitekim Amasya 

Sancağı bağlamında da tahrir defterleri eksenli yapılan çalışmalardan 

Adnan Gürbüz’ün1 ve Oktay Özel’in1 doktora tezleri, 16. ve 17. yüzyıldaki 

Amasya’nın tarihine ışık tutmanın yanında, bilhassa Özel’in çalışması 17. 

yüzyıldaki “kriz ve dönüşüm” çağında Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan 

değişimleri demografik bir zeminde tahlil etmesi bakımından ayrı bir 

önemi haizdir. Dolayısıyla bu gibi çalışmalar ile hem şehrin hem de genel 

anlamda imparatorluğun tarihine dair ayakları daha yere basan tespitler 

yapmak imkân dâhiline girmektedir. Fakat bu gibi telif eserlerin yanında 

söz konusu çalışmalara kaynaklık yapan defterlerin de ilmî usullerle neşri 

bir başka önemli çaba olarak belirmektedir.             
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1954 YILI TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ VE YÜKSELEN 

KIBRIS MESELESİ 

 

Sevilay ÖZER & Ramazan BAŞ 

1. Giriş 

Türk-Yunan ilişkilerinde Kıbrıs ana dinamiklerden biridir. Örneğin, 

Türk-Yunan ilişkilerinin günümüzde bozulmuş olmasını Mark Mazower 

Kıbrıs meselesine bağlar (Mazawer 2017: 197). Aslında Kıbrıs meselesi 

hep vardı. Bu mesele 1829 yılında Yunanistan Krallığı’nın kurulması ile 

neredeyse paralel olarak, Kıbrıslı Rumların Yunanistan’a ilhakını istemesi 

şeklinde kendini birçok defa göstermiştir (Serter 1986: 341-342). Ayrıca 

Kıbrıs meselesini sadece Türkiye ile Yunanistan arasında bir anlaşmazlık 

meselesi olarak da görmemek lazımdır. Çünkü Kıbrıs meselesi kendini 

birkaç düzeyde gösteren bir meseledir. Özünde sorun kuşkusuz adanın iki 

halkının arasındadır. Ancak ada halklarının kendini Türk ve Yunan 

kimliklerinde görmeleri soruna Türkiye ve Yunanistan’ı da ortak 

etmektedir. Üstelik konu bu iki devletin yanı sıra Kıbrıs’ın önemli bir 

coğrafi konuma sahip olması nedeniyle, bölge dışı devletlerini de 

ilgilendirmektedir. Böylece Kıbrıs meselesi bölgesel ve uluslararası bir 

boyuta ulaşmıştır (Gürel 1993: 53).   

1954 yılını Kıbrıs Rum toplumu ve Yunan kamuoyu, Kıbrıs’ın 

Yunanistan’a ilhakı için hedef yıl seçmiştir (Milliyet 09.02.1954). Bu ilhak 

hareketinin başında da Kıbrıs Başpiskoposu Makarios vardır. Asıl adı 

Michael Mouskos (1913- 1977) olan, Makarios III diye de bilinen 

Başpiskopos (www.oxforddnb.com/2018), 20 Ekim 1950’de 

Başpiskoposluk makamına otururken içtiği Enosis andında şöyle diyordu: 

“Ulusal özgürlüğümüz için çalışacağıma ve Kıbrıs’ın Yunanistan’la 

birleşmesi politikasından vazgeçmeyeceğime ant içerim.” (Gazioğlu 1998: 

1-2).  Gerçekten de Makarios bu anda sadık kalarak, Kıbrıs’ın 

Yunanistan’a ilhakı demek olan Enosis’e gerçek anlamda bir ivme 

kazandırdı.  

14 Şubat 1954’te Kıbrıs Başpiskoposu Makarios; “Artık Yunanistan’ın 

sözü bırakıp eyleme geçmesini ve Yunan hükümetinin Kıbrıs’ın 

Yunanistan'a ilhak davasını Birleşmiş Milletlere biran önce taşımasını 

ister.” (Milliyet 15.02.1954) Makarios bu sözleri söylediğinde belki de, 

Türk-Yunan ilişkileri tarihinin en iyi dönemini yaşıyordu. Hatta Şükrü 

                                                           
 (Doç. Dr.) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi FEF Tarih Bölümü, Burdur 
 (Doktorant.) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi SBE Tarih ABD,, Burdur 
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Sina Gürel o dönemi, Türkiye ile Yunanistan arasında hiç sona ermeyecek 

izlenimi veren bir “balayı dönemine” (Gürel 1993: 51) benzetmiştir.  

1950’li yıllarda Türk-Yunan ilişkileri o kadar iyi düzeydedir ki, Türkiye 

Yunanistan’ı gücendirmemek adına, 29 Mayıs 1953’teki İstanbul’un 500. 

Yıl Kutlamaları gibi tarihî bir olayı, oldukça sönük bir şekilde kutlar. 

Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı 

Fuat Köprülü törenlere katılmaz. Nerdeyse halk kendi kendine kutlar (Ünal 

2003: 68-73). Türkiye’nin bu davranışından Yunanistan’ın pek bir 

memnun olduğu, 30 Mayıs 1953 tarihli Yunan gazetelerinden anlaşılıyor 

(Bu Yunan gazeteleri için bkz. BCA, 030.01.00.00/103.645.2). Dolayısı ile 

Şükrü Sina Gürel’in o dönem için, Türk-Yunan ilişkilerinde hiç sona 

ermeyecek izlenimi veren balayı benzetmesi normaldir. Üstelik aynı 

benzetmeyi Richard Clogg’da kullanmıştır. (Clogg 1997: 184) olduğunu 

belirtmiştir. 

1950 yılından itibaren Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi ile yeni bir 

döneme giren Türkiye için, 1954 yılı birçok açıdan kritik bir yıl olacaktır. 

Her şeyden önce, 1954 yılının Mayıs ayında genel seçimlerin yapılacak 

olması, iç politikada önem arz eden bir olaydır. Dış politikada ise, 

Türkiye’nin çok önem verdiği II. Balkan Paktı diye adlandırılan; Türkiye, 

Yunanistan ve Yugoslavya arasında başlatılan savunma paktı için gerekli 

adımların atılacağı yıldır.  

 Balkan Paktı iki kutuplu dünyada, Batı Bloğunun istediği bir 

durumdur. Başta ABD ve İngiltere olmak üzere, Batı Bloğu içindeki 

ülkeler böyle bir savunma antlaşmasını desteklemektedirler. Dolayısı ile 

Türk-Yunan ilişkilerinin bozulması, Batı Bloğu içinde istenmeyen bir 

durumdur.   

Türkiye Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın, 25 Kasım- 2 Aralık 1952 arası 

tarihî Yunanistan ziyaretiyle ilgili Moskova Radyosu’ndan okunan 

makalede; “Bayar, bu şüpheli Türk-Yunan dostluğunu sağlamlaştırmak 

için değil, Ankara-Belgrat-Atina saldırganlık blokunu pekiştirmek yolunda 

Amerika’nın kurduğu planları yerine getirmek için Yunanistan’a gitti.” 

(BCA, 030.01.00.00/102.639.3) gibi ifadelerle, Moskova’da çok sert 

eleştirilmiştir.  Sovyetler Birliği’nin, gerek II. Balkan Paktı gerekse Türk-

Yunan dostluğu ile ilgili düşüncesi, ABD’nin Atlantik Ordusunun 

kurulmasındaki güçlüklerden kurtulmak için, bu işe Türkiye, Yunanistan 

ve Yugoslavya’yı sürüklediğine yöneliktir. Ayrıca ABD emperyalist 

planlarını, bu ülkelerin halklarının gözünde gizlemek için, Türk ve Yunan 

basınını kullanarak, suni bir Türk-Yunan dostluğu oluşturduğu şeklindedir 

(BCA, 030.01.00.00/102.639.3).  

Kurulması planlanan II. Balkan Paktının temelini Türkiye ve 

Yunanistan arasında yaşanan iyi ilişkiler oluşturmaktadır. O nedenle bu iyi 

ilişkilerin, 1954 yılı içerisinde de devam ettirilerek, Balkan Paktı ile ilgili 
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antlaşmaların yapılması gerekmektedir. Ama 1954 yılının başından 

itibaren, Kıbrıs Başpiskoposu Makarios önderliğinde, yükselen bir Kıbrıs 

meselesi gündeme gelecektir. Aslında bu durumu 8-15 Haziran 1952 

tarihinde Yunan Kralı’nın Türkiye ziyareti sonrası, İngiliz Daily Telegraph 

gazetesi, Türk-Yunan dostluğu için övgüler yağdırdıktan sonra, söz konusu 

dostluk için gelecekteki en büyük tehlikenin “Kıbrıs” olacağını doğru bir 

şekilde tespit etmiştir (BCA, 030.01.00.00/102. 635.5).  

Etkin dış politika hedefi olan, Megali İdea yolunda kurulduğu günden 

itibaren ilerleyen Yunanistan, 1864’te Yedi Adalar Cumhuriyeti olarak 

bilinen İyon Adaları’nı İngiltere’den hediye olarak almıştır (Kalelioğlu 

2009: 44-45). İkinci Dünya Savaşı sonrası Rodos ve Oniki Adalar, nüfus 

çoğunluğunun Rum olması bahane gösterilerek, Yunanistan’a verilmişti 

(Erkin 1987:231). Nüfusun çoğunluğu Rum olan Kıbrıs için de, 

Yunanistan’ın beklentisi benzer şekildeydi. Yunanistan İkinci Dünya 

Savaşı’nın hemen arkasından bir iç savaş yaşadı. 1946- 1949 arası yaşanan 

iç savaşı yaşadıktan sonra Kıbrıs’la ilgilenmeye başladı. Ancak İngiltere 

ve Türkiye ile yaşadığı iyi ilişkileri bozmamak için devlet düzeyinde 

konuyu çok fazla yüksek perdeden söyleyemedi. Oysa 1954 yılında Kıbrıs 

Adası’nın Yunanistan’a ilhakını, adanın sahibi İngiltere’den çeşitli 

şekillerde talep edecektir. 

Kıbrıs konusu 1954 yılına kadar Türkiye’nin devlet düzeyinde pek 

gündeminde yoktu. Özellikle de 16 Ağustos 1954’te, Yunanistan’ın 

konuyu Birleşmiş Milletlere taşımasıyla, Kıbrıs Türkiye’nin de devlet 

düzeyinde gündemine girecektir. Oysa 1954 yılının sonbaharına kadar, 

basın ve sivil toplum örgütleri ile Adnan Menderes Hükümetlerinin, Kıbrıs 

konusunda ki frekansları farklıdır. Türkiye’de basın ve sivil toplum 

örgütleri meseleyi milli bir dava olarak görmekte, Yunanistan’daki ve 

Kıbrıs’taki her etkiye karşı tepki vermektedir. Ancak Türkiye’deki 

Hükümetler sessiz kalma politikası izlemektedir.  

