


 
BİR DIŞ POLİTİKA KAVRAMI OLARAK “EKSEN KAYMASI” NIN 
SON DÖNEM AB İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA TÜRKİYE BASININA 

YANSIMASI 

(ŞANGAY İŞ BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ TARTIŞMALARI ÖRNEĞİNDE)* 

Mehmet Gökhan GENEL 
T.C Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi 

 
 

Özet: Türkiye’de Ak Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi)’nin iktidara gelmesi ile birlikte, ABD 
(Amerika Birleşik Devletleri) ve AB (Avrupa Birliği)’nin bazı mahfilleri tarafından, Türkiye’nin 
özellikle son dönem Ortadoğu politikasından yola çıkılarak, 50 yılı aşkındır içinde tutunmaya 
çalıştığı Avrupa Birliği projesi ve dolayısı ile “batılılaşma” sürecinden kopup başka ortaklıklara, 
özellikle “Şanghay Beşlisi”ne doğru kaydığı iddia edilmektedir. “Eksen Kayması” olarak da 
adlandırılan bu iddia, iç ve dış kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışmanın 
amacı, yukarıda bahsedilen iddianın yani ”Eksen Kayması”nın Türkiye basınına ne şekilde 
yansıdığını araştırmaktan ibarettir. Bu bağlamda çalışmanın iskeletini, “eksen kayması, dış 
politikada eksen kayması, Türkiye’nin AB’ye entegrasyon süreci, son dönem Türkiye-AB 
ilişkileri, alan araştırması” gibi başlıklar oluşturmaktadır. Bu doğrultuda bahsi geçen iddianın 
testine yönelik olarak Türkiye basınında farklı ideolojik duruş ve “patronaj” yapılarına sahip olan 
Cumhuriyet Gazetesi, Zaman gazetesi, Yeniçağ Gazetesi, Milliyet Gazetesi ve Habertürk 
Gazete’lerinin 1 aylık nüshaları mercek altına alınarak bu gazetelerin köşe yazarlarının görüşleri 
söylem analizine tabi tutulacaktır. 
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"AXIS SHIFT" AS A FOREIGN POLICY CONCEPT AND 
REFLECTION OF THIS CONCEPT ON TURKISH PRESS 

IN THE PROCESS OF TURKEY'S INTEGRATION IN THE EUROPEAN 
UNION                                               

Abstract:  In Turkey, the AK Party (Justice and Development Party) in conjunction with the 
coming to power, it is claimed by some quarters in the U.S.A.(United States of America) and EU 
(European Union), Turkey, especially based on Middle East policy in the last period, is wafting 
through the project of the European Union trying to hold on for more than 50 years and therefore 
the westernization process to other entities, especially towards to the Shanghai Quintet. This claim 
is also known as Axis Shift, brought about internal and external public debates. The purpose of 
this study, the above-mentioned claim, ie, the axis Shift, is to investigate in what way is reflected 
in the Turkish press. In this context, the framework consists of titles such as, a shift of axis, axis 
shift in foreign policy, Turkey's EU integration process, Turkey-EU relations in the last period, 
field research. In this direction, in order to test the aforementioned claim, having different 
ideological stance and boss structure in Turkish press, like as Cumhuriyet Gazetesi, Zaman 
Gazetesi, Yeniçağ Gazetesi, Milliyet Gazetesi and Habertürk Gazetesi under the spotlight by 
taking 1 month it shall be subjected to discourse analysis of these newspapers opinion columnists.  
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1. GİRİŞ 
 
Türkiye’de ve buna paralel olarak batıda 
son yıllarda en çok konuşulan ve gündem 
oluşturan konuların başında Türkiye’nin 
dış politik açılımlarına dönük olan “Eksen 
Kayması” meselesi gelmektedir. 
Literatürde Jeopolitik bir kavram olarak 
kullanılan, “yön” veya “çizgi” değiştirme 
(kayma) anlamına gelen bu yeni politik 
argüman, Batı bloku içerisinde yer alan 
ABD (Amerika Birleşik Devletleri), AB     
(Avrupa Birliği) ve Türk kamuoyunun yanı 
sıra Batı ve Türk medyasında da tartışılmış 
ve halen de tartışılan bir konu olarak 
güncelliğini korumaktadır. Peki bu 
tartışmanın arka plânında neler yer almakta 

ve bahsi geçen “Eksen kayması” neyi ifade 
etmektedir? Tartışmanın çıkış noktasını Ak 
Parti (Adalet ve Kalkınma Partisi) 
kadrolarının dış politikadaki “yeni” 
tercihlerinden veya yönelimlerinden 
kaynaklanmaktadır. Ak Parti’nin 2002 
seçimleri ile iktidara gelmesiyle başlayan 
süreçte Türkiye’nin kadim, edilgen, “rol 
biçilen” ve  “statik dış politika” 
anlayışından; daha dinamik, proaktif, çok 
yönlü ve “esnek” politikaların hayata 
geçirilmek istenmesi oluşturmaktadır. 
Konunun medya gündeminde ve uluslar 
arası mahfillerde tartışılması ise Türkiye 
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın farklı 
zaman ve mekânlarda yaptığı ve özetle “ 
bizi Şanghay Beşlisi’ne dâhil edin” 



 
anlamına gelen benzer açıklamalarına 
dayanmaktadır. AB’ne bir tepki ve sitemin 
ifadesi olan Erdoğan’ın bu çıkışının daha 
iyi kavranması, Türkiye’nin dış politik 
tercih ve duruşunun anlaşılmasından 
geçmektedir. 

Bilindiği üzere Türkiye, Osmanlı’nın son 
zamanları da dâhil olmak üzere politik 
yönelim ve tercihlerini daha çok Batı’dan 
yana kullanmıştır. Bir başka ifade ile 
1839’da Tanzimat Fermanı ile başlayan 
Türkiye’nin batılılaşma süreci, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ilanı ile yeni bir ivme 
kazanarak, tedricen daha sonraki yıllarda 
hayatın tüm katmanlarında baskın bir 
şekilde kendini hissettirmiştir. Yaklaşık 
200 yıllık bir Avrupalılaşma 
(modernleşme) tarihine sahip olan 
Türkiye’nin, Batı ile uslular arası anlamda 
angaje olması çok partili hayata geçilmesi 
başlamıştır. Türkiye’nin Batılılaşma adına 
en büyük adımı ise hiç kuşkusuz Avrupa 
Birliği üyelik süreci ile olmuştur. 
Türkiye’nin bu bağlamda AB ile ilk 
teması, 31 Temmuz 1959’da Avrupa 
Ekonomik Topluluğu(AET)’na yapılan 
ortaklık başvurusu ile başlamıştır. 
Türkiye’nin ortaklık talebi AET tarafından 
olumlu karşılanarak 12 Eylül 1963 tarihli 
Ankara Anlaşması ile hayata geçirilmiştir. 
12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra 
donma noktasına gelen Türkiye-AB 
ilişkileri, 1983’ten sonra yeniden bir 
canlanma sürecine girmiştir. Daha sonraki 
aşamaları genel hatlarıyla belirtecek 
olursak, Türkiye sırası ile 14 Nisan 
1987’de Avrupa Topluluğu’na tam üyelik 
için başvurmuş ve 1992’ye kadar yeni bir 

üye alımı olmayacağı gerekçesiyle bu talep 
topluluk tarafından olumsuz karşılanmıştır. 
Türkiye, Ardından 1 Ocak 1996 tarihinde 
Ankara Anlaşması hükümleri gereği 
Gümrük Birliği’ne dâhil olmuştur. Avrupa 
Birliği ile en hızlı gelişme süreci 2000’li 
yıllara denk düşmektedir. Bu süreç AK 
Partinin 2003’te iktidara gelmesiyle yeni 
bir boyut kazanarak reform ve entegrasyon 
bağlamında önemli gelişmeler 
sağlanmıştır. AB tarafından, 17 Aralık 
2004’de alınan kararla Türkiye ile 3 Ekim 
2005 tarihi itibariyle katılım ve 
müzakerelere başlanmasının önü açılmıştır. 
Türkiye’nin üyelik sürecinin ne zaman 
nihayete ereceği belli olmayan bu 
bilinmezlik düzleminde, birlik ile Türkiye 
arasında zaman zaman fikir ayrılıklarına 
düşüldüğü de görülmüştür. Günümüze 
gelindiğinde ise ara sıra açılan “fasılların” 
varlığına rağmen Türkiye ile AB arasında 
karşılıklı bir güven krizinin olduğunu 
söylemek mümkündür. Fakat bu güven 
krizi ve düş kırıklığının Türkiye açısından 
daha net bir şekilde yaşandığı aşikârdır. 
Başbakan Erdoğan’ın “Türkiye’nin AB’ye 
müracaatı 50 yılı aşmış durumda. Bu işin 
kapısında olmamız 59’a dayanır. 63 
yılında resmi müracaat süresi başlamıştır. 
Bu süre içerisinde Türkiye’nin bu kadar 
oyalanması hakikaten affedilir, dayanılır 
bir şey değildir..”2 şeklindeki sözleri 
bahsettiğimiz güvensizlik ve düş 
kırıklığının hangi aşamada olduğunun 
görülmesi açısından kayda değerdir. 
Erdoğan’ın bu açıklamasını iki ihtimal 
dâhilinde yorumlayabilmek mümkünüdür. 
                                                             
2 www.milliyet.com.tr/,Erişim Tarihi 12 
Mart. 2013. 



 
Birincisi, AB’ne  “ya bizi birliğe dâhil 
edin; etmezseniz, elbette size mahkûm 
değiliz” mesajı verilerek, aba atlından sopa 
gösterilmek suretiyle Türkiye için başka 
alternatif birliklerin de varlığına işaret 
edilmesidir. Nihayetinde  Erdoğan’ın “AB 
bizi  unutmak istiyor ama çekiniyor, 
unutamıyor. Halbuki açıklasa biz 
rahatlayacağız. Oyalayacağına bizi, 
açıklasın biz de işimize bakalım”.3 
yönündeki beyanları bu fikrimizi 
desteklemektedir. İkincisi ise Türkiye’nin 
ciddi anlamda AB perspektifinden 
vazgeçmek suretiyle, gerilim politikası 
temelinde AB ile olan “balayını” gönüllü 
bir şekilde bitirmek istemesi ihtimalidir. 
Bu yönde Erdoğan’a bir gazeteci 
tarafından sorulan “Şanghay Beşlisi'ne 
gelin denilse, Türkiye gider mi 
gerçekten?” soruya yanıt olarak 
“Gideceğimizi söyledik. Gelin denilirse, 
geliriz dedik”4 cevabı, bu argümanımıza 
ipucu teşkil etmektedir. Tartışılan “Eksen 
Kayması”nın Türkiye açısından durumu bu 
minvalde iken, diğer yandan Rusya ve 
Çin’in başını çektiği ve AB’ye alternatif 
olarak addedilen Şanghay İş Birliği Örgütü 
(Shanghai Cooperation Organization)’nün 
Türkiye’ye sıcak mesajlar göndermesi de 
tartışmaya farklı bir boyut kazandırmıştır. 
Bu bağlamda küresel “oyun kurucular” 
arasında gösterilen Rusya ve Çin’in, 
bölgesinde güçlü bir ekonomiye ve 
jeostratejik konuma sahip, hinterlandı 
geniş bir Türkiye’nin ileride kendi 
                                                             
3 www.hurriyet.com.tr/, Erişim Tarihi: 12 
Mart 2013. 
4 .www.hurriyet.com.tr/, Erişim Tarihi: 12 
Mart 2013 

birliklerinde yer almasını istemeleri ve 
Türkiye’nin de buna şimdilik ‘gönüllü’ 
davranması onlar için anlaşılır bir 
durumdur. 
 
Çalışmamıza temel teşkil eden ve yukarıda 
özetini vermeye çalıştığımız Türkiye’nin 
dış politikasındaki “Eksen Kayması” 
tartışması birkaç noktadan önem teşkil 
etmektedir. Birincil olarak, Osmanlı’nın 
özellikle son yüzyılından itibaren başlayan 
ve Türkiye’nin kurulması sürecinde 
“öncelikli” ve kaçınılmaz hedef olarak 
görülen “Batılılaşma” süreci veya 
rüyasından son kertede Şanghay İş Birliği 
Örgütü adına vaz mı geçilmektedir? Diğer 
yandan özelikle Batı kamuoyu tarafından 
sürekli olarak bir konu dâhilinde 
dillendirilen ve Türkiye’nin sözde “yedek 
ajanda”sına ve “takiyeci” yaklaşımına 
vurgu yapılarak, Ak Parti eliyle Batı 
bloğundan uzaklaştırılarak “Doğulu”, 
“otoriter” veya “despotik” rejime kanalize 
edilmek istendiğine gönderme 
yapılmaktadır. Doğal olarak bu konu hem 
Batı kamuoyunu hem de Türk kamuoyunu 
yakından ilgilendirmektedir. Eksen 
Kayması tartışması son yıllarda medya 
gündeminde de kendine tartışma alanı 
bulmuştur. Bu çalışmanın amacı “Eksen 
Kayması” kavramı dâhilinde Türkiye’nin 
AB ilişkileri, Son Dönem dış politik 
açılımları, Şanghay Beşlisi ile olan 
münasebetleri çerçevesinde bu konunun 
Türkiye yazılı basınında nasıl ele alındığı 
sorusuna cevap bulmaktır. Bu doğrultuda 
belirttiğimiz başlıklara genel hatlarıyla 
değinilerek, Haber Türk, Cumhuriyet, Yeni 
Çağ, Milliyet ve Zaman gazetelerindeki 
köşe yazarlarının konu kapsamındaki 



 
yazıları içerik analizine tabi tutularak konu 
aydınlatılmaya çalışılacaktır. 
 
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 
2.1. Avrupa Birliği (European Union) 
 
Avrupa Birliği, İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında enkaza dönüşmüş olan 
Avrupa’nın ekonomik ve siyasi olarak 
yeniden inşa edilmesini öngören bir 
bütünleşme sürecidir. Bir başka ifade ile 
söylemek gerekirse, İkinci Dünya 
Savaşı’nın akabinde yıkımlara sebep olan 
savaşlara bir son vermek, o dönem Sovyet 
tehdidi olarak bilinen “Komünizm” e karşı 
Avrupa’da bir “kalkan” oluşturmak, 
Avrupa’da barışın önünde engel olarak 
duran ve yüzyıllara dayanan Fransa-
Almanya arasındaki düşmanlığı sona 
erdirmek5 ve nihayetinde ekonomik ve 
sosyal refahın ikame edilmesinin yanı sıra 
Avrupa’da siyaseten bütünleşmeyi idealize 
eden uluslararası bir örgütlenme olarak 
tarif edilebilir. Avrupa Birliği düşüncesi 
fikri, tarihi olarak eskiye dayanmakla 
birlikte Yirminci Yüzyıl’ın ikinci yarısına 
kadar gerçekleşme şansı bulamamıştır. 
Genel hatlarıyla özetlemek gerekirse 
Avrupa Birliği’nin ilk oluşum adımları 
“Schuman Planı” çerçevesinde 
gerçekleşmiştir. Birinci ve İkinci Dünya 
Savaşları’nın “savaş hammaddeleri” olarak 
kömür ve çelik öne çıkmaktaydı. Schuman 
Plânı’na göre, Avrupa’da savaşın 
önlenmesinin ilk adımı olarak kömür ve 
çeliğin üretilmesi ve dahi pazarlanmasının 
                                                             
5 www.absg.gov.tr/, Erişim Tarihi: 21 Mart 
2013 

uluslar üstü ( supranasyonel) bir yapıya 
devredilmesi gerekiyordu. Bu plan 
dâhilinde Ruhr bölgesindeki zengin maden 
yatakları bir “ Yüksek Otorite “ olarak 
öngörülen Avrupa Kömür ve Çelik 
Topluluğu (AÇKT) tarafından organize 
edilecektir6. İlk etapta Avrupa’da  
“ekonomik bütünleşme veya ekonomik 
“kartel” olarak dizayn edilen AKÇT, 
Fransa’nın önderliğinde Federal Almanya, 
Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İtalya 
arasında 18 Nisan 1951’de imzalanan Paris 
Anlaşması ile hayata geçirilmiş ve böylece 
idealize edilen Avrupa Birliği yönündeki 
ilk adım atılmıştır. Daha sonraki süreçlerde 
AKÇT’yi kuran bu altı devlet, iş gücü, mal 
ve hizmetlerin serbest dolaşımına dayanan 
bir tür “Ortak Pazar” nitelliğinde olan, 
daha geniş bir ekonomik iş birliğine imkân 
veren Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET)’yi kurmuşlardır. 25 Mart 1957’de 
Roma’da imzalanan bu anlaşma ile birlikte 
yine aynı tarihte, nükleer enerjinin barışçıl 
amaçlarla ve güvenli biçimde 
kullanılmasına dönük olarak Avrupa Atom 
Enerjisi Topluluğu (EURATOM) için 
imzalar atılmıştır. Bu iki anlaşmayla bir 
yandan Avrupa’nın ekonomik ve siyasi 
bütünleşmesi sağlama alınmaya 
çalışılırken, diğer yandan savaşa neden 
olabilecek her türlü ihtimalin de önüne 
geçilmeye çalışılmaktaydı. Avrupa 
Birliği’nin bu üç kurucu anlaşmasından 
sonra 1 Temmuz 1968’de topluluk üyeleri 
arasında Gümrük Birliği anlaşması 
imzalanmıştır. Bu tarihlerden sonra 
topluluğa yeni üyelerin katılımıyla 
                                                             
6 www.thik.gov.tr/,  Erişim Tarihi. 22 Mart 
2013 



 
genişleme sürecine girilmiştir. Daha önce 
iki kez Fransa tarafından başvurusu 
reddedilen İngiltere’nin üyeliği 1972’de 
Danimarka ve İrlanda ile beraber kabul 
edilerek topluluğun üye sayısı dokuza 
yükselmiş oldu. 1981’de Yunanistan, 
1986’da İspanya ve Portekiz’in üyeliği ile 
birliğin güneye doğru bir genişleme 
hareketine yöneldiği görülmektedir. Son 
katılımla sayıları on iki olan topluluk 
üyeleri, 1986’da ekonomik durgunluktan 
çıkmak için “Avrupa Tek Senedi”ne imza 
atmışlardır. Avrupa Birliği için önemli 
dönemeçlerden biri de Maastricht 
Anlaşması’dır. Avrupa Birliği olarak 
anılmaya başlayacak olan topluluk, 9-10 
Aralık 1961’de imzalanan bu anlaşma ile 
üç hedef belirlemiştir: Ekonomik ve 
parasal birlik, Avrupa vatandaşlığı ve ortak 
dış ve güvenlik politikası. 1995’e kadar on 
iki olan üye sayısı Avusturya, İsveç ve 
Finlandiya’nın katılımıyla on beşe 
yükselmiştir. Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 
2002’de Avrupa ortak para birimi olan 
Euro’ya geçilmesinden sonra genişleme 
dalgasının daha hız kazandığını 
görmekteyiz. Bu doğrultuda 2004’de 
Avrupa Birliği en geniş üye katılımına 
sahne olmuştur. Ağırlıklı olarak Baltık 
ülkelerinin yer aldığı Letonya, Estonya, 
Litvanya, Slovakya, Slovenya, Çek 
Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya, Malta 
ve Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’nin 
katılımı ile yirmi beş olan üye sayısı 
2007’de Bulgaristan ve Romanya’nın 
girmesiyle yirmi yediye ve 2013’de de  son 
olarak Hırvatistan’ın katılımı ile de yirmi 
sekize ulaşmıştır.7  
                                                             
7 www.absg.gov.tr/, Erişim Tarihi: 21 Mart 

2.2. Türkiye AB İlişkilerinin Seyri 
 
Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu 1923 
tarihinden itibaren içte ve dışta iki farklı 
politika izlemiştir. İçeriye dönük 
“değerler” veya “yaşam felsefesi” 
bağlamında yönünü daha çok Batıya; fakat 
uluslararası ilişkiler bakımından Doğu-Batı 
arasında bir denge politikası izleyerek 
esnek davranma yolunu seçmiştir. Kurucu 
felsefe, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin iç 
politik argümanlarını daha çok “batılı 
değerler” üzerinden kurgulayarak kendini 
anlamlandırma yolunu seçmiştir. Diğer bir 
ifade ile Türkiye’nin tarihi seyrine ilişkin 
geleneksel politikalar, Atatürk’ün 
kaçınılmaz ve büyük bir hedef olarak 
belirlediği Batının çağdaş ve uygarlık 
anlayışı olan değerler manzumeleridir. 
Graham E. Fuller’in ifadesi ile Kemalist 
dönem, Osmanlı sonrası Türkiye devletini 
Batılılaşmış, homojen, etnik temelli bir 
ulus-devlete dönüştürmüştür. Kendisini 
gelişmiş Batı Uygarlığının doğal bir 
parçası olarak algılayan bu yeni ulus-
devlet, kendi İslâmi geçmişinin geri kalmış 
ve baskıcı niteliğini reddetmiştir         
(2009: 45). Diğer yandan özellikle Atatürk 
dönemi dış politika anlayışında, “yurtta 
sulh, cihanda sulh” felsefesi gereği barışçıl 
politikalar izlenmiştir. Bununla birlikte 
dönemin koşullarını da dikkate alan 
Atatürk, bir yandan batı ile temaslarını 
sürdürürken diğer yandan da Doğu’lu 
milletlere sırtını dönmeyerek zamanın 
ruhuna göre çok yönlü ve esnek politik 
duruşlar sergilemiştir. Türkiye’nin Doğu’lu 

                                                                                         
2013. 
 



 
devletlerle ilişkileri bir yandan Atatürk 
dönemi Türk dış politikasının özü, “komşu 
devletlerle iyi ilişkiler kurmak” ilkesine 
dayanırken öte yandan da dünyanın 
geleceğine hâkim Batı’lı devletlerin 
davranışlarına göre de şekil almıştır 
(Gönlübol ve Sar, 1996: 106). Bal’ın 
tespitleriyle ifade edecek olursak “… 
Atatürk’ün izlediği dış politikayı analiz 
ettiğimizde, Türk modernleşmesine Batılı 
değerlerini örnek aldığını, ancak bir 
yandan da Doğu toplumlarıyla iyi ilişkiler 
kurmaya çalıştığını görüyoruz.  Türkiye 
Devleti’nin Batı ile ilişkileri inişli çıkışlı 
bir seyir izlemiştir. Bu bağlamda en önemli 
dönüm noktaları arasında, Türkiye’nin 
1932 yılında Milletler Cemiyeti’ne 
(Gönlübol ve Sar, 1996: 92-93), 1945’de 
Birleşmiş Milletler Örgütü’ne( Soysal, 
1993:44-45)  ve 1952’de de Nato Paktı 
(North Atlantic Treaty Organization)’na 
(Bilge: 1999:392-393) üye olmasıdır. Batı 
ile olan ilişkilerde elbette Nato üyeliği 
önemli kavşaktır. Türkiye’nin Nato’ya 
dâhil olmasından sonraki dış politik 
açılımların ve ilişkilerin daha çok Batı’ya 
kaydığı muhakkaktır. Türkiye’nin bu 
tarihten itibaren birçok Avrupa ülkesinden 
önce Avrupa ile bütünleşmek için ön ayak 
olduğunu görmekteyiz. Bu anlamda 
batılılaşma adına atılan en büyük 
adımlardan birinin Türkiye’nin Avrupa 
Birliği’ne dâhil olma sürecidir. Türkiye’nin 
bu birlikle ilişkisi yaklaşık 60 yıllık bir 
serüvene sahiptir. Genel bir kronolojik sıra 
dâhilinde belirtecek olursak Türkiye, 
1959’da AET ( Avrupa Ekonomik 
Topluluğu) ile yakın iş birliği içinde olmak 
“ortaklık anlaşması” kurmak isteyen ilk 
ülkelerden birisidir. Türkiye ile AET 

arasında 12 Eylül 1963 yılında Ankara 
Anlaşması imzalanmıştır (Avrupa 
Toplulukları, 2006:6). Bu anlaşma ile 
Türkiye’nin AET’ye katılma yolunda en az 
5 yıl sürecek hazırlık dönemini başladığı 
görülmektedir. Türkiye-AET Ortaklık 
Anlaşması hazırlık, Geçiş ve Son dönem 
olmak üzere üç aşamalı süreci 
öngörmektedir (Gönlübol ve Kürkçüoğlu, 
1999: 519; Ceyhan, 1991:487). Türkiye 
tarafından, 1987’de Topluluğa tam üyelik 
başvurusunda bulunulmuş (Avrupa 
Toplulukları, 2006:7) ve özellikle 
1987’den sonra Topluluğa uyum 
konusunda oldukça önemli ve tek taraflı 
gümrük indirimlerine gidilmiştir (Bozkurt, 
1992:38-39). 1993’te AB (Avrupa Birliği) 
İle Türkiye arasında “Gümrük Birliği” 
müzakereleri başlatılmış ve 1 Ocak 
1996’da “Gümrük Birliği” yürürlüğe 
girmiştir (Eralp, 1996: 54-56). 1999’da 
Avrupa Konseyi tarafından Helsinki 
Zirvesi’nde Türkiye’ye AB üyeliği için 
“aday ülke” statüsü verilmiştir (Avrupa 
Toplulukları, 2006:7). Avrupa Konseyi     
8 Mart 2000’de Türkiye’nin AB Katılım 
süreci için bir yol haritası sağlayan “AB-
Türkiye Katılım Ortaklığı”nı kabul 
etmiştir. 19 Mart 2001’de Türkiye 
tarafından katılım ortaklığını yansıtan 
“müktesebat”ın kabulüne ilişkin “Ulusal 
Program” kabul edilmiştir. 2001 Eylül 
ayındaki Kopenhag Zirvesi’nde, Avrupa 
Konseyi, şimdilerde “Katılım Öncesi Malî 
Yardım Aracı” olarak geçen mekanizma 
vasıtasıyla malî desteği kayda değer 
şekilde arttırmaya karar vermiştir.            
17 Aralık 2004’te ise bir dönüm noktası 
olarak Avrupa Konseyi,  Türkiye ile üyelik 
görüşmelerini başlatmaya karar vermiştir. 



 
3 Ekim 2005’te Türkiye’nin AB’ye katılım 
müzakereleri başlamış,  Ekim 2005’te ise 
müktesebatla uyumun analitik incelemesi 
olan “tarama sürecine” 35 başlık altında 
start verilmiştir.  Konsey 2005’in Aralık 
ayında Türkiye için yeni katılım ortaklık 
belgesinin kabulünden sonra, 2007 Kasım 
ayında ise Avrupa Komisyonu Türkiye ile 
katılım müzakereleri hakkında Konsey'e 
ilerleme raporunu sunmuştur. Diğer 
yandan 2008 Kasım ayında da Avrupa 
Komisyonu, Türkiye'nin AB'ye katılımı ile 
ilgili yıllık ilerleme raporunu 
yayınlamıştır.8 Gelinen son noktada ise 
Türkiye’nin AB’ye uyum konusundaki 
çalışmaları, Ulusal Program ve Eylem 
Planı çerçevesinde, mevzuat  uyumuna 
devam etmektedir. Avrupa Birliği 
Bakanlığı, Ocak 2013’te yayımladığı 
 “Türkiye Tarafından hazırlanan 2012 yılı 
İlerleme Raporu: Yapılan Çalışmalar ve 
Kaydedilen İlerlemeler” başlıklı belgede, 
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB)’ne 
katılım süreci çerçevesinde, “Siyasi 
Kriterler”, “Ekonomik Kriterler” ve 
“Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme 
Yeteneği” başlıklarına ilişkin olarak son 
bir yılda yapılan çalışmalar ve kaydedilen 
gelişmeler el alınarak, AB perspektifinde 
Türkiye’ye düşen yükümlülüklerin yerine 
getirilmeye çalışıldığı vurgulanmaktadır.9 
Son durumla ilgili olarak AB’den sorumlu 
bakan ve baş müzakereci Mevlüt 
Çavuşoğlu’nun gazetecilere verdiği 
mülakatta 2015 perspektifi için dile 
                                                             
8 www.avrupa.info.tr/, Erişim Tarihi: 16 
Mart 2013. 
9 www.euroectiv.com.tr/, Erişim Tarihi: 16 
Mart 2013. 

getirdiği şu yöndeki düşünceleri AB ile 
Türkiye arasında var olan karşılıklı güven 
krizinin anlaşılabilmesi açısından 
önemlidir “Gerçekçi olmak gerekir. Bir yıl 
sonra AB üyesi olmak istiyoruz dersek bu 
gerçekçi bir yaklaşım değildir ama bir yıl 
içinde karşılıklı çok önemli adımlar 
atabiliriz. Bizde bu samimiyet ve kararlılık 
var. Avrupa Birliği'nden de Avrupalı 
dostlarımızdan da aynı yaklaşımı beklemek 
bizim hakkımız”10 Yukarıda da 
özetlenmeye çalışıldığı gibi Türkiye, 
kuruluşundan itibaren dış politika olarak 
yönünü ağırlıklı olarak batıya 
fokuslamıştır. Dış politikanın yanı sıra 
“devlet aygıtlarını”, “kurumsal 
yapılanmasını” ve “kültürel kodlarını” da 
batıya endekslenmeye çalışan Türkiye’nin 
bu çabasının batı tarafından yeterince 
takdir edilmediği de aşikârdır. Türkiye’nin 
dâhil olmaya çalıştığı topluluğa üyeliğinin 
en azından 2023 yılına kadar mümkün 
olmadığı AB yetkililerince sürekli 
vurgulanarak bir bakıma Türkiye’nin 
enerjisi tüketilmeye çalışılmaktadır. 
Türkiye açısından bakıldığında önemli 
reformların AB’ne üye ve aday birçok 
ülkeden daha hızlı hayata geçirilmesine ve 
yine birçok ülkeden ekonomik ve 
demokratik göstergeler bağlamında iyi 
olmasına rağmen kendisine halâ üyelik 
statüsü verilmemesi, ister istemez hayal 
kırıklığına yol açmakta ve doğal olarak 
Türkiye’yi güçlü ve kendinden emin bir 
devlet refleksi gereği farklı veya alternatif 
“mecralar” arayışına itmektedir. Bu 
alternatif mecra arayışları bahsedildiği 
                                                             
10 www.amerikaninsesi.com:/,  Erişim 
Tarihi: 10 Mart 2014. 



 
üzere bir yandan önemli ölçüde AB’nin 
çite standardına dayanırken diğer yandan 
değişen dünya koşulları ve uluslararası 
ilişkiler paralelinde Türkiye’nin küresel ve 
bölgesel çapta daha etkin ve dominant bir 
aktör olmak isteyişinden kaynaklandığı 
söylenebilir. 
 

2.3. Son Dönem Türk Dış Politika-
sındaki “Eksen Kayması” Tartış-maları 

Türkiye’nin AB bağlamındaki hayal 
kırıklığı ve netice itibariyle son dış politika 
tercihleri ve atraksiyonları, Ak Parti’nin 
2002’de iktidara gelmesi ile birlikte radikal 
anlamda değişikliğe uğramıştır. Bu yeni 
dönem dış politik yapılanmada 
akademisyen kökenli Türkiye Dışişleri 
Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun etkisi ve 
katkısı büyüktür. Bahsedilen “yeni dış 
politika” kurgusunun en önemli “fikri 
dayanağı” Davutoğlu’na ait olan stratejik 
derinlik kavramıdır. Bu kavram ekseninde 
düşülecek olursa, yeni dönem Türk Dış 
Politikası temelde üç parametre üzerinden 
anlam kazanmaktadır. 1. Türkiye’nin 
yaşam sahası olan coğrafyası gereği 
jeopolitik, jeokültürel ve jeostratejik 
anlamda durağan, tek boyutlu ve pasif bir 
yapıdan; daha dinamik, çok yönlü ve 
proaktif politikaları gerekli ve zorunlu 
kılmaktadır. 2. Dış politik yapılanmaların 
başarıya ulaşabilmesi içteki huzura 
endeksli olarak var olan sorunlardan 
kurtulmasına bağlıdır. Bir başka deyişle, 
kendi içinde bütünleşmiş, demokrasi 
çıtasını yükseltmiş ve sorunlardan 
tamamen azade bir Türkiye ancak bölgesel 
ve küresel aktör rolünü üstlenebilir. 3. 
Sürdürülebilir bir dış politika için 

Türkiye’nin komşularıyla “sıfır problem” 
ilkesi gereği iyi komşuluk ilişkileri tesis 
etmesine ve proaktif politika gereği de 
muhtemel potansiyel sorunlu alanlara, 
sorun çıkması beklenmeden müdahil 
olmak ve bu doğrultuda tarafları sonuç 
alıcı noktaya getirebilmektir.11 Diğer 
yandan bir kavram olarak “eksen kayması” 
mefhumu literatürde izine az rastlanan bir 
tanımdır. Uluslararası ilişkilerdeki 
kullanımıyla bir ülkenin kadim politik 
duruş ve argümanlarının radikal bir şekilde 
farklı alanlara kaydırması veya 
yönlendirmesi şeklinde tarif edebilir. 
Özelde ise bu kavram Ak Parti iktidarı ile 
birlikte Türk Dış Politikası’ndaki AB’ne 
alternatif olarak yeni mecralar, yeni 
arayışlar, yeni tercih ve öncelikleri ifade 
etmektedir. 
 
Türk dış politikasındaki “eksen kayması” 
tartışması, AB üyeliği sürecindeki kısır 
döngünün yaratmış olduğu “kırgınlık” ve 
hayal kırıklığıyla birlikte Türkiye’nin 
Ortadoğu başta olmak üzere kendi kültürel, 
ekonomik ve siyasi hinterlandıyla birlikte 
diğer coğrafyalarda ve potansiyel sorunlu 
uluslararası alanlarda etkin bir aktör olmak 
istemesi ve güç merkezlerinden bağımsız 
bir politika izleyerek kendi çıkarlarını 
öncelemesinden kaynaklanmaktadır. 
Konuyla alakalı Kardaş, son dönem Türk 
dış politikasındaki dinamizm ve çeşitliliğe 
vurgu yaparak, konuyla ilintili olarak  
“…Bunların içerisinde Ortadoğu‟ya 
dönük angajmanlar olduğu kadar, diğer 
bölgelerin de giderek dış politika 
                                                             
11 Oğuzlu, www.orsam.org.tr/ , Erişim 
Tarihi: 17 Mart 2013. 



 
gündeminde ağırlık kazandığı da bir 
gerçektir”12 diyerek görüşümüzü teyit 
etmektedir. Belki de iddia edilen “eksen 
kayması” tartışmalarının dayanağını 
Davutoğlu’nun şu tespitlerinde de 
görebiliriz, “…Osmanlı Devleti’nin tarihi 
ve jeopolitik zemininde doğmuş bulunan ve 
o mirası devralan Türkiye’nin savunmasını 
sadece sahip olduğu sınırlar içinde 
düşünmesi ve plânlaması imkânsızdır. Bu 
tarihi miras, Türkiye’nin kendi sınırları 
ötesinde de her an müdahil olması gereken 
de facto durumlar doğurabilir...” ( 2009: 
41). Diğer yandan Davutoğlu, Türkiye’yi 
hem “köprü ülke” hem de “merkez ülke” 
diye konumlandırarak, Türkiye’nin 
çevresindeki hiçbir şeyin Türkiye olmadan 
anlaşılamayacağını vurgulamaktadır. 
Davutoğlu, Türkiye’nin ufkunun çok açık 
olduğunu, bu ufkun kilometre taşlarının da; 
kendi iç değerlerini, parçalardan oluşan 
kendi bütünlüğünü iyi kavramış bir 
Türkiye’nin; zaman, mekân, tarih ve 
coğrafya derinliklerini iyi anlayıp bir 
pozisyon belirlemesi ve dünyaya 
alabildiğince açılmasına bağlı olduğunu 
ifade etmektedir (2002: 191-195). 
Türkiye’de ve Batı mahfillerinde “eksen 
kayması” tartışmalarının fikri kodları, 
yukarıda özetlemeye çalıştığımız şekliye 
Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet 
Davutoğlu’nun yeni Türk dış politika 
vizyonundaki dinamizm ve çeşitliliğine 
dayanan “stratejik derinlik” algısına 
dayanmaktadır. Fakat aktüel olarak 
konunun tartışılması ve günden 

                                                             
12 www.akademikortadogu.com/,  Erişim 
Tarihi: 17 Mart 2013. 
 

oluşturması Türkiye Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı 
Putin’e söylediği iddia edilen “Bizi 
Şanghay Beşlisi’ne alın biz de AB’yi 
unutalım” şeklindeki sözleridir. Peki nedir 
bu Şanghay Beşlisi?, Tarafların bu yöndeki 
görüşleri nelerdir? Çalışmamızın üçüncü 
bölümü bu sorulara cevap mahiyetindedir. 
 
2.4. Şanghay İş Birliği Örgütü (Shanghai 
Cooperation Organization) Ve 
Ardındaki “Eksen Kayması” 
Tartışmaları 
 
Soğuk savaşın sora ermesinden sonra 
dünya “çift kutuplu” denge sürecinden 
ABD’nin önderliğindeki “tek boyutlu” bir 
asimetrik güç mücadelesine sahne 
olmuştur. ABD’nin yegâne belirleyici 
olduğu bu yeni kürsel sürece, başta eski 
süper güç olan Rusya, Çin ve diğer kadim 
devletlerin rıza göstermemesi eşyanın 
tabiatı gereği kaçınılmaz bir realitedir. 
Realist açıdan bakıldığında, Çin ve 
Rusya’nın, ABD’yi ortak tehdit olarak 
algılamaları, güvenlik kaygısı, enerji 
faktörü ve süper güç olma hayali ve 
benzeri nedenlerle kendi aralarında zorunlu 
İş birliğine yöneldikleri gözlemlenmektedir 
(Rynning, 2005:24). Asıl adı Şanghay 
İşbirliği Örgütü (Shanghai Cooperation 
Organization) olan birlik, adını örgütün ilk 
toplandığı yerden, yani Şanghay’dan 
almaktadır. Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, 
Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan'ın 
1996'da yılında oluşturdukları yapılanma, 
“Şanghay Beşlisi” olarak anılmaktadır. 
2001 Haziran ayında örgüt üyeleri 
Özbekistan’ın da aralarına katılması ile 
ŞİÖ’yü kurarak işbirliklerini 



 
kurumsallaştırma kararı almışlardır. Aynı 
yıl Rusya’nın Saint-Petersburg şehrinde 
gerçekleştirilen Zirve’de örgütün bir 
bakıma anayasası mahiyetindeki Şanghay 
İşbirliği Örgütü Beyannamesi 
imzalanmıştır.13 Rusya, Çin, Kırgızistan, 
Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan’ın 
oluşturduğu altı ülkelik Örgüt’te 
Moğolistan, Hindistan, İran, Pakistan ve 
Afganistan “Gözlemci Ülke”, aralarında 
Türkiye’nin de bulunduğu Sri Lanka ve 
Beyaz Rusya’da “Diyalog Ortağı” 
statüsünde yer almaktadırlar.14 Diğer 
yandan Türkiye’nin ŞİÖ ile olan diyalog 
sürecine bakıldığında, Türkiye 2001’de 
ŞİÖ’ye “gözlemci üyelik” için başvurmuş, 
Rusya’nın başvuruya sıcak bakmasına 
rağmen Çin’in tedbirli yaklaşımı nedeniyle 
başvuru kabul edilmemiştir. Türkiye 
Başbakanı Erdoğan’ın 2006’da ŞİÖ ile 
ilişki kurma niyetini dile getirmesi Örgüt 
nezdinde olumlu bir adım olarak 
değerlendirilmesine rağmen ancak daha 
sonra bu yönde her hangi bir politikanın 
gerçekleştirilmediği görülmüştür (Can, 
2006). İlerleyen süreçte Türkiye 2011’de 
Örgüt nezdinde “Diyalog Ortağı Statüsü” 
kazanmak üzere başvuruda bulunmuştur. 
Bu başvuru 14-15 Haziran 2011 
tarihlerinde Kazakistan zirvesinde ele 
alınmış fakat usul sorunlarının henüz 
çözülmediği gerekçesi ile sonuç 
alınamamıştır. Nihayetinde Türkiye’nin 
“Diyalog Ortağı” statüsü başvurusu 6-7 
Haziran 2012 tarihlerinde Pekin’de 
                                                             
13 Özsöz, www.ikv.org.tr/, Erişim Tarihi: 
17 Mart 2013. 
14 www.sectsco.org/, Erişim Tarihi: 17 
Mart 2013. 

düzenlenen ŞİÖ Devlet Başkanları 
Zirvesi’nde onaylanmıştır.15 
 
Çok tartışılan “eksen kayması” ve 
Türkiye’nin ŞİÖ’ye girmek istemesi 
yukarıda da bahsedildiği gibi Erdoğan’ın 
bu yöndeki üç açıklamasına 
dayanmaktadır. Temmuz 2012 tarihinde 
Rusya ziyareti sırasında Putin’e söylediği 
iddia edilen “zaman zaman bize 
takılıyorsun. AB’de ne işin var diyorsun. O 
zaman ben de şimdi size takılayım. Hadi 
gelin bizi Şanghay Beşlisi’ne dâhil edin, 
biz de AB’yi gözden geçirelim’” sözleri ile 
başlayan tartışma sonrası yine aynı 
minvalde 25 Ocak 2013’te 24 TV'ye 
verdiği mülakat ve ardından 3 Şubat 
2013’de Çek Cumhuriyeti ziyareti 
kapsamında yapılan basın toplantısında 
yaptığı bu yöndeki açıklamalar tartışmanın 
boyutunu genişletmiştir. Erdoğan’ın bu 
açıklamalarına anında Batı medyasından, 
ABD’den, AB kurumlarından ve 
Türkiye’den de tepkiler gecikmemiştir. Bu 
yöndeki ilk tepki ABD Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Victoria Nuland tarafından 
dillendirilmiştir. Sözcü tepkisini ve 
şaşkınlığını "Türkiye'nin aynı zamanda bir 
NATO üyesi olduğu göz önüne 
alındığında, bu ilginç olur".16 sözleri ile 
açıklamıştır.  
 
 
ABD ve Batı tarafından gelen tepkiler 
üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı 
                                                             
15 www.mfa.gov.tr/, Erişim Tarihi: 18 Mart 
2013. 
16 www.sondakika.com/, Erişim Tarihi: 18 
Mart 2013. 



 
Sözcüsü tarafından, bu tarz yaklaşımların 
“ikiyüzlü” ve bir bakıma “çifte standart” 
nüveler taşıdığı iması ile cevaben 
“ülkemizin Şanghay İşbirliği Örgütü ile 
ilişkisi AB veya NATO ile ilişkilerimize 
alternatif olmadığı gibi, bu örgütlerle 
mevcut ilişkilerimiz Şanghay İşbirliği 
Örgütü ile işbirliğimiz önünde engel 
değildir. Nitekim, AB 2012 yılında 
Şanghay İşbirliği Örgütü ile ilişkilerini 
geliştirme kararı almış, Orta Asya Özel 
Temsilcisi'nin görev yönergesinde de bu 
hususa vurgu yapmıştır. NATO Genel 
Sekreteri Anders Fogh Rasmussen de bu 
bağlamda bir soruya verdiği cevapta, bu 
konuyla ilgili olarak hiç bir çelişki 
görmediğini belirtmiştir”17şeklinde 
karşılık vermiştir. Tartışmanın diğer 
cenahında ise Rus yetkililer yer almıştır. 
Bunlardan en önemlisi Rusya Siyasi ve 
Askeri Analizler Enstitüsü Yöneticisi 
Aleksandır Hramçihin’dir. Hramçihin, 
ŞİÖ’nün uzunca bir zamandan beri hiç bir 
ülkeyi tam üyeliğe almadığına dikkat 
çekerek, Türkiye’nin tam üye olarak kabul 
edilme olasılığının son derece düşük 
olduğunu söyleyerek Rusya’nın duruşuna 
ışık tutmuştur. Rusya Cumhurbaşkanı 
Vladimir Putin’in danışmanı olan 
uluslararası ilişkiler uzmanı Sergey 
Markov da Hramçihin ile aynı görüşü 
paylaşmaktadır. Türkiye’nin girmek için 
çok uğraştığı AB’ye giremeyeceğini  
belirten Markov, bununla birlikte 
Türkiye’nin NATO üyesi olması ve 
Örgütün uzun zamandır  hiçbir ülkeyi “tam 
üye” olarak kabul etmemesi nedeniyle 
                                                             
17 www.taipei.to.mfa.gov.tr/, Erişim Tarihi: 
18 Mart 2013. 

Türkiye’nin ŞİÖ’ye dahil olabileceğini 
öngörmediğini ifade etmiştir. Bir diğer 
uzman olarak Rusya Parlamentosu'nun alt 
kanadı Duma'nın Dış Politika Danışmanı 
ve Rus Avrasyacılık akımının 
günümüzdeki temsilcisi Aleksandır Dugin 
de, benzer görüşler ileri sürmektedir. 
Dugin’e göre Türkiye’de bugün, Batı 
yanlısı anlayış egemen durumda ve bu, 
Türkiye’nin bu şartlarda ŞİÖ’ye tam üye 
olma şansını ortadan kaldırmaktadır.18 
Diğer yandan AB Cenahından da 
Erdoğan’nın açıklamalarına yönelik 
tepkilerin geldiğini görmekteyiz. AB 
Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi 
Günther Oettinger, AB’nin Türkiye’ye 
gereken önemi vermediğini ve doğal olarak 
da Türkiye’nin başka mecraları alternatif 
olarak görme hakkını kendinde gördüğünü 
ima edercesine, “Bahse girerim ki, 
önümüzdeki on yıllık dönemde bir Almanya 
başbakanı, Fransız mevkidaşı ile birlikte 
Ankara'ya gidecek ve diz çöküp, 
'Dostlarımız, bize gelin' ricasında 
bulunacak".19 .demektedir. Batı medyası 
da ŞİÖ ile ilgili gelişmelere kayıtsız 
kalmamıştır. Avusturya’da yayımlanan Die 
Presse gazetesi ‘’Türkiye… AB’deki 
Dirence Duyulan Öfkeden Dolayı Türk 
Hükûmet Lideri Açıkça Çin, Rusya ve 
Merkez Asya Devletlerinden Oluşan Bir 
Örgüt Olan “Şanghay Beşlisine” 
Katılmayı Düşünüyor” şeklinde haber 
yaparken, Alman Der Tagesspiegel 
gazetesinin konuyla ilgili haberi ise 
                                                             
18 www.t24.com.tr/, Erişim  Tarihi: 19 Mart 
2013. 
19 www.dw.de/, Erişim Tarihi: 20 Mart 
2013. 



 
şöyledir, “AB ülkelerinin Türkiye’nin 
Birliğe üye olmasına karşı çıkmaları ve 
direniş göstermeleri nedeniyle Başbakan 
Erdoğan, Şanghay Beşlisi olarak 
adlandırılan oluşuma ilgi göstermeye 
başladı”.20 Rusya’nın Sesi Radyosu ise 
Erdoğan’ın açıklamalarına değinerek 
konuya ilişkin şu değerlendirmeyi 
yapmıştır, “Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan, katıldığı televizyon programında 
AB süreci, ve ''Şangay Beşlisi'' için Putin'e 
yaptığı teklif hakkında açıklamalarda 
bulunarak AB'yi eleştirdi…”.21  
Tacikistan’ın ‘Asia Plus’ ajansı da, 
Türkiye ŞİÖ’yü AB’ne alternatif olarak 
görüyor” başlığıyla verdiği haberde, 
Başbakan Erdoğan’a göre, Türkiye’nin 
alternatif arayış içerisinde olduğu ve bazı 
Avrupa Birliği ülkeleri yüzünden AB 
üyelik sürecinin zarar gördüğü 
belirtiliyor.22 Bununla birlikte konunun 
düşünce kuruluşları ve Türk entelektüelleri 
nezdinde de tartışıldığını görmekteyiz. 
BİLGESAM(Bilge Adamlar Stratejik 
Araştırma Merkezi)’a göre “ Dış politikada 
eksen kayması yorumları, Batı’nın bugüne 
kadar göz ardı ettiği Türkiye’nin gücünü 
keşfetmesinden doğan endişelerin 
sonucudur”.23 Şaban Kardaş ise 
Türkiye’nin Ortadoğu politikası ve dış 
ilişkilerindeki çeşitlenmenin uluslararası 
                                                             
20 www.abhaber.com/, Erişim Tarihi: 20 
Mart 2013. 
21 www.turkish.ruvr.ru/, Erişim Tarihi: 20 
Mart 2013. 
22  www.cihan.com.tr/, ErişimTarihi: 18 
Mart 2013. 
23 www.bilgesam.org/, Erişim Tarihi: 20 
Mart 2013. 

siyasetteki genel bölgeselleşme trendleri 
ekseninde düşünüldüğünde gayet doğal 
karşılanması gerektiğine fakat buna 
mukabil giderek Türk dış politikasının 
yönünün sorgulanışını bir anomali olarak 
değerlendirmektedir.24 İhsan Bal “eksen 
kayması “ ile ilgili olarak, Türkiye’nin bir 
eksen kayması yaşadığından bahsetmenin 
mümkün olmadığını zira Atatürk 
döneminde de sadece Batı’ya yönelik 
politikalar izlenmediğini, Doğu ülkeleriyle 
de ilişkiler kurulduğunu ifade etmektedir25. 
Mensur Akgün ise Türkiye’de Avrupa 
Birliği’ne karşı müthiş bir bıkkınlık 
yaşandığını belirterek, Avrupa Birliği’nin 
de kendi krizi içersinde boğulduğu 
düşünülecek olursa başbakanın 
söylediklerini herkesin ciddiye almasında 
yarar sağlayacağı kanaatindedir.26 Son 
olarak iki Amerikalı entelektüellin bakış 
açılarını sunmakta fayda görmekteyiz. 
Graham E. Fuller, Türkiye’nin anti-ABD 
stratejik pozisyonu benimsemiş olan ŞİÖ’ 
ye katılmak istemesine ABD’nin bu 
gelişmeden oldukça hoşnutsuz kalacağını 
ifade ederek, Avrasya ile ilgili emelleri ve 
menfaatleri büyümekte olan Türkiye’nin 
ŞİÖ’de bir rol oynama şansını geri 
çevirmesinin pek ihtimal dâhilinde 
olmadığını belirterek bir bakıma Örgüte 
katılmanın ülke menfaatlerine uygun bir 
pozisyon olabileceğini ima etmektedir ( 
Fuller, 2009: 262). George Frıedman da 
                                                             
24 www.akademikortadogu.com/, Erişim 
Tarihi:  17Mart 2013. 
25www.usak.org.tr/,  Erişim. Tarihi: 15 
Mart 2013. 
26 www.turkish.ruvr.ru/, Erişim Tarihi: 20 
Mart 2013. 



 
Fuller’e yakın bir perspektiften konuyu ele 
alarak, Türkiye’nin tecrit edilmiş bir ülke 
olmadığını ve çok farklı yönlere hareket 
edebileceğini savunmaktadır. Türkiye’nin 
ABD ile dost ülke olması nedeniyle bu 
yönelişlerinde ABD tehdidiyle 
karşılaşmayacağını iddia eden yazar, bu 
durumda Türkiye’nin kaynaklarını 
ABD’ye bloke edecek şekilde harcamak 
zorunda kalmayacağını ve büyüyen 
ekonomisiyle eski rolüne dönmesinin, 
bölgede etkin bir güç olma ihtimalini 
artıracağına vurgu yapmaktadır                    
( Frıedman, 2010: 115). 
 
 
3. YÖNTEM 
 
3.1. Amaç ve Önem 
 
Çalışmanın amacı; Türkiye’nin AB’ye 
üyelik sürecindeki tartışmalara paralel 
olarak dış politikasında var olduğu iddia 
edilen “eksen kayması” meselesinin Türk 
basınındaki yansımalarını araştırmaktan 
ibarettir. Çalışmanın önemi; Türkiye’nin 
kuruluşundan beri bir nihai hedef olarak 
belirlediği Batı medeniyetine eklemlenme 
sürecinde devam veya tamam noktasına 
gelen tartışmalarda düğümlenmektedir. Bu 
bağlamda medyanın bakış açısı politik 
gündem belirlemede önemli bir parametre 
olarak düşünüldüğünde Türk medyasının 
bahsi geçen “eksen kayması” 
tartışmalarına hangi argümanlarla 
yaklaştığı konu açısından önem teşkil 
etmektedir. 
 
 
 

3.2. Kapsam 
 
Çalışmanın sistematiğinde kavramsal 
çerçeve olarak; Türkiye’nin AB’ye üyelik 
süreci, kuruluşundan bun yana genel 
hatlarıyla dış politik yönelim ve tercihleri, 
eksen kayması, son dönem dış politik 
yönelişler ve ŞİÖ gibi konular kapsam 
dâhilinde yer almıştır. 
 
3.3. Hipotez 
 
Türkiye’nin AB ile ilişkileri bağlamında 
gelinen son kertedeki tıkanmalar 
Türkiye’yi dış politikada farklı mecralara 
veya oluşumlara yöneltmiştir. Bu 
bağlamda Türkiye’nin AB ile olan son 
gelişmeleri, dış politikadaki “eksen 
kayması” iddiaları, ŞİÖ ile yakınlaşması 
meseleleri ulusal ve uluslararası 
kamuoyuyla birlikte Türk medyası 
tarafından da önemsenerek bir dış politika 
konusu olarak tartışılmaktadır. Bununla 
birlikte AB mi, ŞİÖ mü? Veya ŞİÖ AB’ye 
alternatif olabilir mi veya olmalı mıdır? 
Veya her iki örgütün olumlu veya olumsuz 
yanları eleştiri süzgecinden geçirilerek mi 
bir sonuca varılmalıdır? Tartışmasına Türk 
medyasında köşesi olan yazarların farklı 
argümanlarla yaklaştığı ve ideolojik görüş 
ayrılıklarının bu tartışmaya da yansıdığını 
varsaymaktayız.  
 
3.4. Alt Hipotezler 
 
Diğer yandan, “eksen kayması” tartışması 
Türk yazılı basınındaki köşe yazarları 
tarafından da gündemde tutulduğu 
görülmektedir. Buradan hareketle alt 
hipotez olarak, kendini “sol” “ulusal” veya 



 
sosyal demokrat olarak konumlandıran 
yazarların tarihi ideolojik referanslarla 
ŞİÖ’ye sıcak baktıkları ve AB’ye alternatif 
olarak gördükleridir. Kendilerini milliyetçi 
çizgide gören yazarların ise bahsi geçen 
örgütün “komünist” ideoloji ile olan 
yakınlıkları nedeniyle Türkiye’nin örgütle 
yakınlaşmasına karşı oldukları ve son 
olarak kendilerini duruş olarak Liberal ve 
muhafazakar demokrat olarak adlandıran 
köşe yazarlarının ise pragmatik olarak 
Türkiye’nin çıkarları çerçevesinden 
olaylara baktıkları ve gerektiğinde AB’ye 
alternatif olarak ŞİÖ ve benzeri oluşumlara 
dahil olmasını salık verdikleri diğer bir alt 
hipotez olarak öne çıkmaktadır. 
 
 
3.5. Evren, Örneklem ve Sınırlılık 
 
Çalışmanın evreni olarak Türk yazılı 
medyası düşünülmüştür. Örneklem olarak 
ise “eksen kayması” konusunda yazı yazan 
köşe yazarları araştırmaya dâhil edilmiştir. 
Buradan yola çıkılarak Türk medyasını 
farklı ideolojik duruşlarla temsil eden 
Zaman, Yeniçağ, Haber Türk, Milliyet ve 
Cumhuriyet gazetelerinde konu ile ilgili 
yazan köşe yazarları incelenmiştir. 
Araştırmaya dâhil edilen beş gazete; Farklı 
patronaj özellikleri ve yine bu bağlamda 
temsil ettikleri farklı ideolojik perspektif 
nedeniyle tercih edilmiştir. Bahsi geçen bu 
beş gazetedeki köşe yazarları incelenmiş 
olup gazetelerde yer alan diğer haberler 
materyalleri kapsam dışında tutulmuştur. 
Bununla birlikte zaman sınırlaması olarak 
gazetelerin 26 Ocak 2013- 26 Şubat 2013 
tarihleri arasındaki bir aylık nüshaları 
dikkate alınmıştır. 

 
3.6. Araştırma Yöntemi  
 
Çalışmada araştırma yöntemi olarak Nitel 
Analiz Tekniklerinden “İçerik Analizi” 
tercih edilmiştir. Literatürde İçerik Analiz 
yöntemi; dokümanların, mülakat 
dökümlerinin ya da kayıtlarının karakterize 
edilmesi ve karşılaştırılması olarak tarif 
edilmektedir. İçerik analizindeki temel 
düşünce, bir araştırma metnindeki birçok 
kelimelerin (ünitelerin) daha az sayıda 
içerik kategorisine indirgenmesidir 
(Altunışık ve Diğerleri, 2007:  268-269). 
  
4. BULGULAR 

Araştırma Türkiye’de ulusal olarak 
yayınlanan Zaman, Milliyet, Haber Türk, 
Cumhuriyet ve Yeniçağ gazetelerinden 
elde edilen bulgular ve başlıklar ayrı 
kategorilere ayrılarak tablolar eşliğinde 
değerlendirilmiştir. 

Tablo1: Gazeteler ve ilgili makaleler 

GAZETE ADI MAKALE SAYISI 

                Milliyet gazetesi                  13 

                Cumhuriyet gazetesi                  12 

                Yeniçağ   gazetesi                  4 

                Haber Türk gazetesi                  10 

                Zaman gazetesi                  11 

                      Toplam                 50 

Türkiye’nin son dönem dış politikasında 
var olduğu iddia edilen “eksen kayması” 



 
tartışmalarının, Türk yazılı medyasındaki 
akislerinin incelendiği bu araştırmada ele 
alınan gazetelere bakıldığında toplam 50 
makale kaleme alındığı görülmektedir. 
Konuyla ilgi olarak Milliyet gazetesinde 
13, Cumhuriyet gazetesinde 12, Zaman 
gazetesinde 11, Haber Türk gazetesinde 10 
ve Yeniçağ gazetesinde ise 4 makale yer 
almıştır. Tablodaki veriler incelendiğinde, 
Yeniçağ gazetesi haricindeki diğer 
gazetelerde konunun “önemlilik” veya 
“gündemde tutulma” derecesinin yaklaşık 
olarak aynı derecede olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 2: Milliyet gazetesindeki 

bulgular 

Makale 
Yazarı 

Makale ismi ŞİÖ’ye 
Bakışı 

Tarih 

Aslı 
Aydınta

şbaş 

“Erdoğan 
Gelmeden 

Washington” 

Olumsu
z-

otoriterl
eşme 

31.01.
2013 

Can 
Dündar 

““Ne oldu da 
Başbakan  

MGK 
Çizgisine 
Geldi?” 

Olumsu
z-

samimiy
etsizlik 

29.01.
2013 

Hasan 
Cemal 

“Rus’çular, 
Çin’ciler, 

Şanghay, AB 
vs…”-1- 

Olumsu
z-

Otoriterl
eşme 

06.02.
2013 

Hasan 
Cemal 

“Rus’çular, 
Çin’ciler, 

Şanghay, AB 
vs…”-2- 

olumsuz 07.02.
2013 

Hasan “Şanghay olumsuz 08.01.

pulur Altılısı” 2013 

Kadir 
Gürsel 

““Hep 
Batı’ya gidin, 

Şanghay’a 
varırsınız” 

olumsuz 31.01.
2013 

Kadir 
Gürsel 

““Başbakan’
a Cevap” 

olumsuz 04.02.
2013 

Kadir 
Gürsel 

“Tarihi 
Sorumluluk 
Fransa’nın 

Omuzlarında
” 

olumsuz 07.02.
2013 

Melih 
Aşık 

“Bekleme 
Odasında !” 

 05.02.
2013 

Melih 
Aşık 

“Eloğlu 
Mars’tayken

…” 

 19.02.
2013 

Sami 
Kohen 

“Şanghay 
Şakası Ciddi 
mi Oluyor?” 

olumsuz 30.02.
2013 

Sami 
Kohen 

“ŞİÖ Şart 
mı?” 

olumsuz 01.03.
2013 

Sami 
Kohen 

“Alternatif 
Tartışması” 

olumsuz 06.02.
2013 

 

Milliyet gazetesinde konu kapsamında 7 
yazar tarafından kaleme alınan toplam 13 
makale yer almaktadır. Tablo 2’deki 
verilerde görüldüğü üzere gazetede, Aslı 
Aydıntaşbaş, Can Dündar ve Hasan 
Pulur’un 1’er, ve Melih Aşık ve Hasan 
Cemal’in 2’şer, Kadri Gürsel ve Sami 
Kohen’in ise 3’er makalesi yer almaktadır. 

  

 



 
Tablo 3: Cumhuriyet gazetesindeki 

bulgular 

Makale Yazarı Makale ismi Tarih 

Ahmet tan “Yangın mı, 
Vurgun mu?..” 

29.01.2013 

Ali Sirmen “AB Açık 
Söylemişti 

07.02.2013 

Ali Sirmen “ Bile bile 
Lades’ti” 

08.02.2013 

Erol Manisalı “Türkiye’nin AB ve 
ŞİÖ İlişkileri” 

11.02.2013 

Erol Manisalı “Piramitler ve 
Dönüşüm Süreci” 

25.02.2013 

Güray Öz “ABD Ne İstiyor?” 13.02.2013 

Leyla 
Tavşanoğlu 

“Sapla Saman 
Karışıyor” 

10.02.2013 

Mine G. 
Kırıkkanat 

“Şanghay’ın 
Altıncı Süvarisi” 

30.01.2013 

Mustafa Balbay “Türkiye’nin 
Seçenekleri…” 

10.02.2013 

Orhan Bursalı “Şiddetli bir 2013” 31.01.2013 

Öztin Akgüç “Siyasi Birlikler ve 
Türkiye” 

22.02.2013 

Yakup Kepenek “Doğu’ya, 
Doğu’ya!!” 

11.02.2103 

Cumhuriyet gazetesinde konu ile ilgili 
olarak Tablo 3’deki verilere bakıldığında 
10 yazar tarafından kaleme alınan 12 adet 
yazının yer aldığı görülmektedir. Gazetede 
Ahmet Tan, Güray Öz, Leyla Tavşanoğlu, 
Orhan Bursalı, Öztin Akgüç, Mine G. 
Kırıkkanat, Mustafa Balbay ve Yakup 
Kepenek’in 1’er Ali Sirmen ve Erol 

Manisalı’nın da 2’şer makalesi 
bulunmaktadır. 

 

Tablo 4: Zaman gazetesindeki                      
bulgular 

Makale 
Yazarı 

Makale ismi Tarih 

Ahmet Turan 
Alkan 

“Avrupa’yı Tanıyor 
muyuz?” 

17.02 2013 

Ali Bulaç “Liberalizmin 
Çelişkisi” 

02.02.2013 

Hilmi Yavuz “Avrupa Birliği: 
‘Ya sabır’!” 

10.02.2013 

Kerim Balcı “Türkiye, AB’den 
vazgeçebilir mi?” 

15.02.2013 

Şahin Alpay “AB ile ne 
yapmalı?” 

12.02.2013 

İhsan Dağı “Avrasya kimin 
alternatifi?” 

29.01.2013 

İhsan Dağı “Yerli kalarak 
Modernleşmek 

05.02.2013 

Joost 
Lagendijk 

“Erdoğanoloji” 30.01.2013 

Joost 
Lagendijk 

“50 yıl mitini 
unutun” 

06.02.2013 

Joost 
Lagendijk 

“Bir tarafta oturup 
somurtmayı 
bırakmalı” 

10.02.2013 

Joost 
Lagendijk 

“Hasta bir general 
niye ziyaret edilir?” 

13.02.2013 

Zaman gazetesinde AB ve “Eksen 
Kayması” tartışmalarına yönelik 7 yazar 
tarafından kaleme alınan 11 adet yazının 
var olduğunu görmekteyiz. Tablo 4’deki 



 
bulgulara göre Ahmet Turan Alkan, Ali 
Bulaç, Hilmi Yavuz ve Kerim Balcı’nın 
1’er, İhsan Dağı’nın 2 ve Joost 
Lagendijk’in de 4 makalesi yer almaktadır. 

 

Tablo 5: Haber Türk gazetesindeki              
bulgular 

Makale 
Yazarı 

Makale İsmi Tarih 

Fatih Altaylı “Global 
tahterevallinin 
denge merkezi” 

05.02.2013 

Özcan Tigit “İngiltere’ye niyet, 
Türkiye’ye kısmet 

olur mu?” 

31.01.2013 

Serdar Turgut “Hem Şanghay 
İşbirliği’ne girelim, 

hem de AB’ye” 

11.02.2013 

Nihal Bengisu 
Karaca 

“AB’de Hayat Var 
mı?” 

01.02.2013 

Nihal Bengisu 
Karaca 

“Yine Almanya” 06.02.2013 

Soli Özel “Brüksel’den 
Şanghay’a”-1- 

30.01.2013 

Soli Özel “Brüksel’den 
Şanghay’a”-2- 

01.02.2013 

Soli Özel “Brüksel’den 
Şanghay’a”-3- 

03.02.2013 

Soli Özel “0 önderli 
Dünya’da 

Türkiye”-1- 

08.02.2013 

Soli Özel “0 önderli 
Dünya’da 

Türkiye”-2- 

10.02.2013 

Haber Türk gazetesinde araştırma 
konumuzla ilgili 5 yazar tarafından 10 adet 
yazıya yer verildiğini görmekteyiz. Tablo 
5’deki bulgular gereğince gazete 
yazarlarından Fatih Altaylı, Serdar Turgut 
ve Özcan Tigit’in 1’er, Nihal Bengisu 
Karaca’nın 2’şer ve bu araştırma 
kapsamında konuyla alakalı en çok kafa 
yoran kişi olarak gözüken Soli Özel’in ise 
5 adet yazısının olduğu görülmektedir. 

Tablo 6: Yeniçağ gazetesindeki bulgular 

Makale Yazarı Makale İsmi Tarih 

Afet Ilgaz “AKP’nin Ömrü 
Ne Kadar?” 

01.01.2013 

Kürşad Zorlu “Şanghay 
Meselesi” 

09.02.2013 

Hasan Çakmak Hikayesiz 
kadınlar ve dış 

politika” 

11.02.2012 

Selcan Taşçı “Mesele yargının 
TSK’ya değil 

'NATO 
Ordusu'na 
yaptıkları” 

11.02.2013 

Yeniçağ gazetesi konu dâhilinde an az 
yazsının yer verildiği gazete olarak öne 
çıkmaktadır. Gazetede Tablo 6’da da 
görüleceği gibi Afet Ilgaz, Kürşad Zorlu, 
Hasan Çakmak ve Selcan Taşçı’nın 1’er 
olmak üzere toplamda 4 yazıya verildiği 
görülmektedir. 

 

 



 
5. ANALİZ 

5.1. Gazetelerin Genel Yaklaşımı 

Türkiye’nin son dönem dış politik 
yapılanmasında var olduğu iddia edilen 
“Eksen Kayması” tartışmaları ile ilgili 
araştırmaya tabi tutulan gazetelerde yer alan 
köşe yazılarının geneline bakıldığında, bahsi 
geçen politik sapmanın varlığı kabul 
edilerek bunun eleştirildiği görülmektedir. 
Gazetelerde 33 yazar tarafından kaleme 
alınan toplam 50 yazının içeriğine 
bakıldığında, farklı argüman ve bakış açıları 
sıralanarak Türkiye’nin ŞİÖ ile yakınlaşması 
genel anlamda tenkit edilmektedir. Gazete 
yazarlarınca dile getirilen ve AB’den ŞİÖ’ye 
kayış anlamını taşıyan “Eksen Kayması”yla 
ilgili temel eleştiri ve argümanlar şu şekilde 
başlıklandırılabilir. ŞİÖ’nün ideolojik 
yapısından kaynaklı eleştiriler. AB’nin 
Türkiye politikasından kaynaklı eleştiriler. 
Türkiye’nin AB yükümlülüklerinden 
kaynaklı eleştiriler. Hükümetin niyetinden 
kaynaklı eleştiriler. ŞİÖ’nün AB’ye 
alternatif olarak görülmesinden kaynaklı 
eleştiriler. Son olarak da Türkiye’nin dış 
politikada alternatiflere açık olması gerekir 
diyenler. Gazetelerin genel anlamdaki 
yaklaşımları bu şekilde iken, altıncı bölümde 
yazar bazındaki yaklaşımların bu 
kategorilere göre ele alınacağını hatırlatarak, 
farklı sahiplik yapısı ve ideolojik duruşları 
olan gazetelerin bağımsız olarak konuyu 
yaklaşımları ise aşağıdaki şekliyledir. 

5.2. Milliyet Gazetesinin Genel Yaklaşımı 

Liberal görüşleri benimsediği bilinen 
Milliyet gazetesindeki yazarlarca kaleme 
alınan köşe yazılarında, Türkiye’nin 
yakınlaşma emareleri gösterdiği ŞİÖ’nün,  
hükümet tarafından AB’ye bir alternatif 
mecra olarak gösterilmesi şiddetle 
eleştirilmektedir. Söz birliği etmişçesine tek 
bir bakış açısından hareket eden Milliyet 
yazarlarının eleştiri okları yukarıda 
çerçevesine çizmeye çalıştığımız 
argümanlardan,  ŞİÖ’nün anti demokratik 
özelliğinden kaynaklı ideolojisine yöneliktir. 
Onlara göre Türkiye’nin böylesi bir oluşuma 
yakın durması ve ileride olası bir üyelik 
durumunun gerçekleşmesi halinde, zaten 
sorunlu olan demokrasisinin iyice yara 
alacağı ve bu süreçle birlikte Batı’dan 
tamamen kopa bileceği endişesi hâkimdir. 

5.3. Cumhuriyet Gazetesinin Genel 
Yaklaşımı 

Ulusalcı ve Sosyalist argümanlarla 
takipçilerine ulaşan Cumhuriyet 
gazetesindeki yazarlara bakıldığında “Eksen 
kayması” tartışmalarında “keskin” iki farklı 
görüşün öne çıktığı görülmektedir. Bir diğer 
anlatımla ŞİÖ’ye taraf olanlar ve karşı 
olanlar şeklinde de kategorize edilebilir. 
Birinci görüşü benimseyen yazarlara göre, 
Türkiye’nin ŞİÖ gibi otoriter bir örgüte 
dâhil olma isteğinin, elde edilmiş 
demokratik kazanımlara büyük bir darbe 
vuracağından endişe edilerek ŞİÖ’nün 



 
AB’ye bir alternatif olarak görülmesine 
karşı çıkılmaktadır. Diğer görüşe göre ise 
Türkiye’nin geleceğinin AB’den ziyade 
“Doğulu” örgütlerde olacağından hareketle 
Türkiye’nin ŞİÖ ile yakınlaşmasının ve 
örgüte girmesi gerektiğinin önemine 
değinilmektedir. 

5.4. Haber Türk Gazetesinin Genel 
Yaklaşımı 

Liberal bir çizgide görünen Haber Türk 
gazetesindeki köşe yazarlarına bakıldığında 
konunun üç farklı açıdan ele alındığı 
görülmektedir. Birinci görüşü savunanlara 
göre Türkiye’nin bir denge politikası 
izlemek suretiyle hem AB hem de ŞİÖ’de 
yer almasının ülke menfaatleri açısından 
gerekli olduğunu dile getirilmektedir. İkinci 
görüşe göre ise AB’nin dayatmacı, 
kendisinin alternatifsiz olduğu izlenimi 
veren ve Türkiye’yi yıllarca kapısında 
bekleten tutumundan dolayı Türkiye’nin 
ŞİÖ tarzı örgütlere katılması gerektiği ileri 
sürülmektedir. Üçüncü görüşü savunanlara 
göre ise de ne pahasına olursa olsun 
Türkiye’nin AB perspektifinden 
vazgeçmemesi ve ŞİÖ tarzı alternatif 
arayışlara kesinlikle girilmemesi salık 
verilmektedir. 

5.5. Zaman Gazetesinin Genel Yaklaşımı 

Muhafazakâr bir yayın anlayışı 
benimseyen Zaman gazetesindeki yazarlara 
bakıldığında tartışılan konu ile alakalı 

olarak farklı bakış açıları ile sundukları 
görülmektedir. Yazarların önemli bir 
kısmının, Türkiye’nin AB’ye üyelik 
sürecinde kendi sorumluluk ve üyelik 
gereklerini yerine getirmemesinden 
kaynaklı bir tıkanmanın yaşandığını ve 
mevcut durumda eleştiri oklarını AB’den 
ziyade daha çok Türkiye’nin uyguladığı 
politikalara yönelttikleri görülmektedir. 
Diğer bir kısım yazarlara göre ise otoriter 
ve demokrasi dışı bir yapıya sahip olan 
ŞİÖ benzeri örgütlerden Türkiye’nin uzak 
durması ve Türkiye’nin rejiminin 
demokratikleşmesi ve dahi ekonomisinin 
modernleşmesi adına AB’nin 
vazgeçilmeyen bir hedef olarak görülmesi 
gerekliliğine vurgu yapılmaktadır. Kültür 
ve medeniyet olarak Avrupa’dan farklı bir 
mirasa veya geleneğe sahip olduğunu ileri 
süren bazılarına göre ise Türkiye’nin AB 
tarafından bu özelliklerinden ötürü ilelebet 
bu birliğe alınmayacağını belirtilerek,  bir 
bakıma Avrupa’nın çifte standardına 
göndermelerde bulunularak bu durum 
eleştirilmektedir. 

5.6. Yeniçağ Gazetesinin Genel 
Yaklaşımı 

Milliyetçi ve kısmen de Ulusalcı 
söylemlerin kendinde yer bulduğu Yeniçağ 
gazetesindeki yazarlara bakıldığında ise 
Türkiye’nin ABD müttefikliğinden 



 
hareketle konunun savunma odaklı ve 
NATO bağlamında ele alındığını 
görmekteyiz. ABD’nin Avrasya’ya yönelik 
“kırmızı çizgiler” inden yola çıkan 
yazarlara göre Türkiye’nin istese de 
ABD’ye rağmen ŞİÖ ve benzeri örgütlere 
giremeyeceğini iddia etmektedirler. 
Gazetede yer alan diğer bir görüşe göre ise 
Türkiye’nin AB karşısında alternatif örgüt 
arayışı makul bulunmakla birlikte, aslında 
Türkiye’nin olması gerek yerin ne AB ne 
de ŞİÖ olduğu, tarihi ve kültürel kodlar 
gereğince “Türk Konseyi projesi”  olması 
gerektiği ve adres olarak Türkî 
cumhuriyetlerin işaret edildiğini 
görmekteyiz. 