Bu araştırmanın amacı, 1954 yılının başından itibaren Kıbrıs 

meselesinin ortaya çıkması, yıl içerisinde yaşanan gelişmeleri ve 

meselenin uluslararası bir boyut kazanması ile paralel,  Türk-Yunan 

ilişkilerine bakarak, Kıbrıs meselesinin 1954 yılında ilişkileri nasıl 

etkilediğini cevaplandırmaya çalışmaktır. Ayrıca günümüzde de Türk-

Yunan ilişkilerinin ve Türk dış politikasının dinamiklerinden biri olan 

Kıbrıs meselesi nedeniyle, Türk-Yunan ilişkilerinde yaşanan kırılmaların 

tespiti yapılmaya çalışılacaktır. 

2. 1954 Öncesi Türk-Yunan İlişkileri 

Türk ve Rum milleti yaklaşık 400 yıl Osmanlı Devleti içinde birlikte 

yaşamışlardır. Rumların 1821’de başlattığı isyan sonucu, Avrupalı büyük 

devletlerin isteği doğrultusunda 1829’da Yunanistan adında küçük bir 

krallık kurulmuştur. Kurulduğu tarihten itibaren tıpkı kuruluşunda olduğu 
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gibi, Avrupalı büyük devletlerin yardımını da arkasına alarak, sürekli 

Osmanlı Devleti’nden toprak kopararak genişletilmiştir. Aslında 

Yunanistan’ın kuruluşu ve topraklarının genişletilmesi, Avrupalı 

devletlerin “şark meselesinin” de bir parçasıdır (Gölen 2012: 42).  

Yunanistan Krallığı kurulduktan kısa süre sonra, Yunanistan Başbakanı 

Kolettis tarafından, 14 Ocak 1844’te ilk kez dile getirilen Megali İdea 

(Millas 2006: 188), Yunanistan Krallığı için çoğu zaman hâkim politika 

olmuştur (Clogg 1997: 67). İoannis Kolettis şöyle diyordu: “Yunan krallığı 

tüm Yunanistan değil, yalnızca onun en küçük ve en eksik parçasıdır. 

Doğma büyüme Yunanlı olan kimse yalnızca bu krallık içerisinde yaşayan 

değil, aynı zamanda İyonya’da, Teselya’da, Serez’de, Adrianopolis’de, 

(Edirne), Konstantinopolis’de (İstanbul), Trabzon’da, Girit’te, Samos’ta 

(Sisam) ve Yunan tarihi ya da Yunan ırkıyla ilişkili herhangi bir toprakta 

yaşayandır(…)” (Clogg 1997: 66). Megali İdea ideolojisi* Avrupalı büyük 

devletlerin şark meselesine de hizmet etmekteydi. 

Yunanistan Megali İdea’yı gerçekleştirmek için, en uygun ortamı I. 

Dünya Savaşı sonrasında buldu. İngiltere’nin desteğiyle 15 Mayıs 

1919’da, Küçük Asya Macerasına giriştiler. Karşılarına çıkan Türkler, 

Mustafa Kemal önderliğinde ulusal bir Kurtuluş Savaşı vererek, 

Yunanlıları bu macerada felakete uğrattılar. Arkasından Anadolu’da 

yaşayan Rumlar Yunanistan’a göçmeye başladılar.  Yunanlıların 

Anadolu’da yaşadıkları bu felaketin büyüklüğünü Venizelos’un şu sözleri 

anlatır niteliktedir; “Küçük Asya Felaketi’nin İstanbul’un alınmasından 

daha büyük bir felaket olup olmadığı incelenmeye değer. İstanbul 

alındığında millet yerinde kalmaya devam etmişti.(…)Bugün uğradığı 

felakete uğramamıştı.” (Elefthero Vima 20.04.1929’dan naklen, Demirözü 

2007: 28). 

Türk-Yunan ilişkilerinde, 1920’li yıllar Lozan Barış Antlaşması 

sonrasında bile oldukça gergin geçti. Anadolu’da üç buçuk yıl süren Türk-

Yunan Savaşı’nın ardından, iki devlet nüfus mübadelesi gibi tarihte ender 

rastlanabilecek sosyal bir olay yaşadı.  Nüfus mübadelesinin ardılı bir 

takım sorunlar nedeniyle, yeni bir sıcak savaş ihtimaliyle karşı karşıya 

kalınsa da iki devlet savaşmayı tercih etmediler. Müzakere yaparak 

sorunları çözmeye gayret ettiler.  

Yunanistan’da 1928 yılında Venizelos’un yeniden iktidara gelişiyle 

mevcut dış politikası da değişti. Dünya konjonktüründeki değişim ve 

Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarından memnun olmayan ülkelerin 

izlediği politikalar, iki ülkeyi ortak paydada buluşturdu (Tağmat 2016: 39). 

Mustafa Kemal’in “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” politikası da iki ülkenin bir 

araya gelmesi için ilişkilerde katalizör görevi gördü.  

Nihayet Mustafa Kemal ve Venizelos’un gayretleri sonucu, 30 Ekim 

1930’da imzalanan Türk-Yunan Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaştırma ve 



633 
 

Hakemlik Antlaşması (Soysal 2000: 399) ile Türk-Yunan ilişkilerinin 

tarihsel sürecinde eşine ender rastlanan bir dostluk dönemi başlamıştır. II. 

Dünya Savaşı yılları öncesi oluşan bu dostluk Balkan Antantı, 1938 Türk 

Yunan Antlaşması gibi çeşitli şekillerde somutlaşarak bir iş birliğine de 

dönüşmüştür. 

1930’lu yıllardaki iyi ilişkiler, gerek II. Dünya Savaşı yıllarında, 

gerekse II. Dünya Savaşı sonrası Yunan İç Savaşı döneminde, yine devam 

etmiştir. II. Dünya Savaşı sonrası iki kutuplu yeni dünya düzeninde, 

Türkiye ve Yunanistan aynı kutupta yer almıştır. Komünizme karşı birlikte 

saf tutan iki ülke, beraber NATO’ya kabul edilmişlerdir (Ayın Tarihi 

25.09.195). 

 Balkanlarda Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan iyi ilişkilere, 

1953’te Yugoslavya da katıldı. Bu durumun sonucu, Türkiye, Yunanistan 

ve Yugoslavya 28 Şubat 1953’te Ankara Antlaşması’nı imzaladılar. Bu 

dostluk ve işbirliği antlaşmasının amacı, ilişkileri güçlendirerek 

Balkanlarda üç devlet arasında bir savunma paktı kurulmasıydı. Bu üç 

devletin 1954 yılı içerisindeki öncelikli dış politika hedefi, söz konusu 

paktın kurulması olacaktır. Ancak 1954 yılının başından itibaren, giderek 

yükselecek bir “Kıbrıs meselesi” de kapıda beklemektedir.  

3. 1954 Öncesi Kıbrıs   

Kıbrıs jeo-stratejik konumu nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Bu 

nedenle tarih boyunca mücadelelerin odak noktası olmuştur (Yüksel 2009: 

161).  Kıbrıs’ı, Osmanlı Devleti 4 Ağustos 1571’de yaklaşık bir yıl süren 

kuşatmadan sonra, Venediklilerden teslim aldı (Uzunçarşılı 2009: 14). 

1571’den 1878’e kadar, Kıbrıs 307 yıl boyunca Osmanlı egemenliğinde 

kaldı. 18. yüzyılın sonlarından itibaren Mısır ve Doğu Akdeniz ile 

yakından ilgilenen İngiltere, bu yüzden 19. yüzyılın başlarından itibaren 

büyük stratejik öneme sahip Kıbrıs Adası’nı ele geçirmeyi düşünmeye 

başladı. Üstelik İngiltere bu düşüncesini güç kullanarak değil, diplomasi 

yolu ile gerçekleştirmeyi de başardı. 4 Haziran 1878 günü imzalanan bir 

antlaşmayla, Osmanlı Devleti Kıbrıs’ın yönetimini İngiltere’ye bıraktı 

(Uçarol 2015: 413-417). 1878 yılında İngiltere’ye geçici olarak bırakılan 

ada, her ne kadar hukuken Osmanlı Devleti’ne ait ise de fiilen İngiltere’nin 

eline geçmişti.  

İngiltere Birinci Dünya Savaşı’nda 5 Kasım 1914’te adayı ilhak etti. Bu 

ilhak 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması ile de, Türkiye tarafından 

hukuken kabul edildi (Sakin & Sabit 2013: 25-27). Lozan Barış Antlaşması 

sonrası dönemde Enosis talebi içindeki Rumlar, Yunanistan’ın desteğiyle 

ayaklanmışlar ve adadaki İngiliz yönetimine karşı 1931’de bir isyan 

gerçekleştirmişlerdir. Buna karşılık İngilizler demokratik kurumları askıya 

alarak yasama meclisini feshetmişlerdir (Yüksel 2009: 167).  
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Kıbrıslı Türklerin oluşturduğu, Kıbrıs Türk Milli Kongre Heyeti, 26 

Nisan 1937’de Başbakan İsmet İnönü’ye, Kıbrıslı Türklerin durumları ve 

izledikleri siyasetle ilgili bilgi vermiştir. Kıbrıslı Türkler, İngiltere idaresi 

altında bulunmalarının kendi suçları olmadığını ve bu durumun 

sorumlusunun dönemin Osmanlı yönetimi olduğunu şu sözlerle 

belirtmişlerdir. “O vaktin Hükümeti kendi selameti için bizi kurban vermiş 

ve bizi başka ellere teslim eylemiştir. Bununla beraber cezirede kısılıp 

kalan Türkler, kendi Türklük seciyelerini bozmamışlar, kanlarına ecnebi 

kanı karıştırmamışlardır. Bunun içindir ki Anavatan muhabbetini 

unutmadık ve unutmayacağız(…)” (BCA, 030.10.00.00/124.886.19). 

Ayrıca Kıbrıs Türklerinin, durumları ve izledikleri siyaseti de izah etmiştir. 

1925’te İngiltere tarafından adaya ilk valinin atanmasından sonra, Kıbrıs 

Türklerinin izlediği siyaset mecburen İngiliz Hükümetini destekleme 

şeklinde olmuştur. Çünkü adadaki Rumlar başlangıçtan beri Yunanistan ile 

ilhaktan başka bir düşüncede olmamıştır. Adadaki Türkleri de bu 

düşüncelerinin karşısında engel olarak görmüşlerdir. Bunun için Türkleri 

zayıflatma siyaseti izlemişlerdir. Adadaki Türkler Rumlarla İngiliz 

yönetimi arasında sıkışmış, kötünün iyisi olarak hükümet yanlısı bir 

politika izlemek zorunda kalmışlardır (BCA, 030.10.00.00/124.886.19). 

II. Dünya Savaşı’nın sonuçlanmasından sonra Yunanistan, Kıbrıs 

konusuna daha fazla eğilmeye başladı (Uçarol 2015: 1042). Kıbrıslı 

Rumlar bir heyet oluşturarak 1946 Kasım ayında, adanın Yunanistan’a 

ilhakını istemek için Londra’ya gittiler (Kalelioğlu 2009: 187). 1947’de 

Rodos ve Oniki Ada’nın Yunanistan’a bırakılması, Kıbrıs’ın ilhakı için 

Yunanistan’ın bu konuya daha fazla eğilmesini sağladı. Ancak o yıllarda 

henüz İngiltere’nin Kıbrıs’ı bırakmak gibi bir düşüncesi oluşmamıştı. 