6. YAZARLAR BAZINDA KONUNUN 
ELE ALINIŞI 

Türkiye’nin son dönem dış politikasında 
var olduğu iddia edilen ve kamuoyu 
tarafından ciddi bir şekilde tartışılan 
“eksen kayması” meselesi, yukarıdaki 
bölümlerde gazetelerde genel olarak nasıl 
yansıdığı ve özel de ise bağımsız olarak 
araştırmaya dâhil edilen her bir gazetede 
hangi bakış açılarıyla ele alındığının 
analizi yapılmıştır. Konunun daha iyi 
kavranması açısından altıncı bölümde ise 
gazetelerdeki köşe yazarlarının AB, ŞİÖ 
veya başka bir alternatiften yana mı 

oldukları kategorik olarak başlıklar halinde 
incelenecektir 

6.1. AB’yi Kaçınılmaz Bir Hedef Olarak 
Görenler 

Araştırmamız kapsamında incelediğimiz 
köşe yazarlarının bir kısmı AB’nin Türkiye 
için vazgeçilmez bir hedef olarak 
görülmesi gerektiği yönünde görüşler ileri 
sürmektedirler. Onlar için ŞİÖ veya 
benzeri AB dışı herhangi bir örgüt veya dış 
politik bağlamda alternatif bir “çatı”, 
öngörülmeyen ve istenilmeyen bir 
durumdur.  Bu bağlamda Milliyet’ten 
Hasan Cemal (“Rus’çular, Çin’ciler, 
Şanghay, AB vs…” : 07.02.2013) ve Sami 
Kohen (“Şanghay Şakası Ciddi mi 
Oluyor?” : 30.02.2013), Zaman’dan Kerim 
Balcı, (“Türkiye, AB’den vazgeçebilir 
mi?”: 15.02.2013) ve Şahin Alpay (“AB ile 
ne yapmalı?”: 12.02.2013) gibi yazarlar 
Türkiye’nin AB perspektifine sahip 
çıkması gerektiğini ve aksi istikamette her 
hangi farklı bir oluşuma girmesinin 
Türkiye’nin kazanımları açısından 
sakıncalar doğuracağını yönünde görüşler 
ileri sürmektedirler. Bir örnek dâhilinde 
yansıtılacak olursa Kerim Balcı, ilgili köşe 
yazısında Türkiye’nin Avrupa’dan 
vazgeçmeye haritanın müsaade etmediğini, 
Avrupa’dan vazgeçmeden AB üyeliğinden 
vazgeçmeye akıl ve izanın da müsaade 



 
etmeyeceğini belirtmek suretiyle 
Türkiye’nin AB yörüngesinden 
ayrılmasının imkânsızlığına işaret 
etmektedir. 

6.2. Otoriter Yapısından Dolayı ŞİÖ’ye 
Karşı Olanlar 

Köşe yazarlarının diğer bir kısmı, ŞİÖ’nün 
anti-demokratik ve otoriter eğilimlerinden 
ötürü Türkiye’nin bu birlikle olan 
diyaloguna karşı çıkmaktadırlar. Rusya’nın 
ve Çin’in tarihsel “komünist” 
referanslarına göndermelerde bulunan 
yazarlar, Türkiye’nin olası ŞİÖ 
yakınlaşmasını ve tehlikelerini bu 
perspektif üzerinden kurgulamaktadırlar. 
Bu doğrultuda, Milliyet’ten Sami Kohen 
(“ŞİÖ Şart mı?”: 01.03.2013) ve Kadri 
Gürsel (“Başbakan’a Cevap”: 
04.02.2013), Cumhuriyet’ten Mine G. 
Kırıkkanat (“Şanghay’ın Altıncı Süvarisi”: 
30.01.2013) ve Orhan Bursalı (“Şiddetli bir 
2013”: 31.01.2013), Haber Türk’ten Soli 
Özel (“Brüksel’den Şanghay’a”:  
01.02.2013), Zaman’dan Ali Bulaç 
(“Liberalizmin Çelişkisi”: 02.02.2013) ve 
İhsan Dağı (“Avrasya kimin alternatifi?” : 
29.01.2013) ŞİÖ’ye mesafeli durarak 
Türkiye’nin AB’ye bir alternatif olarak bu 
örgüte dahil olmasını eleştirmektedirler. 
ŞİÖ’nün otoriter özelliğine ve eleştiri 
oklarını yöneltenlerin başında Mine G. 

Kırıkkanat gelmektedir. Yazar, konu ile 
ilgili yazısında ŞİÖ üyelerinin hepsinin 
baskıcı, despot ve antidemokratik 
özellikler barındırdığını ve dolayısı ile ona 
göre Türkiye’nin de uyguladığı iç 
politikalarla onlarla aynı safta yer 
aldığından hareketle, Türkiye’nin bu 
örgüte uygunluk sağladığını ironik bir 
üslupla dile getirmektedir. Yine bu 
bağlamda Kadri Gürsel bahsi geçen 
yazısında, ŞİÖ’ye eleştirisini Erdoğan 
üzerinden kurgulamaktadır. Türkiye’nin 
sokulmak istendiği ŞİÖ’nün totaliter, 
otoriter, kapalı rejimler topluluğu olduğunu 
belirten yazar, Erdoğan’a “Türkiye 
tahayyülünüz bu mu?” sorusuna sorarak 
tepkisini dile getirmektedir. 

6.3. Türkiye’yi AB Üyelik Sürecindeki 
Tutumundan Dolayı Eleştirenler 

Bir kısım yazarlara göre ise tartışmanın 
asıl kaynağı, Türkiye’nin AB üyelik 
sürecindeki “ev ödevini” savsaklamasından 
kaynaklanmaktadır. Bu görüşü savunan 
yazarlara göre üyelik müzakereleri 
sürecinde Türkiye’nin AB ile bilinçli bir 
gerilim politikası takip ederek, farklı 
oluşumlara girme yönünde sorumluluğu 
AB’ye yükleme gayreti içinde olduklarını 
iddia etmektedirler. Türkiye’yi AB 
sürecindeki gerekli yükümlülükleri yerine 
getirmemesinden ötürü hatalı bulan yazalar 



 
arasında Milliyet’ten Ali Sirmen 
(“Bekleme Odasında !”: 05.02.2013), 
Cumhuriyet’ten Melih Aşık (“AB Açık 
Söylemişti”: 07.02.2013) ve Yakup 
Kepenek (“Doğu’ya, Doğu’ya!!” : 
11.02.2103).  Zaman’dan Joost Lagendijk 
(“50 yıl mitini unutun”: 06.02.2013) ve 
Yeniçağ’dan Hasan Çakmak (“Hikayesiz 
kadınlar ve dış politika” : 11.02.2012) yer 
almaktadır. Zaman yazarı İhsan Dağı da bu 
paralelde görüş bildirenlerdendir. Dağı, 
Türkiye’nin üyelik sürecinde “nazlanan” 
tarafı temsil ettiğini, AB üyeliği konusunda 
ikna edilmesi gerekenin Avrupa değil 
Türkiye hükümeti olduğunu 
savunmaktadır. Yazar, şartsız bir AB 
üyeliği önerilse bile hükümetin bunu kabul 
edeceğinden kuşkuları olduğunu belirterek 
hükümetin AB’ye sıcak bakmadığı 
izlenimini vermektedir ( “Yerli kalarak 
Modernleşmek: 05.02.2013). 

6.4. Türkiye’nin ABD’ye Rağmen 
ŞİÖ’ye Giremeyeceğini Savunanlar 

Mevcut tartışamaya bazı yazarlar 
Türkiye’nin ABD müttefiki ve NATO 
üyesi oluşundan hareketle, böylesi Batı dışı 
bir esken kaymasına ABD’nin müsaade 
etmeyeceğini ileri sürmektedirler. 
Türkiye’nin kuruluşundan itibaren Batı 
yörüngesinde yer aldığını ve bu zaman 
zarfında göreceli de olsa bazı kananımlar 
elde etiğini belirten bu düşüncedeki 
yazarlara göre, olası bir eksen kayması 

durumdan Türkiye’nin elde edilmiş bu 
kazanımların heba olacağı görüşündedirler. 
Milliyet’ten Aslı Aydıntaşbaş (“Erdoğan 
Gelmeden Washington”, 31. 01. 2013), 
Cumhuriyet’ten Güray Öz (“ABD Ne 
İstiyor?” : 13.02.2013), Yeniçağ’dan Afet 
Ilgaz (“AKP’nin Ömrü Ne Kadar?”: 
01.01.2013) ve Selcan Taşçı (“Mesele 
yargının TSK’ya değil 'NATO Ordusu'na 
yaptıkları”: 11.02.2013), Haber Türk’ten 
Soli Özel (“0 önderli Dünya’da Türkiye”: 
08.02.2013, 10.02.2013) gibi yazalar 
Türkiye’nin bir NATO müttefik olduğunu 
hatırlatarak, istese de ABD’ye rağmen 
herhangi bir farklı oluşuma giremeyeceğini 
iddia etmektedirler. Soli Özel, bu konuda 
daha da ileri giderek Türkiye’nin bu yeni 
yapılanmada uyguladığı yanlış dış 
politikalarla bölgede ve dünyada 
yalnızlaşmaya başladığı düşüncesindedir. 
Özel, Türkiye’nin yeterli miktarda güç 
biriktirmeden güç harcadığını ve bölge 
dinamiklerini iyi okuyamayışından ötürü 
zora girdiğini belirterek her zamankinden 
çok ihtiyaç hissettiği ABD desteğine, ŞİÖ 
gibi ABD’nin ve Batı’nın kızdığı 
oluşumlara yelken açması yüzünden bu 
güçlerle de arasının açıldığını ve bunun 
tehlikeli bir durum olabileceğine vurgu 
yapmaktadır. Afet Ilgaz ise “ABD 
sopasını” belirgin bir tehdit olarak 
değerlendirdiği yazısında, ABD’ye rağmen 
Türkiye’nin ŞİÖ’ye giremeyeceğini ve bu 
doğrultuda ısrar ederse bir zamanlar 
ABD’nin dostu olarak bilinen Ortadoğu 
liderlerinin başına gelenlerin Erdoğan’ında 
başına gelebileceğini iddia etmektedir. 
 
 



 
6.5.  Alternatif Oluşumları Destek-
leyenler ve ŞİÖ’ye Sıcak Bakanlar 
 
Değişen dünya koşullarıyla birlikte 
Türkiye’nin de dış politikada çeşitliliğe 
gitmesi gerektiğini, Türkiye’nin 
menfaatleri açısından değerlendiren bir 
kısım yazarların  ise  ŞİÖ ile yakın 
ilişkilere sıcak baktığı görülmektedir. 
Türkiye’nin AB’ye bağımlı kalmasının ve 
“yedekte bekletilmesinin” uzun vadede 
Türkiye’ye kaybettireceğini düşünen 
yazarların özellikle AB’nin Türkiye’ye 
karşı ikircikli yaklaşımından kaynaklı 
tıkanma sürecinin önüne geçilmesi 
açısından bu tarz farklı oluşumları 
savundukları görülmektedir. Diğer yandan 
Türkiye’nin geleceğinin tarihi misyon 
itibariyle Batı’da değil de Doğu’da 
aranması gerektiğini işaret eden yazarlara 
göre,  ŞİÖ en azından şimdilik doğru adres 
olarak görülmektedir. Cumhuriyet’ten Erol 
Manisalı (“Türkiye’nin AB ve ŞİÖ 
İlişkileri” : 11.02.2013), Mustafa Balbay 
(“Türkiye’nin Seçenekleri…” : 10.02.2013) 
ve Öztin Akgüç (“Siyasi Birlikler ve 
Türkiye” : 22.02.2013). Yeniçağ’dan 
Kürşad Zorlu (“Şanghay Meselesi”: 
090.02.2013). Burada hemen bir parantez 
açarak Zorlu’nun diğer yazarlardan farklı 
şekilde nihai hedef olarak, Türkiye’nin 
yönelmesi gereken oluşumun “Türk 
Konseyi projesi” olması gerektiğidir. 
Bununla birlikte aynı şekilde Haber 
Türk’ten Fatih Altaylı (“Global 
tahterevallinin denge merkezi” : 
05.02.2013), Nihal Bengisu Karaca 
(“AB’de Hayat Var mı?”:  01.02.2010) ve 
Serdar Turgut (“Hem Şanghay İşbirliği’ne 
girelim, hem de AB’ye” :11.02.2013) gibi 

yazarlar ŞİÖ ile Türkiye’nin 
yakınlaşmasına en azından mesafeli 
olmadıkları sonucu çıkmaktadır. 
 
 
6.6. Mevcut Durumda AB’yi Sorumlu 
Tutanlar 
 
Türkiye’nin dış politikada farklı arayışlara 
yönelmesinin AB’nin Türkiye’ye karşı var 
olan tutumundan kaynaklı olduğunu iddia 
eden bir kısım yazar, mevcut durumda 
eleştirilmesi gereken adresin Türkiye Değil 
AB olduğu düşüncesindedirler. Özellikle 
Almanya, Fransa ve İngiltere’nin üyelik 
sürecinde Türkiye’yi engelleyici tavrı bu 
yazarların argümanlarına temel teşkil 
etmektedir. Bu doğrultuda Cumhuriyet’ten 
Yakup Kepenek (“Doğu’ya, Doğu’ya!!” : 
11.02.2103), Haber Türk’ten Nihal 
Bengisu Karaca (“Yine Almanya” : 
06.02.2013) ve Özcan Tigit (“İngiltere’ye 
niyet, Türkiye’ye kısmet olur mu?”: 
31.01.2013). Zaman’dan Ahmet Turan 
Alkan (“Avrupa’yı Tanıyor muyuz?” : 
17.02 2013) ve Hilmi Yavuz (“Avrupa 
Birliği: ‘Ya sabır’!” : 10.02.2013) bu 
doğrultuda görüş bildiren yazarlar arasında 
yer almaktadır. 
 
6.7. Hükümeti Avrasya Açılımında 
Samimi Bulmayanlar 
 
Türkiye’nin AB’ye alternatif olarak ŞİÖ 
gibi “Doğulu” örgütlere yakınlaşması bazı 
yazarlar tarafından tutarsızlık olarak 
değerlendirilip Ak Parti hükümetinin bu 
konudaki yaklaşımı sorgulanmıştır. Bu 
düşüncede olan yazarların bir biriyle ilintili 
iki argüman üzerinden konuya yaklaştıkları 



 
görülmektedir. Birinci argümanı savunan 
yazarlara göre; daha önceleri bir kısım 
politikacı ve askerler tarafından da 
dillendirilen Türkiye’nin AB dışı 
“bölgesel” oluşumlarla ittifak fikrinin 
hükümet nezdinde kabul görmeyip, 
sonradan hükümetin bu tezlere sarılması ve 
bu yönde politikalar geliştirmesi bir 
tutarsızlık ve samimiyetsizlik göstergesi 
olarak yorumlanmaktadır. Milliyet’ten Can 
Dündar konuyu ele aldığı yazısında bir 
anekdota yer vermek suretiyle meseleyi 
irdelemektedir. Dündar,  7 Mart 7 Mart 
2002 tarihli  Milli Güvenlik 
Kurulu’nda, Genel Sekreteri Org. Tuncer 
Kılınç’ın Türkiye’nin AB’den hiç yardım 
görmediğini ve dolayısı ile  Rusya ve 
İran’ın da içinde bulunduğu farklı bir 
oluşma dâhil olması gerektiğini söylediği 
için “Ergenekon Davası” ile de 
cezalandırıldığını iddia etmektedir. 
Dolayısı ile gelinen son nokta itibari ile 
Erdoğan ve Kılıç’ın aynı şeyleri 
söylediklerini ifaden yazar, son kertede 
Erdoğan’ın samimi olmadığını ve “takiye” 
yaptığını ima ederek Hükümeti “samimiyet 
testine” tabi tutmaktadır (““Ne oldu da 
Başbakan,  MGK Çizgisine Geldi?: 
29.01.2013). Diğer yandan benzer 
eleştirileri savunan yazarlara göre, 
hükümetin veya Erdoğan’ın yapmak 
istediklerinin bir zamanlar özellikle 
askerler ve Batı dışı ittifakları savunan bir 
kesim tarafından sürekli gündemde 
tutulduğu belirtilmektedir.  Askerin 
yapmak isteyip de başaramadığının, 
mevcut sivil hükümet tarafından hayata 
geçirilmesinin ihtimal dışı bir gelişme 
olarak görüldüğü bir kısım yazara göre, 
olası böyle bir durumun Türkiye’nin 

AB’den tamamıyla vazgeçmesi anlamına 
geleceğinin altı çizilmektedir. Bu 
düşünceyi savunanlardan biri de yine 
Milliyet’ten Hasan Cemal’dir. Yukarıda 
bahsi geçen asker ve belli bir kesimi 
“Balyozcu”, “Ergenekoncu”, “Kızıl 
Elmacı”, “Şanghay Sevdalıları”  ve 
“demokrasiden haz etmeyenler” şeklinde 
betimleyen Cemal, bu kesimin istekleri 
doğrultusunda hedefin ŞİÖ değil, 
Türkiye’nin istikametinin kesinlikle AB 
olması gerektiğini savunmaktadır. 
(“Rus’çular, Çin’ciler, Şanghay, AB vs…” 
: 06.02.2013 ve 07.02.2013). Bununla 
birlikte Zaman gazetesi yazarı İhsan Dağı 
da benzer görüşleri savunan yazarlardan 
birdir (“Avrasya kimin alternatifi?” : 
29.01.2013). 
 
7. SONUÇ 
 
Türkiye’nin son yıllarda uyguladığı dış 
politik açılımlar ve yönelimler,  hem iç 
hem dış kamuoyunda sürekli tartışılan 
konuların başında yer almıştır. Ortadoğu 
ülkeleri ile yakınlaşma, komşularla ‘0 
problem’ ve iyi niyet ilişkileri, uluslararası 
krizlere müdahale etme isteği ve AB’nin 
üyelik sürecini sürüncemede bırakması 
sonucu Türkiye’nin başta ŞİÖ olmak üzere 
başkaca örgütlerle teması bahsi geçen 
tartışma başlıklarındandır. Bu süreç AK 
Parti’nin 2002’de iktidara gelmesi ve daha 
net şekliyle de Ahmet Davudotlu’nun 
Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturması ile 
başlamıştır. Türkiye’nin 1923’den beri 
uyguladığı ‘statik’ ve tek yönlü dış politik 
tercihler, Ak Parti hükümetlerince bu 
tarihten itibaren ‘dinamik’ ve çok yönlü bir 
politik vizyona dönüştürülmek istenmiştir. 



 
Türkiye’nin yeni bir bölgesel ve küresel 
aktör olarak kendini göstermek istemesi, 
bazı çevrelerce olumlu karşılanırken; bazı 
kesimlerce de endişe verici olarak telakki 
edilmiştir. İç kamuoyunun büyük bir kısmı 
ve başta Ortadoğu ülkelerince olumlu ve 
sevindirici bir süreç olarak görülen bu yeni 
durum; diğer yandan Türkiye’nin uzunca 
yıllar partneri konumundaki ABD ve AB 
cenahından yoğun bir şekilde eleştirilerek 
endişeyle karşılanmıştır. Konuyla ilgili 
düşünce üretenlerin iki karşıt argüman 
üzerinden temellendirme yaptıkları 
görülmektedir.Batı cenahında olumsuz 
bakanların temel yaklaşımı ŞİÖ’yü 
oluşturan ülkelerin ideolojik siyasal 
kurgusu ve örgütün AB-ABD-BATI 
mirasını temsil eden demokratik nosyonlar, 
insan ve hak ve özgürlüklerinden yoksun 
oluşudur. Diğer bir ifade ile, Türkiye’nin 
son atak ve tercihleri ŞİÖ’ nün yapısındaki 
“otoriter”, “totaliter” ve “ Doğu tipi”  
özellikler nedeniyle, olumsuz bakanlar 
nezdinde bir ‘eksen kayması’ olarak 
değerlendirilmiştir. Diğer yandan sürece 
olumlu bakanlar açısından ise bu politika 
tercihlerinin AB’nin olumsuz tavrı, yeni 
küresel dengeler ve Türkiye’nin uzun 
vadedeki menfaatleri açısından olması 
gereken bir durum olarak telakki 
edilmiştir. Tartışmanın önemli nirengi 
noktalarından biri de medyanın konuya 
nasıl yaklaştığı meselesidir. Eksen 
kayması, politik aktörlerin yanı sıra, ulusal 
ve uluslararası medyada da enine boyuna 
tartışılarak önemli gündem maddeleri 
arasında yer almıştır. Batı medyasında 
konu, siyasilerin görüşlerine paralel olarak 
Türkiye’nin AB’den kopması ve tabiri 
caizse menzili meçhul bir “doğu trenine” 

binmek olarak görülmüştür. Diğer bir ifade 
ile Batı medyası ve Batılı siyasetçiler, 
jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik bir 
partner olarak gördükleri Türkiye’yi bir 
yandan kaptırmak istememekte, diğer 
yandan da onu içlerine almakta “nazlı” 
davranmak suretiyle bir çifte standart 
sergiledikleri de aşikârdır. 
 
Biz bu çalışmamızda Türkiye yazılı 
basınında köşe yazan aydınların konuya 
bakış açılarını mercek altına alamaya 
çalışarak, Eksen kaymasının Türk 
medyasında hangi boyutlarıyla ele alındığı 
sorularına cevap bulmaya çalıştık. Bu 
bağlamda medyada farklı sahiplik olgusu 
ve farklı ideolojik duruş sergileyen Haber 
Türk, Cumhuriyet, Milliyet, Yeniçağ ve 
Zaman gazeteleri incelenmiştir. 33 yazarın 
toplam 50 köşe yazsının içerik 
çözümlemesinin yapıldığı bu makalede 
yazarların görüşleri kategorik olarak 
incelemeye tabi tutulmuştur. Çalışmanın 
sonucunda köşe yazarlarının farklı bakış 
açısı ve ideolojilerden hareketle bir sonuca 
vardıkları görülmüştür. Bununla birlikte 
genel tutum itibariyle yazarların şu 
başlıkları ekseninde konuyu irdeledikleri 
saptanmıştır:  ŞİÖ’nün ideolojik yapısına 
göndermeler, AB’nin Türkiye politikasına 
eleştiriler, Türkiye’nin AB’yi savsakladığı 
yönündeki yaklaşımlar, Hükümetin 
niyetinden kaynaklı eleştiriler, ŞİÖ’nün 
AB’ye alternatif olarak görülmesinden 
kaynaklı eleştiriler. Diğer yandan bağımsız 



 
olarak gazetelere bakıldığında ise sol 
ideolojik kulvarda yer alan ve son dönem 
“ulusalcı” söylemlerle ön plâna çıkan 
Cumhuriyet gazetesinin benzer “ideolojik 
havuzdan” beslenen Rusya ve Çin’in başını 
çektiği ŞİÖ’ye Türkiye’nin dâhil olmasını 
tahmin edilenin aksine benimsemedikleri 
görülmüştür. Milliyetçi refleksleriyle 
bilinen Yeniçağ’ın ise örgütün 
ideolojisinden kaynaklı özelliğinden dolayı 
öngörülen doğrultuda ŞİÖ’ye soğuk 
baktığı ve genel yönelim olarak 
Türkiye’nin Batı ittifakı içinde yer alması 
gerektiği salık verilmiştir. Muhafazakâr 
duruşuyla bilinen Zaman gazetesi ise 
ŞİÖ’ye en keskin eleştirileri yapan gazete 
olarak öne çıkmıştır. Gazete yazarlarının 
bir ittifak halinde AB’den yana tavır 
aldıkları, demokratik kazanımlar, insan hak 
ve özgürlüklerinin törpüleneceği kaygısıyla 
ŞİÖ alternatifine ise karşı bir duruş 
sergiledikleri sonucuna varılmıştır. Liberal 
bir çizgi takip eden Milliyet gazetesi 
yazarlarına göre ise Türkiye’nin ŞİÖ ve 
benzeri Batı dışı bir oluşma girme 
teşebbüsü,  var olan demokratik 
kazanımların heba olacağı ve AB 
vizyonundan tamamen uzaklaşacağı 
anlamını taşımaktadır. Yine liberal eğilimli 
Haber Türk gazetesi yazarlarının bir 
kısmına göre Türkiye’nin dış politikada 
alternatif arayışları bir denge politikası 
olarak görülürken, diğer bir kısmına göre 

ise bu teşebbüsün ülkenin geleceği 
açısından bir dizi sakıncaları barındırdığına 
işaret edilmektedir. Diğer yandan kategorik 
olarak yazarların görüşlerine bakıldığında 
ise şu sonuçları görmekteyiz. Türkiye’nin 
AB içinde yer almasını ve bunu kaçınılmaz 
bir hedef olarak görenle yazarlar Hasan 
Cemal, Sami Kohen, Kerim Balcı ve Şahin 
Alpay olarak öne çıkmaktadır. Otoriter 
yapısından dolayı ŞİÖ’yü eleştirip bu 
birlikten uzak kalınmasını düşünen 
yazarlar arasında Kadri Gürsel, Orhan 
Bursalı, Mine G. Kırıkkanat, Soli Özel,  
Sami Kohen ve Ali Bulaç yer almaktadır. 
Mevcut tartışmaların aslında Türkiye’nin 
AB sürecine dönük “ev ödevlerini” 
yapmamsından kaynaklı olduğunu düşünüp 
eleştiri oklarını Türkiye’ye çeviren 
yazarlar ise Ali Sirmen, Melih Aşık, 
Yakup Kepenek,  Joost Lagendijk, Hasan 
Çakmak ve İhsan Dağı’dır. Türkiye’nin 
NATO ittifakı içerisinde yer alması ve aynı 
zamanda ABD ile müttefik olmasından 
ötürü, ABD’nin “kırmızı çizgileri” gereği,  
istese de bu ülkeye rağmen ŞİÖ’ye 
giremeyeceğini düşünenler arasında ise 
Aslı Aydıntaşbaş, Güray Öz, Afet Ilgaz, 
Selcan Taşçı ve Soli Özel yer almaktadır. 
Bununla birlikte Türkiye’nin dış 
politikadaki alternatif yaklaşımlarına sıcak 
bakıp bir bakıma ŞİÖ’ye çok soğuk 
bakmayan yazarlar olarak da Erol 
Manisalı, Mustafa Balbay, Öztin Akgüç, 



 
Kürşad Yılmaz, Fatih Altaylı, Nihal 
Bengisu Karaca ve Serdar Turgut isimleri 
öne çıkmaktadır. Hilmi Yavuz, Yakup 
Kepenek ve Nihal Bengisu Karaca ise 
Türkiye’nin alternatif oluşumlara mecbur 
kaldığını öne sürüp bu durumu da AB’nin 
ikircikli politikalarına bağlayıp bu birliği 
kıyasıya eleştiren yazarlar arasında yer 
almışlardır. Son kertede ise ŞİÖ açılımında 
hükümetin vaaz ettiği politik dili ve 
uyguladığı stratejiyi samimi bulmayıp “iki 
yüzlü” olarak değerlendiren yazarlara da 
rastlanmaktadır. Can Dündar ve Hasan 
Cemal’in bu yöndeki eleştirilerin odağında 
yer aldıkları görülmektedir. Son bir tahlil 
ve toparlayıcı bir sonuç olarak ifade etmek 
gerekirse, köşe yazarlarının büyük 
çoğunluğunun ŞİÖ alternatifine soğuk 
baktığı ve bu politikayı sert şekilde 
eleştirdikleri görülmüştür. Bununla birlikte 
demokrasilerde 4. Güç olarak konumlanan 
ve iktidarı halk adına gözetlemek, 
denetlemek adına konumlanan medya 
bağlamında,  Ak Parti hükümetlerinin dış 
politikada bir alternatif olarak gördüğü ŞİÖ 
tarzı örgütlenmelere, Türk medyasından 
destek görmediğini söyleyebilmek 
mümkündür. 
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ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME UYGUN BİR MODEL: 

DURUMLU ÖĞRENEME 

 
Yener ÖZEN  

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Psikolojik Danışma 
ve Rehberlik A.B.D 

Özet: Modern toplumlarda, yetiştirilen bireylerin farklı kültürel gruplarla etkileşim içerisinde 
olmaları ve etkileşimlerinde olumlu tutumlar geliştirmeleri beklenmektedir. Bu nedenle, gelişmiş 
ülkeler eğitimle ilgili sorunlarına çözümler üretirken, çok kültürlü eğitim çalışmalarına da yer 
vermektedirler. Çok kültürlü eğitim, öğrencilerin farklı kültürleri hoş karşılamalarının sağlanması 
için, öğrenme ortamlarının farklılaştırılması üzerine odaklanmaktadır. Bunun için de öğretmenler, 
öğrencilerinin, kendi kültürleri dışındaki bireylerin değerlerine saygı duymalarını, farklı 
kültürlerle ilgili ön yargılarını ortadan kaldırmalarını ve farklılıkların insanlar için bir zenginlik 
olduğunu benimsemelerini sağlayacak öğrenme ortamları yaratmalıdırlar. Bu nedenle, bu 
çalışmada, çok kültürlü eğitimin için uygulanabilecek uygun öğrenme-öğretme modellerinden biri 
olan durumlu öğrenme ve çok kültürlülük ilişkisi tartışılmıştır. 

   Anahtar Kelimeler: Çokkültürlülük, Durumlu Öğrenme, Eğitim, Öğretim 

 
A MODEL FOR EDUCATION MULTICULTURAL: 

STATUTES LEARNING 
Abstract: It is expected that individuals should be in an interaction with different cultural 
groups and improve positive attitudes in their interaction, in the modern societies. Therefore, 
while developed countries get solutions for the problems about education, they also utilize the 
studies about multicultural education. Multicultural education, focuses on the different learning 
environments for making students tolerate different cultures. So, the teachers should create 
learning environments which make students respect the values of other cultural groups and 
remove their prejudices about different cultures and admit seriously the differences which are 
richness for the humanity. Therefore, this study, the suitable teaching-learning models can be 
applied to multi-cultural education is one of the state discussed the relationship between learning 
and multiculturalism. 

      Keywords: Multicultural Education, Statutes Learning, Education, Teaching 

 

 1. GİRİŞ 
Eğitim alanında her geçen gün büyük 
değişikliklere ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bunun sebeplerinden biri ise nesnelci 

yaklaşımı temel alan geleneksel öğretim 
uygulamalarının birçok noktada yetersiz 
olduğunun artık farkına varılmış olması, 
özellikle de okul çatısı altında 
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öğrenilenlerin gerçek hayatta 
kullanılamaması ve öğrencilerin 
edindikleri soyut bilgileri somut hâle 
dönüştürememesidir. Bu noktada yeni 
arayışlar, alternatif çözüm yolları sunan 
yapıcı yaklaşım ve farklı uygulama 
modellerinin gün ışığına çıkmasını 
gerektirmiştir. 
Ayrıca, farklı öğrenci grupların 
belirginleşmesi de durumlu öğrenmeye 
bakışın artmaya başlamasına neden 
olmaktadır. Farklı kültür, farklı anadil ve 
farklı dinsel öğretilerden gelen ve bunu 
açıkça dile getiren gruplara aynı sınıf 
içinde eğitim-öğretim faaliyeti sürdürmek 
için elzem bir yaklaşım olarak karşımıza 
çıkmakta. 
Çok kültürlülük; Çok kültürlülük, 
susturulmuş perspektifleri ortaya çıkarmak 
için bir söyleşi ve araştırmadır. Çok 
kültürlülük müfredatın dışında bırakılmış 
insanların deneyim ve tarihlerini 
önemseme ve ortaya çıkarma çabasıdır. 
Çok kültürlü eğitim etik bir girişimdir. 
Diğer insanlara ve dünyaya dair 
sorumluluklarımızın farkında olmamızı 
sağlar. Çok kültürlü eğitim öğrencilere 
birçok “ilginç” olguyu öğretmek yerine, 
dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye 
yardım eder. Çok kültürlü eğitim her türlü 
adaletsizliğe çözüm önerileri bulmaya 
çalışır. Ör: Irka, cinsiyete, sosyal sınıfa, 
ulusa ve doğaya karşı önyargıları ve 
haksızlıkların önüne geçmeye çalışır. 

Çok kültürlü eğitim, öğrencilerin farklı 
insanlardan mürekkep ulusta ve dünyada 
işlevsel olmalarını sağlayacak bilgi, beceri 

ve tutumları kazanmalarını amaçlar. Çok 
kültürlü eğitim, farklı ırktan, farklı kültürel 
ve sosyo-ekonomik yapıdan insanlar için 
eğitimde eşitliği sağlamak suretiyle onların 
etkin bir vatandaş olarak yetiştirilmelerini 
amaçlar. 
Öğretme değil, öğrenme kavramı üzerinde 
duran ve öğrenmeyi bireylerin kendi 
deneyimleri, zihinsel yapıları ve 
inançlarına bağlı olarak bilgiyi 
yapılandırma süreci olarak tanımlayan 
(Jonassen, 1994: 34- 37; Akt. Kılıç, 2004: 
308) yapıcı yaklaşıma göre tasarlanan 
öğrenme ortamları genel olarak; 

• Öğretimin aşırı 
basitleştirilmesinden kaçınır. 

• Gerçek ve konu ile ilgili bağlamda 
öğrenmenin gerçekleşmesini sağlar. 

• Gerçek hayatta karşılaşılabilecek 
görevler sunar. 

• Geleneksel öğretim yöntemlerine 
göre, gerçek hayatı daha çok yansıtır. 

• Sosyal deneyimlerle öğrenmenin 
yerleşmesini sağlar. 

• Yansıtıcı uygulamalar sağlar. 
• İşbirlikçi öğrenmeyi destekler. 

• Bilginin yapılandırılması sürecinde, 
bağlama ve içeriğe bağlı kalınmasına 
imkân verir. 
Durumlu öğrenme kuramı, yapıcı 
yaklaşımın “Öğrenme, gerçek hayat 
bağlamında, gerçek görevler ve sosyal 
deneyimler ile yapılandırılır.” 
varsayımlarına dayanmaktadır 
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2. DURUMLU BİLİŞ 
Durumlu Biliş kavramı ilk olarak Brown, 
Collins ve Duguid tarafından 1989 yılında 
“Situated Cognition and the Culture of 
Learning” adlı makalelerinde ortaya 
atılmıştır. Bu makalede, durumlu biliş 
kavramı, temel olarak bilginin kullanıldığı 
kültürden, etkinlikten ve bağlamdan 
etkilendiği şeklinde yorumlanmıştır. 
Bilgiye getirilen bu yeni bakış açısı, eğitim 
araştırmacılarının öğretmeye ve öğrenmeye 
yardımcı olan etkinlikleri yeniden gözden 
geçirmelerine neden olmuştur ( Ataizi,  
1999: 148). 
Durumlu biliş teorisine göre, bilişsel 
başarılar kısmen kişi haricindeki işlemlere 

ve yapılara dayanmaktadır. Etkileşimli 
yapıların – özellikle dilin kullanımı ile 
oluşanların – rasyonel akademik söylevde 
durumlu bilişe gerekli katkıları 
yapabileceği açıklanmaktadır. Çoğu 
bilişsel başarılar da kısmen dile 
dayanmaktadır; kullanılan dil her zaman 
temsili ve etkileşimli işlevlere sahiptir. 
Konuşmanın etkileşimli işlevi, bilişsel 
başarıları kolaylaştırarak hem durumlu 
biliş teorilerini desteklemekte hem de bazı 
eğitimsel bağlamlardaki bilişin sosyal 
yapılar ve sosyal kimlik oluşumundan nasıl 
ayrılamayacağını göstermektedir 
(Wortham, 2001; Akt: Ünlü, 2009: 16).  
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Şekil 1: Durumlu Biliş’in Genel Şeması ( Evans and Heidegerd 1999) 

Şekil 1’de görüldüğü gibi durumlu bilişin 
genel şemasına bakıldığında bilginin var 
olduğu yapı içersinde bir anlam 
kazanabilmesi için öğrenme etkinliklerinin 
yaşanılan kültürle bağdaştırılması 
gerekmektedir. Ayrıca otantik görevlerin 

yer aldığı uygulama topluluğu içerisinde 
sosyal uygulamalara yer verilmelidir. 

Durumlu biliş kavramının sahip olduğu 
çeşitli terminolojiler eğitim 
uygulamalarında kullanılmaktadır. 
Problem temelli öğrenme, yerleşik 
öğrenme, durumlu öğrenme bu 
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terminolojiler içerisinde yer alır. Durumlu 
öğrenme teorisi ekseriyetle durumlu biliş 
felsefesi ile ilişkilendirilmiş ve üzerine 
temellendirilmiştir. Anahtar konu biliş 
hareketleridir. Bu felsefe doğrudan 
fonksiyonalizme doğru gider. Bireyin 
düşünceleri, inançları ve bilgisi özerktir, 
bireyin bilgisi deneyimlerden hareketle 
karmaşık yapıda ve yapılandırılmamıştır. 

Durumlu biliş de çok kültürlü bilginin 
entegrasyonu gerekir; Öğretmenin ana 
kavramları, prensipleri ve teorileri 
öğretirken farklı kültürlerden ve 
gruplardan örnekler vermesi, bunlarla ilgili 
bilgiyi kullanması gereklidir. 

3. ÖĞRENME ve KÜLTÜRLEME 
İnsanlar yaşamları boyunca belirli bir grup 
insanın ya da kültürün değer sistemlerini 
ve davranışlarını kendilerine uyarlamaya 
çalışırlar. Bu olgu şu şekilde açıklanabilir: 

 
Bir insan yeni bir işe, toplumsal gruba ya 
da mahalleye girdiğinde o kültüre uygun 
değerleri, o grubun kullandığı dil 
özelliklerini, üslupları sergiler ve o 
kültürün normlarına göre hareket etmeye 
başlar. Öğrenmede de durum aynıdır. Bir 
öğrenci bir danışmanın ya da öğretmenin 
bilgisi altında çalışmaya başladığında, 
kültürleme süreci de başlar. Davranışları, 
kuralları ve beklentileri ile okul başlı 
başına bir kültürdür (Brown, Collins, & 
Duguid, 1989. Akt: Ataizi,1999 : 12) 
Kültürel değerler sürekli olarak zengin 
gündem üzerine kuruludur. Bu zengin 
gündemin sürekli olarak kendini 

güncellediği de bilinen bir gerçektir. Bilgi 
toplumlarında matematik ve fen 
bilimlerinde gelişmelerin yaşanması ve bu 
alanlarla ilgili standartların saptanması, -
Sputnik’in başarılı bir şekilde 
fırlatılmasından sonra geride bıraktığı 
etkiler gibi- toplumun gündemini derinden 
etkileyen zengin olaylardır. Her durumda 
öncelikli olaylar ve durumlar kabul 
görmüştür. Bu durumda da teknoloji, 
pedagoji, öğrenme hakkındaki inançlar 
sürekli olarak değişmiş etkilenmiş ve 
etkilemiştir (Hannafin, Hannafin, Land & 
Oliver, 1997. Akt: Ünlü, 2009: 31). 
Öğretimde kullanılan bilginin (ders 
kitapları gibi) hangi açılardan belli kültürel 
varsayımları ve önyargıları içerdiğinin 
farkında olunması ve bunun yerine yeni 
bilginin yapılandırılması.  Bu sayede hem 
öğretmenin hem de öğrencilerin bilgiyle 
olan ilişkileri de değişerek onu sadece 
tüketen değil, aynı zamanda üreten de 
olabileceklerini göreceklerdir. 
Öğrencilerde farklı gruptan insanlara 
yönelik olumlu ve demokratik tutum 
geliştirmek için program içeriği 
oluşturmak. 

4. GERÇEK ETKİNLİK 
Okul kültürü gerçek anlamda karma bir 
uygulamadır. Sınıf içinde yapılan 
etkinlikler her ne kadar yazarların, 
matematikçilerin, tarihçilerin kültürü ile 
ilişkilendirilse de okul kültürü içinde yer 
almaktadır. Okul kültürü içinde tanımlanan 
karma etkinlikler uygulayıcıların etkinliği 
ile ifade edilemez. Bu karma etkinlik, ek 
olarak, öğrencilerin bağlamdan ortaya 
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çıkan destekleyici ipuçlarını ve önemli 
yapılara erişimlerini engeller. Bu durumda 
öğrencilerin yapmaya çalıştıkları da yapay 
bir etkinlik olmaktan ileri gidemez. (Ataizi, 
1999: 14) 

Okul içersinde oluşturulacak olan 
bağlamların gerçeğe yakınlığı durumlu 
öğrenmenin uygulanabilirliğini arttıran 
önemli bir özelliktir. Okul içersinde gerçek 
ya da gerçeğe yakın aktivitelerin 
tasarlanması, olay içersinde yer alan 
bağlam ve otantik havanın öğrenciye 
verilebilmesine bağlıdır. Otantik 
aktiviteler, bir kültür içersindeki 
uygulayıcıların basit, sıradan 
uygulamalarına işaret eder. Örneğin, bir 
terzinin çırağını ilk olarak ütü yapma ve 
elbiseleri tamamlamak gibi basit işlerle 
meşgul etmesi aktivitenin basitliğini, 
anlamlılığını ve tamamen otantik özelliğini 
vurgular. Otantik aktivitelerin 
oluşturulmasındaki temel esas sınıf 
içersinde yer alan prosedürün, çeşitli 
bağlamlara dayandırılarak derece derece 
birer görev haline getirilmesidir (Brown, 
Collins & Duguid, 1989. Akt: Ünlü, 1999: 
32).  
Öğrencilerde farklı gruptan insanlara 
yönelik olumlu ve demokratik tutum 
geliştirmek için öğretmenlerin farklı 
kültürel gruplardan gelen öğrencilerin 
başarılarını artırmak amacıyla 
uyguladıkları pedagojiyi değiştirmeleriyle 
mümkün olacaktır. Bu onların çok çeşitli 
öğretim yöntem ve tekniklerini 
kullanmalarını gerektirecektir. 

5. DURUMLU ÖĞRENME 
KURAMI 
Lave, öğrenmeyi etkinlik, bağlam ve kültür 
sonucu doğal olarak meydana gelen 
(mesela durum) olarak açıklamıştır. Bu ise 
çoğunluk sınıf içi öğrenme aktiviteleri ile 
tezatlık oluşturur. Çünkü sınıf içi 
aktiviteleri bilgi ağırlıklı soyut olup 
bağlam dışıdır. Sosyal etkileşim durumlu 
öğrenmenin kritik bileşenidir-öğrenenler 
yaşadığı kültürün deneyimlerinin (doğal 
inançlarını içermekte ve davranışlarını 
geliştirmektedir) sonucu oluşur. 
Öğrenmenin başında kişi en dıştayken bu 
kültürün merkezine doğru yol alır, daha 
aktif olur ve bu kültüre bağlanarak bu 
kültürün rehberi veya deneyimlisi olur. 
Bundan başka durumlu öğrenme genellikle 
kasıtlıdan ziyade istem dışı gelişen 
(kasıtsız) bir eğitim şeklidir. Bu 
düşüncelerin ne olduğunu “mantıklı 
çevresel katılım” işlemi olarak 
adlandırılmıştır (Yayla, 2001). 
Öğretime dayalı eğitim yöntemlerinin 
birçoğu, bilme ve yapma arasında ayrım 
olduğunu, bilginin parçalardan oluştuğunu 
ve tek başına yeterli olduğunu, bilginin 
öğrenildiği ve kullanıldığı ortamdan 
soyutlanabileceğini varsaymaktadırlar. 
Okullarda dersler genellikle, soyut bir 
içerikle düzenlenmekte ve 
yürütülmektedir. Oysa durumlu öğrenme 
kuramına göre, bilgi durumludur ve 
geliştirildiği, kullanıldığı kültürün, 
bağlamın ve uygulamanın bir parçasıdır. 
Nesnelci yaklaşımı temel alan geleneksel 
öğretim, bu bakış açısını görmezden 
gelmektedir. Aslında bir şey gerçekten 
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biliniyorsa uygulamaya geçirilebilir yani 
başka durumlara transfer edilebilir. Fakat 
bu geleneksel uygulamalarla mümkün 
olamamaktadır (Brown, J. S., Collins, A., 
& Duguid, P. 1989: 32-42).  

Öğrencilere verilen bilgileri nerelerde 
kullanabileceklerini söylemek ve 
göstermek yeterli olmamaktadır. 
Öğrencilere öğrendikleri ortamdan farklı 
bir ortamda öğrendiklerini uygulama fırsatı 
verilmelidir. Öğrencilere kazandırılan bilgi 
ve beceriler, gerçek görevlerle 
bütünleştirilmeden bağlamdan uzak bir 
şekilde verilirse transferin sağlanması 
mümkün olmayacaktır. (Winn, W. 1993,  
16-21. Akt: Kılıç, 2004, 312 ). 

Kullanılabilir bilgi (transfer edilebilen 
bilgi) belli özelliklere sahip öğrenme 
ortamlarında kazanılır. Bu ortamların 
özellikleri özetlemek gerekirse: 

• Gerçek hayatta kullanılabilecek 
bilgileri yansıtan gerçek bağlamlar 
sağlamalıdır. 

• Gerçek etkinlikler sunmalıdır. 

• Uzman deneyimlerinden 
yararlanabilme imkânı sağlamalıdır. 

• Çoklu roller ve bakış açıları 
sağlamalıdır. 

• Bilginin işbirliği içinde 
yapılandırılması desteklemelidir. 

• Soyut düşüncelerin şekillenmesine 
imkân veren yansımayı desteklemelidir. 

• Bilgilerin ifade edilmesini 
desteklemelidir. 

• Değerlendirmenin görevler yolu ile 
yapılmasını sağlamalıdır. 
Öğrenme ortamlarında gerçek hayatın 
yansıtılması gereğini ön plana çıkaran 
durumlu öğrenme kuramına uygun olarak 
düzenlenecek öğrenme öğretme 
süreçlerinde, McLellan aşağıdaki 
bileşenlerin kullanılmasının uygun 
olacağını belirtmektedir (Ataizi, Şimşek, 
2000: 146- 170). Bunlar: 

1. Öyküler (stories) 

2. Yansıma (reflection) 
3. Bilişsel çıraklık (cognitive 

apprenticeship) 
4. Yardımlaşma 

(collaboration) 

5. Bire bir yetiştirme 
(coaghing) 

6. Çoklu uygulama (multiple 
practice) 

7. Öğrenme becerilerinin 
bitiştirilmesi (articulation of learning 
skills) 

8. Teknoloji (technology) 

5.1.Öyküler 
 Öyküler, bilginin keşfedilmesi ya da 
transferinde büyük rol oynarlar. Öyküler 
hatırlama aracı olarak da kullanıldığı için 
gerçek dünya bağlamı ile ilişkili olanlardan 
seçilmelidir. 

Bransford ve meslektaşları tarafından 
geliştirilen Jasper serisi öyküler, durumlu 
öğrenme açısından verilebilecek en iyi 
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örneklerden bir tanesidir. Bu seri izlenmiş 
bir takım hikâyelerden derlenerek 
oluşturulmuştur. Bu hikâyelerin özelliği 
ise, Jasper karakterinin hikâyelerde verilen 
problem durumlarında yol gösterici bir rol 
üstlenmesidir. Hikâye içersinde 
problemlerin doğal olarak ortaya çıkmasını 
sağlayan durumlarla karşılaşılır. Kısa video 
filmlerinden oluşan bu seride asıl olan 
hikâyenin kendisi değil, zengin bir bağlam 
içerisinde sunulan durumlar ve bu 
durumların ortaya koyduğu problemlerdir. 
Jasper‟ın hikâye içersinde karşılaştığı 
ikilemlere çözüm bulması amacıyla 
öğrenciler ona yardım etmeye davet edilir. 
Durumlu biliş teorisine uygun olarak 
sistem katılımcıları gerçekte matematik 
konularıyla ilişkili problemlerin içersine 
sürükler. Öğrenciler hikâye içersindeki 
çeşitli elemanların ilişkilerini, 
farklılıklarını, benzerliklerini belirlemek 
için hikâyeyi analiz eder. Onlar alt 
problemleri belirleyerek çözüm için gerekli 
olan bilgileri bir araya getirmeye çalışırlar. 
Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarında 
ise; aktivitelerini nasıl şekillendirecekleri 
ve var olan bilgilerini nasıl daha etkili 
kullanabileceklerine karar verirler. 
Problem durumlarının verildiği kısa 
hikâyeler gerçekte öğrencilerin 
yorumlayabileceği bağlamlar şeklinde 
sunulur. Ayrıca öğrencilerin düşüncelerini 
test etmek ve geliştirmek için alternatif 
yaklaşımlar (sebep sonuç ilişkisi içinde) 
uygun detayları içerecek şekilde bağlam 
içersine yerleştirilir. Pedagojik stratejiler, 
düşünmenin ve öğrenmenin nasıl 
gerçekleştiğini birbirine eklemlenmiş 
bağlamlar aracılığıyla sağlar. Teknolojik 

ve kültürel özellikler psikolojik ve 
pedagojik bağlantıları güçlendirecek 
şekilde bağlam içersinde yer almıştır 
(Hannafin, Hannafin, Land & Oliver, 1997 
Akt: Ünlü, 2009: 32-33).  

5.2. Yansıma 
 Bireyin öğrendiklerini kendi içerisinde 
açıklığa kavuşturma sürecidir. Öğrencilerin 
öğrendikleri bilgi, becerileri ve yaptıkları 
araştırmaları kendi içlerinde 
çözümlemeleri gerekir. 

Durumlu öğrenme ortamlarında yansıma, 
bir bağlam sayesinde bilgiye ulaşan 
öğrencinin bilgiyi içselleştirip, bu bilgiyi 
kendi sözel ya da sözel olmayan 
ifadeleriyle açıklamaya çalışmasıdır 
(Göktaş 2003, s. 35). 
Norman teknolojiyi, eğitimle ve 
yaşantımızın diğr unsurları ile nasıl 
bütünleştirmemiz gerektiği belirtmiştir. 
Biliş bir düşünme süreci olarak ele 
alındığında, Norman’nın deneysel ve 
yansıtıcı biliş tanımları daha iyi 
anlaşılabilir. Norman, deneysel bilişi, 
çevremizde olan olayları etkin ancak fazla 
bir çaba harcamadan algılamamızı ve 
onlara tepkide bulunmamızı sağlayan yol 
gösterici bir mekanizma olarak 
tanımlanmaktadır. Bilişin bu biçimine 
örnek olarak da öğrencileri eğlendirerek 
eğitmeyi amaçlayan alan gezileri video ve 
film gibi ortamları göstermiştir. Bu gibi 
ortamlar katılımcıları uzman olmaya 
zorlarken, otomatik olarak olayların içinde 
bulunmalarını hedeflemektedir. 
Kazanılması daha zor olan ise yansıtıcı 
biliştir. Bu düşünme sürecince, 
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katılımcıların yanıtları araştırmaları ve 
çözümlemeleri gerekmektedir. Bu süreç, 
hem çok zaman alır hem de dikkat 
gerektirir. Eğitim sisteminde deneysel biliş 
yansıtıcı bilişe göre başatlık kazanmıştır 
ancak bu durum Norman’a göre hiç önemli 
değildir. Durum bu açıdan ele alındığında 
durumlu öğrenmenin deneysel ve yansıtıcı 
biliş arasında bir bütünleşme ve denge 
sağladığı söyenebilir. 
Norman deneysel ve yansıtıcı biliş 
konusundaki tartışma şu şekilde 
özetlenmektedir: “İleri teknoloji, bize, 
deneyimlerin etkileşimli ve deneysel bir 
biçimde sunulduğu çok ortamlı eğitim 
sunulmaktadır. Ancak, bu sırada, 
diğerlerinin de göz ardı edilmemesi 
gerekmektedir. Deneyimlerin yansıtıcı ve 
etkileşimli yönlerin aynı paket içerisinde, 
uygun bir akış ile öğrencilere sunulmalıdır. 
Durumlu öğrenme, bize, öğrenme 
deneyimlerini hem yansıtıcı hem de 
deneysel biliş boyutlarında yapılandıran bir 
yaklaşımdır (.Ataizi, 1999: 21-22)  

 

5.3. Bilişsel Çıraklık 
Bu anlayış, öğretimin bir çırağın 
yetiştirilmesi sürecini taklit etmesini 
vurgulamaktadır. Bilişsel çıraklık, belli bir 
bağlamda, belirli öğrenme çıktıları 
için, öğrenciye bilgiye nasıl ulaşacağı, onu 
nasıl kullanabileceği ve 
uygulayabileceği konusunda gereksinim 
duyacağı bilişsel etkinliklerin 
öğretmenin bir usta gibi yol gösteriliciliği 
ışığında kazandırılması sürecidir. 
Bu süreçte öğretmen, bir ustanın yaptığı 

gibi önceden hazırlanmış bir öğretim 
senaryosu olmadan, öğrencinin gerçek 
dünya bağlamındaki sorunları 
çözmesine yardım etmek üzere stratejiler 
geliştirerek öğrenciye yol gösteren 
biri olmalıdır. 
 

Bilişsel çıraklık, bilişsel becerilerin gerçek 
bir durumda nasıl 
kullanılabileceği konusunda geleneksel 
usta-çırak etkileşiminin bazı 
özelliklerini uyarlayarak kullanan bir 
yaklaşımdır. Öğrenciler karmaşık ve 
gerçek bir durumda bilgiye nasıl 
ulaşıldığını gözlemleyerek öğrenir daha 
sonra 
da kılavuzlanmış ve desteklenmiş 
ortamlarda gözledikleri bilişsel becerileri 
uygularlar (Alkan, C, Deryakulu, Şimşek, 
N.  1995: s.60). 

Çıraklık yöntemiyle öğrenmede çıraklar, 
belli bir konu ile ilgili bilgi ve becerileri, 
gerçek uygulamaları yaparak ve 
uzmanların yönlendirmesi ile kazanırlar. 
Bu süreçte öğrenci uygulamanın içinde yer 
alır. Çıraklık sürecinde öğrenci, yaparak 
öğrenir ve uygulama alanının dışından 
merkezine doğru ilerler. Bilişsel çıraklık 
anlayışa göre öğretmenlerin öğretim 
esnasında dikkat etmeleri gereken temel 
nokta, öğrenmeye nasıl destek 
olabileceklerini düşünmeleridir. Bilişsel 
çıraklık bu desteğin modelleme, 
yapılandırma ve yönlendirme ile 
sağlanabileceğini savunmaktadır. Bilişsel 
çıraklıkta görevlerin planlanması, istenilen 
amaca ulaşmak için gerekli beceri ve 
kavramayı dikkatli olarak düşünmeyi 
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gerektirir. Bilişsel çıraklıkta üç bağlamsal 
görev bulunmaktadır (Palincsar & 
Shulman, 2006.  Akt: Ünlü, 2009: 40).  

 Çalışma, durumlu olarak gerçek 
görevleri içermelidir. Kısa bir hikâye ya da 
okul gazetesi, tarihsel bir araştırma, 
bilimsel bir deney gibi.  

 Görevler özellikle işbirlikli bir 
öğrenme toplumu içinde adlandırılmalıdır. 
Öğrenci diğer arkadaşları ile çalışmalı, 
öğretmeni ile beraber fikirlerini 
geliştirmelidir.  

 Görevler gerçek dünya 
değerleriyle alakalı olduğu için öğrenciyi 
motive edici olmalıdır.  

Bilişsel çıraklık uygulamasının 
gerçekleşmesi açısından, Collins ve 
meslektaşları (1989), bilişsel çıraklıkla 
ilgili temel öğretim modelini üç başlık 
altında toplamıştır:  

 Modelleme (Modelling)  

 Destek (Scaffolding)    

 Yönetim (Coaching) 
5.3.1. Modelleme 

Modelleme, bilişsel çıraklık kuramının 
anahtar kavramıdır. Geleneksel çıraklık 
anlayışında olduğu gibi eğitimciler ve ileri 
derecede öğrenme seviyesine ulaşmış 
öğrenciler, becerilerini ve anlayışlarını 
geliştirmeye çalışan diğer öğrencilere, 
model olarak çalışmaya hizmet ederler. 
Acemiler anlamlı bir ürüne doğru giden 
temel süreçlere girdiklerinde ustalarını 
gözlemlerler. İyi derecedeki öğrenciler 

geliştirdikleri bilirkişi öğelerine bağlı 
olarak bir görevin farklı elemanlarına 
uzman adına rol üstlenebilirler. Uzmanca 
düşünme, kavramsal modelleri sağlama, 
uzman stratejileri modelleme ve açıklama, 
bir görevi küçük daha iyi yönetilebilir 
parçalara ayırma gibi modellemeleri 
kestirebilirler. (Palincsar & Shulman, 
2006; Koruna, 1997. Akt: Ünlü, 2009: 41). 

 5.3.2.Destek  
Destek, yapılandırma sürecini gerektirir. 
Ancak bu destek, binanın inşası sürecinde 
iken yapılanmayı gerektirir. Eğitim 
araştırmalarında destek kavramı, 
öğrencilerin öğrenme çabalarını 
desteklemek amacıyla önerilir. 

 5.3.3. Yönlendirme  
Yönlendirmede örneğin, öğrencilerin 
verilen görevleri gerçekleştirme sürecinde 
zayıf oldukları noktaları tespit eden 
öğretmen, gerekli geribildirimleri verir. Bu 
sayede öğretmen, öğrencilerin öğrenme 
konusunda zorluk yaşadıkları noktaları 
tespit ederek onların görevleri yerine 
getirme yollarını yapılandırır. Kısacası 
yönlendirme öğrencilerin öğrenme sürecini 
gözlemlemektir (Brown, J. S., Collins, A., 
& Duguid, P. (1989): 18(1), 32-42. Akt: 
Ünlü, 2009). 

5.4. Yardımlaşma 
Ortaklaşa sorun çözme, çoklu roller 
üstlenme, uygun olmayan kavram ve 
stratejilere karşı direnme ve yardımlaşma 
içinde çalışma becerilerini geliştirme 
stratejileridir. 



                                                                                                                                 
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 43 Mayıs  – Haziran 2014 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 

Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN 
JEL KOD: M-Y *** ID:451 K:44 

http://www.akademikbakis.org 
 

  

Brown, Collins ve Duguid yardımlaşmayı 
dört ana başlıkta incelemişlerdir. Bunlar: 

1. Ortaklaşa Sorun Çözme: 
Öğrenciler, küçük gruplarda işbirliği 
yaparak, değişik olasılıkları tartışarak ve 
tümleşik biçimde düşünerek daha etkili 
çözümlere ulaşırlar. 

2. Çoklu Roller Sergileme: 
Çoğu bilişsel görevin başarıyla yerine 
getirilmesi öğrencilerin bilişsel görevler 
için farklı rolleri anlamasını gerektirir. Bir 
öğrencinin gerçek ve durumlu bir etkinlikte 
her zaman farklı rolleri üstlenmesi 
öğrenmeyi daha kalıcı kılar.  

3. Uygun Olmayan Kavram ve 
Stratejilere Karşı Direnme: Örgün 
eğitimde öğretmenler, çok ender 
durumlarda öğrencilerin pek etkili olmayan 
kavram ve stratejiler için geribildirim 
verdiklerini görürler. Buna karşın, grup 
çalışmalarında öğrenciler, bu tür kavram 
ve stratejiler için etkin bir şekilde tartışır 
ve çözümler üretmeye çalışırlar.  

4. Yardımlaşma İçinde 
Çalışma Becerileri Sağlama: Bireysel 
çalışma yoluyla öğrenen öğrenciler, 
toplumsal yardımlaşma becerilerinden 
yoksun olarak yetişirler. Yardımlaşma 
gerektiren çalışma ya da öğrenme 
ortamlarında işbirliği stratejilerini bilmek 
ve uygulayabilmek oldukça önemlidir ( 
Şimşek, 1993; Akt: Ataizi, 2000: 159). 

 5.5. Birebir Yetiştirme 
Bire bir yetiştirmede öğrencileri 
gözleyerek gerekmedikçe müdahale 
etmemek; ancak, özel durumlarda bir 

rehber gibi yardım etmek esastır. Burada 
önemli olan nokta, öğretmenlerin 
geleneksel yöntemleri kullanan bir otorite 
olmak yerine, öğrencilere yardım eden bir 
uzman, gerektiğinde görüşlerine 
başvurulabilen bir danışman, genel olarak 
da onlara yol gösteren bir rehber rolünü 
üstlenmiş olmalarıdır.(Kılıç, 2004: 313) 

5.6. Çoklu Uygulama 
Beceriler, öğretmen desteği olmadan 
öğrencilerin kendi kendilerine uygulamalar 
yapması ile gelişir. Öğrenciler, bildikleri 
bir işi bildikleri bir ortamda yapmak 
yerine, öğrendiklerini yeni ortamlarda 
kullanmalıdırlar.   
Çoklu uygulamalarda, öğrencilerin bilgileri 
edilgen olarak alımından daha çok sürecin 
öğrencilerin kendi eylemleriyle 
gerçekleşmesi önemlidir. Öğrencilerin 
sosyal bir bağlam içersinde sahip oldukları 
bilgi ve becerileri farklı bir bağlam 
içersinde kendi becerileri ile tekrar 
kullanabilmesi çoklu uygulamaların temel 
amacıdır (McLellan, H. 1996.  Akt: 
Gökdaş, İ. ,2003).  
 

Bilgisayar teknolojisi, sanal dünyayı 
gerçek dünyaya yakın yapmayı becerebilen 
olanakları, insanlara sunmaya başladığı 
andan itibaren çoklu uygulamalar farklı 
şekillerde eğitim uygulamalarında da 
kullanılmaya başlamıştır. Buna örnek 
olarak eğitsel oyunların, çoklu etkileşimli 
ortamlarla birlikte tasarlanması 
gösterilebilir. Oyunların öğrenme 
üzerindeki etkililiği yapılan araştırmalar 
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sayesinde de kanıtlanmıştır. Eğitsel 
oyunların, iç motivasyon, el ve göz 
koordinasyonu gibi temel becerilerin yanı 
sıra, işbirliği becerilerini ve problem 
çözme becerilerini de arttırdığı 
görülmüştür. Bunun yanı sıra oyunlar 
işbirlikli, durumlu, aktif ve duygusal 
öğrenmeleri de kolaylaştırmıştır. Çoklu 
etkileşimli ortamların eğitsel oyunlarla 
birlikte tasarlanması, öğrencilerin oyun 
içerisindeki rolünü gerçek yaşamdaki gibi 
üstlenmesi ve durumu hissetmesi açısından 
kolaylık sağlayabiliyor. Çoklu uygulama 
ve oyun içerisinde gelişen iletişim becerisi 
ve işbirliğine yönelik aktiviteler durumlu 
öğrenme temelli uygulamaların da başarıya 
ulaşmasını sağlayabilir (Shang, Jong, Lee 
& Lee, 2006. Akt: Ünlü, 2009: 43- 44).  

             5.7. Öğrenme Becerilerinin 
Bitiştirilmesi 

 Öğrenme becerilerinin bitiştirilmesi 
olayı iki şekilde olmaktadır:  

 Birincisi becerilerin daha iyi 
öğrenilebilmesi için farklı bölümlerinin 
bitiştirilmesi ya da ayrıştırılması 
kavramıdır.  

 İkincisi ise, öğrencilerin bilgi, 
uslamlama( usa vurma) ve sorun çözme 
süreçlerini bir alanda bitiştirmelerini 
amaçlar (Ataizi, 1999: 161). 
 

Bu süreç içersinde öğrenci farklı stratejiler 
geliştirmeli ve bunların etkilerini 
gözlemlemelidir. Bu stratejiler var olan 
bilgilerini kullanmalarını sağlayacak ve 
problemlerin çözümünde onlara yardım 

edecektir. Şayet öğrenciler yanlı anlama ya 
da yanlı kavramlar geliştirirse, karşı 
örneklerle anormallikleri karşılaştırmaları 
sağlanır (Ünlü, 2009). 
Kültür bireyin zihnini şekillendirir. 
Kültürün bir bireyde yansıması “anlam 
oluşturma” sürecinde ortaya çıkar…Anlam 
oluşturma dünyada karşılaştığımız 
olayları/nesneleri belli bir kültürel bağlama 
yerleştirmekle gerçekleşir...Anlatılabilecek 
şekilde kendi dünyamızı anlamak ve 
organize etmek ancak kültür sayesinde 
olur. Buna göre “bilmek” ve “iletişim 
kurmak” birbirine karşılıklı bağımlı hatta 
birbirinden ayrılamaz iki şeydir….O 
zaman kültür, insan tarafından 
oluşturulmuş olmasına rağmen, insan 
zihnini şekillendirir ve onun çalışmasını 
mümkün kılar. Buna göre, öğrenme ve 
düşünme daima belli bir kültürel 
ortamda meydana gelir ve daima 
kültürel kaynakların kullanımı 
sayesinde gerçekleşir” ( Bruner , 1996: 3-
4). Öğrenciler farklı şekillerde 
“bilirler/öğrenirler” ve bu farklılık 
genellikle kültürel olarak belirlenir.  
 
Baskın kültürün normlarından farklı 
davranış ve inançları olan öğrenciler tek tip 
ve standart bir pedagojiye maruz 
kaldıklarında dezavantajlı konuma gelirler. 
Ailesi tarafından işbirlikli çalışma değeri 
verilmiş bir öğrenciden bağımsız 
çalışmasının, spontane davranması 
öğretilmiş bir çocuktan kendini kontrol 
etmesinin istenmesi, ya da ailesinde sosyal 
olduğu için ödüllendirilen bir çocuğa sessiz 
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bir şekilde tek başına çalışmasının 
söylenmesi gibi. Böylesi bir durumda aktif 
ve yaparak öğrenen bir çocuk sınıfta 
düzeni bozucu ve hiperaktif olarak 
etiketlenebilir.  

5.8. Teknoloji 
Teknoloji, gücü ve esnekliği ile, durumlu 
öğrenme uygulamalarına destek sağlar. 
Hem gerçek ortamların yansıtılmasında 
yardımcı olmak hem de gerektiğinde 
öğrencilere geribildirim vermek için 
kullanılır. Gerçek hayat bağlamlarının sınıf 
ortamına yansıtılması, gelişen 
teknolojilerle daha da kolaylaşmaktadır. 
Videolar, animasyonlar ve sanal ortamlarla 
öğrencilere gerçeğe çok yakın bağlamlar 
sunmak ya da tamamen gerçek olayları 
sınıfa yansıtmak mümkün olabilmektedir. 
Ham bilgi ile dolu olan bu ortamlar, 
öğrencilerin kendi bilgilerini 
yapılandırmalarını sağlamaktadır. Çünkü 
bu ortamlarda öğrenciler, kendi 
yaşantılarının bir parçasını bulmakta ve 
kendilerine göre bu öğrendiklerini, 
yaşantılarının hangi noktasında nasıl 
kullanacaklarını düşünmeye ve karar 
vermeye başlamaktadırlar (Winn, W. 
1993:, 16-21. Akt: Kılıç, 2004,  s:314). 

 
Gerçek durumların öğrencilere sunulmasını 
kolaylaştıran uygulamalardan biri de web 
temelli öğrenmedir. Web, öğrenme süreci 
için gerçek ortamlar sunma imkânı verir. 
Gerçek ortamlar, geleneksel öğretimi 
tamamlar nitelikte kullanılabilir. Web 
temelli öğrenmede kullanılan simülasyon 
ve animasyonlar, öğrencilerin gerçek 

dünya bağlamında deneyimler kazanmasını 
sağlar. İçerik, bilgi ve bağlam; 
simülasyonlar, mikro dünyalar, çoklu 
kullanıcılı duyusal ortamlar (multi-user 
sensory environments- MUSE) ve sanal 
öğrenme ortamları kullanılarak bir araya 
getirilir ve zenginlik sağlanır. 

Durumlu öğrenme kuramına dayalı olarak 
tasarlanacak öğrenme öğretme 
süreçlerinde, teknoloji kullanımının 
önemini inceleyen ve ülkemizde yapılmış 
iki çalışma bulunmaktadır. Bu 
çalışmalardan birisi Gökdaş (Gökdaş, 
2003) tarafından yapılan teknolojinin 
durumlu öğrenme sürecindeki yerini 
belirlemeye yönelik bir araştırmadır. Bu 
araştırmada iki farklı deney grubu 
bulunmaktadır ve bu deney gruplarının her 
ikisi de durumlu öğrenme kuramına uygun 
olarak tasarlanmış ortamlarda öğrenim 
görmüşlerdir. Bu grupların birbirinden tek 
farkı gruplardan birisi için yüz yüze, diğeri 
için ise bilgisayar destekli bir süreç 
tasarlanmıştır. Araştırma bulguları 
durumlu öğrenme kuramına göre 
tasarlanmış olan her iki sürecin de 
öğrencilerin başarıları üzerinde etkili 
olduğunu fakat bilgisayar destekli öğrenim 
gören öğrencilerin kalıcılık puanlarının yüz 
yüze öğrenim gören gruba göre daha 
yüksek olduğu saptanmıştır. Yine teknoloji 
destekli bir başka durumlu öğrenme örneği 
de Ataizi (Ataizi,  1999) tarafından yapılan 
“Bilgisayar destekli durumlu öğrenmede 
bilişsel biçim ve içeriğin gerçeklik 
düzeyinin sorun çözme becerilerinin 
gelişimine etkisi” adlı doktora tez 
çalışmasıdır. Bu araştırmada öğrenciler 
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bilişsel stillerine (alan bağımlı ve alan 
bağımsız) göre 2 gruba ayrılmışlardır. 
Bilgisayar destekli eğitim sürecinde ise 
içeriğin gerçeklik düzeyine (Sıradan 
insanlar, uygulayıcılar ve uzmanlar) göre 3 
farklı ortam tasarlanmıştır. Araştırmadan 
elde edilen bulgular, alan bağımsız 
öğrencilerin alan bağımlı öğrencilere göre 
daha başarılı olduğunu göstermektedir. 
İçeriğin gerçeklik düzeyine göre yapılan 
karşılaştırmalarda ise sıradan insanların 
sorun çözme yöntemini öğrenen grup, 
uygulayıcılar ve uzmanların sorun çözme 
yöntemini öğrenen gruba göre daha başarılı 
olmuşlardır. Bu araştırmalar, teknoloji 
destekli durumlu öğrenme süreçlerinin 
genel olarak başarısını ortaya koymaktadır. 

6. DURUMLU ÖRENME İÇİN 
TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖRNEKLER 
İnsanların ileri teknolojiyle çok yakın ve 
yoğun bir  ilişki içinde olduğu günümüzde, 
teknolojiyi etkili biçimde kullanma 
becerilerinin gerçek bağlam içinde 
öğrenilmesi gerekliliğini bir kez daha 
vurgulamada yarar vardır. Bu bağlam şu 
biçimlerde olabilir: 

 Gerçek iş ortamı 

 Gerçek iş ortamının sanal 
bir kopyası 

 Video ya da çoklu ortamla 
oluşturulan bağlam 
Çoklu ortamda, durumlu öğrenmeyle ilgili 
oldukça az program üretilmiştir. Bunların 
ortak noktası, öğrencilere bir durum 
verilmesi ve tartışma ya da etkileşim 
yoluyla sorunu çözmelerinin istenmesidir.  

The Adventures of Jasper Woodbury 
(Jasper Woodbury’nin Serüveni) videodisk 
programlarında yansıma ve 
yardımlaşmanın örnekleri bulunmaktadır. 
Programda içinde soruna dayanan öykü 
öğrencilere aktarılmaktadır. Serüveni 
çözmek için öğrenciler, hangi bilginin 
gerekli olduğunu tanımlamak zorundadır. 
Daha sonra etkileşimli olarak bu bilgiyi 
video disk üzerindeki karelerden gözden 
geçirirler. Özellikle yaşı daha küçük olan 
öğrencilerin sorunu arkadaşlarıyla 
yardımlaşarak çözmeleri, bireysel olarak 
çözmelerinden daha önemlidir. Yapılan 
bütün işlemler, öğretmenin rehberliği 
altında olmaktadır. 

Bu programdaki serüvenler, videoda 
(üçüncü bir kişinin yaşadığı) doğrusal bir 
öykü olarak başlar. Daha sonra öykü, 
birinci kişiye yönelir. Birinci kişi, gerçek 
dünyaya ilişkin anlamlı sorunların 
çözümüne etkin olarak katılmaya başlar. 
Örnek olarak, birinci kişiden, programda 
“Eve dönmek için yeteri kadar benzinin 
var mı? Eğer yeterli benzinin yoksa, bu 
sorunu çözmek için seçenekler nelerdir? 
gibi sorulara çözüm bulması istenmektedir. 
Durumlu öğrenme için tasarımlanmış bir 
başka güzel örnek de, hem yansıma hem de 
yardımlaşmayı içeren, Tom Synder isimli 
şirket tarafından geliştirilen, The Great 
Solar Rescue Mission (Güneşi Kurtarma 
Operasyonu) isimli programdır. Çoklu 
ortam uygulamaları için üretilmiş bu 
program, öğrencilere takım halinde gizemli 
bir öykünün içine serpiştirilmiş sorunları 
birlikte çalışarak çözmeleri üzerine 
kurulmuştur. Çalışmada öğrenciler dörtlü 
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gruplar oluştururlar. Grup içinde her 
öğrenci değişik roller üstlenmiştir. Bu 
rollerde öğrenciler; uzay tarihçisi, 
astronom, meteoroloji uzmanı ve jeolog 
olurlar. Öğrenciler bu rolleri paylaştıktan 
sonra, kubaşık bir çalışma içinde kayıp 
uzay roketlerini bulmaya çalışırlar ya da 
yine takım halinde, kendi sunumlarını 
videodaki görüntüleri kullanarak 
geliştirmeye çalışırlar. Her iki çalışmada 
amaç, öğrencilerin, konuya daha çok 
hakim olmaları ve ilerlemelerini 
sağlamaktır. Benzer bir tasarım anlayışıyla 
geliştirilmiş The Great Ocean Rescue 
(Okyanusu Kurtarma Operasyonu) isimli 
programda, öğrenciler, benzer olarak bilim 
adamı-dedektif rollerini üstlenerek 
okyanus ve çevre kirliliğiyle ilgili sorunları 
çözmeye çalışmaktadır. 
Bu programlara benzer olarak, Lucas Arts 
ve National Audubon Socieriy’nin işbirliği 
ile geliştirilen  The Mystery of the 
Disappearing Ducks (Kaybolan Ördeklerin 
Gizemi) isimli program çoklu ortamda 
çalışmakta ve yine gizemli öykü formatını 
kullanmaktadır (O’Meara, 1989; Akt. 
Ataizi, 2000:164) 
Gerçek durumların öğrencilere sunulmasını 
kolaylaştıran uygulamalardan biri de web 
temelli öğrenmedir. Web, öğrenme süreci 
için gerçek ortamlar sunma imkânı verir. 
Gerçek ortamlar, geleneksel öğretimi 
tamamlar nitelikte kullanılabilir. Web 
temelli öğrenmede kullanılan simülasyon 
ve animasyonlar, öğrencilerin gerçek 
dünya bağlamında deneyimler kazanmasını 
sağlar. İçerik, bilgi ve bağlam; 
simülasyonlar, mikro dünyalar, çoklu 

kullanıcılı duyusal ortamlar (multi-user 
sensory environments- MUSE) ve sanal 
öğrenme ortamları kullanılarak bir araya 
getirilir ve zenginlik sağlanır. 
Durumlu öğrenme yaklaşımına göre 
tasarlanan etkileşimli çoklu ortamlar 
öğrencilere gerçek hayatın tüm 
karmaşıklığını ve belirsizliğini yansıtabilir. 
Bu ortamlar, soyut olguların ve olayların 
daha somut ve kullanılabilir hâle gelmesini 
sağlarlar (Grabinger, S. 1999) http://web. 
uccs. edu/bgaddis/leadership/litreviewD2. 
htm adresinden 01.04.2002 tarihinde 
alınmıştır. Akt: Kılıç, 2004, s:314.). 
Durumlu öğrenme kuramına dayalı olarak 
tasarlanacak öğrenme öğretme 
süreçlerinde, teknoloji kullanımının 
önemini inceleyen ve ülkemizde yapılmış 
iki çalışma bulunmaktadır. Bu 
çalışmalardan birisi Gökdaş (Gökdaş, İ. 
,2003) tarafından yapılan teknolojinin 
durumlu öğrenme sürecindeki yerini 
belirlemeye yönelik bir araştırmadır. Bu 
araştırmada iki farklı deney grubu 
bulunmaktadır ve bu deney gruplarının her 
ikisi de durumlu öğrenme kuramına uygun 
olarak tasarlanmış ortamlarda öğrenim 
görmüşlerdir. Bu grupların birbirinden tek 
farkı gruplardan birisi için yüz yüze, diğeri 
için ise bilgisayar destekli bir süreç 
tasarlanmıştır. Araştırma bulguları 
durumlu öğrenme kuramına göre 
tasarlanmış olan her iki sürecin de 
öğrencilerin başarıları üzerinde etkili 
olduğunu fakat bilgisayar destekli öğrenim 
gören öğrencilerin kalıcılık puanlarının yüz 
yüze öğrenim gören gruba göre daha 
yüksek olduğu saptanmıştır. Yine teknoloji 
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destekli bir başka durumlu öğrenme örneği 
de Ataizi (Ataizi,1999.) tarafından yapılan 
“Bilgisayar destekli durumlu öğrenmede 
bilişsel biçim ve içeriğin gerçeklik 
düzeyinin sorun çözme becerilerinin 
gelişimine etkisi” adlı doktora tez 
çalışmasıdır. Bu araştırmada öğrenciler 
bilişsel stillerine (alan bağımlı ve alan 
bağımsız) göre 2 gruba ayrılmışlardır. 
Bilgisayar destekli eğitim sürecinde ise 
içeriğin gerçeklik düzeyine (Sıradan 
insanlar, uygulayıcılar ve uzmanlar) göre 3 
farklı ortam tasarlanmıştır. Araştırmadan 
elde edilen bulgular, alan bağımsız 
öğrencilerin alan bağımlı öğrencilere göre 
daha başarılı olduğunu göstermektedir. 
İçeriğin gerçeklik düzeyine göre yapılan 
karşılaştırmalarda ise sıradan insanların 
sorun çözme yöntemini öğrenen grup, 
uygulayıcılar ve uzmanların sorun çözme 
yöntemini öğrenen gruba göre daha başarılı 
olmuşlardır. Bu araştırmalar, teknoloji 
destekli durumlu öğrenme süreçlerinin 
genel olarak başarısını ortaya koymaktadır. 