Rodos ve Oniki Ada’daki Türklerin durumuna düşmek istemeyen 

Kıbrıs Türk halkı, 28 Kasım 1948’de Lefkoşe’de on beş bin kişinin 

katıldığı, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhak fikrine karşı protesto mitingi 

yapmıştır. Ayasofya adını verdikleri mitingde, Kıbrıs Rumlarının 

Yunanistan’a ilhak ve muhtariyet taleplerine şiddetle karşı çıkmışlardır. 

Kıbrıs Türkleri ilhak ve özerkliğin, adadaki Türklüğü mahvına sebep 

olacağını ve adanın asayişini bozacağını belirtmişlerdir (BCA, 

030.01.00.00/40.241.14). 

1950’li yıllarda da Kıbrıslı Rumların Enosis isteği devam eder. 15 Ocak 

1950’de Kıbrıslı Rumların kendi kendilerine düzenledikleri plebisit’te, 

Enosis’e %96 destek çıkar (Manisalı 2000: 25). Bu plebisite Türk kamuoyu 

hemen tepki verir. 16 Ocak’ta Taksim’de Milli Türk Talebe Birliği 

öncülüğünde bir miting yapılır (Yeni İstanbul 17.01.1950; Zafer 

17.01.1950). Ancak Türkiye Kıbrıs konusunu devlet düzeyinde neredeyse 

hiç gündeme getirmez. Konuya, Türkiye’nin Kıbrıs meselesi diye bir 

meselesi yoktur, şeklinde yaklaşılır. Buna örnek olarak, Dışişleri Bakanı 
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Necmeddin Sadak’ın 23 Ocak 1950’de mecliste yapmış olduğu konuşması 

gösterilebilir: “Kıbrıs diye bir mesele yoktur, Çünkü Kıbrıs İngiltere’nin 

hâkimiyeti ve idaresi altındadır. İngiltere’nin bu adayı başka bir devlete 

devretmek hususunda en küçük bir niyeti, bir temayülü olmadığını 

biliyoruz.” (TBMM Tutanak Dergisi 23.01.1950). 14 Mayıs 1950 genel 

seçimleri sonrası iktidara gelen Demokrat Parti de ilk döneminde aynı 

politikayı devam ettirmiştir. 

4 Temmuz 1952‘de Atina Radyosunun verdiği habere göre, 4 Temmuz 

sabahı bütün Yunanistan’da saat 06’dan 09’a kadar devam eden ve 

İngiltere’nin Kıbrıs meselesinde takındığı tavrı protesto eden, gösteriler 

yapılmıştır. 08’den 09’a kadar kiliselerin çanları matem işareti olarak 

çalınmıştır. Bu süre içerisinde bütün deniz ve kara seferleri tatil edilmiş, 

hava seferleri durdurulmuştur. Saat 10’a kadar resmi ve gayri resmi 

daireler, okullar, fabrikalar ve bütün iş yerleri kapanmıştır (BCA, 

030.01.00.00/102.635.8). Bu durum karşısında da Türkiye Hükümeti 

sessiz kalmayı tercih etmiştir. 

 Menderes Hükümetinin Kıbrıs konusuna ihtiyatlı ve mesafeli 

yaklaşmasının nedeni Yunanistan ile kurulan sıcak ilişkilerin bozulmaması 

içindir (Keser 2012: 188). Ancak Türk kamuoyu için aynı şey söylenemez. 

Türk kamuoyunda gerek gazeteler, gerekse birçok sivil toplum örgütü 

Kıbrıs konusunu yakından takip etmektedir. Kıbrıs Türk Kültür Derneği, 

Kıbrıs’ın statüsü ve Kıbrıs Türklerinin ekalliyet haklarının korunması 

mevzuunda, Londra seyahatleri nedeniyle, Menderes ve Köprülü’ye, bir 

muhtıra vermiştir. Bu muhtırada; Kıbrıs Adası’nın tarihi, coğrafi, 

ekonomik, askeri, stratejik sebeplerle Anadolu’ya bağlı olduğu 

belirtilmiştir. Ayrıca İngiltere’nin çekilmesi halinde Türkiye’ye iadesinin, 

İngiltere’ye anlatılması istenmiştir (BCA, 030.01.00.00/123.783.8). Bu 

örnekte de görüldüğü üzere Kıbrıs meselesi, Türkiye Hükümetinin 

gündeminde olmasa da Türk kamuoyunun gündemindedir.   

4. 1954 Yılı Kıbrıs Merkezli Türk-Yunan İlişkileri 

1954 yılı Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs konusunda birçok açıdan 

kritik bir yıl olacaktır. Bir kere her şeyden önce iki kutuplu yeni dünya 

düzeninde Batı Bloğunun beklentisi olan SSCB’ye karşı Balkanlarda bir 

savunma setti olacak olan Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya’nın 

savunma antlaşmasının imzalanması beklenmektedir. Bu antlaşmanın 

imzalanması için Türk-Yunan ikili ilişkilerinin zarar görmemesi 

gerekmektedir. Ancak Kıbrıs Rum toplumunun Kıbrıs Başpiskoposu 

Makarios önderliğinde yürüttükleri Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı için 1954 

hedef yıldır.  
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4.1. 1954 Yılının İlk Aylarında Yükselen Kıbrıs Meselesi 

1954 yılının başında Yunan basınından Akropolis gazetesi, Kıbrıs 

Adası’nı Yunanistan’ın 1954 yılı hedefleri arasında gösterir. (Milliyet 

9.01.1954). 1954 yılında Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını görmeyi 

amaçlayan Yunan kamuoyuna, ilk dış destek Mısır Cumhurbaşkanı 

General Necip’ten gelmiştir. 8 Ocak 1954’te Yunan basını Mısır 

Cumhurbaşkanı General Necip’in “Kıbrıs Yuna1nistan’a bırakılmalıdır” 

diyen beyanatına yer vermiş, General Necip’ten övgüyle bahsetmiştir. 

Yunan basınından Kathimerini, Ethnikos ve Kirux gazeteleri, Türkiye’nin 

gerçekleri General Necip’ten öğrenmesi gerektiğini, Kıbrıs meselesinin 

yalnız Yunanlıları ilgilendirdiğini belirtmiştir (Milliyet 9.01.1954). 

Mısır’ın Kıbrıs konusu ile ilgilenmesi ve bu konuda Yunanistan’ı 

desteklemesinin nedeni, İngiltere ile olan Süveyş Kanalı anlaşmazlığında, 

İngiltere’ye karşı Kıbrıs’ı bir koz olarak kullanmak istemesindendir. 

Yunan basınında çıkan “Kıbrıs meselesi yalnız Yunanlıları ilgilendirir” 

haberlerine Türk basınından tepkiler gelmiştir. Cumhuriyet gazetesinde 

çıkan bir haberde şu ifadelere yer verilmiştir:” Türk  Yunan dostluğunu bol 

bol istismar eden Yunanlıların, biraz daha gayret ederek Türk  Yunan 

dostluğu icabı Türkiye, Kıbrıs’ın ilhakı meselesinde Yunanistan’ı 

desteklemelidir diyecekleri anlaşılıyor (…)” (Cumhuriyet 18.01.1954) 

şeklindeki ifadelerle Türk basını artık Yunanistan’ın Türk-Yunan 

dostluğunu istismar ettiği düşüncesindedir. 

1954 Ocak ayı içerisinde gerginleşmeye başlayan Kıbrıs’ta, Kıbrıs Türk 

toplumunun tarihinde ilk defa müftü seçimle işbaşına gelmiştir. Müftü 

seçilen Mehmet Dânâ, 17 Ocak’ta resmen göreve başlamıştır. Yeni müftü 

göreve başlamak için Lefkoşe’den 150 kilometre uzakta bulunan Baf 

kasabasından, yola çıktığında kendisine otomobillerle kalabalık bir kafile 

refakat etmiş, yol boyunca uğradığı köylerde ve Limasol kasabasında, Türk 

bayrakları ve tezahüratlarla karşılanmıştır. Müftü Dânâ Lefkoşa’ya 

ulaştığında, 1571’de Kıbrıs fethedildiğinde Fetih hutbesinin okunduğu 

Ayasofya Camiine gitmiştir. Burada dini merasim yapılmıştır. Dini 

merasimin ardından, camii meydanına toplanan on binlerce heyecanlı 

Türkün katılımıyla bir miting yapılmıştır. Mitingde Avukat Fazıl Korkut, 

Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Başkanı Faiz Kaymak, Kıbrıs Türk 

Birliği Genel Sekreteri ve Halkın Sesi gazetesinin başyazarı Fazıl Küçük, 

birer konuşma yapmışlardır. Konuşmalarda Türk cemaatinin, kendi 

müftüsünü kendisinin seçmesi için verilen mücadelelerden bahsedilmiştir. 

Bundan sonrada Evkaf idaresinin Türk cemaatine devri için çalışılacağı 

sözü verilmiştir. Mitingden sonra Müftü Mehmet Dânâ, on binlerce Türkün 

katıldığı bir gösteri yürüyüşü eşliğinde, Kıbrıs Müftülük Dairesi’ne 

götürülmüştür. Müftünün Lefkoşe’ye gelişi 19 pare top atışı ile 

selamlanmış, kulüplerde meydanlarda, bandolarla marşlar çalınmış, 
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geceleyin alaylar düzenlenmiştir (Milliyet 18.01.1954). Kıbrıs tarihinde ilk 

defa Türk cemaati, kendi müftüsünü seçme hakkını elde etmiştir. 

Müftünün göreve başlamasını, Türk cemaati adeta bir gövde gösterisine 

dönüştürmüştür. 

22 Ocak 1954’te Yunan Başbakanı Papagos, Le Monde gazetesine 

verdiği beyanatta, Türkiye ve Yugoslavya ile yapacakları savunma 

antlaşmasının, süratle hayata geçirilmesi için Yunanistan’ın elinden geleni 

yapacağını belirtmiştir. Ancak Papagos Kıbrıs konusu ile ilgili olarak da; 

“Bu husus da İngiltere ile bir antlaşmaya varılmadığı taktirde Yunanistan 

haklarını elde etmek için hiçbir meşru vasıtaya başvurmaktan 

kaçınmayacaktır.” demiştir (Ayın Tarihi 22.01.1954). Yunanistan 

Başbakanı Kıbrıs konusunda sessiz kalmayı tercih etmemiş, Kıbrıs ile ilgili 

yasal mücadele edeceklerini belirtmiştir.  

3 Şubat’ta Son Posta gazetesinde, Kıbrıs’ın Türklüğü adlı makalesinde 

S. Ragip Emeç, Kıbrıs Adası’nın bir Türk adası olduğunu savunmuştur. 

Ayrıca şu sözlere de yer vermiştir: “Dünyanın bu nazik devrinde Türk 

Yunan dostluğuna olan İnancımızı tekrarlamayı yalnız bir zaruret değil, 

hattâ bir zevk olarak belirtiyoruz. Bu derece iyi niyetli bir hareketin her 

şeyden evvel bir zaaf sayılmamasını, ayrıca ve hiç değilse misli ile 

mukabele görmesini beklemek hakkımızdır, sanıyoruz.” (Son Posta 

03.02.1954). Burada da görüldüğü gibi Türk ve Yunan kamuoyu ateşli bir 

şekilde Kıbrıs meselesini tartışırken, yine de Türk-Yunan dostluğuna bir 

şekilde vurgu yapmaya devam etmişlerdir. 