Durumlu öğrenme kuramı için yukarıda 
çizilen genel çerçeveden sonra aşağıda 
durumlu öğrenme kuramına göre 
tasarlanan öğrenme süreçlerindeki 
öğretmenin rolü, öğrencinin rolü ve 
değerlendirme hakkında detaylı bilgi 
verilmektedir. 

 7. DURUMLU ÖĞRENME 
ORTAMLARININ TASARLANMASI  
Son on yıl içerisinde durumlu öğrenme 
konusu üzerine yapılan araştırmalara 
büyük bir ilgi gösterilmiştir. Bu ilgi, Lave 
& Wenger‟in (1991), çalışmaları sayesinde 

önem kazanmıştır. Durumlu öğrenme 
teorisi, anlama ve öğrenme sürecinin 
tasarlanmasının nasıl gerçekleştirileceği 
konusunda ilkokul öğrenmelerinden, 
uygulamalı eğitime, deneysel kurguların ya 
da ortamların çokluğunda pratik ve teorik 
düşüncelerin eşleştirilmesinin doğru 
olacağını savunmaktadır (Hannafin, 
Hannafin, Land & Oliver, 1997. Akt: Ünlü. 
2009: 44). 

8. DURUMLU ÖĞRENME 
KURAMINDA ÖĞRETMENİN ROLÜ 
Young’a (Young, M. F.,1993: 43-58. Akt: 
Kılıç, 2004, s:315 ) göre, durumlu 
öğrenmeye uygun ortamların 
tasarlanmasında, öğretmenler öğrencilerin 
bilgi kazanmalarını sağlamak için 
öğrencilere karmaşık, gerçek ve problem 
merkezli etkinlikler sağlamalıdır. 
Öğretmenler, durumlu öğrenme sürecinde 
öğrencileri, bu süreci tanıyıncaya kadar 
yönlendirmeli ve gerekli önbilgiyi 
sağlamalıdır. Öğrenciler ek beceriler 
kazanırken, öğretmen, öğrencilere çok 
fazla olmasa da destek sağlamalıdır. 
Öğretmenler kendi görevlerini yeniden 
biçimlendirmeli ve içeriği aktaran yerine, 
öğrenme sürecini takip eden ve 
yönlendiren, öğrenciler tarafından ortaya 
konan ürünleri değerlendiren, işbirlikçi 
çalışma ortamları hazırlayan, öğrencilerin 
öğrenme ve bilgiyi transfer etmelerinin 
önemini kavramalarını sağlayan 
yardımlarda bulunan ve bilinçlendiren kişi 
rolünü benimsemelidir. 
Öğretmen öğrenci etkinliği ve öğrenmesini 
izleyen pasif bir birey değildir, öğrenciyi 
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desteklemesi gerekir. Yapılandırmacı 
sınıflardaki öğretmen rolleri şunlardır 
(Yager, 1991: 55- 56; Hanley, 1994 Akt. 
Koç, 2003) 

 Öğrencilerin ön bilgilerini açığa 
çıkarmak 

 Öğrenci liderliği, is birliği ve 
katılımını sağlamak 

 Sınıf kontrolünü öğrencilere 
bırakmaya istekli olmak 

 Derse yön vermek için öğrenci 
düşüncesi, yaşantısı ve ilgilerini kullanmak 

 Yazılı materyal ve uzmanlar gibi 
alternatif kaynaklar sunmak 

 Öğrencinin öğrenebileceği pek çok 
kaynaktan birisi olmak 

 Açık uçlu sorular sormak, 
öğrencileri kendi soruları ve cevaplarını 
düşünmeye önlendirmek 

 Soruları cevaplandırmak için 
zaman tanımak 

 Öğrencileri olayların nedenlerini ve 
sonuçlarını bulmaya teşvik etmek 

 Öğrencileri kendi düşüncelerini test 
etmeye, kendi sorularını yanıtlamaya ve 
kendi varsayımlarını oluşturmaya teşvik 
etmek 

 Öğretmen fikri ya da kitapta 
yazılanlardan önce öğrenci fikirlerini 
araştırmak 

 Öğrencileri diğer bireylerin 
kavramlarını sorgulamaya teşvik etmek 

işbirliği, bireysel saygıyı vurgulayan 
işbirlikli öğrenme stratejileri kullanmak. 
Durumlu öğrenme ortamlarında öğretmen, 
öğrencilerin verilen görevi 
tamamlayamayacağı kritik zamanlarda 
öğrencilere birebir destek sağlar. Bu destek 
öğrenci kendi başına ayakta durabilecek 
hâle gelene kadar devam eder. Kısacası, 
öğretmenlerin rolü, öğrencilerin 
çalıştırıcısı, gözlemcisi ve rehberi olmaktır. 
Öğretmenler, öğrencilere gerekli hatırlatma 
ve yönlendirmelerde bulunur, öğrencilere 
yansıma yaparak neyi ne kadar bildiğini 
gösterir ve gerektiğinde geribildirim 
sağlarlar. Öğrenciler için bir model olurlar 
ve öğrencilerin kendi kendilerine öğrenen, 
kendini değerlendirebilen, araştırma yapma 
yeteneğine sahip, düşüncelerini 
savunabilen ve karşıt düşünceleri 
dinlemesini bilen bireyler olmasını 
sağlamaya çalışırlar (Herrington,, Oliver, 
1995) 1  

Öğretmenler öğrencileri ile sınıf içinde ve 
dışında iletişim içindedir çünkü 
öğrencilerin katılımı ve motivasyonu bu 
süreçte önemlidir. Bu iletişim yüz yüze ya 
da elektronik iletişim araçları kullanılarak 
gerçekleştirilebilir. Bu süreçte öğretmen 
aynı zamanda öğrencidir çünkü 
öğrencilerine her konuda yardım 
edebilecek şekilde kendini her gün 
geliştirmeli ve araştırma yaparak farklı 

                                                
1http://www.asciliteorg.au/conferences/melbourne9
5/smtu/papers/herrington.pdf adresinden 
02.03.2002 tarihinde alınmıştır. Akt. Kılıç, ,2004, s: 
316.). 
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öğrenme durumları ortaya çıkarmaya 
çalışmalıdır. 
Herhangi bir durum, kişi, bilgi ya da olayla 
ilişkimizde şu dört aşamalı işlemi 
gerçekleştiririz: Önce halihazırdaki olayı 
algılarız, olay hakkında düşünürüz, buna 
bir tepki veririz ve bunun sonucunda 
harekete geçeriz. Bu bağlamda 4 farklı 
sitilden bahsetmek mümkündür:  

• Bilişsel alanla ilgili sitil: İnsanlar 
bilgiyi farklı şekilde algılar ve kazanırlar 

• Kavramlaştırmayla ilgili sitil: 
İnsanlar fikirleri farklı şekilde oluştururlar 
ve farklı düşünürler 

• Duygularla ilgili sitil: İnsanların 
duygusal tepkileri ve değerleri farklıdır 

• Davranışla ilgili sitil: İnsanlar 
farklı şekilde davranırlar  

Nasıl Bilirim? Bilgiyi, fikirleri ya 
da kavramları alma ve ayırt etmeyle 
ilgilidir. Bazılarımız “gerçek” olanı en iyi 
şekilde algılarken, bazılarımız hayal 
güçleri ile imkanları algılar. Bazılarımız 
bütünün parçalarını görürken, bazılarımız 
bütünü görmeye meyillidirler.  
Bir arkadaşınızla ormanda geziye 
çıktığınızı düşünün. Onun bir çiçeği 
gördüğünde verdiği tepkiye şaşırabilirsiniz. 
Siz o çiçeği birçok kereler gördüğünüz 
halde belki hiç dikkat etmemişsinizdir. 
Çiçek ikiniz için farklı anlamlar ifade 
etmektedir. Arkadaşınız belki bir sanatçı 
ve çiçeğin fotoğrafını çekmek için ya da 
resmini yapmak için ilgilenmektedir. Belki 
de alternatif tıpla uğraşan birisidir. Belki 
de iyi bir aşçı olduğundan çiçeği bir 

şekilde kullanmak istemektedir. ya da 
biyoloji dersindeki ödevi için kullanacaktır 
çiçeği. Dolayısıyla çiçekle ilgili ikinizin 
algısı oldukça farklı olacaktır.  
Nasıl Düşünürüm? İnsanlar edindikleri 
bilgiyi nasıl işledikleri ve düşündükleri 
açından da farklıdırlar. Bazı insanlar 
kavramlar/olaylar arasındaki ilişkilerle ve 
bunları nasıl kurmak gerektiğini ararken, 
diğerleri “ıraksak”tırlar: bir düşünce ya da 
fikrin bir başkasını tetiklemesi suretiyle 
çok farklı açılara doğru hareket ederler. 
Bazıları fikirlerini sistemli, doğrusal bir 
şekilde düzenlerken, diğerleri daha rasgele 
ve küme şeklinde düzenlerler. Bazıları 
çabuk düşünürken, bazıları daha derin ve 
zamana yararak düşünebilir.  
Nasıl Karar Veririm? Motivasyonlardaki, 
yargılardaki, değerlerdeki ve duygusal 
reaksiyonlardaki farklılıklar da bireyin 
sitilini belirler. Bazı insanlar içsel 
nedenlerle motive olurken, bazıları 
dışardan gelen ödülle motive olurlar. Bazı 
insanlar aktif bir şekilde başkalarını 
memnun etmeye çalışırken (öğrencilerin 
ebeveynlerini ve öğretmenlerini memnun 
etmeye çalışmaları gibi), bazıları 
diğerlerinin beklentilerine önem vermezler, 
bazıları ise böylesi bir isteğe isyan ederler. 
Bazı insanlar analitik mantık kullanarak 
karar verirken, diğerleri kendilerinin ve 
başkalarının bakış açıları ve duygularını 
gözeterek karar verirler. Bazı insanlar 
devamlı suretle dönüt beklerken, bazıları 
en ufak bir eleştiriyi kaldıramazlar. 
Bazıları yaptıkları her şeyde duygusal bir 
anlam yüklerken, bazıları tamamen nötr 
kalabilirler. Duygusal anlamda öğrenen 
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kişiler heyecan ve duygu dolu bir sınıf 
ortamını tercih ederken, bazıları böylesi bir 
ortamı itici bulabilirler. 

Nasıl Hareket Etmeliyim? Bilişsel, 
kavramsal ve duygusal modeller/motifler 
davranışın köklerini oluşturur. Bazıları 
harekete geçmeden önce problemin tüm 
yönlerini iyice düşünmek isterken bazıları 
problemin bir parçasıyla hemen işe 
başlarlar. Bazıları problemi çözmek için 
rasgele bir yaklaşım benimserken diğerleri 
sistematik bir yaklaşım benimser. Bazıları 
mümkün olduğunca çok yönerge ve yapı 
isterken, bazıları ucu açık yapılardan 
hoşlanır. Bazıları tek başına, bazıları 
grupla çalışmayı tercih eder. Birçok insan 
çok farklı fiziksel ortamlarda çalışmayı 
tercih ederler.  

9. DURUMLU ÖĞRENME 
KURAMINDA ÖĞRENCİNİN ROLÜ 
Durumlu öğrenme, öğrencilerin öğrenme 
sürecinde etkin olması gerektiğini 
vurgular. Bu süreçte, öğrencilerden belli 
alanlardaki problemlere çözüm üretebilen 
uzmanlar gibi hareket edebilmeleri 
beklenmektedir. Her bir öğrenci kendi 
grubunda, çalıştıkları bir konunun bir 
yönünde uzman görevi üstlenir. Böylece 
“usta-çırak” rolü öğrenciler arasında ve 
öğretmen ile sağlanır. (Winn, W. (1993). 
33(3), 16-21;  Akt: Kılıç,  2004: 316).  
Öğrenciler birbirleri ile iletişim kurmak 
için eş zamanlı ya da eşzamanlı olmayan 
iletişim araçlarını kullanabilmelidirler. 
Öğrenciler anlamlı öğrenmeyi 
gerçekleştirebilmek için etkin öğrenme 
tekniklerini kullanmalıdır. Bunu da grup 

arkadaşları ile yaptıklarını ve 
öğrendiklerini tartışarak, bunları yazarak, 
önceki öğrenmeleri ile ilişkilendirerek ve 
gerçek hayatta öğrendiklerini kullanarak 
yapabilirler.   

Durumlu öğrenme sürecinde öğrencilerin 
görevlerini yerine getirebilmesi için; 

 İşbirliği 

 Yansıma  

 Eklemleme 

 Yönetme ve yapılandırılmış destek 

 Bütünleştirilmiş değerlendirme 
olanaklarının sağlanması gerekmektedir.  

 

10.  EĞİTİM VE DURUMLU 
ÖĞRENME 
Eğitim, bireyin yaşadığı koşulları 
yadsıyamaz ve o koşulları dikkate almak 
zorundadır. Bireye yabancı gelen, tanıdık 
bir referans çerçevesi oluşturmayan ve 
geçmiş yaşantılarla ilişkilendirilmeyen 
durumlar başarı güdüsü bakımından birer 
engel oluşturur. 
Eğitim sırasında kullanılan dil ve sunulan 
örnekler, dışlayıcı ya da cesaret verici bir 
sınıf ikliminin belirtileri olabilir. Eğer 
eğitimde başarı istiyorsak önceden 
bilinenler ile yeni öğrenilenler arasında 
sürekli bağlantı kurulmalıdır. Bunu 
başarmanın yolu ise, bireylerin gerçek 
dünyalarından seçilmiş durumlardan yola 
çıkarak bunları öğrenmeyi destekleyen 
birer zemin olarak kullanmaktır. 
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11. DEĞERLENDİRME 
Durumlu öğrenme kuramı, bütüncül, 
dinamik, sürekli değerlendirmeyi 
gerektirir. Fakat geleneksel eğitim 
sürecinde genellikle öğrenciler yazılı ve 
test gibi sınav yöntemleri ile 
ölçülmektedirler. McLellan’a (McLellan, 
H. 1996.  Akt Kılıç, 2004: 317) göre ise 
durumlu öğrenmede değerlendirme, sadece 
geleneksel sınavlarla değil, öğrencinin 
gelişimine katkıda bulunacak portfolyolar, 
öğrencinin süreç içinde yaptığı her tür 
etkinliğe ve gelişimlerine ilişkin 
sonuçlarını gösteren özet istatistikler ile 
yapılmalıdır.  
Durumlu öğrenme kuramında 
değerlendirme, geleneksel yöntemdeki gibi 
belli kriterlere bağlı yapılan testler ile 
sınırlı değildir. Daha dinamik ve süreklidir. 
Yapılan değerlendirme ister nitel ister nicel 
olsun önemli olan güvenilir olmasıdır. 
Öğrencilerin değerlendirilmesinde 
kriterlere bağlı değerlendirme yapmak da 
mümkündür. Önemli olan öğrencilerin 
bilişsel stratejilerinin ve becerilerinin 
gelişmesini sağlamaktır. 

Bu konuyla ilgili olarak Herrington & 
Knibb (1999), yapmış oldukları öğretmen 
eğitimi programında bir olaya tanık 
olmuşlardır. Okula yazılan bir çocuk her 
matematik testinden önce çok kaygılı ve 
endişeli bir hava içerisine giriyor. Kız 
kardeşi onun farklı bir şekilde 
değerlendirilip değerlendirilemeyeceği 
konusunu yetkili kişilere iletiyor. Bu sorun 
program dâhilinde çalışan matematik 
öğretmenliği öğrencilerine durumlu 

öğrenme kriterlerine uygun olarak, otantik 
bir hava içersinde bir mektup ile 
ulaştırılıyor. Onlar sınıf içerisinde farklı 
değerlendirme etkinlikleri ve stratejileri 
geliştirmek için konuyla ilgili uzman 
desteğinin alınabileceği sonucuna 
ulaşıyorlar. Sonuç olarak farklı bakış 
açıları geliştirmek için kaynakları sınamak 
ve küçük gruplarla ya da ikişerli gruplarla 
çalışabileceklerini anlıyorlar. Bu 
çalışmadan elde edilen ilk veriler, 
öğrencilerin düzgün bir şekilde, bir görev 
ya da problem üzerinde dikkat toplama 
becerileri, düşünme ve tartışma gibi 
etkinliklere ayırdıkları zamanın anlamlı bir 
şekilde arttığı görülmüştür ( Herrington & 
Knibb, 1999. Akt: Ünlü, 2009: 49)  

12. SONUÇ 
Durumlu Öğrenme modeli, öğrenme 
sürecini iyileştirmek ve daha etkili 
öğrenme ortamları tasarlayabilmek için 
geliştirilmiştir. Durumlu öğrenme, 1990’lı 
yıllardan sonra artan bir ivme kazanmış ve 
yakından incelenerek çeşitli uygulamalar 
da geliştirilmiştir. Ancak hem teknoloji 
destekli hem de normal sınıf ortamlarında 
yaratılmaya çalışılan durumlu öğrenme 
uygulamalarında en önemli görev 
öğretmenlere düşmektedir (Ataizi,  1999: 
165) 

Durumlu öğrenme, okul temelli öğrenme 
ile gerçek dünya öğrenimi arasındaki 
farklılığı silecek uygulama temelli 
yaklaşım gerektirmektedir. Çünkü durumlu 
öğrenme kültürel ve toplumsal yönden 
farklı olan ortamlarda oluşabilir ve bu 
öğrenme çevresi dinamik bir yapıda 
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olabilir. Öğrenicinin, verilen bilgiyi 
yorumlamak, analiz etmek ve gerçek 
dünya sorunlarını çözmek için 
kullanmasına olan gereklilik kadar bu 
bilginin yararlılığına inanması sonucunda 
öğrenme doğal olarak oluşabilir. Bununda 
sonucunda, durumlu öğrenme 
aktivitelerinde olan öğrenciler meta-
bilişsel(üst düzey) davranışlar sergileme 
eğiliminde olurlar. 
Durumlu öğrenme düşüncesi diğer taraftan 
uygulama bağlamında sosyal bir şekilde 
geliştirilen ve bulunan bilgi üzerine 
yoğunlaşmayı tercih eder. Kurama göre 
öğrenme ve bilgi sürekli olarak yerel ve 
sosyal bağlam içerisinde durumlu 
olmalıdır. Durumlu öğrenme açısından, 
insanlar yeteneklerini geliştirdikleri ve bir 
topluluk veya uygulama sahası içinde etkili 
bir şekilde çalışmak için benliklerini 
oluşturduklarından dolayı, durumlu 
öğrenme teorisi insanların katılım, 
etkileşim ve ortak anlama çalışmaları 
aracılığıyla gelişir. 

Durumlu öğrenme kuramına göre 
tasarlanan ortamların; öğrenme öğretme 
süreçlerinde, varsayımlarında belirtilen 
etkililiğin gerçekleşebilmesi için zamana 
ihtiyaç vardır. Yıllardır süre gelen 
geleneksel öğrenme ortamlarının yapıcı 
yaklaşıma göre değiştirilmesi, 
düzenlenmesi ve her şeyin bu kuramın 
varsayımları ışığında gerçekleşmesi kısa 
vadede mümkün değildir. Önemli olan bu 
kuramın sağladığı yararları görerek 
uygulamaya geçirmeye çalışmaktır. 

Öğrenmenin gerçek öğrenme bağlamında 
gerçek görevlerle sağlanabileceği görüşü o 
kadar kolay uygulamaya aktarılabilecek bir 
varsayım da değildir. Gerçek bağlamları 
yansıtırken okul ortamına bu gerçek 
bağlamları taşımak, çıraklık yaklaşımını 
kullanmak ve elbette ki gerektiğinde 
gerçek dünya ile öğrencilerin etkileşimini 
sağlamak daha uygun olacaktır. Bu amaçla 
gelişen teknolojilerin kullanılması, büyük 
kolaylıklar sağlayacaktır. Ancak kuramın 
önerilerini uygulamaya koymadan önce 
durumlu öğrenme kuramının 
varsayımlarının irdelenmesi ve araştırma 
konusu yapılması gerekmektedir çünkü bu 
konuda Türkiye’de yapılan araştırma sayısı 
oldukça yetersizdir. Bunun yanı sıra; 
Türkiye’de durumlu öğrenme kuramına 
göre tasarlanacak öğrenme öğretme 
süreçlerinin, okullarda hayata 
geçirilebilmesine temel oluşturacak 
kapsamlı araştırmalara ve pilot 
uygulamalara ihtiyaç olduğu görülmektedir 
(Kılıç, 2004: 318-319) 

Öğretmenler çok kültürlü öğrenme 
ortamları düzenlerken, farklı bireylerin 
gelişimlerine destek olmalıdırlar. Bunu 
yaparken de özellikle işbirlikli öğrenme 
yöntemlerini kullanmaları, grupları 
heterojen yapılarda oluşturmaları, grup 
üyelerinin ortak amaçlar etrafında 
çalışmalarını desteklemeleri 
gerekmektedir. Sözü edilen etkinliklerin 
yaşama geçirilmesinin, öğrenme 
ortamlarına sağlayacağı yararların yanında, 
son yıllarda toplumumuzda yaşadığımız 
kültürel farklılıklara karşı başvurulan 
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şiddet olaylarının çözümü yolunda da bir 
seçenek olabileceği düşünülmektedir. 
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Özet: Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmenlerinin ve fen bilgisi öğretmen adaylarının fen-
teknoloji okuryazarlık seviyeleri ile öz yeterlik ve tutum düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. 
Çalışmanın örneklemini Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Đlköğretim Bölümü Fen Bilgisi 
Öğretmenliği programında öğrenim gören 30 öğretmen adayı ve Adıyaman ilinde görev yapan 30 
Fen ve Teknoloji Öğretmeni oluşturmaktadır. Betimsel tarama modelinde ilişkisel tarama 
yönteminin kullanıldığı bu araştırmada verilerin toplanmasında “Fen ve Teknoloji Okuryazarlık 
Ölçeği”, “Fen Öğretimi Öz Yeterlik Ölçeği” ve “Fen Öğretimi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır.  
Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin fen ve teknoloji okuryazarlık düzeyleri öğretmen 
adaylarına göre daha yüksektir.  Diğer taraftan öğretmen adaylarının Fen ve Teknoloji 
Okuryazarlık düzeylerinin öz yeterlik ve tutum üzerinde yol açtığı değişim kontrol edildiğinde ise 
öz yeterlik ve tutum düzeyleri arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu belirlenmiştir.  
 
Anahtar Kelimeler: Fen Eğitimi, Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı, Öz-yeterlik, Tutum 

 

EVALUTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF 
PRESERVICE AND INSERVICE SCIENCE TEACHERS’ SCIENTIFIC 

LITERACY, SELF-EFFICACY AND ATTITUDES 

Abstract:  The purpose of this study is to investigate the relationship between preservice and in-
service science teachers’ scientific literacy levels, their self-efficacies and attitudes towards 
science. The sample group consisted of thirty preservice teachers enrolled in Adıyaman 
University, Faculty of Education, Department of Science Education and thirty in service science 
teachers employed at various schools. As data collection tool, Scientific Literacy Test, Self-
Efficacy about science and science attitude were all used. According to the results of the study, it 
is revealed that in-service science teachers’ scientific literacy level is higher compared to 
preservice science teachers. Besides, there is a positive relationship between those two groups’ 
self-efficacy and attitudes levels.  
 
Key words: Science Education, Scientific Literacy, Self-Efficacy, Attitude    
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1. GĐRĐŞ 
 
Günümüzde hayatın hemen her alanına 
giren bilim ve teknoloji, çok hızlı bir 
değişim ve dönüşümü de beraberinde 
getirmekte ve dolayısıyla toplumsal 
yaşamın en önemli dinamiği haline 
gelmektedir (Yetim, 1996). Beşli, (2007, s. 
1) tarafından insanlığın en eski devirlerden 
itibaren hayatını devam ettirebilmek 
amacıyla doğaya ve toplumun ürünlerine 
kattığı her tür “maddî yaratı” olarak 
tanımlanan teknoloji, bu değişim ve 
gelişimin en önemli mimarlarından birisi 
olmuştur. Teknolojik dönüşüm sürecinin 
yansımaları hayatımızın her alanına etki 
ettiği gibi bilgi ve iletişim alanında da 
birçok değişimi beraberinde getirmiştir 
(Horasan, 2010). Diğer taraftan, evreni 
tanıma ve gerçeği bulma (Büyüköztürk, 
Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 
2011) gayreti olan bilim, “insanın doğaya 
ve topluma ait tüm olay, oluşum ve 
olguları, zihinsel ya da somut gerçekliği 
yöntemsel olarak araştırma, anlama, 
açıklama etkinliği ve önermelerden oluşan 
sistemli bir bilgi üretme çabası” olarak 
tanımlanabilmektedir  (Şahin, 2006, s. 43). 
Teknoloji ve bilim ile ilgili yukarıda 
bahsedilen tanımlamalardan genel olarak, 
doğadaki değişimleri inceleme-
anlamlandırma ve bu çerçevede toplumsal 
hayatı kolaylaştırma gayretinin ön plana 
çıktığı görülmektedir.  
 

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin kişilere 
birçok alanda sağladığı kolaylık ve 
erişilebilirli ğe karşın, toplumda bilim ve 
teknolojinin etkileri hala önemli bir 
tartışma konusudur. Boll (1997) bilim ve 
teknolojinin birbirine karıştırılmasının 
bireylerde düş kırıklıklarına ve 
kötülüklerin kaynağının teknolojik 
ilerlemeler olduğu sorunsalının ortaya 
çıkarmasına neden olduğunu belirtmiş ve 

bunun temel bir sebebi olarak toplumu 
oluşturan bireylerin bilimin dışında 
tutulması olduğunu vurgulamıştır.  
 

1.1. Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı 
 
Gerçeğe ulaşmayı amaç edinen bilim 
(Levend, 1973) tüm alanlarında olduğu 
gibi fen bilimleri alanında da birçok 
değişimi beraberinde getirmiştir. Fen 
bilimlerinin temel amacı ise doğayı 
bilimsel yöntemler ile anlama çabasıdır. 
Fen bilimlerini esas olarak fizik, kimya ve 
biyoloji olarak sınıflandırmak mümkün 
olsa da bilim ve teknolojide hızlı değişim 
bilginin kat kat artmasına neden olmakta 
ve fen bilimlerinin daha spesifik alanları 
ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan, fen 
bilimlerinde yaşanan hızlı bilgi artışının 
yanında, bu bilgilerin genç kuşaklara 
anlamlı olarak öğretilmesi ve bu bilimlerin 
eğitimi ayrı bir çalışma ve araştırma alanı 
olarak fen eğitimcilerinin karşısında 
durmaktadır. Celkan (1991) bilim ve 
teknolojideki, gelişmelere paralel olarak 
eğitim sürecinin de kendini yenilemesi ve 
bu değişimlere uyum sağlaması gerektiğini 
belirtmektedir. Bunun için fen bilimleri 
eğitimine ilişkin öğretim süreçlerinin 
yeniden yapılanması, yeni eğitim-öğretim 
ortamlarının oluşturulması, ders 
programlarının yeniden düzenlenmesi ve 
değişmesi gerekmektedir. Duruk (2012) 
Fen ve Teknoloji Öğretimi sürecinde, 
farklı öğretim ortamları yaratılarak sürecin 
desteklenmesinin olumlu sonuçlar 
vereceğini belirtmektedir. Gülhan (2012) 
iyi bir fen eğitimi sayesinde bireylerin 
doğayı ve doğadaki olgu ve olayları 
anlama becerisinin artacağını;   eleştirel ve 
analitik düşünme becerilerine sahip 
olacaklarını vurgulamıştır. Bu sebeple fen 
ve teknoloji sadece bireylerin öğretimi 
anlamında değil eğitimi ile birlikte 
toplumda üstlendikleri görevleri yerine 
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getirmelerine de büyük katkılar 
sağlamaktadır. 

 

Ülkemizde 2004 yılında fen bilgisi eğitimi 
çağın şartlarına uygun olarak köklü bir 
değişim geçirmiştir. Günümüzde fen ve 
teknoloji eğitimi ilkokul 3. sınıftan 
başlayıp ortaokulun sonuna kadar zorunlu 
olarak verilmektedir. Her eğitim 
faaliyetinin olduğu gibi fen eğitiminin de 
Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenmiş 
amaçları, hedefleri, temel anlayışları ve 
hareket noktaları bulunmaktadır. Fen 
eğitimin temel amacı, kişinin çevresindeki 
problemleri tanımlayıp, gözlem ve 
deneyler yapması, hipotezler kurması, 
sonuç çıkarıp analiz etmesi, genelleme 
yapıp bilgi ve gerekli becerileri 
uygulamasıdır (Aktamış ve Ergin, 2006). 
Fen bilimlerini öğretmenin amacı ise 
öğrencilerin çevreye olan ilgiden hareketle 
çocuğa çevrelerindeki tabiatla ilgili basit, 
genel ilkeleri ve olguları tanıtmak (Pintner, 
1987) şeklinde ifade edilebilir. 
 
Eğitim kurumlarında verilen Fen ve 
Teknoloji dersinde temel anlayışlarından 
biri, aynı zamanda Fen ve Teknoloji Dersi 
Öğretim Programı’nın vizyonu; bireysel 
farklılıkları ne olursa olsun bütün 
öğrencilerin fen ve teknoloji okuryazarı 
olarak yetişmesi sağlamaktır. Bu bağlamda 
Fen ve Teknoloji Okuryazarlığı ise şöyle 
tanımlanmaktadır: “Bireylerin araştırma-
sorgulama, eleştirel düşünme, problem 
çözme ve karar verme becerileri 
geliştirmeleri, yaşam boyu öğrenen 
bireyler olmaları, çevreleri ve dünya 
hakkındaki merak duygusunu sürdürmeleri 
için gerekli olan fenle ilgili beceri, tutum, 
değer, anlayış ve bilgilerin bir 
bileşimidir” (MEB, 2006, s. 5).  
 
Sonuç olarak Fen ve Teknoloji 
Okuryazarlığı ile toplumu oluşturan 

bireylerden fenle ilgili öğrendiklerini 
günlük yaşamla ilişkilendirmeleri ve bunu 
gerektiğinde günlük yaşamda kullanmaları 
beklenmektedir. Yani lüzumsuz bir 
lambayı kapatan, atık maddeleri 
birbirinden ayıran, buzdolabında saklanan 
pillerin uzun ömürlü olduklarını öğrenen 
(Günhan, 2004), fen ve teknoloji 
okuryazarı bir bireydir. 
 
Konuyla ilgili literatür incelendiğinde 
öğretmenlerin ya da öğretmen adaylarının 
fen teknoloji okuryazarlığı ile ilgili son 
yıllarda birçok araştırmanın yapıldığı 
görülmektedir  (Özdemir, 2010; Terzi, 
2008; Kavak, Tufan ve Demirelli, 2006; 
Yakar, 2010). Örneğin, Yakar (2010) 
Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 
üniversitelerde öğrenim gören fen bilgisi 
öğretmenliği öğrencilerinin fen 
okuryazarlık düzeylerini karşılaştırdığı 
çalışmasında, öğrencilerin fen okuryazarlık 
düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 
olduğunu belirlemiştir. Terzi (2008) 
tarafından sınıf ve fen bilgisi 
öğretmenleriyle yürütülen çalışmada ise 
öğretmenlere “Fen ve teknoloji 
okuryazarlığı hakkında bilginiz var mı?” 
sorusunu yöneltmiş ve öğretmenlerin 
büyük oranda bu kavrama aşina oldukları 
belirlenmiştir.. Ayrıca çalışmada fen ve 
teknoloji öğretmenlerinin sınıf 
öğretmenlerine göre fen ve teknoloji 
okuryazarlık seviyelerinin anlamlı düzeyde 
yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 
Özdemir (2010) öğretmen adaylarının 
başta biyoloji ve fizik olmak üzere fenle 
ilgili konu, yasa ve kavramları yanlış 
bildikleri ya da emin olmadıkları, bilimin 
doğasını doğru kavramadıkları; bilimsel 
bilginin kesin olarak ilke ve kurallara 
dayalı olması yönündeki dogmatik algı 
içinde oldukları sonuçlarına ulaşmıştır. 
Özdemir (2011) farklı bir araştırmasında 
ise öğretmenlerin bilimin doğasını 
anladıklarını fakat bilim ve teknolojiyi tam 
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olarak ayırt edemediklerini belirlemiştir. 
Buna göre, öğretmen adaylarının bilimin 
doğası ve bilimsel teknolojik okuryazarlık 
eğitimi konularında hizmet içi 
öğretmenlere nazaran oldukça yetersiz 
oldukları sonucu göze çarpmaktadır. 
 
Fen eğitiminde bilimsel okuryazarlık 
kavramının en önemli halkası olan bilimin 
doğasının giderek daha fazla dikkat çektiği 
görülmektedir (Özdemir, 2011). Bilim 
doğası gereği bazı özelliklere sahiptir. 
Bunlar; olgusallık, genelleştiricilik ve 
tekilleştiricilik, eleştirellik, seçicilik ve 
sınırlılık, objektiflik, doğruluk ve gerçeğe 
ulaşma, anlaşılabilirlik ve açıklık, 
mantıksallıktır (Şahin, 2006). Bilimin 
doğasının öğretimi bu özellikler 
çerçevesinde yapılması ve 
değişebilirliğinin ifade edilmesi son derece 
önemli görülmektedir. Çünkü bilim ve 
teknoloji çok hızlı değişmekte ve ayrıca 
bireylerin bilgiye giden yolları 
öğrenmesini ön plana çıkarmaktadır. Bilim 
ve teknolojideki bu değişimi bilen ve 
yakalayan bireylerin gerçeği anlamada fen 
ve teknoloji okuryazarı bireyler olacağı 
söylenebilir. 
 
Bilimin kendine has özellikleri yine ona 
has kavramların oluşmasını sağlamıştır. Bu 
kavramların doğru olarak ve bireylerin 
gelişimsel özelliklerini dikkate alarak 
öğretimi bireyin en temel düzeyde bilimsel 
ifadeleri anlamasını ve çevresinde 
meydana gelen olayları bilimsel açıdan 
açıklayabilmesini sağlayabilir. Bunun için 
fen ve teknoloji okuryazarı olan bir bireyin 
fen ve teknoloji ile ilgili anahtar bilimsel 
kavramları bilmesi son derece önemlidir. 
Örneğin, DNA yazını gören bireyin bunun 
sadece D, N, A harflerinde ibaret 
olmadığını canlılardaki yönetici 
moleküllerden birisi olduğunu bilmesi gibi 
(Türkmen, 2006). 
 

1.2. Öz-Yeterlik 
 
Eğitim, bireylerin gelecekteki yaşamlarını 
doğrudan etkileyen ve sosyal yapının 
oluşmasında önemli etkileri olan çok 
önemli bir süreçtir (Türk, 1999).  Bu 
etkisinden dolayı eğitim, bireylerin 
yaşantısında çeşitli değişimlere neden 
olmakta ve toplumu birçok yönden 
etkilemektedir. Çünkü eğitim, insanı, 
toplumu, çağı belirleyici bir özelliğe 
sahiptir (Oktay, 2007). Bu belirleyicilik ile 
birlikte birçok çalışma alanı ve meslek 
ortaya çıkmıştır. Bireylerin kendilerine 
uygun meslek seçerken, meslekler arasında 
en iyi yapabileceğini düşündüğü ve 
kendisine doyum sağlayacak mesleklere 
(Çoban, 2003) yönelmesi hem kendisi hem 
de çevresinde bundan etkilenen bireyleri 
(aile fertleri, arkadaşlar, hizmet sunduğu 
kurum, kitle vs.) etkilemektedir. Mesleki 
doyum, bireylerin mesleklerini ve işlerin 
farklı görünümlerini nasıl buldukları olarak 
tanımlanabilir (Ültanır, 2001). Tüm 
mesleklerde olduğu gibi öğretmenlik 
mesleğini yapan bireylerde de bu doyumu 
etkileyen bir takım nitelikler vardır. 
Öğretmende bulunması gereken nitelikler; 
alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi 
(Beydoğan, 2004) ve bunun dışında bazı 
kişisel özellikler şeklinde sıralanabilir. Bu 
özelliklerinden biri de öğretmenin 
mesleğine yönelik öz yeterlik inancıdır. 
  