17 Şubat’ta Kıbrıslı Türkler, Lefkoşe’de büyük bir miting yapma kararı 

alırlar. Müftü seçme hakkı elde etme başarısından sonra, alınan bu miting 

kararının ana nedeni, Evkaf idaresinin Lozan Antlaşması’na aykırı hareket 

ettiği düşüncesindendir. Türk vakıfları meselesini Kıbrıslı Türkler, Türk 

cemaat davalarının en başında görmektedirler. Rumlara ve Ermenilere ait 

kilise mallarını, Rumlar ve Ermenilerin kullanmasına ve harcamasına izin 

verilirken, Türk vakıfların malları, Türk cemaatine verilmemektedir. Oysa 

Rumlar kilise mallarının %80’e kadarını istediği gibi kullanabilirler. Tabii 

Rum kiliselerinin ana davası olan, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı için bu 

kilise mallarını harcama imkânları vardır. Türkiye’de inkılâpçı bir din 

adamı olarak görülen Müftü Mehmet Dânâ, Türk vakıf idarelerinin mal 

varlığı konusuyla özel olarak ilgileneceğini vurgulamıştı. Söz verdiği üzere 

göreve gelince hemen bu konu ile ilgilenmeye başladı. Ayrıca ilk icraat 

olarak, Kıbrıs’taki camilerde ezanın Türkçe okunması için de bir tamim 

yayınlamıştır. Bu durum, Türkiye’de inkılâpçı üniversite gençliği arasında 

büyük bir sevinç yaratmıştır (Milliyet 7.02.1954). 

Kıbrıslı Türklerin planladığı miting, 17 Şubat’ta Lefkoşe’de yapıldı. 

Türk vakıflarının 8-10 milyon sterlin gibi bir servete sahip olmasına 

rağmen camilerin harap bir durumda olduğu, Türk vakıflarının kullanma 
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hakkının Türklere verilmesi gerektiği mitingde vurgulanmıştır 

(Cumhuriyet 18.02.1954). 

14 Şubat 1954’te Kıbrıs Başpiskoposu Makarios Atina’ya gider. 

Makarios artık Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhak vaktinin geldiği 

düşüncesindedir. Yunanistan’ın sözleri bırakıp eyleme geçmesini ister. 

Makarios, Yunan Hükümetinin Kıbrıs’ın Yunanistan'a ilhak davasını 

Birleşmiş Milletlerin yapılacak ilk toplantısına mutlaka götürmesi 

gerektiğini söyler. Makarios Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhak nedenini, şu 

sözleriyle İngiliz yönetiminin tutumuna bağlar. “Kıbrıs Rum halkı, uzun 

tarihinin en büyük maddi ve manevi baskısı altındadır. İngilizler milli 

eğitimi ezmişler, şahsi hürriyeti kaldırmışlar ve Kıbrıs halkının milli 

mukavemet kudreti ile milli karakterini mahvetmeğe kalkışmışlardır. Bu 

ıstıraplarımız ancak Kıbrıs’ın bir an evvel anavatana Yunanistan’ımıza 

kavuşması ile giderilebilecektir.” (Milliyet 15.02.1954). Kıbrıs’ın 

Yunanistan’a ilhak fikrinin bayraktarlığını yapan, Kıbrıs Başpiskoposu 

Makarios, faaliyetleri ile Yunanistan’ı zorlamaktadır. Ayrıca Yunanistan’ı 

pasif olmakla da suçlamaktadır. Yunanistan’ın laf üretmek yerine eyleme 

geçmesini, konuyu bir an önce Birleşmiş Milletlere taşımasını ister. 

Enosis’i hızlandırmak ve Yunanistan’ı tahrik etmek için de Kıbrıslı 

Rumların milli karakterlerini kaybetmeye başladıkları yalanını söylemiştir. 

Yunanistan Başbakan’ı Mareşal Papagos, Kıbrıs Başpiskoposu 

Makarios’un Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını Birleşmiş Milletlere götürme 

teklifi için şunları söylemiştir: “Bugün Doğu Avrupa’da komünizme karşı 

en sağlam kaleyi Yunanistan, Türkiye ve Yugoslavya arasında imzalanan 

Balkan Paktı teşkil etmektedir. Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı meselesini 

Birleşmiş Milletlere aksettirmek Türkiye ile Yunanistan arasında ki dostluk 

bağlarını muhakkak ki gevşetecektir. Gevşek bağlarla yapılan 

antlaşmadan da herhangi bir faydanın sağlanamayacağı muhakkakdır.” 

(Milliyet 17.02.1954). Bu sözleriyle Yunanistan Başbakan’ı Mareşal 

Papagos, Kıbrıs Başpiskoposu Makarios’un teklifini kabul etmemiştir. 

Ayrıca Milliyet gazetesine göre Makarios, Yunanistan Başbakan’ı Mareşal 

Papagos tarafından bir güzel haşlanmıştır (Milliyet 19.02.1954).  

Makarios bir din adamı olmasına rağmen, asli görevinin dışında 

siyasetle uğraşmaktadır. Ayrıca siyasi emelleri için dini siyasete alet 

etmektedir. Makarios’un bu tutumundan dolayı İstanbul’daki 

Ortodoksların Başpiskoposu Athenagoras tarafından uyarılacağı Türk 

basınına yansımıştır. Makarios’un bir din adamıyken, bu kadar fanatik 

siyasi faaliyet içinde olması Yunanistan’ın bazı mutedil çevrelerince de 

hoş karşılanmamıştır (Milliyet 18.02.1954).  

24 Şubat 1954’te İngiltere’de Lordlar Kamarasında Müstemlekeler 

Bakanlığı Müsteşarı Lord Winster Hükümet adına verdiği izahatta,  İngiliz 

Hükümetinin Kıbrıs politikasında hiçbir değişiklik olmadığını açıklamıştır 
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(Akşam 25.02.1954). Kıbrıs’ın eski valilerinden olan Lord Winster, 

İngiltere’nin 1948’de ada halkına teklif etmiş olduğu, anayasa tasarısının 

hala geçerli olduğunu, bu teklif ada halkı tarafından kabul edilirse, adanın 

daha liberal ve daha serbest olacağının düşünüldüğünü söylemiştir (Akşam 

25.02.1954). Makarios önderliğinde Kıbrıslı Rumlar, böyle bir anayasa 

teklifinin tartışılmasına bile şiddetle karşıdırlar. Makarios için Enosis 

idealinden başka bir şey kabul edilemezdi. 24 Şubat 1954’te Lord 

Winster’in açtığı bu tartışmada yine Lord Winster’in “Şayet Kıbrıs’ın 

statüsünde bir değişiklik olacaksa, Türkiyenin mutlaka fikri alınacaktır.” 

sözü Rumları çileden çıkarmıştır (Cumhuriyet 1 Mart 1954). 4 Mart 

1954’te Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Kıbrıs konusunda şaşırtıcı 

bir açıklama yapar. Bu açıklamaya göre, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı için 

İngiltere ile yapılan görüşmelerden sonuç alınamazsa, konuyu Eylül 

döneminde Birleşmiş Milletlerin gündemine taşıyacaklarını açıklamıştır. 

(Milliyet 05.03.1954).  

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın bu açıklaması hayret vericidir. 

Çünkü Makarios daha üç hafta kadar önce Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakının 

Birleşmiş Milletlere taşınması için Yunan Kralı, Başbakanı ve Dışişleri 

Bakanı ile görüşmüş ve “hayır” yanıtını almıştı. Bu durum Türk-Yunan 

ilişkilerinin bundan sonraki durumu için kuşkusuz endişe kaynağıdır. 28 

Şubat 1953’te imzalanan Ankara Antlaşması, II.  Balkan Paktına 

dönüşmesi için masada beklemektedir.  

Yunanistan’ın bu kritik açıklamasına, Türkiye’den hükümet düzeyinde 

bir tepki gelmez. Ancak Türkiye’deki çeşitli sivil toplum örgütleri 

tepkilidir. Örneğin Türkiye Milli Gençlik Komitesi Eminönü’nde 

akademik düzeyde bir toplantı düzenlemiştir (Cumhuriyet 06.03.1954). 

Kalabalık bir kitlenin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda, Kıbrıs’ın 

hiçbir zaman Yunanistan’ın olmadığı vurgusu yapılmıştır. Türk-Yunan 

dostluğunun devamı için, dostumuz Yunanistan’ın sadece Türkiye’den 

fedakârlık istemesinin kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. Yunanistan’ın 

tavrı şiddetle eleştirilmiştir  (Milliyet 06.03.1954). Yunan basını ise Yunan 

Hükümetinin Kıbrıs için Birleşmiş Milletlere başvurma kararına destek 

vermiştir (Cumhuriyet 07.03.1954).  

15 Mart 1954’te İngiltere Hükümeti, Kıbrıs konusunda hiçbir şekilde 

Yunanistan ile görüşmeyeceğini, bizzat Dışişleri Bakanı Eden tarafından 

açıklamıştır (Milliyet 16.03.1954). İngiltere’nin bu kararı adadaki Türkler 

tarafından büyük bir sevinçle karşılanmıştır (Cumhuriyet 17.03.1954). Bu 

karara Yunanistan son derece tepkilidir. 17 Mart’ta Başbakan Papagos, 

İngiltere aleyhine yapılan aşırı yayın ve gösterilerden kaçınılmasını 

istemiştir (Milliyet 18.02.1954). Buna rağmen Yunanlılar, 19 Mart’ta 

Makarios’un Rodos’u ziyareti sırasında, İngiltere Konsolosluğunu taşa 

tutmuşlar, camlarını kırmışlardır. İngiltere bu durumu protesto etmiştir 
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(Milliyet 20.03.1954). Ayrıca İngiliz Yüksek Komite subayları, Lefkoşa 

da bir toplantı yapmışlardır. Bu toplantı gizli yapılmış ve kararları 

açıklanmamıştır. Muhtemelen bu toplantıda İngiltere’nin Ortadoğu 

Komutanlığını, Kıbrıs’a taşıması görüşülmüştür (Milliyet 20.03.1954). 

İngiltere’nin bu ve benzeri eylemlerine bakıldığında, Kıbrıs’tan hemen 

çıkmak gibi bir niyetinin olmadığı anlaşılmaktadır. İngiltere’nin Kıbrıs 

konusunda bu kadar kararlı olmasını, muhtemelen Yunanistan 

beklemiyordu. 

1954 yılı Mart ayı içerisinde Yunanistan’da İngiltere aleyhinde yapılan 

gösterilerde aşırılığa kaçılması, yaralanmaların olması gibi nedenlerden 

dolayı, Yunanistan Hükümeti 27 Mart’ta gösteri yapılmasını yasaklamıştır 

(Milliyet 28.03.1954). 28 Mart’ta Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs Türk Kurumları 

Federasyonu önderliğinde, Lefkoşa’da yaklaşık on beş bin Türkün 

katıldığı, büyük bir miting düzenlemişlerdir. Mitingde 8-10 milyon sterlin 

değerindeki evkaf mallarının idaresinin, Türk Cemaatine verilmesi 

istenmiştir. Evkaf idaresinin İngilizlerin elinde olması, dinen uygun 

olmadığı, üstelik bu durumun Lozan Antlaşması’na da uymadığı 

vurgulanmıştır (Milliyet 29.03.1954).  

Kıbrıslı Türkler için, mitingde bahsedilen vakıf mallarının idaresinden, 

daha büyük bir sıkıntı vardır. Bu sıkıntı, İngiltere’nin, Yunanlıların ve 

Kıbrıslı Rumların aşırı baskısından kurtulmak ve Yunanistan’ın konuyu 

Birleşmiş Milletler gündemine taşımasını önlemek amacıyla, adaya 

özerklik vereceği söylentileridir. Adadaki tek Türk partisi olan Kıbrıs Türk 

Birliği Partisinin yetkilisi konuyla ilgili şunları söylemiştir: “Sovyet 

cehenneminde, Batı Trakya, Rodos ve Giritte başarı ile tatbik edilen Türk 

katliamı hiç şüphesiz Kıbrıs’ta da tekerrür edecektir.” (Milliyet 

08.04.1954). Burada da görüldüğü gibi Kıbrıslı Türkler, Kıbrıs’a özerklik 

verilmesine karşıdırlar. Jelavich’in de söylediği gibi: “Ne zaman önceki 

Osmanlı topraklarında Balkan Hristiyan yönetimi yerleşmişse, Müslüman 

nüfusa yapılan muamele de çok sert olmuştur.(...)Kıbrıs meselesinde de 

Türklerin endişesini azaltacak hiçbir şey yoktu.” (Jelavich 2017: 446). 

20 Nisan’da Yunanistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Kıbrıs’ın 

Yunanistan’a ilhakı için Birleşmiş Milletlerin Eylül ayındaki oturumunda 

görüşülmek üzere Yunanistan’ın 22 Ağustos’ta Birleşmiş Milletlere bir 

muhtıra sunacağını açıklamıştır. Bunun nedeni olarak İngiltere’nin 

görüşmelere yanaşmamasını göstermiştir. (Milliyet 21.04.1954).  

Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını, İngiltere’nin kabul etmeyeceği belli 

olduktan sonra, Milliyet gazetesinin haberine göre, Kıbrıs’ın özerkliği için 

Yunanistan ile İngiltere gizlice görüşmektedir. Yunanistan Kıbrıs özerk 

olduktan sonra, üç beş sene içinde yapılacak bir halk oylamasıyla, 

Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını sağlayacağı düşüncesindedir. İngiltere ise 

bu sürenin on - on beş sene olmasını istemektedir. Bu süre konusunda 
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anlaşamamaktadırlar (Milliyet 30.04.1954). Ama Makarios bu duruma 

yani Kıbrıs’a özerklik fikrine şiddetle karşı çıkıyordu. Makarios, Kıbrıslı 

Rumların özerklik ve Enosis fikirleri etrafında bölünmeye başlayınca, 

özerklik fikrini savunan gazete ve şahısları aforoz etmekle tehdit ediyordu. 

Durum böyle olunca Kıbrıslı Rumlardan geri adım atanlar oluyordu. 

Makarios, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı için, Birleşmiş Milletlere 

taşınması gerektiği fikrinden vazgeçmiyordu.  

İngiltere’nin aslında Kıbrıs’tan bir şekilde çekilmek düşüncesi vardır. 

Ancak bunu yaparken Kıbrıs’tan tamamen vazgeçmek arzusunda değildir. 

Çünkü Ortadoğu’da İngiltere’ye üs lazımdır. Ama Kıbrıs’ın 

sorumluluğundan da kurtulmak istemektedir. Gerçekte sorumluluktan 

kurtulurken, yine orayı kullanabileceği bir sistemin peşindedir. Bu tazyike 

karşı en etkili savunma Kıbrıs’taki Türklerin ve Türkiye’nin devreye 

sokulmasıdır.” (Küçükoğlu 2011: 798-799). İngiltere’nin bu 

düşündüklerini gerçekleştirebilmesi için, Kıbrıs’ın tamamen 

Yunanistan’ın eline geçmemesi gerekiyordu. İngiltere bu ince siyaseti 

gerçekleştirebilmek için, Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan’ın etkisine karşı, 

Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin tepkisini kullanılabilirdi.   

1954 yılının ilk aylarında bu gelişmeler olurken, Türkiye’deki Hükümet 

Kıbrıs konusunda sessizliğini koruyordu. Şimdi merak edilen 2 Mayıs 

1954’te yapılacak olan genel seçimler sonrası, gelecek olan yeni 

hükümetin Kıbrıs konusunda nasıl bir politika izleyeceğiydi.    

4.2. Türkiye’de 2 Mayıs 1954 Genel Seçimleri Sonrası Türk-Yunan 

İlişkileri ve Kıbrıs 

Türkiye’de 1954 yılının başından itibaren iç politikada 2 Mayıs’ta 

yapılacak genel seçimlere odaklanılmıştı. Bu seçimlerde iktidardaki 

Demokrat Parti büyük bir başarı göstererek % 58,4 oy oranı ile yeniden 

iktidar oldu (Zürcher 2012: 326). Daha önceki Menderes hükümetlerinde 

olduğu gibi, III. Menderes Hükümeti programında da Kıbrıs ile ilgili bir 

ifadeye yer verilmemiştir (Öztürk 1968: 53). Kıbrıs konusu gündemde 

iken, Kıbrıs’a neden yer verilmediğini, 24 Mayıs’ta programı okuyan 

Menderes’in şu sözleri açıklar niteliktedir. “Yunanistan ve Yugoslavya ile 

akdettiğimiz Ankara Antlaşmasını her imkân ve şeraitin müsaadesi 

nispetinde daha kuvvetlendirmeye sarfı mesai etmekteyiz.” (Öztürk 1968: 

53). Yani Türkiye için dış politikada öncelikli olan Yunanistan ve 

Yugoslavya ile olan iyi ilişkilerin geliştirilmesidir. 

Türkiye anlaşılan 1954 yılının ilk aylarındaki Kıbrıs konusundaki 

sessizliğine, 2 Mayıs genel seçimleri sonrasında da devam ederek,  Balkan 

Paktının yapılması için, Kıbrıs meselesini görmezlikten gelmeye devam 

edecektir. Oysa Türkiye’deki genel seçimlerin ertesi günü, yani 3 Mayıs’ta 

Yunanistan Başbakanı Papagos, Kıbrıs meselesi ile ilgili yazılı bir 

açıklama yapar.  Papagos, İngiltere’nin Kıbrıs meselesini karşılıklı 
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müzakereler yoluyla halletmediği takdirde, Yunanistan’ın konuyu 

Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna taşıyacağını ve bunun ortaya çıkacak 

sonuçlarından da İngiltere’nin sorumlu olacağını resmen açıklar (Hürriyet 

04.05.1954). 

4 Mayıs 1954’te Yunan basınına yansıdığına göre, Cenevre’de bulunan 

Yunanistan Dışişleri Bakanı Stefanopulos, Kıbrıs konusunu çeşitli 

devletlerin temsilcileriyle, ısrarlı bir şekilde müzakere etmiştir. Yine 

Yunan gazetelerinin iddialarına göre, Belçika ve daha birçok Avrupa 

devleti, Yunanistan’ın kararını tasdik ederek, Kıbrıs’ın Yunanistan’a 

bağlanması için temennilerde bulunmuştur (Cumhuriyet 05.05.1954). 

Görüldüğü gibi Yunan propagandası işlemeye başlamıştır. Aslında Balkan 

devletleri için propaganda bilinen bir oyundu. Ama Smıth Yunan 

propagandası için şöyle demiştir: “(…)Yunanlılar bu alanda belki 

hasımlarından da ustaydılar ve daha çok doğal bir üstünlükleri vardı.” 

(Smıth 2002: 97). Yunanistan, propaganda konusunda ne kadar başarılı 

olduğunu, Paris Barış Konferansı’nda İzmir’i işgal etme iznini alırken 

göstermişti.  

8 Mayıs 1954’te Ethnikos Kiryx gazetesinde, Cambridge 

Üniversitesinden Profesör M. Kerk’in, Times’ta çıkan Kıbrıs ile ilgili 

yazısına yer verilmiştir. Gazete haberi “Doğru Söz” başlığı ile verirken, 

Kerk içinde “dürüst adam” ifadeleri kullanılmıştır. Kerk yazısında; “Bu 

güne değin Avrupada hayli dost kaybeden İngiltere, şimdi de Kıbrıs 

yüzünden sadık dostu Yunanistanı kaybetmemelidir. Kıbrıslılar medeni 

insanlardır. Kıbrısta çoğunluk Yunanistana ilhak etmek istiyor.(…)” 

demiştir (BCA, 030.01.00.00/104.649.01). Bu örnekte de olduğu gibi 

Kant, Hegel, Herder gibi XVIII. yüzyıl Avrupalı bilim insanlarının Yunan 

severliği (Gölen 2012: 42) XX. Yüzyılda da Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı 

meselesinde yine kendini göstermektedir.  

Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar ilhak ve özerklik fikirlerini 

tartışırlarken, Kıbrıslı Türkler, hem ilhakın hem de özerkliğin başlarına 

felaket getireceği inancını taşıdıkları için, artık Türkiye’nin sesini 

yükseltmesi zamanının geldiğini, hatta geçtiğini düşünmektedirler 

(Milliyet 09.05.1954). Türkiye’nin sesini yükseltip yükseltmediği ile ilgili 

Yunan basını şöyle demiştir: “Türkiye Hükümetinin Kıbrıs meselesi ile 

alakalı olarak Yunan Hükümeti nezdinde teşebbüste bulunduğunu, fakat 

bunun bir protesto olmayıp Türkiye’nin Kıbrıs meselesi konusundaki 

görüşlerinin dostça izahı olduğunu belirtmiştir.” (Milliyet 04.05.1954).  

14 Mayıs’ta Yunanistan Başbakanı Mareşal Papagos, bir Amerikan 

gazetesine Balkan Paktı ve Kıbrıs meselesiyle ilgili bir beyanat vermiştir. 

Papagos; Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasındaki mevcut 

antlaşmanın, askeri ittifak haline getirileceğini belirtmiştir. Bu askeri 

ittifakın, Türkiye ve Yunanistan’ın NATO’daki görevlerini 
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aksatmayacağını, aksine NATO’nun daha da kuvvetleneceğini 

vurgulamıştır. Ayrıca Kıbrıs konusunda, İngiltere’nin Yunanistan’ın 

görüşmelerini reddettiği sürece, meseleyi Ağustos ayında Birleşmiş 

Milletlere götüreceğini söylemekten de geri kalmamıştır (Milliyet 

15.05.1954). 

Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Başkanı Faiz Kaynak Türkiye’ye 

gelmiş, çeşitli temaslarından sonra 23 Mayıs 1954’te basına şunları 

söylemiştir; “Bizim tek endişemiz bir gün 12 ada gibi Türk Kıbrısı 

Yunanlıların eline geçeceği ihtimalidir. Anavatana bu endişeyle gelmiştik. 