Senemoğlu (2005) öz yeterliği, bireylerin 
mesleklerine ilişkin becerilerini kullanarak 
yaptıkları yargılar, durumlar olarak 
belirtmektedir. Caymaz (2008) ise bireyin 
gelecekteki güç durumların üstesinden 
gelmede ne derece başarılı olduğuna ilişkin 
kendi hakkındaki algısı olarak 
tanımlamaktadır. Yani bireyin gelecekte 
karşılaşacağı güçlükler ile ilgili nasıl 
başarılı olabileceğine ilişkin kendisi 
hakkındaki inancı olarak da ifade edilebilir 
(Yokak ve Torun, 2012). 
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 Öz-yeterlik inancı ilk olarak 
Bandura tarafından Sosyal-Bilişsel 
öğrenme kuramı içerisinde tanımlanmıştır. 
Bu kurama göre, bireyin diğer bireyleri ve 
çevredeki olayları bilişsel olarak zihninde 
işlemesi ile elde ettiği kazanımlar öğrenme 
(Senemoğlu, 2005) olarak 
tanımlanmaktadır. Yani insanlar 
çevrelerindekilerin davranışlarını 
gözlemlemekte ve kendilerine göre doğru 
ve yararlı bulduklarını davranış olarak 
göstermektedirler (Erden ve Akman, 
2002). Çubukçu ve Girmen (2007) Sosyal 
Öğrenme Kuramına göre bireylerin edilgen 
olmadığını, tam aksine eylemleri 
düzenleyip inisiyatifler kullanıp kendilerini 
şekillendirdiklerini ve aynı zamanda 
bireylerin ulaşmak istediği hedefleri 
belirlemesinde ve çevreyi denetim altına 
almasında öz yeterlik inançlarının etkili 
olduğunu belirtmektedir. Yani öz yeterlik 
inancının, davranış ve davranış 
değişikliklerin de belirleyicisi etkiye sahip 
olduğu söylenebilir (Caymaz, 2008).  
 
Bandura (1977) yeterlik (öz yeterlik) 
beklentisi ile sonuç beklentisi 
kavramlarının farklı olduklarını ve 
bunların öz yeterlik inançlarının temel iki 
bileşeni olduğunu belirtmektedir.  
 

 

 

 

 

Şekil 1. Birey, Davranış ve Sonuç 
Sürecinde Öz-yeterlik Đnancı ve Sonuç 
Beklentisi (Bandura, 1977, akt. Akbaş ve 
Çelikkaleli, 2006) 
 
Sonuç beklentisi bireyin davranışlarının 
hangi sonuçları meydana getireceğine 
yönelik tahmin iken, yeterlik (öz-yeterlik) 

beklentisi ise bireyin gerekli olan davranışı 
yapıp yapamayacağına yönelik inancı 
olarak belirtilebilir (Köse, 2010). 
 
Ayrıca öz yeterlik ile bazı kavramların 
birbirinin yerine kullanıldığı 
görülmektedir. Bunlardan biride öz 
güvendir. Bireyin kendisini iyi 
göründüğüne ve iyi hissettiğine inanması, 
güçlü olduğuna inancı olan özgüven, 
bireyin kendisini geliştirme isteği ve amacı 
olmadan hayata geçirilmeyecektir (Ertekin 
ve Ertekin, 2003). Bundan dolayı öz 
yeterlik kişisel kabiliyet inancı iken, 
özgüven sahip olunan öz zenginliğin 
duyumsanmasıdır (Köse, 2010). 
 
Sonuç olarak, bireyin sorunların üstesinden 
gelmesi ya da iş başarmaya yönelik kişisel 
değerlendirmeleri olan öz yeterlik inancı, 
öğretmenlerin ya da öğretmen adaylarının 
iyi öğretim yapmasında ve karşılaşılan 
sorunları gidermesinde kendi yeteneklerine 
ve becerilerine ilişkin kişisel yargılarını 
önemli ölçüde etkilemektedir (Özdemir, 
2008). Öz yeterlilik inancı yüksek 
öğretmelerin başarılarının arttığı, 
kendilerine hedefler koyduğu ve bu 
hedeflere ulaşmak için çaba sarf ettikleri, 
başarısızlıkla yüzleştiklerinde ise 
çabalarını artırdıkları görülmektedir. 
Ancak öz yeterliliği düşük olan bireyler 
güç görevlerle karşılaştıklarında, bu 
görevleri çözebileceklerine yönelik 
inançlarının düşük olduğu ve güçlüklerle 
karşılaştıklarında hemen pes ettikleri 
görülmektedir (Figen ve Mete, 2009). 
 
Öğretmenlerin ya da öğretmen adaylarının 
öğretim sürecine yönelik sahip oldukları öz 
yeterlik inançları, öğrencilerin öğreneme 
motivasyonunu ve başarılarını artırmakta, 
ayrıca öğretmenlerin sınıf yönetimine 
ilişkin sorun çözmelerini, etkin planlama, 
uygulama ve değerlendirme faaliyetleri 
gerçekleştirmelerini etkileyen önemli 

Birey           Davranış             Sonuç
  

Öz Yeterlik Đnancı    Sonuç Beklentisi 
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faktörlerden birini oluşturmaktadır 
(Özdemir, 2008). 
 
Akademik öz yeterliğin özel bir alanı olan 
fen ve teknolojiye ilişkin öz yeterlik inancı, 
öğretmenlerin fen öğretimini etkili ve 
verimli bir şekilde yapabileceklerine ve 
öğrencinin başarısını artırabileceklerine 
yönelik kendi yetenekleri hakkındaki 
yargılarıdır (Akbaş ve Çelikkaleli, 2006). 
Öğretmenlerin öz yeterlik algıları aynı 
zamanda öğrenci başarısı, güdülenme ve 
öğrencilerin kendi öz yeterlik algıları ile 
ilişkilidir (Caymaz, 2008). Çünkü güçlü bir 
öz yeterlik inancı bireylerin çaba ve 
güçlerini artırırken, düşük bir öz yeterlik 
inancı ise başarısızlığın kendi 
yeteneklerindeki yetersizliklerden 
kaynaklandığını düşünmelerine neden 
olmaktadır (Çubukçu ve Girmen (2007). 
Yürütülen birçok çalışma da bunu 
kanıtlamaktadır. Örneğin, Alabay (2006) 
okulöncesi öğretmen adaylarının fen ile 
ilgili öz yeterlik inanç düzeylerini 
incelediği çalışmasında 1. sınıf 
öğrencilerinin üst sınıflarda eğitim 
görenlere göre daha düşük öz yeterlik 
inanç düzeyine sahip olduğunu ve genel 
not ortalamaları ile fen bilimlerine ilişkin 
öz yeterlilik inanç düzeyleri arasında 
pozitif ve yüksek bir korelasyon olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. Okul öncesi öğretmen 
adayları ile yapılan bir başka çalışmada da 
Vural ve Hamurcu (2008), aday 
öğretmenlerin Fen öğretimine ilişkin öz 
yeterlik düzeyinin 3. Sınıflarda 1. Sınıfa 
nazaran daha yüksek olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. Aydın ve Boz (2010) ise benzer 
bir çalışmada, öz yeterlik alt boyutları 
bakımından 4. sınıf öğrencilerinin en 
yüksek ortalamaya sahip olduğunu 
belirlemiş ve bunun kaynağı olarak 
öğrencilerin başarılı ders anlatma 
deneyimlerini, yaptıkları gözlemleri ve 
çevrenin etkisini göstermiştir. 
 

Bayraktar (2009) sınıf öğretmeni adayların 
fen öğretimine yönelik yeterlilik 
inançlarını incelediği araştırmada öz 
yeterlik inanç düzeylerinin sınıf düzeyi ile 
doğru orantılı olarak arttığını, cinsiyete 
göre ise anlamlı bir fark olmadığı 
sonucunu rapor etmiştir. Köse (2010) ve 
Kiremit (2006) ise hem sınıf ve hem de 
cinsiyet değişkenlerinin öğrencilerin öz 
yeterlik inançları üzerine anlamlı etkisi 
olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  
 
Fettahlıoğlu, Güven, Aka, Çıbık ve 
Aydoğdu (2011) ile Özdemir (2008) 
araştırmalarında kız öğrencilerin öz 
yeterlik inançlarının erkeklere göre yüksek 
olduğunu, Say (2005)  ise araştırmasında 
öğretmenlerin öz yeterlik inanç düzeyi 
açısından kendilerini yeterli gördüğü ve 
erkek öğretmenlerin inanç düzeyinin kadın 
öğretmenlere göre daha yüksek olduğunu 
belirtmektedir. Akbaş ve Çelikkaleli 
(2006) birçok üniversiteden oluşturduğu 
örneklem grubu ile yaptığı çalışmada, sınıf 
öğretmeni adaylarının fen öğretimine 
yönelik öz yeterlik inançlarının ve sonuç 
beklentilerinin cinsiyete göre 
farklılaşmadığını, üniversiteler arasında ise 
öz yeterlik inancı ve sonuç beklentisinin 
farklılaştığını sonucuna ulaşmıştır. 
 
1.3. Tutum 
 
Sosyal bilimlerdeki pek çok kavram gibi 
tam görüş birliği olmayan tutum, bireylerin 
davranışlarını yönlendirici bir etkisi olan, 
yaşantı ve deneyimler ile örgütlenerek bir 
öğrenme süreci sonucunda oluşmaktadır 
(Tavşancıl, 2002). Tutum, bir bireyin 
belirli bir objeye veya bir kimseye karşı 
zihinsel açıdan hazır oluş durumu veya 
belirli bir biçimdeki vaziyet alışı (Özkalp, 
2006) yani bireyin herhangi bir nesneye, 
duruma ya da olaylara karşı olumlu veya 
olumsuz tavrı (Đpek ve Bayraktar, 2004) 
olarak tanımlanabilir. Đnceoğlu (2010) ise 
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tutumu, bireyin bir durum, olay ya da olgu 
karşısında ortaya koyması beklenen olası 
davranış olarak tanımlamakta ve mutluluk, 
mutsuzluk, iyi, kötü, yüce, tanrı vb. soyut 
bir kavramın ya da bir eşyanın, bir 
tasarımın, bir olayın veya bir konu alanının 
tutumun konusu olabileceğini 
belirtmektedir. Bu noktada fen bilimlerine 
yönelik tutum, doğadaki canlı ve cansız 
varlıkları araştırıp, anlamak, 
değerlendirmek ve elde edilen bulguları 
anlatmak (Duban ve Gökçakan, 2012) 
şeklinde tanımlanmaktadır. Fen ve 
teknoloji dersine yönelik tutum ise 
Çelikkaleli ve Akbaş (2007, s. 22) 
tarafından genel olarak, kişilerin fen bilgisi 
ile ilgili ders, görev, laboratuar ve 
mesleklere yönelik olumlu ya da olumsuz 
değerlendirmeleri şeklinde ifade 
edilmektedir. 
 
Tutumun duygu ve davranış başta olmak 
üzere birçok kavram ile ilişkili olduğu 
görülmektedir. Duyguların; kısa süreli 
tecrübeler olup hissedildiği, tutumların ise 
uzun süreli kararlar olduğu, yani duygular 
tutum nesnesi hakkındaki kararlar 
olduğunu belirtilmektedir (Özkalp, 2006). 
Bireyin sahip olduğu inanç ve duygular ise 
bireyin nesne ya da duruma karşı belirli bir 
biçimde davranmasına yol açmakta ve bu 
nedenle tutum ve davranış arasında yakın 
bir ili şki olduğu söylenmektedir (Akkaya, 
2009). Diğer taraftan, öğretmenlik mesleği 
açısından durum değerlendirildiğinde, 
öğretmenlerin verdikleri derslerine ilişkin 
tutumları, hem öğrenci başarısı ve 
motivasyonu üzerinde önemli ölçüde etkili 
olmakta hem de ileride öğretmenlerin derse 
ilişkin olumlu tutum geliştirmesine büyük 
katkı sağlamaktadır. Sonuç olarak 
öğrencilerin fen ve teknoloji tutumlarını 
etkileyen cinsiyet, öğretmen-öğrenci 
ilişkisi, ders çalışma ortamı, ebeveyn 
tutumları, ev ödevleri, farklı okul 
programları, fen bilimlerinin fark edilen 

zorluğu (Akbudak, 2005) gibi faktörler 
içerisinde en önemlilerinden birisi olarak 
öğretmenin fen ve teknolojiye ilişkin 
tutumu gösterilebilir. 
 
Sönmez (2007) okulöncesi öğretmenlerinin 
fen öğretimine yönelik tutumları ile fen 
etkinliklerini uygulama sıklığı arasında 
anlamlı bir ilişkinin olduğunu ve eğitim 
düzeyi, deneyim süresi, lisans dersleri, 
sınıftaki çocuk sayısı, eğitim verilen yaş 
grubu faktörlerin fen öğretimine yönelik 
tutum üzerinde etkili olduğu sonucuna 
ulaşmıştır. Adak (2006) lisans eğitimi 
sırasında fen öğretimi dersi alan 
öğretmenlerin fen öğretimine yönelik 
tutumlarının ders almayanlara göre daha 
olumlu olduğunu belirtmektedir.  
 
Literatürde öğretmen ve öğretmen adayları 
ile ilgili öz yeterlik ve tutumun ayrı ayrı 
çalışıldığı araştırmalar yanında birlikte 
çalışıldığı araştırmalara da rastlanmaktadır. 
Örneğin, Özkan, Tekkaya ve Çakıroğlu 
(2002) fen bilgisi aday öğretmenlerin fen 
kavramlarını anlama düzeyleri, fen 
öğretimine yönelik tutum ve öz yeterlik 
inançlarını incelediği araştırmasında aday 
öğretmenlerin genel olarak olumlu tutum 
ve öz yeterlik geliştirdikleri ve öz yeterlik 
ile tutum arasında pozitif bir korelasyonun 
olduğu, fen bilgisi dersini etkili bir şekilde 
öğretebileceğine inanan öğretmenlerin fen 
öğretimine yönelik pozitif tutum 
geliştirdikleri sonucuna ulaşmıştır. Kutlu 
ve Gökdere (2012) ve Duban ve Gökçakan 
(2012) çalışmalarında tutum ve öz-yeterlik 
puanları arasında pozitif yönde anlamlı 
ili şki olduğunu belirtmektedir. Erden 
(2007) sınıf öğretmenlerinin fen öğretimi 
öz yeterlilik inançlarının öğrencilerin fen 
tutumları ve akademik başarıları 
üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışma 
sonucunda öz yeterliği yüksek olan 
öğretmenin sınıfındaki öğrencilerin, öz 
yeterliği düşük olan öğretmenin sınıfındaki 
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öğrencilere göre fen bilimlerine ilişkin 
daha olumlu tutumlar sergilediği 
belirlenmiştir. Bu bulguya dayanarak şu 
sonuca ulaşılmıştır: Öğretmenlerin fen 
öğretimine yönelik yüksek bir öz yeterlilik 
inancına sahip olmalarının öğrencilerin 
Fen ve Teknoloji dersine olan tutumlarını 
olumlu yönde etkilemektedir. Saraçaloğlu, 
Yenice ve Özden (2013) ise fen bilgisi 
öğretmen adaylarının fen ve teknoloji 
okuryazarlığa ilişkin öz yeterlik algılarının 
oldukça yüksek olduğu ve bu öz yeterlik 
algı puanları ile tutumları arasında orta 
düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişkinin 
olduğu sonucuna ulaşmıştır. Benzer 
şekilde, Yetişir (2007) ilköğretim fen 
bilgisi ve sınıf öğretmenliği birinci sınıf 
öğretmen adayların fen ve teknoloji 
okuryazarlık düzeylerini araştırdığı 
çalışmasında; öğretmen adaylarının temel 
fen ve teknoloji okuryazarlık düzeylerinin 
fen alanına yönelik tutumları arasında 
anlamlı bir ilişkinin olduğu belirlemiştir. 
 
Diğer taraftan literatürde öz yeterlik ve 
tutum arasında anlamlı bir ilişki olmadığını 
gösteren çalışmalara da rastlanmaktadır. 
Denizoğlu (2008) fen bilgisi öğretmen 
adaylarının öz yeterlik ölçeğinde yer alan 
kişisel ve sonuç beklentisi alt boyutlarında 
iyi düzeyde olduğu, pozitif bir tutum 
geliştirdikleri ancak tutum ile öz yeterlik 
inanç düzeyleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki bulunamadığını 
belirtmektedir. Çelikkaleli ve Akbaş 
(2007) ise sınıf öğretmeni adaylarının fen 
bilgisi dersine yönelik tutumlarının fen 
bilgisi öğretimi öz yeterlik inançları ile 
yordanıp yordanamayacağını araştırdığı 
çalışmasında, fen bilgisi dersine yönelik öz 
yeterlik inançlarının öğretmen adaylarının 
tutumlarının iyi bir yordayıcısı olmadığı 
sonucuna ulaşmışlardır. 
 
Genel olarak araştırmalarda görüldüğü gibi 
öz yeterliği ve tutumu yüksek bireylerin 

sosyal yaşantısında ve eğitim öğretim 
sürecinde de başarılı olduğu, çevresindeki 
bireyleri etkilediği görülmektedir. Yani öz 
yeterlik ve tutumlar mesleki başarıyı 
etkilemektedir. Bu nedenle bu özelliklere 
sahip öğretmenler aracılığıyla verilecek 
derslerde öğrencilerin derse olan 
ilgilerinin, isteklerinin ve verimliliklerinin 
artacağı söylenebilir. Bu artış ise 
öğrencinin akademik başarısını olumlu 
etkileyecektir. 
 
1.4. Gerekçe ve Amaç 
 
Literatürde öz yeterlik ve tutumun 
belirlenmesine ve çeşitli değişkenlerle 
ilişkisine odaklanan çok sayıda çalışmaya 
rastlanmaktadır. Ancak bu iki faktörün fen 
bilgisi öğretmen ve öğretmen adaylarının 
fen-teknoloji okuryazarlık seviyeleri ile 
ili şkisini inceleyen bir çalışmaya 
ulaşılamamıştır. Bu sebeple bu olgular 
arasındaki ilişkiyi incelemesi açısından da 
çalışmanın önemli olduğu söylenebilir. Bu 
çalışma sayesinde, Fen Bilgisi 
öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının 
Fen okuryazarlık düzeylerinin belirlenip 
karşılaştırılmasının yanında, öz yeterlik 
inançlarının ve tutumlarının da ayrı ayrı 
belirlenip karşılaştırılması ve aralarındaki 
olası ilişki düzeylerinin belirlenmesi de 
sağlanacaktır. Böylece çalışmadan elde 
edilen verilerin hizmet içi ve hizmet öncesi 
öğretmen eğitimi için hedefe yönelik yeni 
yaklaşım ve uygulamaların tartışılması için 
önemli bir kaynak teşkil edeceği 
düşünülmektedir.  
 
Sonuç olarak, fen eğitiminde gözlenen 
eksikliklerin giderilmesi, fen öğretimine 
yönelik öz yeterlik inançlarının ve tutumun 
geliştirilmesi yönünde önerilerde 
bulunulması açısından bu araştırma önemli 
görülmektedir. 
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Bu araştırmanın temel amacı; fen bilgisi 
öğretmenlerinin ve adaylarının fen-
teknoloji okur-yazarlık seviyeleri ile öz 
yeterlik ve tutum düzeyleri arasındaki 
ili şkiyi değerlendirmektir. 
 
 
2. YÖNTEM 
 
2.1. Araştırma Modeli 
 
Fen bilgisi öğretmenlerinin ve fen bilgisi 
öğretmen adaylarının öz yeterlik ve tutum 
düzeyleri ile fen ve teknoloji okuryazarlık 
seviyeleri arasındaki ilişkiyi 
değerlendirmek amacıyla araştırmada 
betimsel tarama modelinin ilişkisel tarama 
yöntemi kullanılmıştır. 
 
Đlişkisel tarama araştırmalar, yani ilişkileri 
ve bağlantıları inceleyen araştırmalar 
sadece durum ve olayları betimlemenin 
ötesinde ilişkileri araştırmak ve olguyu 
daha iyi anlamaya çalışmaktadır 
(Büyüköztürk, 2011). Bu tür tarama 
araştırmaları aynı soruları yanıtlayan çok 
sayıda yanıtlayıcıya ait birçok değişkeni 
ölçmekte, hipotezleri test etmekte ve 
geçmişteki davranışlar, deneyimler ya da 
özelliklerden ilgili çıkarımlar yapmaktadır 
(Neuman, 2007). 
 
2.2. Evren-Örneklem 
 
Çalışmanın evrenini Adıyaman 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Đlköğretim 
Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği 
programında öğrenim gören öğretmen 
adayları ve Adıyaman ilinde görev yapan 
Fen ve Teknoloji Öğretmenleri 
oluşturmaktadır. Evren kapsamında alınan 
30 Fen ve Teknoloji Öğretmeni ile 30 
öğretmen adayı çalışmanın örneklemini 
oluşturmaktadır. 
 
 

2.3. Araştırma Problemi 
 
Fen bilgisi öğretmenlerinin ve adaylarının 
fen ve teknoloji okuryazarlık seviyeleri ile 
öz-yeterlik ve tutum düzeyleri arasındaki 
ili şki nedir? 
 
2.4. Alt Problemler 
 

I. Fen bilgisi öğretmenlerinin ve 
adaylarının fen ve teknoloji 
okuryazarlık seviyeleri ile öz 
yeterlik düzeyleri arasında anlamlı 
bir ili şki var mıdır? 

II. Fen bilgisi öğretmenlerinin ve 
adaylarının fen ve teknoloji 
okuryazarlık seviyeleri ile tutum 
düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki 
var mıdır? 

III.  Fen bilgisi öğretmenlerinin ve 
adaylarının fen ve teknoloji 
okuryazarlık seviyeleri ile tutum ve 
öz yeterlik düzeyleri arasında 
anlamlı bir ilişki var mıdır? 
 

2.5. Veri Toplama Araçları ve Verilerin 
Analizi 
 
Bu çalışmada, fen bilgisi öğretmenlerinin 
ve öğretmen adaylarının fen ve teknoloji 
okuryazarlık düzeylerini, fen öğretimine 
yönelik öz yeterlik algılarını ve yine fen 
öğretimine ilişkin tutumlarını belirlemek 
üzere üç ölçek kullanılmıştır. Örneklem 
grubunun fen ve teknoloji okuryazarlık 
seviyesini belirlemek için  Laugksch ve 
Spargo tarafından 1996 yılında üniversite 
öğrencilerinin temel fen okuryazarlıklarını 
ölçmek için geliştirilmi ş olan “Temel 
Bilimsel Okuryazarlık Testi” (TBOT) 
kullanılmıştır.  
 
Öz yeterlik düzeylerini belirlemek için fen 
bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimine 
yönelik öz-yeterlik inançlarını ölçmek 
amacı ile Riggs ve Enochs (1990) 
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tarafından geliştirilmi ş ve Özkan, Tekkaya 
ve Çakıroğlu (2002) tarafından Türkçeye 
uyarlanmış olan “Fen Öğretimi Öz yeterlik 
Đnancı Ölçeği” kullanılmış
düzeylerini belirlemek için ise Thompson 
ve Shringley (1986) tarafından 
geliştirilmi ş; Tekkaya, Özkan ve Çakıro
(2002) tarafından Türkçeye uy
“Fen Öğretimi Tutum Ölçe
kullanılmıştır. 
 
Ölçekler çerçevesinde elde edilen veriler 
SPSS veri giriş sayfasına işlenmi
yüzde, korelasyon ve regresyon analizi 
yapılmıştır. 

 
3.  BULGULAR 
 
Bu bölümde, çalışmaya katılan ö
adayları ve öğretmenlerin Fen ve Teknoloji 
Okuryazarlık seviyeleri, öz yeterlikleri ve 
tutumları ile ilgili betimsel istatistiklere, 
korelasyon analizleri ve regresyon analizi 
sonuçlarına yer verilmiştir. 
 
Fen ve Teknoloji Okuryazarlık Ölçe
(FTOÖ); “Bilimin Doğası” ve “Fen ve 
Teknolojinin Toplum Üzerine Etkisi” alt 
boyutlarını içeren Fen ve Teknoloji 
Okuryazarlık Ölçeği-A (FTOÖ
“Fen Đçerik Bilgisini” içeren Fen ve 
Teknoloji Okuryazarlık Ölçeğ
B) olmak üzere iki bölümden 

 

Tablo 1: Fen ve Teknoloji Okuryazarlık Ölçe

       Grup  

Öğretmen Adayları  

Öğretmenler      

 
 
Tablo 1’de yer alan veriler incelendi
öğretmenlerin FTOÖ-A’ya göre ortalama 
puanları öğretmen adaylarının 
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 ve Özkan, Tekkaya 
lu (2002) tarafından Türkçeye 

retimi Öz yeterlik 
i” kullanılmıştır. Tutum 

düzeylerini belirlemek için ise Thompson 
ve Shringley (1986) tarafından 

; Tekkaya, Özkan ve Çakıroğlu 
(2002) tarafından Türkçeye uyarlanmış 

retimi Tutum Ölçeği” 

Ölçekler çerçevesinde elde edilen veriler 
şlenmiş; frekans, 

yüzde, korelasyon ve regresyon analizi 

maya katılan öğretmen 
retmenlerin Fen ve Teknoloji 

Okuryazarlık seviyeleri, öz yeterlikleri ve 
tutumları ile ilgili betimsel istatistiklere, 
korelasyon analizleri ve regresyon analizi 

Fen ve Teknoloji Okuryazarlık Ölçeği 
ası” ve “Fen ve 

Teknolojinin Toplum Üzerine Etkisi” alt 
boyutlarını içeren Fen ve Teknoloji 

A (FTOÖ-A)  ve 
çerik Bilgisini” içeren Fen ve 

Teknoloji Okuryazarlık Ölçeği-B (FTOÖ-
B) olmak üzere iki bölümden 

oluşmaktadır. Laugksch and Spargo bir 
öğrencinin minimal düzeyde fen 
okuryazarı sayılabilmesi için 38 maddelik 
FTOÖ-A boyutunda 23 puan, 72 maddelik 
FTOÖ-B boyutunda 45 puan ve dolaysıyla 
110 maddelik testten en az 68 puan al
gerektiğini belirtmiştir (akt: Çava
s. 95).  
 
Bu çalışmada, Fen ve teknoloji 
okuryazarlığı ölçeğinde sorulara verilen 
doğru cevaplar cevaplayıcının puanı olarak 
kabul edilmiştir. Buna göre Fen Bilgisi 
Öğretmen adaylarının (ÖA) ve 
öğretmenlerin (Ö) FTOÖ
yeterli puanı aldıkları söylenebilir (Tablo1; 

(ÖA)= 24,17 ve (Ö)= 25,80>23). Ancak 
aynı değerlendirme FTOÖ
yapıldığında ise öğretmen adaylarının 
yeterli puana (45) ula
görülmektedir (Tablo2 
(Ö)= 48,90). 
 

 

 

 

 

 

 

Tablo 1: Fen ve Teknoloji Okuryazarlık Ölçeği-A (FTOÖ-A) Ait Veriler

N 
 

p 

 30 

30 

24,17 

25,80 

0,077 

 

Tablo 1’de yer alan veriler incelendiğinde, 
A’ya göre ortalama 

retmen adaylarının 

puanlarından yüksek olmasına ra
fark istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmamıştır (t(68)= 
Levene Testi: F=1,45; p=0,233>0,
 

maktadır. Laugksch and Spargo bir 
rencinin minimal düzeyde fen 

okuryazarı sayılabilmesi için 38 maddelik 
A boyutunda 23 puan, 72 maddelik 
B boyutunda 45 puan ve dolaysıyla 

110 maddelik testten en az 68 puan alması 
ştir (akt: Çavaş, 2009, 

mada, Fen ve teknoloji 
ğinde sorulara verilen 

ru cevaplar cevaplayıcının puanı olarak 
tir. Buna göre Fen Bilgisi 

retmen adaylarının (ÖA) ve 
(Ö) FTOÖ-A ölçeği açından 

yeterli puanı aldıkları söylenebilir (Tablo1; 
= 25,80>23). Ancak 

erlendirme FTOÖ-B testi için 
ğretmen adaylarının 

yeterli puana (45) ulaşamadıkları 
görülmektedir (Tablo2 (ÖA)= 37,33; 

A) Ait Veriler  

t 

-1,802 

 

ndan yüksek olmasına rağmen, bu 
fark istatistiksel olarak anlamlı 

tır (t(68)= -1,802, p>0.05; 
Levene Testi: F=1,45; p=0,233>0,05).  
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Tablo 2’de görüldüğü gibi FTOÖ-B’de 
öğretmenler ile öğretmen adayları 
arasındaki puan farkı ise istatistiksel olarak  

anlamlı bulunmuştur (t(68)= -4.857, 
p<0.05; Levene Testi: F=10,67; 
p=0,002<0,05).  

 
Tablo 2: Fen ve Teknoloji Okuryazarlık Ölçeği-B (FTOÖ-B)  Ait Veriler 

       Grup  N 
 

p t 

Öğretmen Adayları  

Öğretmenler      

30 

30 

37.33 

48.90 

.000 

 

-4.857 

 

 
Son olarak, Fen ve Teknoloji Okuryazarlık 
Ölçeği (FTOÖ) genel olarak 
değerlendirildiğinde ise Tablo 3’de 
görüldüğü gibi öğretmenlerin ortalama 
puanları ile öğretmen adaylarının puanları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
belirlenmiştir (t(68)= -4,437, p<0.05; 
Levene Testi: F=4,8; p=0,032<0,05). 
 

 
Diğer taraftan, grupların uygulanan öz 
yeterlilik ölçeğinden elde edilen verilere 
(Tablo 4) göre öğretmenlerin ortalama 
puanları öğretmen adaylarından az da olsa 
yüksek çıkmış ancak bu fark istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmamıştır (t(68)= -
.872, p>0.05; Levene Testi: F=4,18; 
p=0,046<0,05). 
 

Tablo 3: Fen ve Teknoloji Okuryazarlık Ölçeği (FTOÖ)  Ait Veriler 

       Grup  N 
 

p t 

Öğretmen Adayları  

Öğretmenler     

30 

30 

61,37 

74,70 

.000 

 

-4.437 

 

  
 

Tablo 4: Öz yeterlik Ölçeğine Ait Veriler 

Grup n 
 

p t 

Öğretmen Adayları 

Öğretmenler 

30 

30 

2.62 

2.68 

.387 

 

-.872 

 

Örneklem grubuna uygulanan Tutum 
ölçeğinden elde edilen veriler 
değerlendirildiğinde öğretmenlerin 
ortalama puanları ile öğretmen adaylarının 
puan ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır 
(t(68)= -1.052, p>0.05; Levene Testi: 
F=2,28; p=0,136>,05). 

 

 

Tablo 5: Tutum Ölçeğine Ait Veriler 

       Grup   n 
 

p t 

Öğretmen Adayları  30 2.59 .297 -1.052 
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Öğretmenler      30 2.71   

Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının fen 
teknoloji okuryazarlık seviyeleri ile tutum 
ve öz yeterlik puanları arasında anlamlı bir 
ili şkinin olup olmadığını tespit etmek için 
korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon 
analizine ait veriler Tablo 6’da verilmiştir.  
 
 
 

Tablo 6 incelendiğinde, öğretmen 
adaylarının öz yeterlik ve tutum puanları 
arasında bir ilişkinin olup olmadığını 
ortaya koymak için yapılan basit doğrusal 
korelasyon işleminde öz yeterlik ile tutum 
arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu 
görülmektedir (r=0,467, p=0,009<0,05). 
 

Tablo 6: Korelasyon Analizine Ait Veriler 

Grup  n r p 
Öğretmen 
Adayları 

FTOÖ-A; FTOÖ-B 30 0,178 0,35 
FTOÖ-A; Özyeterlik 30 0,154 0,42 
FTOÖ-A; Tutum 30 0,104 0,59 
FTOÖ-B; Özyeterlik 30 0,156 0,41 
FTOÖ-B; Tutum 30 0,061 0,75 
FTOÖ; Özyeterlik 30 0,140 0,46 
FTOÖ; Tutum 30 0,074 0,70 
Özyeterlik; Tutum* 30 0,467 0,01 

Öğretmenler FTOÖ-A; FTOÖ-B 30 0,213 0,26 
FTOÖ-A; Özyeterlik 30 -0,04 0,85 
FTOÖ-A; Tutum 30 -0,23 0,22 
FTOÖ-B; Özyeterlik 30 -0,30 0,11 
FTOÖ-B; Tutum 30 -0,25 0,18 
FTOÖ; Özyeterlik 30 -0,13 0,50 
FTOÖ; Tutum 30 0,033 0,86 
Özyeterlik; Tutum 30 0,143 0,45 

Genel FTOÖ-A; FTOÖ-B* 60 0,28 0,03 
FTOÖ-A; Özyeterlik 60 0,055 0,67 
FTOÖ-A; Tutum 60 -0,05 0,72 
FTOÖ-B; Özyeterlik 60 -0,11 0,40 
FTOÖ-B; Tutum 60 -0,06 0,65 
FTOÖ; Özyeterlik 60 0,002 0,99 
FTOÖ; Tutum 60 0,108 0,41 
Özyeterlik; Tutum 60 0,253 0,05 

 
Diğer bir anlamlı ilişki ise katılımcıların 
genel olarak FTOÖ-A ile FTOÖ-B alt 
ölçeklerinden aldıkları ortalama puanlar 
arasında belirlenmiştir (Tablo 6). Bunun 
için yapılan basit doğrusal korelasyon 
işleminde bu ölçeklerden alınan ortalama 
puanlar arasında pozitif yönde zayıf bir 

ili şkinin olduğu görülmektedir (r=0,28, 
p=0,030<0,05). 
 
Ayrıca öğretmen adaylarının FTOÖ-A’dan 
aldıkları ortalama puan düzeylerinin, öz-
yeterlik ve tutum üzerindeki değişim etkisi 
kontrol edildiğinde (Tablo 7) öğretmen 
adaylarının öz-yeterlik ve tutum düzeyleri 
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arasında pozitif yönde ve orta düzeyde 
ili şki gözlenmiştir (r=0,459, 
p=0,012<0,05). Ancak bu durum, öz-

yeterlik tutum üzerindeki değişimin 
yalnızca %21’ini açıklayabilmektedir. 

 

Tablo 7: Korelasyon (FTOÖ-A; Öz yeterlik-Tutum) Ait Veriler 

  Öz yeterlik Tutum  

FTOÖ-A  Öz yeterlik Correlation  

Significance (2-tailed)  

N 

1,000 

,000 

,459* 

,012 

27 

Tutum  Correlation  

Significance (2-tailed)  

N 

,459* 

,012 

27 

1,000 

,000 

 

Öğretmen adaylarının Fen ve Teknoloji 
Okuryazarlık Ölçeği-B (FTOÖ-B) 
düzeylerinin öz-yeterlik ve tutum üzerinde 
yol açtığı değişim kontrol edildiğinde ise, 
Tablo 8’de görüldüğü gibi öğretmen  
 
 

 
 
adaylarının öz-yeterlik ve tutum düzeyleri 
arasında pozitif yönde ve orta düzeyde bir 
ili şki belirlenmiştir (r=0,464, 
p=0,011<0,05). Ancak bu durum da öz-
yeterlik tutum üzerindeki değişimin 
%21,5’ini açıklayabilmektedir. 
 

Tablo 8: Korelasyon (FTOÖ-B; Öz-yeterlik-Tutum) Ait Veriler 

  Öz yeterlik Tutum  

FTOÖ-B Öz yeterlik Correlation  

Significance (2-tailed)  

N 

1,000 

,000 

,464* 

,011 

27 

Tutum  Correlation  

Significance (2-tailed)  

N 

,464* 

,011 

27 

1,000 

,000 

 

Öğretmen adaylarının Fen ve Teknoloji 
Okuryazarlık Ölçeği (FTOÖ)  düzeylerinin 
öz-yeterlik ve tutum üzerinde yol açtığı  
 
 

değişim kontrol edildiğinde (Tablo 9) 
öğretmen adaylarının öz-yeterlik ve tutum 
düzeyleri arasında pozitif yönde ve anlamlı 
düzeyde ilişki gözlenmiştir (r=0,462, 
p=0,012<0,05). Ancak bu durum da öz-
yeterlik tutum üzerindeki değişimin 
%21’ini açıklayabilmektedir. 
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Tablo 9: Korelasyon (FTOÖ; Öz-yeterlik-Tutum) Ait Veriler 

  Öz yeterlik Tutum  

FTOÖ-B Öz yeterlik Correlation  

Significance (2-tailed)  

N 

1,000 

,000 

,462* 

,012 

27 

Tutum  Correlation  

Significance (2-tailed)  

N 

,462* 

,012 

27 

1,000 

,000 

 

Bir değişkenin diğer değişkenler tarafından 
nasıl açıklandığını belirlemek için yapılan 
regresyon analizi (Sipahi, Yurtkoru ve 
Çinko, 2010) sonucunda öğretmen 
adaylarına, öğretmenlere ve her ikisine ait  
 
 

 
 
öz-yeterlik ve tutum değişkenleri ile Fen 
ve Teknoloji Okuryazarlık Ölçeği (FTOÖ)  
puanları arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. Yapılan regresyon 
analizine ait veriler Tablo 10’da 
özetlenmiştir. 
 