Fakat bugün hükümet şahsiyetleriyle ve bizzat Hariciye Vekili tarafından 

bu endişemizin yersiz ve boş olduğu teyit edilmiş bulunmaktadır.” (Milliyet 

24.05.1954).  Kaynak’ın bu açıklamasına Yunan basınından 25 Mayıs 

1954 tarihli Ethnos gazetesi şöyle cevap vermiştir; “Kıbrıslı Türkleri 

temsilen Ankara’ya giden Türk heyetine, Yunanistan’ın Kıbrıs için 

Birleşmiş Milletlere başvurmayacağını söyleyen Başvekil yardımcısı ile 

Dış İşleri Vekili gelecek Eylülde, Genel Kurul toplanınca, tahminlerinde 

ne kadar aldandıklarını göreceklerdir.” (BCA, 030.01.00.00/104.649.01). 

Kaynak, Türkiye’ye geldiği sıralarda, Atina Üniversitesi Senatosu da 

Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını sağlamak amacıyla, bütün üniversite 

teşkilatının seferber edildiğini Başbakan Papagos’a bildirmiştir (Milliyet 

25.05.1954). Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Başkanı Faiz Kaynak, 

basına verdiği demeçte, “Mücadelemizin önderliğini yapan Türk matbuat 

ve gençliğine şükranlarımızı sunarız.” demiştir (Cumhuriyet 22.05.1954). 

Kaynak’ın bu ifadeleri, Türkiye’de Kıbrıs’ın milli bir dava haline 

gelmesinin öncüleri, Türk gençliği ve Türk basını olduğuna, bir örnek olsa 

gerektir. 

27 Mayıs 1954’te Akropolis gazetesi Menderes’in; “Türkiye, 

Yunanistan ve Yugoslavya ile 28 Şubat 1953’te imzalanan Ankara 

Antlaşması’nın, Türkiye’nin güvenliği için önemli olduğunu” söylediği 

sözlerine yer vermiştir (BCA, 030.01.00.00/104.649.01). Ayrıca Akropolis 

gazetesi 26 Mayıs’ta yapılan Meclis görüşmelerinde, Türkiye’deki 

muhalefetin, hükümetin dış politikasını eleştirmesine rağmen, üç ülkenin 

yaptığı Balkan Antlaşmasını takdir ettiklerini belirtmiştir. Gazete şu 

ifadelere de yer vermiştir: “Söz alan muhalif hatipler Hükümetin Dış 

politikasını yer yer tenkit etmişler, fakat hepsi, Balkan anlaşmasının üçlü 

ittifaka tahvili hususundaki gayretleri kayıtsız şartsız takdir ederek, bunun 

Türk topraklarının güveni için lüzumunu belirtmişlerdir.” (BCA, 

030.01.00.00/ 104.649.01). 

27 Mayıs tarihli Eleftheria gazetesi, Amerika’nın Türkiye’ye yaptığı 

yardım kadar Yunanistan’a yardım etmediği düşüncesindedir. Eleftheria 

gazetesi, “Kıskançlık Yunan ruhunda hiçbir zaman yer tutmamıştır” dese 

de, Amerika’nın iki ülkeyi neden ayrı tuttuğu sorusunu da sormaktadır. 
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Yine Eleftheria gazetesinde şöyle denmiştir: “Türkler yardım konmak için 

davet ediliyorlar, hem öyle yardım ki onun sayesinde yarın öbür gün her 

bakımdan kendi kendilerine yetecekler(…)Oysaki biz Yunanlılar, davetle 

değil, yardım istemek için Washingtona gidip elimiz boş dönüyoruz.” 

(BCA, 030.01.00.00/ 104.649.01). Yunan kamuoyu, Başbakan 

Menderes’in 30 Mayıs’ta başlayacak olan ABD gezisinden (BCA, 

030.10.00.00/3.17.3), rahatsız olduğu anlaşılmaktadır.  

13 Mayıs 1954’te To Vima gazetesine göre; İngiltere’nin Dışişleri 

Müsteşarı 12 Mayıs’ta Avam Kamarasında, İngiliz Hükümetinin Kıbrıs’ın 

geleceğini, Yunan Hükümeti ile görüşmeyeceğini belirtmiştir. Ayrıca 

Müsteşar:  “Hükümet herhangi bir devletin, dost olsun olmasın, şimdi 

İngiliz İdaresi altında bulunan yerlerin akibeti hakkında kendisine öğüt 

vermesini kabul edemez.”demiştir (BCA, 030.01.00.00/104.649.01). 

İngiltere, Kıbrıs’ın geleceği ile ilgili herhangi bir devletin görüş 

bildirmesini kendi iç meselesine karışmak olarak göre dursun, Mayıs’ın 

son haftası yapılan Avrupa Konseyi’nin Strasburg’daki toplantısında, 25 

Mayıs’ta, Yunan delegeleri Kıbrıs meselesini ortaya atıp, (Cumhuriyet 

26.05.1954) adanın Yunanistan'a iadesi hakkında heyecanlı bir talepte 

bulunmuşlardır. Türk delegesi Zeyyat Mandalinci, Kıbrıs meselesi gibi 

nazik mevzuların konseye arzının faydasız ve tehlikeli olacağını 

hatırlatarak, bu gibi meselelerin hallinin diplomatlara bırakılmasının daha 

uygun olduğunu ilâve etmiştir (Ayın Tarihi 26.05.1954; Akşam 

26.05.1954). 

30 Mayıs’ta İngiltere basınında, İngiltere’nin Süveyş kanalındaki bazı 

askeri kıtalarını, Kıbrıs’ın güney sahillerinde kurulacak üsleri 

hızlandırmak için, Kıbrıs’a naklettiği haberleri çıkmaya başlamıştır 

(Cumhuriyet 31.05.1954). 18 Haziran 1954 tarihinde de, İngiltere 

Savunma Bakanlığından tebliğ edildiğine göre, Ortadoğu kara ve hava 

kuvvetleri karargâhlarının zaman içerisinde Süveyş kanalından Kıbrıs’a 

nakledileceği açıklanmıştır (Ayın Tarihi 18.06.1954). Kıbrıs Başpiskoposu 

Makarios bu durumu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri nezdinde protesto 

etmiştir. Makarios’a göre İngiliz karargâhının Kıbrıs’a nakli, adanın 

Yunanistan’a ilhakını engellemek amacı taşımaktadır (Ayın Tarihi 

06.07.1954).  

 2 Temmuz 1954’te Ethnos gazetesine göre, İngiltere’nin Süveyş’teki 

kuvvetlerini Kıbrıs’a nakletmek zorunluluğundan dolayı, Kıbrıs’ı elinde 

tutması gerektiğini Avrupa başkentlerinde anlatmaktadır. Ayrıca İngiltere 

Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakına, Türkiye’nin muhalif olduğunu, bu 

durumun müttefikler arası mesele çıkartabileceği, böylece Balkan 

Paktı’nın temelinden sarsılacağı şeklinde bir propaganda yapmaktadır 

(BCA, 030.01.00.00/104.649.5). Aslında bu durum İngiltere’nin Kıbrıs’ta 

izlediği ince siyasetinin dolaylı bir anlatımıdır.  
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18 Temmuz’da Cumhuriyet gazetesi “Kıbrıs, Ortadoğunun kalesi 

haline geliyor” başlığı ile verdiği haberde; İngiltere’nin Süveyş askeri 

üssünü Amerika ve Türkiye’nin de iznini alarak Kıbrıs’a nakletmeye karar 

verdiği haberini vermiştir (Cumhuriyet 19.07.1954). Bu örnekte de olduğu 

gibi Türk basınında, İngiltere’nin adayı bırakmayacağı ve üstü örtülü 

olarak bırakmaması gerektiği ile ilgili haberler, Temmuz ayı içinde 

çıkmıştır. Dolayısıyla Türk basınının Kıbrıs’taki mevcut statükonun 

devamını istediği anlaşılmaktadır. Ayrıca İngiltere Yunanistan’a karşı her 

fırsatta Türkiye’yi hatırlatarak, Türkiye kozunu kullanmaktadır. Örneğin, 

Kıbrıs’taki İngiliz Valisi, İtalyan gazetesi Corriere Della Serra’ya verdiği 

ve 13 Ağustos’ta yayınlanan demecinde; “Kıbrıs adası Türkiye’nin bir 

köşesidir.” demiştir (Cumhuriyet 14.08.1954). Hatta valinin bu sözleri 

Türkiye’yi bile şaşırtmış ve kendisine Türkiye’deki Kıbrıs İçin Anavatan 

Komitesi tarafından teşekkür telgrafı dahi çekilmiştir (Cumhuriyet 

19.07.1954).  

1954 Ağustos ayına gelindiğinde Kıbrıs meselesi giderek ısınmaktadır. 

Ancak Türk-Yunan dostluğunun bozulması Batı Bloğuna dâhil Avrupa 

başkentlerinde istenmeyen bir durumdur. Çünkü Türkiye, Yunanistan ve 

Yugoslavya SSCB’ye karşı bir savunma paktının beklentisi içerisindedir. 

4.3. 9 Ağustos 1954 Bled Antlaşması (II. Balkan Paktı)   

1930 Ankara Antlaşması ile başlayan Türkiye ile Yunanistan arasındaki 

iyi ilişkiler, 1950’li yıllarla birlikte daha da gelişmeye başlamıştı. Birlikte 

NATO’ya girmenin ardından mevcut işbirliği NATO üyeliğiyle birlikte 

iyice sağlamlaştırılarak, Türkiye ile Yunanistan arasında, başta savunma 

olmak üzere, her alanda işbirliğine gidilmesi düşünülmüştü (Baş 2015: 86). 

1952 yılı boyunca iki ülkenin devlet adamlarının karşılıklı görüşmeleri 

oldukça yoğunlaşmıştı. Bu görüşmelere Yugoslav devlet adamları da 

katıldı. Üç ülke arasında savunma işbirliğine yönelik çalışma başlatıldı. Bu 

çalışmaların sonucunda, 28 Şubat 1953’te Ankara’da, resmi adı ile 

“Dostluk ve İşbirliği Antlaşması” imzalandı (Uçarol 2015: 1029). Bu 

antlaşmanın üç ülke arasında bir ittifaka dönüşmesi isteniyordu. Türkiye 

bu antlaşmayı gerçek bir ittifaka götürme arzusundan dolayı, Kıbrıs’la 

resmi olarak ilgilenemiyordu (Hasgüler 2005: 31).  

28 Şubat 1953 Ankara Antlaşması sonrası, üç ülke arasındaki 

görüşmeler devam etti. Nihayetinde 9 Ağustos 1954’te Bled de “İttifak, 

Siyasi İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Antlaşması’nı üç ülke imzaladılar 

(Uçarol 2015: 1029). Böylece ABD ve İngiltere’nin de memnuniyetle 

karşıladığı, II. Balkan Paktı kurulmuş oldu. Ancak Yunan basınında daha 

antlaşma imzalanmadan eleştirilmeye başlanmıştı. 14 Temmuz 1954’te 

Elefteriya gazetesi, 1934’teki I. Balkan Paktının kötü örneği göz önüne 

alınması gerekirdi, diyerek Yunan Hükümetini suçlamıştır. Ayrıca 

Yunanistan’ın dış politikada inisiyatifi Türkiye’ye kaptırdığını (BCA, 
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030.01.00.00/ 104.649.5) belirterek, daha Bled Antlaşması imzalanmadan 

bir ay kadar önce Yunan Hükümetini eleştirmiştir. 

Clogg’a göre zaten olmayacak bir uzlaşma olan Balkan Paktı (Clogg 

1997: 183), 1954 ve 1955 yıllarında ayakta durmayı başarsa da etkili 

olamamıştır. Etkili olamamasının iki nedeni vardır. Birincisi Rusya’nın 

Yugoslavya dış politikasını etkilemeyi başarmasıdır. İkincisi de Kıbrıs 

meselesi sonrası, Türk-Yunan dostluk ve ittifakının sarsılmış olmasıdır 

(Akşin 1991: 274). Özellikle Yunanistan’ın Kıbrıs için Birleşmiş 

Milletlere başvurusu, Türk-Yunan dostluğunu derinden sarsmıştır. 

4.4. Yunanistan’ın Kıbrıs İçin Birleşmiş Milletlere Başvurusu 

II. Balkan Paktını oluşturan Bled Antlaşması’nın imzalanmasından bir 

hafta sonra, Yunanistan 16 Ağustos 1954’te, Kıbrıs için “kendi kaderini 

kendi tayin etme” talebiyle konuyu Birleşmiş Milletlere götürdü (Bağcı 

2007: 106). Bu Balkan Paktı için büyük bir darbeydi (Hatipoğlu 1997: 

309). Yunanistan bir yandan Türkiye ile önemli bir ittifak antlaşması 

yapmış, bir yandan da Türkiye ile çatışması kesin olan bir sorunu ortaya 

atmıştı (Uçarol 2015: 1044). Oysa Türkiye dışişleri de dikkatini Balkan 

Paktına vermişti. Ancak Yunanistan Balkan Paktı ile Kıbrıs meselesini 

beraber yürüterek, hem Balkan Paktı antlaşmalarını imzalamış, hem de bir 

hafta sonra Kıbrıs konusunu Birleşmiş Milletlere taşımıştı. Türkiye’nin 

Yunanistan ile aynı politikayı izlememe sebebi, İngiltere’nin adadan 

çekilmeyeceği düşüncesinden dolayıdır. Türkiye statükonun devamından 

yanadır. Ancak bu riskli bir politikadır. İngiltere’nin adadan çekilmeyeceği 

çokta garanti değildir. 

16 Ağustos 1954’te Yunanistan’ın müracaatı sonrası,  24 Ağustos 

1954’te konunun Birleşmiş Milletler gündemine alınması kabul edildi. 

Böylece Kıbrıs meselesi artık uluslararası bir boyut kazanmıştı. Menderes 

Hükümeti hiç hazırlıklı olmadığı bu olay karşısında çok kötü bir duruma 

düşmüştü. Türk Hükümeti Kıbrıs hakkında hiçbir ayrıntılı araştırmaya 

sahip değildi (Bağcı 2007: 106-107). Yunanistan’ın bu başvurusu, 

Kıbrıslı Rumlarda ve Yunanistan’da coşkuyla karşılandı. Mitingler 

düzenlenerek kutlandı. Kıbrıslı Rumlar, 22 Ağustos’ta Lefkoşa’da Yunan 

bayrakları taşıyarak sokaklara döküldüler. Makarios ise, kilisede yaptığı 

konuşmada; “Enosis ve sadece Enosis yolunda önümüze çıkacak tüm 

engelleri aşacağız. (…)  Ruhumuzda tutuşan bu ateşi, yeryüzünde 

söndürebilecek hiçbir güç yoktur.” (Gazioğlu 1998: 27) diyordu. 

Hem Yunanistan’da ve hem de Kıbrıslı Rumlar arasında, coşkulu 

gösteriler devam ederken, Türkiye’de Başbakan Adnan Menderes 28 

Ağustos’ta, Kıbrıs’ın Yunanistan’a verilemeyeceğini, belirtmiştir. 

Muhalefet lideri İsmet İnönü’de benzer şekilde; “Kıbrıs Yunanistan 

idaresine asla verilmemelidir.” demiştir. Bu arada CHP’li Gülek’te, 

“Kıbrıs statüsünde bir değişiklik yapılacaksa bu değişiklik ancak adanın 
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Türkiye’ye verilmesi şeklinde olur.” demiştir. (Cumhuriyet 29.08.1954) 

Gülek’in düşünceleri Türk kamuoyunun düşünceleriyle örtüşmektedir.   

Gerek iktidarın gerek muhalefetin bu çıkışları, Türk siyasetinde Kıbrıs 

konusunda artık sessizliğin bozulmaya başladığı anlamına gelmektedir. 

Eylül ayının ilk haftası itibarı ile Türk- Yunan basınında, Atatürk ve 

Venizelos’un kurduğu Türk-Yunan dostluğunun artık bozulduğu ile ilgili 

haberler verilmeye başlanmıştır (Bu haberlerin bazıları için bkz. 

Cumhuriyet 05.09.1954). 

Türk siyasetinde Kıbrıs konusunda bu değişiklikler olurken, Türk 

kamuoyunun Kıbrıs konusundaki duyarlılığı, yükselerek devam 

etmektedir. Türkiye Milli Talebe Federasyonu tarafından, Kıbrıs Kupası 

Futbol Turnuvası düşünülmüş profesyonel tertip komitesinde 

görüşülmüştür. Daha geniş imkânların olması nedeniyle bu turnuvanın 

ligler arasında yapılması kararlaştırılmıştır. Turnuvaya Beşiktaş, 

Galatasaray, Fenerbahçe ve Vefa’nın katılacağı açıklanmıştır (Cumhuriyet 

02.09.1954). Böylece dönemin en popüler futbol takımları da Kıbrıs 

meselesine sahip çıkmışlardır. 

10 Eylül 1954’te Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu, Menderes’e, 

Kıbrıs Türk toplumunun görüşü için; “(…)Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümetinin siyasetine uymakta ve Kıbrısta ‘status qua*’ nun 

muhafazasını kabul etmektedir.” demiştir. (BCA, 030.01.00.00/ 

123.785.2). Ayrıca Kıbrıs Türk toplumu adanın Yunanistan’a ilhakını veya 

ilhaka götürecek herhangi bir özerklik idaresini veya plebisit yapılmasını 

şiddetle ret ve protesto ettiğini, Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu 

aracılığıyla, Başbakan Menderes’e bildirmiştir (BCA, 030.01.00.00/ 

123.785.2). 

23 Eylül 1954’te Kıbrıs konusunun BM Genel Kurul gündemine alınıp 

alınmayacağıyla ilgili oylama yapıldı. BM Genel Komitesinin yaptığı 

oylama sonucunda, Kıbrıs konusu BM Genel Kurul gündemine alındı. 

Ertesi günü BM Genel Kurulunda görüşüldü. İngiltere’nin, Türkiye ve 

Norveç tarafından da desteklenen şiddetli itirazlarına rağmen, iki saatlik 

tartışmadan sonra, Genel Kurul 19 aleyhte ve 11 çekimser oya karşılık 30 

lehte oyla konuyu görüşme kararı aldı (Gazioğlu 1998: 33-34).  

Siyasi Komite 8 Ekim günü aldığı bir kararla, Kıbrıs konusunu 

gündemin son maddesi olarak görüşmeyi kararlaştırdı. Böylece 14 ve 15 

Aralık günleri, Kıbrıs konusu Siyasi Komite’de tartışılacaktı (Gazioğlu 

1998: 35).  

Yunanistan Kıbrıs konusunun Siyasi Komite de daha erken bir zamanda 

tartışılmasını istiyordu. Ama bu isteğini başaramadı. Ayrıca Ekim ayında 

çıkan haberlerden de anlaşıldığına göre, ABD’nin Kıbrıs konusunda 

Yunanistan’a destek vermeyeceği de belli olmaya başlamıştı. Örneğin, 13 

Ekim’de Elefteria gazetesi; “Washington hükümeti İngiltere’nin ikazları 
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nedeniyle bu mesele üzerinde durmak bile istememektedir.” demiştir.  

(Cumhuriyet 14.10.1954) Yunanistan’da ilk baştaki coşku yavaş yavaş 

kaybolmaya başlamıştı. Yunanistan için bu ümitsizlik ortamına, birde 

İngiltere’nin Süveyş’teki üslerini Kıbrıs’a taşımaya başlaması eklenecekti.  

19 Ekim 1954’te İngiltere ile Mısır, Süveyş meselesiyle ilgili 

antlaşmaya vardılar. Bu antlaşmaya göre, İngiltere Süveyş’teki üslerini 

boşaltarak Mısır’a devredecektir (Uçarol 201 5: 986). Böylece İngiltere 

Ortadoğu karargâhını Kıbrıs’a taşımaya başladı (Cumhuriyet 20.10.1954). 

Bu olay İngiltere’nin Kıbrıs’ı hemen bırakmayacağının somut bir 

göstergesidir. 

24 Ekim’de İngiltere’de bulunan iki bine yakın Kıbrıs Türkü, ellerinde 

Türk bayrakları ile Londra’da bir miting düzenlemişlerdir. Bu mitingde 

Yunanistan’ın BM’ye başvurusu protesto edilmiştir. Kıbrıslı Türkler 

mevcut statükonun değişmemesini, değişecekse de adanın anavatana 

iadesini talep etmişlerdir. Ayrıca Başbakan Churchill’e ve Dışişleri Bakanı 

Eden’e de bu isteklerini anlattıkları telgraflar çekmişlerdir (Cumhuriyet 

25.10.1954). 

Kıbrıs meselesi ile ilgili Kasım ayında en dikkat çekici olaylardan biri, 

ABD’nin Kıbrıs meselesinin Birleşmiş Milletlerde müzakereden 

çıkarılması için girişimlerde bulunmasıdır (Cumhuriyet 21.11.1954). Yine 

de Kıbrıs Başpiskoposu Makarios, Enosis davasını anlatabilmek için 

sürekli yurt dışında çeşitli temaslarda bulunarak, propaganda faaliyetlerine 

devam etmektedir. 21 Kasım’da Birleşmiş Milletler binasında, Sovyet 

Dışişleri Bakanı Vichinsky ile görüşerek, Kıbrıs davasında kendilerini 

desteklediği için teşekkür etmiş ve müzakerelerde SSCB’nin 

müttefiklerinden oy beklediğini de eklemiştir (Cumhuriyet 21.11.1954). 

Ancak Vickinsky bir gün sonra yani 22 Kasım’da geçirdiği bir kalp krizi 

sonucu ölmüştür (Milliyet 23.11.1954). 

27 Kasım’da Türkiye’ye gelen Kıbrıs Müftüsü Mehmet Dânâ Efendi 

basına verdiği demeçte; “Türkiye hükümetinin Kıbrıs Türklerinin 

mukadderatını bir dâva olarak ele alması, 100 bin Türkü minnettar 

bırakacaktır.” demiştir.  (Akşam 28.11.1954) Müftü Dânâ Efendi’nin de 

istediği gibi Türkiye’deki Hükümet meseleyi artık milli bir dava şeklinde 

ele almaya başlamıştır. 