Tablo 10: Regresyon Analizine Ait Veriler 

 

 

R R Square q 

Öğretmen 

Adayları 

FTOÖ-A; Öz-yeterlik; Tutum 0,158 0,025 0,711 

FTOÖ-B; Öz-yeterlik; Tutum 0,157 0,025 0,714 

FTOÖ; Öz-yeterlik; Tutum 0,140 0,020 0,766 

Öğretmenler 

FTOÖ-A; Öz-yeterlik; Tutum 0,229 0,053 0,482 

FTOÖ-B; Öz-yeterlik; Tutum 0,363 0,132 0,149 

FTOÖ; Öz-yeterlik; Tutum 0,137 0,019 0,773 

Genel 

FTOÖ-A; Öz-yeterlik; Tutum 0,840 0,007 0,817 

FTOÖ-B; Öz-yeterlik; Tutum 0,115 0,013 0,686 

FTOÖ; Öz-yeterlik; Tutum 0,111 0,012 0,704 
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4. SONUÇ, TARTIŞMA ve ÖNERĐLER 

 

Öğretmenlerin mesleklerine yönelik sahip 
oldukları bilgi ve becerilerini gelecek 
nesillerle paylaşmaları büyük önem 
taşırken, mesleklerine yönelik sahip 
oldukları öz yeterlik ve tutum inançları bu 
bilgi ve becerilerin sağlıklı bir şekilde 
sunulmasına önemli katkılar sağlamaktadır 
(Çinici, Özden ve Duruk, 2012; Vural ve   
Hamurcu, 2008; Yaman, Koray ve 
Altunçekiç, 2004). 
 
Bu çalışmada iki farklı çalışma grubuna 
(öğretmen ve öğretmen adayları) üç farklı 
ölçek uygulanmıştır (Fen ve Teknoloji 
Okuryazarlık, Öz yeterlik, Tutum 
Ölçekleri). Fen ve Teknoloji Okuryazarlık 
Ölçeği iki alt boyutta ele alınmış ve 
değerlendirme bu yönde yapılmıştır. Elde 
edilen bulgulara göre öğretmenler fen ve 
teknoloji okuryazarı sayılırken öğretmen 
adaylarının aldıkları puanların düşük 
olması yani istenen sınırın altında olması 
fen ve teknoloji okuryazarı sayılmadıkları 
görülmektedir. Ayrıca öğretmenlerin sahip 
oldukları “Bilimin Doğası”, “Fen ve 
Teknolojinin Toplum Üzerine Etkisi” ve 
“Fen Đçerik Bilgisi” yönünden öğretmen 
adaylarına göre daha yüksek ortalamaya 
sahiptir. Özellikle “Fen Đçerik Bilgisi” ve 
ölçek geneli kapsamında bu ortalamalar 
arasında fark daha fazladır.  

 
Yapılan araştırmalarda genel olarak 
çalışma gruplarının bilimsel okuryazarlık 
seviyelerinin yeterli düzeyde olduğu 
(Ulutaş, 2009), bilimsel farkındalığa sahip, 
doğaya karşı duyarlı oldukları (Duban, 
2010) ancak fenle ilgili konu, yasa ve 
kavramları yanlış bildikleri ya da emin 
olmadıkları (Özdemir, 2010), bilim ve 
teknolojiyi tam olarak ayırt edemedikleri 
(Özdemir, 2011) bulgularına ulaşılmıştır. 
Diğer bazı çalışmalarda da benzer 

sonuçlara ulaşılmıştır (Kavak, Tufan ve 
Demirelli, 2006; Adak, 2006; Yakar, 2010; 
Güçlüer ve Kesercioğlu, 2010; Terzi, 
2008). Yani çalışmalarda elde edilen 
sonuçlar birbiri ile örtüşmektedir. 

 
Öz yeterlik inançlarına ait bulgular 
yönünden öğretmen adayları öğretmenlere 
göre fazla fark olmamakla birlikte yüksek 
ortalamaya sahiptir. Đlgili literatürde 
öğretmen adaylarına yönelik yapılan 
çalışmalarda fenne yönelik öz-yeterlik 
inançlarının olumlu, yeterli ve üst seviyede 
olduğu görülmektedir (Caymaz, 2008; 
Köse, 2010; Saka, 2011; Arpacı, 2011; 
Alabay, 2006). Öğretmenlere yönelik 
yapılan çalışmalarda (Bal, 2010; Say, 
2005; Kiremit, 2006) benzer sonuçlar 
görülmektedir. Yaman, ve ark. (2004) “Fen 
Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öz-Yeterlik 
Đnanç Düzeylerinin Đncelenmesi Üzerine 
Bir Araştırma” isimli çalışmalarında sınıf 
seviyesinin artmasının öz-yeterlik inanç 
düzeyini arttırdığını belirtirken 
Fettehlıoğlu ve ark. (2011) “Fen Bilgisi 
Öğretmen Adaylarının Fen Öğretimine 
Yönelik Öz-Yeterlik inançlarının 
Akademik Başarı Üzerine Etkisi” 
yaptıkları çalışmalarında fenne yönelik öz 
yeterlik inançlarının yeterli seviyede 
olmadığını belirtmektedir. 

 
Tutum ölçeğinde yine benzer sonuçlar elde 
edilmiştir. Furkan (2002) ve Çakmak 
(2012) öğretmen adaylarına yönelik 
çalışmalarında fen öğretimine yönelik 
tutumlarının yüksek düzeyde ve olumlu 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sönmez 
(2007) ile Kahyaoğlu ve Yangın (2007) 
yaptıkları çalışmalar ise bu alanda 
öğretmenlere yönelik yapılan 
çalışmalardan bazılarıdır. Yapılan 
korelasyon analizi sonuçlarına göre 
öğretmen adaylarının öz-yeterlik ve 
tutumları ile tüm çalışma grubunun 
(öğretmen + öğretmen adayları) FTOÖ-A 
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ile FTOÖ-B arasında pozitif yönde ve 
anlamlı düzeyde bir ilişkinin olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. Erden (2007) yaptığı 
çalışmasında öz yeterliği yüksek 
öğretmenin sınıfındaki öğrencileri, öz 
yeterliği düşük olan öğretmenin sınıfındaki 
öğrencilere göre fenne karşı daha olumlu 
tutumlar sergilediğini belirtmektedir. Bu 
nedenle öğretmenlerin fen öğretimine 
yönelik öz yeterliklerinin yüksek oluşu 
öğrencilerin Fen ve Teknoloji dersine olan 
tutumlarını da olumlu yönde 
etkilemektedir. Ayrıca öğretmen 
adaylarının Fen ve Teknoloji okuryazarlık 
düzeyinin öz yeterlik ve tutum inançları 
üzerine yol açtığı değişim kontrol 
edildiğinde pozitif yönde olumlu düzeyde 
bir ili şkinin olduğu ancak bunun sadece 
%21’ni açıklayabildiği sonucuna 
ulaşılmıştır. 
 
Saraçaloğlu, Yenice ve Özden (2013) fen 
ve teknoloji okuryazarlığına ilişkin öz 
yeterlik inançları ile fenne yönelik tutum 
inançları arasındaki ilişkiyi incelediği 
çalışmasında öz yeterlik ve tutum arasında 
pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu 
sonucuna ulaşmıştır. Đlgili literatürde 
benzer sonuçlar olduğu görülmektedir 
(Özden, Tekkaya ve Çakıroğlu, 2002; 
Kutlu ve Gökdere, 2012; Çelikkaleli ve 
Akbaş, 2007; Duban ve Gökçakan, 2012; 
Denizoğlu, 2008; Vural ve Hamurcu, 2008; 
Türkmen, 2008; Akbaş ve Çelikkaleli, 
2006; Bayraktar, 2009; Berkant ve Ekici, 
2007; Yetişir, 2007). 
 
Yapılan araştırma bazı sınırlılıklara sahip 
olmakla birlikte ilgili literatürdeki 
araştırmalar da göstermektedir ki yeterli 
fen ve teknoloji okuryazarlığı seviyesine 
sahip bireylerin fene karşı olumlu tutum ve 
öz yeterlik geliştirdiği görülmektedir. Yani 
fen ve teknoloji okuryazarlığı, öz yeterlik 
ve tutum birbirini etkilemektedir. Bu 
sebeple öğretmenlerin ve öğretmen 

adaylarının olumlu yeterliklere sahip 
olması fen bilgisi eğitimine yönelik 
derslerde performansı, başarıyı ve istendik 
davranışları arttıracaktır. Erden (2007) 
yaptığı çalışmada öğrencilerin 
öğretmenlerin öz yeterlik ve tutumlarından 
olumlu yönde etkilendiği belirtmektedir. 
Bu etki toplumda ve bireyler arasında 
fenne yönelik seviyenin ve ilginin 
arttıracağı söylenebilir. Fen ve teknoloji 
okuryazarlık seviyesi, öz yeterlik ve tutum 
inançları yüksek öğretmenlerin fen alanına, 
topluma ve yetişen nesillerin bilimsel 
olarak gelişmesine katkı sağlayacağı 
söylenebilir. 
  
Araştırma ve literatür çerçevesinde; 
- Üniversite düzeyinde öğretmen 

adaylarına öz yeterlik ve tutum inançları 
geliştirici ders içerikleri geliştirilmesi; 

- Öğretmen ve öğretmen adaylarına fen 
ve teknoloji okuryazarlığı, öz yeterlik 
ve tutum inançlarını geliştirici hizmet 
içi eğitim faaliyetleri, konferanslar, 
seminerler verilmesi, 

- Öğretmen adaylarına fenne yönelik öz 
yeterlik ve tutumlarının gelişmesi için 
uygulama yapabilecekleri alanlar 
oluşturması; 

- Anasınıfından üniversiteye tüm eğitim 
öğretim kademelerinde fen yönelik öz 
yeterlik ve tutumlarını geliştirici 
oyunlar, etkinlikler ve faaliyetler 
hazırlanması; 

- Yapılan çalışma grubundaki kişi sayısı 
arttırılarak daha tutarlı ve genel 
sonuçlar elde edilecek çalışmaların 
yapılması; önerilmektedir. 
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İLKOKUL 4. SINIF MÜZİK ÇALIŞMA KİTABI VE ÖĞRETMEN 
KILAVUZ KİTAPLARININ YARATICI DÜŞÜNME BECERİSİ 

AÇISINDAN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GÖRÜŞLERİNE 
GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ1 

Ayşen ARSLAN 

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği A.B.D.  

Özet: Müzik kişinin kendini ifade etmesini sağlayan etmenlerden biridir. Müziğin çocuklardaki gelişim aşamalarında 
önemli bir rolü olduğu araştırmacılar tarafından ortaya konmuştur. Erken çocukluk eğitiminden itibaren alınan müzik 
eğitimi çocuğun farklı alanlardaki başarısının artmasına katkıda bulunmaktadır. Bu alana hizmet eden ders araçlarından 
olan müzik ders kitaplarının da amaca hizmet eder biçimde hazırlanması gerekmektedir. Bu araştırmanın amacı, 2012- 
2013 öğretim yılında müzik eğitimi alan 4. dönem sınıf  öğretmeni adayları tarafından İlkokul 4. Sınıf Müzik Çalışma 
Kitabı ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarının yaratıcı düşünmeyi geliştirmesi açısından analiz edilerek incelenmesidir. 
Müzik çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının bağlantılı kullanımını ilerinin öğretmen adayları için ne kadar 
önemli olduğunun da ortaya konması açısından önemlidir.  Araştırma 240 sınıf öğretmen adayları ile yapılan müzik 
öğretimi dersi kapsamında uygulanmış ve sonuçlar nitel araştırma yöntemi temel alınarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Müzik Eğitimi, Müzik Ders Kitabı, Yaratıcı Düşünme 

EVALUATION OF ELEMENTARY SCHOOL 4TH GRADE MUSIC 
WORKBOOK AND TEACHERS’ GUIDE BOOKS BY THE OPINIONS 
OF THE CANDIDATES OF CLASSROOM TEACHERS’ FROM THE 

PERSPECTIVE OF ABILITY OF CREATIVE THINKING 

Abstract: Music is the one of the factors which helps the person to express himself. Research indicates that music has 
an important role in the developmental stages of the children. From the early childhood, the music education contributes 
to the increase of success in many different areas for children. That’s why the music education books which serve this 
area are needed to be capable of serving to the goals of education. The goal of this research is to analyze the 4th grade 
music workbook and teachers’ guide books from the perspective of ability of creative thinking with the candidates of 
classroom teachers. The research shows the contribution of the interrelated usage of the music workbook and teachers’ 
guide books and its importance for the future candidates of classroom teachers. The research is conducted to 240 
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candidates of classroom teachers as part of the music education class and the results are evaluated based on the 
qualitative research procedure. 

Key Words: Music Education, Mmusic Workbook, Creative Thinking 

1. GİRİŞ 

Yeni eğitim sistemine geçilen 2012 – 2013 
eğitim öğretim döneminde değişiklikler 
yapılıp sistem 4+4+4 şeklinde 
düzenlenmiştir. İlköğretim okullarına 
başlama yaşı olan 7 yaş ise 5 buçuk yaşa 
indirilerek çocukların ilkokula başlama 
yaşı öne alınmıştır. Bu nedenle çocukların 
gelişim düzeylerine uygun düzenlemelerin 
yapılması gerekmektedir.  

“Eğitimin hızla gelişip değiştiği 
günümüzde akıllı tahtaların kullanılması, 
bilginin hızla ulaşılır olması, kendini çabuk 
yenilemesi ve tüketilmesi öğrenmenin 
önemine bir kez daha dikkatimizi 
çekmektedir. “Öğrenme bir bilim olmaktan 
çok, bir sanattır ve bir çeşit gelişmedir. Bu 
gelişmede bireyin hayatının başlangıcından 
itibaren yavaş fakat sürekli olarak meydana 
gelen bir takım değişmeler vardır. 
Öğrenme, insanın çeşitli duyumlarıyla 
tepkileri arasında zihinsel bir bağlantı 
kurulması sonucu elde edilen bir üründür” 
( Telman, 1988 ). 

Erken yaşta ilkokula başlayarak ağır bir 
ders yükü altında yarışan çocukların 
gelişimleri önemlidir. İlkokullardaki ders 
programlarının ve programın 
uygulanmasını sağlayan ders kitaplarının 
çocukların gelişim düzeylerine uygun 
olarak hazırlanması gerekir. Bu nedenle 
çocukların kendilerini daha iyi ifade 
etmelerine olanak sağlayarak yaratıcı 
düşünme becerisinin geliştirilmesini 

amaçlayacak şekilde ders kitapları 
düzenlenmelidir.  

Yaratıcı düşünme becerisi öğrenciler 
tarafından var olan bir düşüncenin, ürünün, 
projenin farklı yorumlanması farklı 
ortamlarda kendi düşüncelerinin ilave 
edilerek özgün fikirlere ulaşılması ve 
bilginin farklı düşünme ve yorumlama 
yapma üzerine kurgulanmasıdır. 
“Yaratıcılık ilk kez Gordon ve 
meslektaşları tarafından endüstri 
örgütlerindeki problemlere yaratıcı 
çözümler bulmak amacıyla geliştirilmiş bir 
stratejidir” ( Açıkgöz, 2002 ). 

“Yaratıcılık bir düşünme biçimidir ve 
hayal gücü ile çok yakın ilişkisi vardır. 
Yaratıcılık tüm duygusal ve zihinsel 
etkinliklerde, her türlü çalışma ve uğraşın 
içinde vardır. Yaratıcı yeti insan yaşamının 
ve gelişiminin tüm yönlerinin temelini 
meydana getirmektedir. Son elli yıldır,  
üzerinde ciddi bilimsel çalışmalar yapılan 
yaratıcı düşünce, bireyde varlığı bilimsel 
çalışmalar yapılan yaratıcı düşünce, 
bireyde varlığı ödüllendirilen ve eksikliği 
halinde de geliştirilmesi için özel eğitim 
programları uygulanan bilişsel bir 
yetenektir” ( Aslan, 2002 ). Bu yeteneğin 
geliştirilmesi bireyin yaşama hazırlanması 
çok yönlü düşünmesi için önemlidir. 

“Bazen hayattaki problemleri çözmek için 
normal kabul edilen düşünce kalıbının 
dışına çıkmak kaçınılmaz olmaktadır. 
Birey hazır kalıplar içinde kalındığında, 



 
problemleri doğru algılayamamakta ve 
çözüm üretememektedir. Yaratıcı 
düşünebilmek için bireyin bilincinin 
baskısından ve sınırlamalarından da 
kurtulması gerekir. Birey bilinçaltı yüzeye 
çıkmasına izin verdiği oranda daha rahat 
düşünebilecek, olayları daha iyi algılayıp 
ilişkileri daha sağlıklı 
değerlendirebilecektir” ( Özden, 1997 ). 

Erken çocukluk eğitiminden itibaren alınan 
müzik eğitimi çocuğun farklı alanlardaki 
başarısının artmasına katkıda 
bulunmaktadır. Bu alana hizmet veren ders 
araçlarından olan müzik ders kitaplarının 
da amaca hizmet eder biçimde 
hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle 
ders programlarının içerikleri ve programı 
uygulama aracı olarak ders kitapları 
hazırlanma aşamasında öğrencilerin 
yaratıcı düşünme becerilerini gelişmesine 
olanak sağlayacak şekilde uzman görüşleri 
alınarak düzenlenmelidir. Okullarda eğitim 
ve öğretimin yürütülmesinde en önemli 
kaynak ders kitaplarıdır. Milli eğitimin ön 
gördüğü ders programları kapsamında 
hazırlanan tüm ders kitaplarının içeriğinin 
programa uygun olması gerekmektedir. 

      

Müzik dersini uygulamak için öğrenciler 
tarafından kullanılan müzik öğrenci 
çalışma kitabı ve öğretmen tarafından 
kullanılan öğretmen kılavuz kitabı vardır. 
Müzik ders kitabı bulunmamaktadır. “ 
Öğretmen kılavuz kitapları öğretmenin 
yaptıracağı etkinlikleri, bunların sırasını ve 
nasıl yapılacağını göstererek daha kısa 
zamanda öğrenciye rehberlik edilmesini 
kolaylaştırır. Öğretmenin öğrenciye 

kazandıracağı davranışlarda iyi bir ön 
hazırlık yapılmasını sağlar. Dersin 
işlenişinin daha planlı olmasına yardımcı 
olur” ( Kılıç, Seven, 2002 ). 

     Bu araştırma sürecinde sınıf öğretmeni 
adaylarıyla ilköğretim 4. Sınıf müzik 
çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz 
kitabındaki konular incelenerek değişik 
öğretim yöntemleriyle uygulanmıştır. 

1.1. Müzik Çalışma ve Öğretmen 
Kılavuz Kitabının İçeriği 

4. sınıf müzik çalışma kitabı on iki konu 
olarak düzenlenmiştir. Konu başlıkları ve 
öğretmen kılavuz sayıları şöyledir: 

“ 1. İstiklal Marşını Doğru Söyleyelim: 
Konu ile ilgili açıklamalar ve bir etkinlik. 

2. Sesleri Grafik ile Gösterelim: Bir 
etkinlik.  

3. Temel Müzik Yazısı ve Öğelerini 
Öğrenelim: Dört etkinlik.  

4. Sesler ve Temel Özellikleri: Dört 
etkinlik. 

5. Ritim ve Ezgi Oluşturalım: Bir etkinlik 

6. Farklı ritmik yapılar: İki etkinlik  

7. Dans edelim: Bir etkinlik  

8. Müziklerde Hız Değişiklikleri: İki 
etkinlik  

9. Müzikte Gürlük Değişiklikleri: Bir 
etkinlik 

10. Belirli Gün ve Haftalarımız: Üç 
etkinlik 



 
11. Farklı Müzik Türleri: Dört etkinlik 

12. Atatürk ve Müzik: Altı etkinlik” ( 
Yaşar, Çelik, Şendağ,2012 ). 

Ayrıca 4. sınıf öğretmen kılavuz kitabında 
27 tane şarkının notası bulunmaktadır.  

1.2. Problem: İlkokul 4. Sınıf müzik 
kitaplarındaki etkinlikler yaratıcı düşünme 
becerisini destekleyecek şekilde 
hazırlanmış mıdır?  

1.3. Amaç: Amaç 2012-2013 eğitim 
öğretim yılında müzik öğretimi dersi alan 
sınıf öğretmeni adayları tarafından ilkokul 
4. Sınıf Müzik Çalışma ve Öğretmen 
Kılavuz kitabının yaratıcı düşünme 
becerisini geliştirmesi açısından analiz 
edilerek incelenmesidir. 

Önem: 

 Çocukların yaratıcılıklarını müzik 
yoluyla geliştirme. 

 Çocukların kişilik ve özgüven 
gelişimlerine müzik yoluyla 
katkıda bulunma. 

 Müzik çalışma ve öğretmen 
kılavuz kitaplarının çocuğunun 
yaratıcılığını geliştirmesindeki 
önemine dikkat çekme. 
 

1.4. Sayıltılar: Araştırmada sınıf 
öğretmeni adaylarına müzik kitaplarının 
yaratıcı düşünme becerisinin yeterliliğinin 
ortaya konmasına olanak sağlayacak 
düzeyde sorular yöneltildiği kabul edildi. 
Öğretmen adayları anketteki sorulara 
samimi cevap vermişlerdir. 

1.5. Sınırlılıklar: Araştırma 2012-2013 
eğitim öğretim döneminde müzik öğretimi 
dersi almış öğretmen adaylarına 
uygulanmıştır.  

1.6. Yöntem 

Araştırma Modeli:Bu araştırma tarama 
modeli kullanılarak yapılmıştır. Nitel veri 
analizi çalışmasıdır. 

Çalışma Grubu: Araştırma evrenini 
Marmara Üniversitesi, Sınıf Öğretmenliği 
Ana Bilim Dalı öğrencileri 
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklerinde 
ise 4. dönemde öğrenim gören 185 
öğretmen adayı yer almaktadır. 

Veri Toplama Aracı:Araştırmanın verileri 
anket şeklinde yapılmıştır. 

Verilerin Analizi:Verilerin analizinde 
frekans ve yüzde dökümleri alınmıştır. 

Bulgular ve Yorum 

Tablo 
2. SONUÇLAR 

  Kesinlikle 
Katılıyor
um 

Katılıyor
um 

Kısmen 
Katılıyor
um 

Katılmıyoru
m 

Fikrim 
Yok 

1. Kitabımızı Frekans 21 102 44 8 10 



 
tanıyalım sayfası 
kitap kullanımı 
açısından doğru 
tasarlanmıştır. 
 

Oran 11.4 55 23.8 4.3 5.4 

2. Çalışma kitabının 
içindeki notalar 
düzenli ve sistematik 
bir şekilde 
sıralanmıştır.   
 

Frekans 26 115 30 4 10 
Oran 14.1 62.2 16.2 2.2 5.4 

3. İstiklal marşının 
doğru söylenmesi için 
çalışma ve öğretmen 
kılavuz kitabındaki 
etkinlikler doğru 
sıralanmıştır.  
 

Frekans 37 80 46 6 16 
Oran 20 43.2 24.9 3.2 8.6 

4.  “Sesleri Grafikle 
Gösterelim” konusu 
yaratıcı düşünme 
becerisi konusundan 
uygun etkinlikler 
içermektedir. 
 

Frekans 20 69 59 16 21 
Oran 10.8 37.3 31.9 8.6 4.4 

5. “Temel Müzik 
Yazısı ve Öğelerini 
Öğrenelim” konusu 
yaratıcı düşünme 
açısından uygun 
etkinlikler 
içermektedir. 
 

Frekans 22 59 62 19 23 
Oran 11.9 31.9 33.5 10.3 12.4 

6. “Sesler ve Temel 
Özellikleri” 
konusundaki 
etkinlikler yaratıcı 
düşünme becerisini 
geliştirme açısından 
uygundur. 

Frekans 27 81 49 16 12 
Oran 14.6 43.8 26.5 8.6 6.5 



 
 
7. “Ritim ve Ezgi 
Oluşturalım” konusu 
yaratıcı düşünme 
becerisi geliştirme 
açısından uygun 
etkinlikler 
içermektedir. 
 

Frekans 46 63 48 18 10 
Oran 24.9 34.1 25.9 9.7 5.4 

8. “Farklı Ritmik 
Yapılar” konusu 
yaratıcı düşünme 
becerisi geliştirme 
açısından uygun 
etkinlikler 
içermektedir. 
 

Frekans 35 70 55 15 10 
Oran 18.9 37.8 29.7 8.1 5.4 

9. “Dans Edelim” 
konusu yaratıcı 
düşünme becerisi 
geliştirme açısından 
uygun etkinlikler 
içermektedir. 
 

Frekans 27 69 59 11 19 
Oran 14.6 37.3 31.9 5.9 10.3 

10. “Müziklerde Hız 
Değişiklikleri” 
konusu yaratıcı 
düşünme becerisi 
geliştirme açısından 
uygun etkinlikler 
içermektedir. 
 

Frekans 23 81 49 24 8 
Oran 12.4 43.8 26.5 13 4.3 

11.“Müzikte Gürlük 
Değişiklikleri” 
konusu yaratıcı 
düşünme becerisi 
geliştirme açısından 
uygun etkinlikler 
içermektedir. 
 

Frekans 34 61 56 22 12 
Oran 18.4 33 30.3 11.5 6.5 



 
12.“Belirli Gün ve 
Haftalarımız” konusu 
yaratıcı düşünme 
becerisi geliştirme 
açısından uygun 
etkinlikler 
içermektedir. 
 

Frekans 26 77 49 20 13 
Oran 14.1 41.6 26.5 10.8 7 

13. “Farklı Müzik 
Türleri” konusu 
yaratıcı düşünme 
becerisi geliştirme 
açısından uygun 
etkinlikler 
içermektedir. 
 

Frekans 23 81 54 15 12 
Oran 12.4 43.8 29.2 8.1 6.5 

14. “Atatürk ve 
Müzik” konusu 
yaratıcı düşünme 
becerisi geliştirme 
açısından uygun 
etkinlikler 
içermektedir. 
 

Frekans 26 75 53 18 13 
Oran 14.1 40.5 28.6 9.7 7 

15. Öğrenci çalışma 
kıtabındaki konular ve 
etkinlikler Öğretmen 
Klavuz kitabındaki 
etkinliklerle birbirini 
kapsayarak 
destekleyecek şekilde 
düzenlenmiştir. 
 

Frekans 37 71 53 18 13 
Oran 20 38.4 25.4 5.4 10.8 

16. Öğrenci Çalışma 
Kitabındaki şarkılar 
çocukların yaş 
seviyesi göz önüne 
alınarak seçilmiştir. 
 

Frekans 52 75 33 15 10 
Oran 28.1 40.5 17.8 8.1 5.4 

17. Öğrenci Çalışma Frekans 36 74 57 12 6 



 

Ölçeğe verilen cevaplar aşağıdaki şekildedir. 

1. Kitabımızı tanıyalım sayfası kitap kullanımı 
açısından doğru tasarlanmıştır sorusuna 185 
kişiden 102’si katılıyorum olarak cevap 
vermiştir. 

2. Çalışma kitabının içindeki notalar düzenli 
ve sistematik şekilde sıralanmıştır sorusuna 
26 kişi kesinlikle katılıyorum. 115 kişi 
katılıyorum. 10 kişi soruya fikrim yok 
olarak cevap vermiştir. 

3. “İstiklal Marşı’nın Doğru Söylenmesi” için 
çalışma kitabı öğretmen kılavuz kitabında ki 
etkinlikler doğru sıralanmıştır sorusuna 80 
kişi katılıyorum. 46 kişi kısmen katılıyorum 
olarak cevap vermiştir ancak 16 kişi fikrim 
yok demiştir. 

4. “Sesleri Grafikle Gösterelim” konusu 
yaratıcı düşünme becerisi açısından uygun 
etkinlikler içermektedir sorusuna 69 kişi 
katılıyorum, 59 kişi ise kısmen katılıyorum 
olarak cevap vermiştir. 

5. “Temel Müzik Yazısı ve Öğelerini 
Öğrenelim” konusu yaratıcı düşünme 

becerisi açısından uygun etkinlikler 
içermektedir sorusuna 59 kişi katılıyorum, 
62 kişi kısmen katılıyorum, 19 kişi 
katılmıyorum, 23 ise fikrim yok olarak 
cevap vermiştir. 

6. “Sesler ve Temel Özellikleri” konusundaki 
etkinlikler yaratıcı düşünme becerisini 
geliştirme açısından uygundur sorusuna 27 
kişi kesinlikle katılıyorum, 81 kişi 
katılıyorum, 49 kişi kısmen katılıyorum,  16 
kişi ise katılmıyorum olarak soruyu 
cevaplamıştır. 

7. “Ritim ve Ezgi Oluşturalım” konusu yaratıcı 
düşünme becerisi geliştirme açısından 
uygun etkinlikler içermektedir sorusuna 63 
kişi katılıyorum, 18 kişi ise katılmıyorum 
olarak cevap vermiştir. 

8. “Farklı Ritmik Yapılar” konusu yaratıcı 
düşünme becerisi geliştirme açısından 
uygun etkinlikler içermektedir sorusuna 70 
kişi katılıyorum, 55 kişi kısmen katılıyorum 
olarak cevap vermiştir. 15 kişi ise 
katılmadığını ifade etmiştir. 

Kıtabındaki müzik 
konuları öğrencilerin 
müziği rahatça 
algılayıp 
uygulayabileceği 
şekilde 
düzenlenmiştir. 

Oran 19.5 40 30.8 6.5 3.2 

 
18. Öğrenci Çalışma 
Kitabı ve Öğrettmen 
Kılavuz Kitabı sınıf 
öğretmenlerinin 
rahatça kullanıp 
uygulama yapacağı 
şekilde 
düzenlenmiştir. 

Frekans 34 84 44 9 14 
Oran 18.4 45.4 23.8 4.9 7.6 



 
9. “Dans Edelim” konusu yaratıcı düşünme 

becerisi geliştirme açısından uygun 
etkinlikler içermektedir sorusuna 69 kişi 
katılıyorum, 59 kişi kısmen katılıyorum, 19 
kişi ise fikrim yok olarak cevap vermiştir. 

10. “Müziklerde Hız Değişiklikleri” konusu 
yaratıcı düşünme becerisi geliştirme 
açısından uygun etkinlikler içermektedir 
sorusuna 81 kişi katılıyorum, 23 kişi 
kesinlikle katılıyorum, olarak cevap 
vermiştir. Toplamda 32 kişi ise 
katılmıyorum ve fikrim yok olarak 
düşüncelerini belirtmişlerdir. 

11. “Müzikte Gürlük Değişiklikleri” konusu 
yaratıcı düşünme becerisi geliştirme 
açısından uygun etkinlikler içermektedir 
sorusuna 34 kişi kesinlikle katılıyorum, 61 
kişi katılıyorum, 56 kişi kısmen katılıyorum 
olarak cevap vermiştir. Katılmıyorum diyen 
22 kişi, fikrim yok diyen ise 12 kişidir. 

12. “Belirli Gün ve Haftalarımız” konusu 
yaratıcı düşünme becerisi geliştirme 
açısından uygun etkinlikler içermektedir 
sorusuna 77 kişi katılıyorum, 20 kişi 
katılmıyorum olarak cevaplamıştır. 

13. “Farklı Müzik Türleri” konusu yaratıcı 
düşünme becerisi geliştirme açısından 
uygun etkinlikler içermektedir sorusuna 81 
kişi katılıyorum, 54 kişi kısmen katılıyorum, 
15 kişi ise katılmıyorum olarak cevap 
vermiştir. 

14. “Atatürk ve Müzik” konusu yaratıcı 
düşünme becerisi geliştirme açısından 
uygun etkinlikler içermektedir sorusuna 75 
kişi katılıyorum, 53 kişi kısmen katılıyorum, 
26 kişi kesinlikle katılıyorum demiştir. 
Soruya 18 kişi katılmıyorum, 13 kişi ise 
fikrim yok olarak cevap vermiştir. 

15. Öğrenci çalışma kitabındaki konular ve 
etkinlikler öğretmen kılavuz kitabındaki 
etkinliklerle birbirini kapsayarak 
destekleyecek şekilde düzenlenmiştir 
sorusuna 

37 kişi kesinlikle katılıyorum, 71 kişi 
katılıyorum, 47 kişi kısmen katılıyorum 
olarak cevaplamıştır. 10 kişi katılmıyorum 
fikrim yok olarak düşüncelerini ifade 
etmiştir. 

16. Öğrenci çalışma kitabındaki şarkılar 
çocukların yaş seviyesi göz önüne alınarak 
seçilmiştir sorusuna 32 kişi kesinlikle 
katılıyorum, 75 kişi katılıyorum, 33 kişi 
kısmen katılıyorum, 15 kişi katılmıyorum, 
10 kişi ise fikrim yok olarak görüşlerini 
bildirmişlerdir. 

17. Öğrenci çalışma kitabındaki müzik konuları 
öğrencilerin müziği rahatça algılayıp 
uygulayabileceği şekilde düzenlenmiştir 
sorusuna 36 kişi kesinlikle katılıyorum, 74 
kişi katılıyorum, 57 kişi kısmen katılıyorum, 
12 kişi katılmıyorum, 6 kişi ise bu konuda 
fikrim olarak cevap vermiştir. 

18. Öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz 
kitabı sınıf öğretmenlerinin rahatça kullanıp 
uygulama yapabileceği şekilde 
düzenlenmiştir sorusuna 34 kişi kesinlikle 
katılıyorum, 84 kişi katılıyorum, 44 kişi 
kısmen katılıyorum, 9 kişi katılmıyorum, 14 
kişi fikrim yok olarak cevap vermiştir ( 
Yaşar, Çelik, Şendağ, 2012). 
Ölçeğe verilen cevaplar dışında sınıf 
öğretmeni adayları müzik çalışma kitabında 
ki konuların uygulanmasında kılavuz kitapta 
olan etkinliklerin sayılarının daha fazla 
olması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca 
yapısalcı eğitimin özelliklerini uygulama 
alışkanlığı olmayan sınıf öğretmenlerinin 
müzik kitaplarındaki etkinlikleri uygulama 
aşamasında zorluk yaşayabilecekleri 
görüşündedirler. 
        Araştırmadaki sorulara sınıf öğretmeni 
adaylarının verdiği cevaplar incelendiğinde 
genel olarak müzik çalışma kitabı ve 
öğretmen kılavuz kitabının yaratıcı düşünme 
becerisini geliştirecek şekilde düzenlenmiş 
olduğu görüşüne daha fazla oranda cevap 



 
verilmiştir. Bunun nedeninin yapısalcı 
eğitimin sınıf öğretmenliği bölümü içindeki 
ders programlarında uygulanması olduğu 
düşüncesindeyim. Müzik öğretimi dersinin 
uygulanması aşamasında öğrencilerimle 
sadece öğretmen kılavuz kitabına bağlı 
kalmadan farklı müziköğretim 
yöntemlerinin uygulandığı 
etkinliklerderslerde kullanılmıştır. 
        Araştırmada sınıf öğretmeni adaylarına 
yöneltilen öğrenci çalışma kitabındaki 
şarkılar çocukların yaş seviyesi göz önüne 
alınarak seçilmiştir ve öğrenci çalışma 
kitabındaki müzik konuları öğrencilerin 
müziği rahatça algılayıp uygulayabileceği 
şekilde düzenlenmiştir sorularına 
çoğunlukla katılıyorum olarak cevap 
verilmiştir. 2012-2013 öğretim yılında 4. 
Sınıf öğrencileri ilkokula başlama yaşı 7 
olduğu dönem içinde 1. sınıfa 
başlamışlardır. 4. sınıfta yaşları 10’dur. 
Oysaki bu dönemdeki okula başlama yaşı 
isteğe bağlı olarak 5 zorunlu olarak ise 5 
buçuktur.  Öğrenciler 4. Sınıfa geldiklerinde 
9 yaşında olacaklardır.  Bu nedenle müzik 
kitaplarındaki şarkıların ve konuların tekrar 
gözden geçirilerek yaş seviyesine uygunluğu 
sağlanmalıdır.  
 
3. SONUÇ VE ÖNERİLER 
Araştırmanın sonucunda sınıf öğretmeni 
adayları müzik çalışma kitabı ve öğretmen 
kılavuz kitabındaki konuların çoğunlukla 
yaratıcı düşünme becerisini geliştirdiği 
görüşündedir. Ancak okula başlama yaşının 
değişmesi nedeniyle müzik dersi aracı olan 
kitapların tekrar düzenlenmesi 
gerekmektedir. Kitapların içeriğindeki 
kulaktan şarkı öğretimi, tartım çalışmaları, 
ezgi oluşturma konuları eğitici ve yaratıcı 
oyunlarla desteklenmelidir. Şarkı seçiminde 
çocukların hareketlerle canlandıracağı, dans 
edeceği melodik yapısı basit ve kalıcı olan 

şarkılara yer verilmelidir. Öğrenciler 
bildikleri ezgilere farklı sözler yazarak 
etkinlik oluşturabilir. Bu çalışmalarla 
disiplinler arası konularda eğitici sözler 
oluşturulup kullanılarak müzik dersi ile 
farklı disiplinlerdeki konuların birlikte 
öğrenilmesi kolaylaştırılır. 

Sınıf öğretmenlerinin müzik derslerini çocuktaki 
yaratıcı düşünme becerisini geliştirme yönünde 
düzenlemeleri için farklı müzik öğretim yöntemleri 
konusunda araştırmalar yaparak derse katmaları 
gerekir. Bununla birlikte öğretmen müzik dersinin 
çocuğun gelişimine katkısının önemini velilerle 
paylaşarak onların bilinçlenmesini sağlamalıdır.  
Müzik dersi çalışma ortamları ve şartlarının uygun 
duruma getirilmesi ve öğrencinin desteklenmesi 
konusunda velilerle iş birliği yapması gerekir. 