14 Aralık’ta BM’de Kıbrıs müzakerelerine başlandı. İlk söz alan Yeni 

Zelanda delegesi, Kıbrıs meselesinin daha fazla tetkik etmeye gerek 

duymadan reddedilmesi için bir teklifte bulundu (Gülmez & Taşkınoğlu 

2013: 211). İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olan Yeni Zelanda’nın bu 

teklifi kabul edildi. İngilizlerin yoğun kulis çalışmaları sonucu Siyasi 

Komite’nin aldığı bu karar, daha sonra Genel Kurul’a sunuldu. Burada 17 

Aralık 1954’te yapılan oylamada, Rum-Yunan cephesi için sonuç son 

derece vahimdi. 8 çekimser oya karşı 50 olumlu oy çıkmıştı.  Böylece 
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Kıbrıs meselesinin daha fazla görüşülmemesi teklifi kabul edildi (Gazioğlu 

1998: 35).  

Birleşmiş Milletlerde Kıbrıs’la ilgili alınan bu ilk kararda şöyle 

diyordu: “Genel Kurul, şimdilik Kıbrıs sorunu ile ilgili bir karar suretini 

kabul etmenin uygun olmadığı düşüncesinden hareketle, ‘halkların eşit 

hakları ve self-determinasyon ilkesinin BM gözetiminde Kıbrıs ahalisi için 

uygulanması’ adı altındaki maddenin (başvurunun) daha fazla 

görüşülmemesini kararlaştırmıştır.” (Gazioğlu 1998: 35).  

Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan 1954 yılının başında, yıl içerisinde 

Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını hedef olarak koymuşlardı. Bu hedef onlar 

için 1954 yılının sonlarında, Birleşmiş Milletlerde hüsran ile 

sonuçlanmıştır. Kıbrıslı Rumların ve Yunanistan’ın isteklerinin aksine bir 

kararın çıkması, Yunanistan ve Kıbrıs’ta olaylara sebep oldu. Özellikle 

Kıbrıs’taki gösteriler zaman zaman ayaklanma boyutlarına gelmiştir. 

Bunun üzerine İngiltere Hükümeti, adada çeşitli güvenlik tedbirleri aldı. 

“Ancak bütün bunlar bir sonuç vermez ve adada EOKA terör örgütünün 

kuruluş süreci hızlandırılır.” (Keser 2012: 183). 1954 yılı sonlarına doğru 

Türkiye Hükümeti, meseleye Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının çıkarları 

doğrultusunda bakmaya başlamış, Kıbrıs’a sıkı sıkıya sarılmıştır. Bundan 

sonra yani 1954 sonrası, Türk-Yunan ilişkileri Kıbrıs gelişmelerinin 

gölgesinde kalacaktır (Gürel 1993: 55).  

 

Sonuç 

Türk-Yunan ilişkileri 1930’ta imzalanan Ankara Antlaşması ile yeni bir 

döneme girmiştir. Bu dönem ilişkilerde dostluk ve iş birliği dönemidir. Bu 

dönem izlendiğinde ilişkilerdeki dostluk ve iş birliği giderek artan bir seyir 

izlemiştir. Özellikle Demokrat Parti’nin 1950’de iktidara gelmesiyle 

ilişkiler her yıl artarak gelişmiştir. Nihayetinde 9 Ağustos 1954’te 

imzalanan Bled Antlaşmasıyla, yani kurulan II. Balkan Paktı ile iyi ilişkiler 

zirve noktasına ulaşmıştır. 9 Ağustos 1954’te Türk-Yunan ilişkilerinin 

zirve yaptığı noktada, neredeyse aynı anda 16 Ağustos 1954’te 

Yunanistan’ın Kıbrıs konusunu Birleşmiş Milletlere taşıması ile ilişkiler 

artık aşağı doğru bir seyir izlemeye başlamıştır. Bundan sonra Kıbrıs 

meselesi, Türk-Yunan ilişkilerinin belirleyici dinamiklerinden biri 

olmuştur. 

Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı şeklinde Kıbrıs meselesi aslında hep 

vardı. Ancak 20 Ekim 1950’de Başpiskopos olan Makarios, Kıbrıs’ın 

Yunanistan’a ilhakını biran önce gerçekleştirebilmek için, bu meseleye 

ivme kazandırarak hızlandırdı. İronik bir şekilde 1950’li yıllarla birlikte, 

Kıbrıs meselesi yükselirken, Türk-Yunan ilişkileri de gelişmişti. Makarios 

önderliğinde Kıbrıslı Rumlar ve Yunan kamuoyu 1954 yılını Kıbrıs’ın 
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Yunanistan’a ilhakı için hedef koymuşlardı. Bu isteğin 1954 yılı içerisinde 

gerçekleşebileceğini düşünmüşlerdi. Oysa 1954 yılında, temelini Türk-

Yunan ilişkilerinin oluşturduğu, II. Balkan Paktı antlaşmalarının yapılması 

planlanmıştı. Bunun için Türk-Yunan dostluk ilişkilerinin devamı şarttı.  

1954 yılı içerisinde Türkiye’deki II. ve III. Menderes Hükümetleri, 

Kıbrıs’a programlarında hiç yer vermediler. Çoğunlukla da sessiz kalma 

politikası izlediler. Ayrıca Türkiye’nin Kıbrıs diye bir meselesi yoktur, bu 

İngiltere’nin kendi iç meselesidir, şeklinde uzun süredir devam eden ve 

Kıbrıs’taki statükonun değişmemesini isteyen, klasik Türkiye politikasını 

devam ettirdiler. Meselenin en çok yükseldiği anlarda bile Türkiye 

soğukkanlılığını koruyarak, Türk-Yunan ilişkilerinin bozulmaması için 

elinden gelen gayreti gösterdi. Yunanistan Hükümeti zaman zaman 

Türkiye’ye uysa da yıl içerisinde İngiltere’den çeşitli şekillerde Kıbrıs’ı 

istemiştir. Makarios da Yunan kamuoyunu ve Hükümetini sürekli tahrik 

ederek, Kıbrıs konusunun Yunanistan’da soğumasına izin vermedi. 

Makarios, Yunanistan’da Türk-Yunan dostluğunun Kıbrıs meselesinin 

üstünü küllendirmemesi için Enosis’i, göreve geldiği andan itibaren 

körükledi. Yunan kamuoyunda beklediği desteği de gördü. 1954 yılı 

içerisinde Makarios’a Yunanistan Hükümeti zaman zaman destek 

vermiyormuş gibi göründü. Yunan Hükümeti çoğu zaman kendi 

kamuoyunun gerisinde kaldı. Özellikle 1954 yılının ilk yarısında temkinli 

davrandı. Bunu Türkiye ve İngiltere ile olan iyi ilişkilerini devam 

ettirebilmek için yaptı. Balkanlarda bir savunma paktına gidilmesini 

Yunanistan’da istiyordu. Ancak Balkan Paktı ile ilgili antlaşmaları imzalar 

imzalamaz, Kıbrıs meselesini Birleşmiş Milletlere taşıyarak, bir anlamda 

Balkan Paktının ölü doğmasına sebep oldu. 

Kıbrıslı Rumlar ile Yunan kamuoyunun Kıbrıs hakkında frekansları 

nasıl uyuşuyorsa, Kıbrıslı Türkler ile Türk kamuoyunun da o şekilde 

frekansları uyuşuyordu, ortak hareket edebiliyorlardı. Bu iki kutup 

birbirlerinin her olayını takip ediyor, bir olayın diğer tarafta karşılığı 

oluyordu. Ancak aynı şeyi Türkiye ve Yunanistan için söyleyemeyiz. 

Yunanistan Hükümetinin çoğu çıkışları karşısında, Türkiye’deki Hükümet 

karşılık vermek yerine sessiz kalma politikası izlemiştir. Bu durum Türk 

basınında eleştirilmiştir. Ancak 1954’ün sonbaharı itibarıyla Türkiye’deki 

Hükümet de politikasını değiştirerek, sesini duyurmaya başlamıştır. 

Böylece Türk Hükümeti ile Türk kamuoyu aynı frekansta buluşmuş, 

Türkiye için Kıbrıs milli bir dava haline dönüşmüştür.   

Türkiye’de Kıbrıs’ın milli bir dava olmasının önderleri, Türk gençliği 

ve Türk basını olmuştur. Yunanistan’da ise kurulduğu günden itibaren var 

olan ve potansiyel şekilde bekleyen, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı 

davasının aktif hale gelmesini sağlayan önderin, aynı zamanda dini bir 

lider olması ve kilisenin de bu siyasi olaya destek vermesi altı çizilmesi 
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gereken bir durumdur. Kıbrıs Başpiskopos’u Makarios dini bir lider 

olmasına rağmen, Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı için kilisenin imkânlarını 

kullanmaktan ve dini siyasete alet etmekten hiç çekinmemiştir. Bu durum 

Yunan ve Kıbrıs kiliselerinden de destek görmüştür. Buna karşılık Kıbrıslı 

Türkler de, başarılı bir şekilde Kıbrıs Müftüsü Mehmet Dânâ’yı aktif bir 

şekilde kullanmışlardır. İnkılâpçı aydın bir din adamı olan Mehmet Dânâ 

Kıbrıslı Türklerin sesini duyurmada etkili olmuştur. 

Adanın sahibi konumundaki İngiltere ince bir siyaset izlemiştir. 

İngiltere’nin Kıbrıs’ın sorumluluğundan kurtulmak gibi üstü örtülü bir 

düşüncesi vardı. Bunun için Kıbrıs’tan bir şekilde çekilmek istiyordu. 

Ancak bunu yaparken Kıbrıs’tan tamamen vazgeçmek arzusunda değildi. 

Çünkü Kıbrıs’ın sorumluluğundan kurtulurken, Kıbrıs’tan da yine 

yararlanabileceği bir formül peşindeydi. Özellikle de Süveyş’ten 

çekileceğinden dolayı, Ortadoğu’da İngiltere’ye üs lazımdı. Kıbrıs 

Yunanistan’a ilhak olursa, İngiltere bu düşündüklerini gerçekleştiremezdi. 

İngiltere bu ince siyasetini gerçekleştirebilmek için, Kıbrıslı Rumlar ve 

Yunanistan’ın etkisine karşı, Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin tepkisini 

kullanılabilirdi. Ayrıca nüfusun çoğunluğunun Rum olması tezinden 

dolayı, Yunanistan’a ilhak olması gerektiğini savunanlara, adanın coğrafi 

ve tarihî durumu nedeniyle, gerçek sahibinin Türkiye olduğu teziyle 

karşılık vermeye başladı. Böylece Yunanistan’ın karşısına Türkiye’yi 

koyarak, durumu dengeledi. 

Yunanistan’ın Kıbrıs konusunu Birleşmiş Milletlere götürmesi, Türk-

Yunan ilişkilerinin tarihsel süreci içerisinde, eşine ender rastlanan iyi 

ilişkilerin bozulmaya başlamasına yol açmakla kalmamış, Kıbrıs 

meselesine uluslararası bir boyut kazandırmıştır. Ayrıca 1954 yılı sonu 

itibarı ile Kıbrıs’ın artık Türkiye’nin devlet düzeyinde de gündemine 

girmesini sağlamıştır. 1954 yılı gerek Türk-Yunan ilişkileri gerekse Kıbrıs 

için birçok açıdan köşe taşı bir yıl olmuştur. 
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