Müzik dersi öğrencilerin kendilerini daha iyi ifade 
etmelerini sağlayan bir yapıya sahiptir. Bu 
nedenlesınıf öğretmenlerinin ve müzik 
öğretmenlerinin bu dersin yetenek dersi olarak 
algılanması ve zorlaştırılması yerine zevk eğitimi 
yönünün ortaya çıkarılmasını sağlayacak şekilde 
etkinliklerle uygulanmasını sağlamalıdırlar.  
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KADINA TAHAKKÜM YA DA ERİL USUN TAVIRLARI 

 

 Şevki IŞIKLI 

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü 
 

Özet: Bu metinde; kadın ve erkeklerin farklı düşünme biçimlerine sahip oldukları; genelde 
düşünmenin, özel ise felsefi düşünmenin erkeklere mahsus bir etkinlik olduğu; kadını ikincil, ardıl 
ve ek gibi gören eşitsizlikçi terminoloji ve kurumların kadına tahakküm ve şiddete yol açtığını; 
yeryüzünde gerçek bir cinsiyet barışının sağlanabilmesi için -tümü eril usun (yani erkek aklının) 
ürünü olan felsefe, din, siyaset, hukuk ve adalet gibi sosyal kurumların- epistemolojik ve ontolojik 
unsurlarının tespit edilerek cinsiyetçi unsurlar içermeden yeniden kurulması gerektiği biçimindeki 
feminist argüman tartışılmaktadır. Metinde, eril usun kadına tahakküm mekanizmasını nasıl inşa 
ettiğine dair aranan yanıtta ağırlıklı olarak kadın yazarlardan alınmış metinler üzerinde, 
postmodern bir yaklaşımla felsefi çözümlemeler yapılmıştır. Tartışma; yaratılış miti, erkek 
filozoflar, modern bilim, bilimsel yöntem, ikili karşıtlıklar, kadının nesneliliği, annelik, 
doğurganlık, aile, kamusal alan, özel alan, üretim, tüketim ve şiddet gibi kavramlar etrafından 
sürdürülmüştür.     
 

Anahtar Kelimeler: Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet Eşitliği, Kadın, Eril Us (Erkek Aklı), Dişil Us 
(Dişil Us) 

 

THE DOMINATION OF WOMEN OR ATTITUDES OF MİND OF MAN 
Abstract: In this text, it is analyzed the feminist argument claims that man and women have a 
different ways of thinking; in generally thinking is mental activity which belongs to man, 
especially philosophical thinking; the non-equalitative terminologies and the constitutions that 
account the women as a supplement and consequent and derivative which lead to dominate women 
and to violence; through the describing the ontological and epistemological element of social 
constitution like philosophy, religion, politics, law and justice that is all production of mind of man 
it is necessity to reconstruct all of them without any sort of gender element as to achieve a real 
peace of genders in earth. In the text, it is looking for an answer the question that how do mind of 
man construct the mechanism dominate the woman, so as to do this it is analyzed that some kind 
of text its writer is woman rather than man’s text. The subject is maintaining via concepts like 
myth of creation, male philosophers, modern science, scientific method, binary contradictions, 
objectiveness of woman, maternity, fertility, family, public space, private space, production, 
consumption and violence and so on. 

   

Key words: Gender, Gender Equality, Woman, Feminism,  Mind of Woman, Mind of Man
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1. GİRİŞ 
Bugün kadın sorunu, kadınların sorunu 
olmaktan çıkmış, erkeğin ve insanlığın 
sorunu haline gelmiştir. Kadın sorunu, 
kadının şiddet görmesinden, öteki haline 
getirilmesinden, kurumlarda sayısal olarak 
yetersiz istihdamdan, yasa önünde 
eşitlikten çok daha farklı boyutlar 
içermektedir. Eril düşünme biçimi 
bunlardan biridir. Bu makalede kadın 
sorunu, eril düşünme biçimi açısından ele 
alınmaktadır.  

Amaç: Cinsiyet farklılığının farklı 
düşünme biçimlerine, örneğin eril 
uslamlama veya dişil uslamlamaya yol 
açtığını, farklı düşünme biçimlerinin ise 
farklı tutumlar ve farklı toplumsal 
kurumlar inşa ettiğine dair feminist 
argümanı serimlemek, onu desteklemek, 
böylece postmodern zamanlarda kadın 
sorununa fundamental bir çözüm 
önermektedir. 

Kapsam: Eril usun dişil usu baskı altına 
alan tavırları mantık, bilgi, bilim, varlık, 
din, aile ve hukukla sınırlandırılmıştır. Bu 
alanlardaki örnekler çözümlenmiştir.  

Yöntem: Literatür taraması yapılmış, 
genelde yazarı kadın olan metinler tercih 
edilmiş, elde edilen veriler felsefi ve yapı-
sökümcü bir teknikle çözümlenmiştir.   

Araştırma Problemi: Araştırmayı, şu 
esaslı sorun yönlendirmektedir: Eril us, 
dişil usu baskı altına alan mekanizmayı 
(felsefi, dini, siyasi vb.) nasıl inşa etti, nasıl 
sürdürüyor, her zaman sürdürebilecek mi? 

Yani eril usun tahakkümünden 
kurtulmanın bir yolu var mı?  

Kurumsal Çerçeve ve Kısıtlar: Araştırma 
metni, iki değerli klasik mantık, karşıtlıklar 
epistemolojisi, tümevarımcı bilimsel 
yöntem ve düalist ontolojiye temellenen 
klasik ve modern düşünme tarzının, 
genelde cinsiyet, özelde ise erkek aklı 
açısından eleştirisini sunmaktadır. Buna 
göre eril us, hem klasik hem de modern 
dönemdeki büyük toplumsal yıkımlardan 
birinci derecede sorumlu tutulmalıdır.   

2. CİNSİYET TANIMININ METO-
NİMİK KATMANLARI 

a) Yapıyı Kuran Tanımlar 
Cinsiyetin ilk, en genel ve çoğu zaman tek 
sanılan tanımı, birçok sayıltı barındır ki o 
da şöyledir: 

“Cinsiyet, insanın kadın veya erkek olma 
durumudur” (Ataman, 2009: 40).  

Cinsiyetin bu ilk ayrımı ve temel tamımı, 
ayrımlara ve yol açtığı büyük sistem 
dönüşümlerine duyarlı olmayanların, 
geleneksel düşünceden beslenip geleneksel 
düşünmenin ve alışkanlığın rahatlığında 
ikamet edenlerin kolayca onaylayabileceği 
hatta çoktan onayladığı bir tanımdır. Bu 
tanım, bu açıdan tamdır; eksik veya fazlası 
yoktur. Tespit edilen farklı durumlar ise 
düzeltilmesi gereken aykırılık veya bir 
sapmadır; bu yüzden ötelenir ve törpü-
lenirler. 

Cinsiyetin geleneksel tanımı, klasik 
mantıksal uslamlamayla temellendirildiği, 
örf, adet ve uygulamalar tarafından 
kurumsallaştırıldığı, kurumlar tarafından 
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güçlendirilip hâkimiyetinin tesis edildiği, 
hukuk tarafından muhafaza edildiği 
dikkate alındığında her ayrım, bir kuvvetli 
ayrımcı uygulamanın imkânını hazırlar 
hatta ayrımcılığı edimselleştirir. Klasik 
mantığın mantık değişmezlerinden ilk 
ikisinin “ve” ile “veya” değişmezlerinin 
eleştirel olmayan, postmodern olmayan bir 
kullanışı burada gözlenir:  
Kadın veya erkek olmak… 

Durum, informatif olduğu kadar 
normatiftir de. Zahiri bir seçeneklilik söz 
konusudur. Kadın veya erkek olmak 
yüklemindeki “veya” değişmezi, onayını 
dirimbilimden almış görünür fakat din, 
hukuk ve örf ile teyit edilmiş, desteklenmiş 
ve korumaya alınmış bir yüklemdir. Klasik 
cinsiyet tanımı, ayrıca bir tasarım yahut 
tasvir olmadığından, deneyimin sabitlediği 
ve sayıların kaydettiği bir olgu olarak 
gündeme çoktan girmiş olsa da “veya” 
ayrımını ve koşulunu ihlal eden 
dirimbilimsel bir vakıa, acil terapi, tedavi, 
işlem (cerrahi operasyon), telkin, tenkit, 
tehdit, tecrit ve tanzimi davet eden bir 
anomali, sapma, sapkınlık olarak 
değerlendirilir. Tanım, “ağyarını mani, 
efradını cami” bir tanımdır ve klasik 
koşullarını taşır. 
Cinsiyetin başka tanımları da yapılabilir ve 
yapılmıştır. Tanımlama ve yeniden 
tanımlama için yeterince zaman yok. 
Yapılmış tanımlar ya klasik ya da 
neoklasikler. Değişimin teknolojik gelişme 
treni peşine takıldığından beri tanımlar, 
sürekli “yeniden” yapılıyor. Her seferinde 
tanım genişliyor ve gittikçe rafine 

anlamına kavuşuyor. Yeniden tanımlama, 
zamana bağlı artan işlevleri içerdiği için 
art zamanlı (diachronical), tanımın 
yapılma zamanının içinde bulunduğu 
toplum ve kültüre dolayımlı olduğu için eş 
zamanlı (synchronical) kategorilerinde 
gerçekleşir.   Cinsiyetin kültüre ve topluma 
duyarsızlığının imkânsızlığını işaret eden 
ve ona dayan bu ikinci tanım şöyledir: 
“Cinsiyet, toplumsal ve kültürel olarak 
yapılandırılmış erkeksellik ve kadınsallık 
kategorileridir” (Ataman, 2009: 41). 

Herkesin üzerinde ittifak edebileceği kadın 
olma (kadınlık) yahut erkek olmayı 
(erkeklik) tanımlamanın işlevsizliği, bir 
bollukta mevcut tanımların çözümlenişinin 
bereketi yüzünden de fark edilir.  Kadınlık 
veya erkeklik dışındaki cinsiyetlere 
(LGBT) yönelik egemenin tutum, eylem ve 
söylemlerinin yasa dışı olduğuna karar 
verilmesi gerekir. Feminizm denilen dişil 
us ile cinsiyet kavramlarının birlikte 
mevcudiyeti açıklanmaktadır. Gerçekte 
dişil us, cinsiyete temellendiğinden 
cinsiyet ile feminizm arasında şöyle bir 
ilişki söz konusudur:  

“Feminizm daha çok kadını vurgulayan bir 
kavramken cinsiyet hem erkek hem de 
kadın kimliklerinin karmaşık toplumsal 
yapılanması anlamında kullanılır. Bazı 
feministler gender (siyasi) anlamındaki 
cinsiyeti, sex (biyolojik) anlamındaki 
cinsiyetten ayırmaktadırlar” (Ataman, 
2009: 41).  

Cinsiyetin toplumsal cinsiyet (gender) ve 
biyolojik cinsiyet (sex) olarak ayrımı, 
kadın hakları ajandasında oldukça yenidir. 
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Feminist hareketin 1960’lardan itibaren hız 
kazanması ve yaygınlaşmasıyla birlikte 
kadın üzerindeki toplumsal yaptırıma daha 
güçlü vurgu yapmak için üretildiği 
görülmektedir. Belli bir cinsiyetle doğan 
birey, toplumun kültürel unsurlarıyla 
(nesneler ve değer yargıları) büyür ve 
büyüme esnasında cinsiyeti, toplumsal bir 
karakter kazanır. Yoksa yeni doğan 
çocuğun cinsiyeti, toplumsal cinsiyet 
değildir.  
Toplumsal cinsiyet, eşitliğe değil, 
eşitsizliklere gönderme yapan dolaysız bir 
göstergedir. Psikolojik, fizyolojik veya 
biyolojik değil, psiko-sosyal, kültürel, 
pedagojik ve antropolojik durumları refere 
eder. Cinsiyet rolleri, bu yüzden biyolojik 
farklılıklara göre değil, kültürel unsurlara 
göre şekillenir.  
Eşitsizlik meselesinde, biyolojik farkların 
yol açtığı farklı cinsiyet rolleri, zaten 
tartışma konusu yapıl-mamaktadır. 
Tartışmaya yol açan, eril usun (mind of 
man) doğayı aşması, kültüre bulaşmış, 
kültürlenmiş eril usun dişiyi tasvir etmeye 
girişmesi, bunda da başarılı olmasıdır. Eril 
us, kadını olduğu gibi olması gerektiği 
gibi, yani belli yönde tanımlar:   

“[K]adın doğası gereği güçsüz, bağımlı, 
edilgen ve itaatkâr gösterilmektedir” 
(Çimen, 2011: 48). 
Doğal olarak zayıflık, can alıcı bir 
çelişkidir. Eğer eril usun iddia ettiği gibi 
kadın, doğal olarak zayıf olsaydı, doğal 
süreçlerde yok olup giderdi. Onu, bugüne 
ileten erkeğin güçlü kolları olamaz. 
Kadınların, erkeksiz kaldıklarında en az 

erkekler kadar yaşama tutunduklarına dair 
sayısız olay tespit edilmiş durumdadır.  

Güç; odun kırmak, bina inşa etmek, kanal 
açmak, toprağı çevirmek, hayvanları 
otlatmak veya boğazlamak ise kadının 
zayıf olduğuna bizi kim inandırabilir. 
Şimdi, bu tür işlerin erkekler tarafından 
yapılmakta oluşu, inşa edilmiş bir 
geleneğin yeniden üretilmesinden öte bir 
şey olmamalıdır. Kadınların, edilgen ve 
itaatkâr oldukları ise bir ideali yansıtır, 
olanı değil. Kadının geleneksel değerler 
tarafından tasvir edilişi, ancak geleneksel 
anlayışın yapıbozumuyla mümkün 
olduğuna dair genel kabul görmüş bir 
tespit söz konusudur. 

Kadının epistemolojik ve ontolojik 
durumunun da kadın emeğiyle veya 
emeğin erkek tarafından sömürülmesiyle 
ilgili zamansal bir sorun olmadığı konusu 
yeterli ilgiyi henüz görmüş değildir. 
Örneğin kadın, feminizmin sık ve yoğun 
eleştirilerine maruz kalan kapitalizmin 
alternatifi olmayan ve onun yol açtığı 
sorunların çözümüne talip olan sosyalist 
sistemde bile emek, beden, üreme ve 
cinsellik bağlamına aktarılarak eril usun 
kontrolü altında tutulmaya çalışılmıştır. 
Cinsiyet, eril usun belirlenimine sosyalist 
sistemde de açık tutulmuştur. Rusya 
pratiğiyle ilgili şu tespit önemlidir:   
“Önce eşcinsellik yasaklanır ve ceza 
kapsamına alınır. 1936 yılında çıkarılan 
‘Anne ve Çocuğun Savunulması’ kararna-
mesiyle kadınların devrim ertesinde aile 
hukukunda elde ettikleri bütün kazanımlar 
geri alınır. Kürtaj yasaklanır. Zina ve 
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gayri meşru çocuklar gibi kavramlar 
yeniden kullanılmaya başlanır. Boşanma 
neredeyse imkânsız denecek kadar 
zorlaştırılır” (Osman, 2009: 19). 

Sınıf ayrımları ve her türlü ayrımın ortadan 
kaldırılması idealinin edimselleşme 
sürecine eşlik eden en önemli kayıp, 
kadının ilk yirmi yıl içinde bütün yasal 
kazanımlarını kaybetmiş olmasıdır: 
Anlaşılır fakat öngörülmemiş bir sonuçtur 
bu. Zira Marksizm, cinsiyeti eşitlikçi 
düzeyde içeren bir örgütlenme, cinsiyeti 
açıklayan bir yaklaşım sunmaz ve bu 
yüzden de her yeni “sistem”de kadın 
bedeninin denetimi, eril iktidarın dil, 
cinsellik, din, ideoloji ve diğer değerler 
tarafından sürdürülür. Değil mi ki sistemci 
olan eril ustur.  

 
b) İndirgemeci Tutumlar ve Öteki 
Cinsiyetler 
Cinsiyet tanımındaki ana bileşeni tikel 
evetleme (veya) olan meşhur ve sözde 
meşru tanım, tam olmayabilir. Klasik 
tanımların, cinsiyeti tanımlarken 
indirgemeci bir yaklaşımla başka birçok 
unsuru dışlar. Örneğin Lezbiyen, Gay, 
Biseksüel ve Transseksüel (LGBT) 
cinsiyetlerini. 
Klasik tanım, insanları “dişi ya da er” 
kategorisine, bu iki kategoriden birine 
dâhil olmaya zorlar. Yalnızca iki cinsiyeti 
tasvir eden heteroseksüel tanımların 
kategorik sınırlılıkları, salt epistemolojik 
olmadığı gibi kesinlikle ontolojik de 
değillerdir. Onlar daha çok kültüreldir, 

doğada olmayan, doğaya sonradan ilave 
edilmiş, ek yapılmış, başka bir ifadeyle 
sonradan inşa edilmiş zaman zaman ciddi 
tehlikeler yaratan bir tabu ve külttür.1  

“Heteroseksizm, sadece “eşcinsellerin 
dışarıda tutulduğu bir toplum modeli 
yaratılması”yla sınırlandırılamayacak 
kadar tehlikeli bir işleve sahip” (Özsoy, 
2012: 8). 
Örneğin örgütlenme hak ve özgürlüğü, 
cinsiyet söz konusu olduğunda aynı 
sosyolojik ve hukuki düzeyde 
savunulamamaktadır. Lezbiyen, gey, 
biseksüel, travesti ve transseksüelleri 
temsil eden LGBT dernekleri, hak ve 
özgürlükler idealinin şaheseri insan hakları 
evrensel bildirgesinin genel ruhuna ve 
özellikle teşvik etme ve yayınlaştırmayla 
ilgili maddelerinin yönelimine muhalif 
olarak eril usun yol açtığı heteronormatif 
hukukun tehdidi altındadır. Tehdit, tehdit 
olarak kalmamakta, LGBT dernekleri söz 
konusu olduğunda istatistiksel bir 
zorunlulukla gerçekleşmektedir.  

Dernekleşme hak ve özgürlüğünü koruyan 
hukukun aşması gereken en bariz çelişkiyle 
karşı karşıyayız: Hak ve özgürlüğü 
yayınlaştırmama. Eril düzenin devamını 
sağlayan heteroseksüel cinsiyet ve onu 
besleyen, büyüten, koruyan ve güçlendiren 
heteronormatif tüze, bir özgürlüğün teşvik 
edilmemesi ve yaygınlaştırılmaması şartıy-
la dernekleşmesine, sosyolojik anlamda 
kurumsallaşmasına izin vermektedir: 
                                                             
1 LGBT’nin ötekileştirilmesi, tabunun icadıyla 
yakından ilgilidir. Burada tabu, yalnızca ensest 
değil, homodur da.   
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“[E]şcinsellerin çoğu, yaşadıkları ihlalleri 
-açık edilme ya da ayrımcılığa uğrayacağı 
kaygısı ve sürecin mutlaka aleyhine 
sonuçlanacağı inancıyla - zaten yargıya 
taşımamaktadır. Bu durum, yargının 
homofobik tutumunu zorlamaktan ziyade, 
beslemektedir” (Özsoy, 2012: 9). 
Eril usun harika erişimlerinden biri olan 
toplumsal sistem, tüm aygıtları ve 
imkânları ile “resmi ve zorunlu cinsel 
yönelim” olan heteroseksüelliği dayatır. 
Böyle bir baskı ortamında LGBT 
varoluşun tehdit olarak algılanması da bu 
tehdidin zayıflatılması tehlikesiyle ilgilidir. 
Üstteki alıntının sahibi uzmana göre 
eşcinselliğin reddi, bir ideoloji olarak 
tanımlanabilen ataerkilliğin kültürel ve 
siyasi örgütlenişinin bir biçimiyle yakından 
ilişkilidir.  
LGBT türü dernekler, henüz dernek 
kurulmadan derneğin lezbiyen, gey, 
biseksüel, travesti ve transseksüelliği 
özendirme, teşvik etme ve bu cinsel 
yönelimlerin yaygınlaştırması yönünde 
faaliyetlerde bulunması durumunda, eril 
kültür ve heteroseksüel yargı işbirliğinde 
suçlanma ve feshinin istenebileceği 
endişesi ve korkusunu taşıdıklarından 
henüz kurulma aşamasındayken 
dernekleşme düşüncesi akim kalmaya 
mahkûm edilmektedir. Eril usun 
alternatifinin üretecek usların yaşama ve 
güçlenme fırsatları sistem tarafından onlara 
tanınmamaktadır: 

“Aslında bu teşvik /özendirme paranoyası 
bile önyargının boyutlarını ortaya 
koymaktadır. Heteronormatif mevzuatımız, 

bu haliyle çoğulcu olmaktan hayli uzak, 
uygulamamız ise onun bile gerisindedir” 
(Özsoy, 2012: 10). 
Heteroseksizm ataerkil aile yapısıyla 
ilişkisi açıklığa kavuşturulmalıdır. Ev içi 
emeğe ekonomik değer biçilmemesi, eril 
usun egemen kıldığı bir durumdur. Özel 
alan – kamusal alan ayrımı, kadının değeri 
ve konumu için hayati bir belirleyiciliğe 
sahiptir. Ekonomik ve siyasi değeri 
bulunan ev dışı ya da kamusal alan, 
kadının ev içine hapsedilmesiyle kadından 
uzaklaştırılmış, bir şekilde kadının ev 
dışında üretim ve tüketim sürecine katıldığı 
durumlarda ise düşük ücretli destek 
elemanı muamelesi gösterilerek kadın, 
kendine tahsis edilen alanda kalmaya 
zorlanmıştır. Ev içi emek, kapitalizm, 
kadının sömürülmesi arasında gözlenebilir 
bağıntılar tespit edilmiştir: 

“Kadının ezilmişliğini yaratan iktisadi 
etken olarak ev içinde harcanan karşılıksız 
kadın emeği, cinsiyetçi işbölümüyle 
şekillenen ve kadını ikinci cins olarak 
tanımlayan erkek egemen ideoloji, 
kapitalizm tarafından içselleştirilerek ve 
yeniden üretilerek, kadın ezilmişliğini 
süreklileştiren etkenlerden biri olur” 
(Osman, 2009: 21). 
Eril us; iktidarı, denetim ve kontrolü elinde 
tutmaya devam etmek için cinselliğin 
ekonomik değerini tayin etmeye devam 
eder. Cinsellikte mesele kadın bedenin 
ekonomik değiş – tokuşu olduğunda, kadın 
olarak bedenini satanlar ‘ahlaksız’ ve 
‘zanlı’ olarak teşhir edilir, buna karşın 
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kadın bedenini talep eden erkekler 
gizlenerek kayrılır (Şimşek, 2010: 8). 

Eril us, erkekliğin karşısında kadını, 
genişlemeyi engelleyici modern 
dikatomilerden biri olarak icat etmiştir. 
Erkeğin yaşadığı cinsellik, yalnızca 
erkeğin yaşaması arzulanan cinselliktir. 
Erkek, cinselliği yalnızca kendi yaşamak 
ister. Kadının, erkeğe özgü olan bir 
cinselliği, erkeklik göstergelerinden en 
kuvvetlisi olan “kadını ele geçirme 
ritüeli”ni özgürce yaşaması, eril güç, 
kendisine karşı bir meydan okuma olarak 
algılar.  

Eril güç, tüm diğerleri gibi ussal değildir. 
Kadın cinselliğinin meydan okumasını, 
ussal mekanizmada eritemez. Erkek, 
kadının özgür cinsel deneyiminde kendine 
karşı işlenen bir suç bulgulama 
eğilimindedir. Kadın cinselliği yasak 
deneyimdir. Kadın cinselliği, kadının 
yönettiği, kadının denetimindeki, kadının 
arzusu olan cinsellik olarak onaylanmaz. 
Erkek, cinselliği ve onun sağladığı arzuyu 
bu açıdan tekelinde bulundurmayı ister. 
Kadının istediği zaman ve biçimdeki 
cinsellik, eril gücün zayıflatılmasını 
çağrıştırır. Kadın kontrolündeki cinselliği 
kontrolsüz, başıboş, gayri meşru addeder.  
Hayat kadını, ilginç bir şekilde erkeğin 
hayatını yaşayan ve yaşatan kadının 
hayatını imler. Kadın kontrolünde 
cinselliğin bu şekildeki pazarlanışı, 
egemen toplumsal düzen tarafından her 
yerde ve her zaman olumsuzlanır, ötelenir, 
dışlanır, gizlenir. Hayat kadını, bedenini 
ötekinin cinsel tatminine sunduğu ölçüde 

nesneleşir, kötülenir fakat meşrulaşır. 
Hayat kadını, erkeğin hayatının 
tamamlayıcı bir parçası olarak yaşamını 
sürdürmeye mahkûm edilir. Eril us, kendi 
hizmetindeki dişiliğin bu tarzdaki 
ötekileştirilmesi ve nesneleştirilmesindeki 
etik olmayan yönü görmekten acizdir.  
Bedenini devlet kontrolü dışında satan 
kadının teşhir edilişi, erkin erkeklikle 
dolayımında açıklanabilir olan bir 
durumdur ve nesneleştirici erkek gücünün 
devlet otoritesi tarafından onaylanması 
anlamına gelir. Burada ikiyüzlülük vardır 
ve bu uygulanan basit bir ilke ihlaliyle 
ilgilidir: Bir bedenin satılabilir oluşu, onu 
almaya hazır başka bedenlerin varlığını 
gerektirir. Klasik mantık da erkek mantığı 
da böyle işler. Fakat alan beden erkek, 
satılan beden kadın olduğundan bir fuhuş 
baskının kadınlar gözaltına alınır, bazen 
teşhir edilir, ulusal haberlere konu edilir. 
Baskı çift yönlüdür: Baskı, hem kamusal 
hem özel alanda olmak üzere hem dişil 
olana hem de genişletişmiş cinsiyetlere 
yöneliktir. Sonuç şöyledir:  
“Özellikle heteroseksizmin yarattığı kadın 
imgesi, kadınların kamusal alandaki 
görüngüsünü tek eşli aile kavramında 
irdelenmesine neden olurken, lezbiyen 
kadınların kamusal alandaki 
görünmezlikleriyle ilgilenmezken özel 
alandaki farklılıklarını yok sayar” (Osman, 
2009: 32). 

c) Cinsiyetin Genişletilmesi ve Yaygın-
laştırılması 
LGBT söz konusu olduğunda konu, 
cinsiyetin genişletilmesi ve cinselliğe 
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duyulan nefret bağlamına aktarılarak 
tartışılır. LGBT haklarının feminist 
hareketin bir uzantısı olması, cinsiyet 
sorununu eril usa bir meydan okuma 
konusu olarak dişil usun sunmuş olmasıyla 
yakından ilgilidir. 

Cinsiyet eşitliği söylemi, LGBT ile 
başlangıçtaki ayrımcı dayanaklarını 
saldırıya açık hale getirmiş, eşitlikçi 
söylemin dikatomik, ikicil ve klasik 
mantıkçı yapısını görmeye davet emiştir. 
Cinsiyet eşitliği söylemi, eşitlikçi değildir, 
gelenekselin yeniden fakat genişletilmiş bir 
inşasıdır. Kadın ve erkeği, kadın veya 
erkek kategorisine genişletmek, bir açıdan 
kadın veya erkek kategorisine daraltmak ve 
bu darlığı, sınırlamayı iki seçeneğe 
indirgeyerek sabitlemek anlamına 
gelmektedir.  
Farklı cinsel eğilimlerin, Orta Çağ insan 
tasavvuruna yakın tarzda lanetlenmesi, 
LGBT’lerle birlikte cinsiyetin farklı 
açılımlarının reddini, tam da modernizme 
uygun olarak karşıt iki merkez etrafında 
toplanılmasını düşündürür. Karşıtlık 
mantığı, iki kutuplu bir dünya önerir, eğer 
mantık ve bilimin nesnesi olmak istiyorsa 
birbirine göre konumlanan, biri varken 
diğeri yok olan, biri belirdiğinden diğeri 
gözden kaybolan iki merkezi kavramı başat 
hale getirir. Monist yapı, eşitlik söylemiyle 
düalist bir yapıya evrilmektedir. Eşitliğin 
klasik mantıksal yapısı, karşıtların birliği 
anlamına gelen “kadın ve erkek eşitliği” 
ifadesindeki “ve” değişmeziyle inşa edilir.  
Modernizmi bir içsel ayrılmayla kuran 
klasik mantık, içsel ayrılmasında kendi 

uçlarına yaklaşmış fakat yeni bir uç 
vermeye artık yetenekli olmadığından 
postmodernizmle birlikte klasik olmayan 
bir mantıksallığa ulaşmıştır. “Kadın veya 
erkek” ayrımı, hala klasik, hala moderndir. 
Çünkü “ve” ile “veya”  kıpısında 
kaldığımız müddetçe özdeşlik ve 
çelişmezlik ilkelerinin egemenliğinden 
kurtulamayız, yapısı klasik düzenlerin 
mantıksal yapısını fark edemeyiz.  

Modernizmin insanlara sunduğu bir 
alternatif olarak erilin yanında dişil 
unsurlar, cinsiyeti gerçek anlamda 
genişletememiştir. Erillik karşısında 
dişiliğin ikincilliğinin, herkesin onur ve 
değer bakımından eşit olduğu insan hakları 
evrensel varsayımında “herkes” zamiriyle 
içerilmiş görünse de metni yorumlayan 
politikacı, din adamları, ekonomist, 
eğitimci, planlamacı ve diğer karar 
vericiler tarafından metnin alımlanışı çoğu 
zaman öyle olmamıştır. Toplumsal yaşam 
pratiği, eril usun kadını kabullenmeye 
zorlayacak şöyle böyle bir işbölümü içerir. 
Eril us, hiç de adil ve eşitlikçi olmayan bu 
iş bölümünün “doğal/olması gereken/ 
normal” olduğunu hem kabullenir hem de 
telkin eder. Bu kabul ve telkin, eril 
kurumların tesisini ve bekasını sağlamıştır. 
Burada doğa ile norm kavramının işlevsel 
açıdan eşitlenmesinden daha büyük bir 
sürpriz vardır ki o da bu ikisiyle “olması 
gereken” kavramı arasındaki bağdaş-
tırmadır. Olması gereken, gereklilik 
kipinde dile gelir ve şimdi ve burada 
olmayanı üretmeyi, yeniden üretmeyi, 
şimdi ve burada olmayan bir ilkenin 
edimsel yinelemeler yoluyla yeniden 
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buradalaştırmayı sağlar. İşte bu 
metafiziktir. Eşitleme, doğal ve normal 
olanın metafizik sınıra değdiği yerde 
gerçekleşir; başka bir deyişle biyo-fiziksel 
nesnelerin nesnellik kıpısı kayganlaşır, 
bulanıklaşır ve doğa ile doğaüstünü, fizik 
ile metafiziği birbirine değdirir.  
Eşitleme, hoş görülebilir biçimde 
anlaşılabilirdir fakat bağdaştırmada 
mesele, neredeyse tam bir biçimde ve 
çoğunlukla zorunluluk kavramına 
genişletildiğinden “kriz” denilebilecek bir 
noktaya sürüklenir. Hukukun yasası, 
sosyolojinin normundan doğar, norm ise 
doğayla eşitlenmiş normallikten. Doğal 
olanın normal olduğu, norm kavramının 
kendisinden türetildiği normalliğin aslında 
doğallık olduğu tezi yeterince eski bir 
keşiftir. Fiziki bir doğa ile aşırı metafizik 
bir erekselliğin bağdaştırılması krizdir. 

Cinsiyetin genişletilemeyişi, eğer doğa, 
saldırıya karşı dayanıklı ontolojik bir 
zemine, eleştiriye karşı güçlü epistemolojik 
bir yapıya sahip olsaydı, doğanın 
kökenselliği iddiası kendine bir dayanak 
daha inşa etmiş olacaktı ancak öyle olmadı. 
Cinsiyet, töre ve tüzede genişletilemese de 
gündelik yaşam pratikleri içinde tedavi 
edilmesi gereken birer sapma diye 
tanımlansa da farklı kombinasyonlarla 
cinsiyet genişletilmiş durumdadır. Sapma 
olsa da farklı cinsel deneyimlerle 
genişletilmiş cinsiyet, LGBT cinsiyetinde 
kendi delilini bulur. Sapma, genişlemenin 
göstergesi ve delili olur: Gösterge ve 
delilin aynılığı. Bir kavram olarak 
genişletme, mantığa; cinsiyet ise biyolojiye 
aittir.   

Eril usun homofobik ve transfobik oluşu, 
onun faydacı tutumuyla ilgilidir. Cepheyi 
çoğaltmamak, aksine dar tutmak gibi 
geleneksel savaş stratejisine dayalıdır ki bu 
strateji, olağan olmayan savaş durumda 
birçok hak ihlaline yol açar. İhlaller, 
Birleşmiş Milletler’in yayınladığı İnsan 
Hakları Evrensel Bildirgesi bağlamında 
gerçekten de ihlal midir? Bu önemli soruya 
Bildirgenin doğrudan bir yanıt vermediğini 
görüyoruz. Savaş durumu, olağanüstü 
durumu gösterir ki onun başka bir hukuku 
vardır. Eril usun homofobik ve transfobik 
oluşu, olağan olmayan durumlar yaratmış, 
dişil usun dışındaki saldırıları, savaş ilanı 
kabul etmiştir. Dişil usu başlangıçta kendi 
inşa ettiği için LGBT tarzı düşünmeyi 
ussal dahi bulmamakta, uzlaşılması veya 
pazarlık yapılması dahi söz konusu 
olmayan bir tür terörist girişim niteliğinde 
görmektedir.  
LGBT tarzı düşünme, yok edilmesi, 
ortadan kaldırılması, kökünün kazınması 
gereken terör ya da virüs gibi bir 
girişimdir. Onunla masaya oturulmaz. 
Cinsiyetin LGBT türü genişletilmesinin, 
cinsiyete yönelik bir tür tecavüz gibi 
görülmesi, LGBT türü düşünmenin ve 
buna bağlı düşüncenin ussal olmadığı 
yargısını vererek LGBT türü düşünmeyi 
mahkûm eder. Suça karşı gösterilen 
orantısız ve gayri insani tepki, virüsle 
mücadele bağlamında olumlanır hatta 
desteklenir. Yasa ve gelenek, din ve ticaret, 
toplum ve devlet LGBT ile mücadele eder. 
Hatta eril us ve kadın da LGBT ile 
mücadele eder. Eril us ve dişil usun, LGBT 
ile mücadelede ortak hareket etmişler 
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midir? Bu soruyu şimdilik askıya alalım.  
Cinsiyeti daraltan bir hamle olarak nefret 
söylemi ve onun yol açtığı suça, hak 
ihlaline yol açtığı halde suç olarak genel 
kabul görmeyen tutum, eylem ve 
söylemlere bakalım. Alıntıyı takip edelim: 

“Zira nefret suçu, özünde, fail(ler)in 
topluma gönderdiği bir “mesaj”dır. Fail; 
“salt eşcinsel / kadın / Alevi / Kürt/Yahudi/ 
Türk olduğun için bu suça konu eylemi 
sana yönelttim” demektedir. Öyleyse, bu 
“homofobik, ırkçı, milliyetçi” saiki ayrıca 
cezalandırmak, özellikle çoğunluk kimliğe 
dâhil olmayanların kendilerini güvende 
hissetmelerine sebep olur ve toplumsa 
barışı kuvvetlendirir” (Özsoy, 2012:10). 

Cinsiyete yönelik nefret söylemi ve 
suçuyla failin topluma gönderdiği mesaj, 
olumlu bir geri-bildirim umudu taşır ki 
çoğu zaman bu umut bir takdir biçiminde, 
sessiz bir onaylanma tarzında, yakalan-
dığında salıverilme yoluyla gerçekleşir.  

İnsanlar, her hâlükârda, Aristoteles’in 
dediği gibi toplumsal birer hayvan olarak 
kadın veya erkek kategorilerine dahil 
olurlar. Egemen geleneksel toplumlarda bu 
iki kategoriden birini benimsemeyenler, 
insan haklarından mahrum kalmalarının 
nedeni de bu kategori sorunudur. Yani 
burada sorun kategoriktir.  

İnsan önce er, ardından dişi cinsiyetinin 
bilincine erdi. Cinsiyet bilincinin edinil-
mesinin görgül olmadığı düşünülür. Ancak 
LGBT cinsiyetleri, insan bilincini yeni 
cinsiyetlere uyanmaya zorlar. Nefret, 
bilincin nesnesinin varlığını onaylamaya, 

böylece kavrama sürecine başlayamaması 
ile doğar.  

Kadına yönelik suçlarda olmasa da LGBT 
cinsiyetine yönelik suçların önemli bir 
kısmının nefret saikiyle işlendiği 
konusunda yoğunlaşmış bir düşünceye 
sahip olan üstteki alıntının yazarına göre, 
nefret suçlarını tanımlayan yasa metninde 
“cinsiyet kimliği” ifadesinin yer alması, 
homofobi ve transfobi ile mücadelede 
etmek anlamında önemli bir girişimdir. 
Daha önce insan hakları konsepti eril us 
tarafından tanımlanmış, kadın hakları 
konsepti ise dişil usun mücadelesiyle eril 
us tarafından onaylanmıştır. LGBT hakları 
için yeni bir usa ihtiyaç var mıdır? Yoksa 
eril us veya dişil us, tek başlarına ya da 
birlikte böylesi bir genişlemeyi, dönüşümü 
ve farklı yollara ayrılacak bir başlangıca 
izin verecek bir tanımlama yapabilirler mi? 
Yasaya yapan eril us, nefret suçu metnine 
LGBT cinsiyetini içerecek bir düzenleme 
ekleyebilir mi? 
Devleti kuran ve yasayı yapan us, erildir. 
LGBT eğer, dişi cinsiyet gibi bir meşruiyet 
ve eşitlik kazanacaksa bu devletin ve 
yasanın öncülüğünde gerçekleşebilir. 
Yasanın ve ondan türeyen ve ona 
temellenen yasağın, doğal evrimlerinde 
toplumsal yaşam pratiklerine dayanması, 
devletin ve yasanın öncülüğünde 
kazanılacak bir meşruiyet ve ardından 
gelecek eşitlik talepleri, tepeden inmeci 
tarzda tümdengelimsel bir çıkarımdır. 
Görgül ve tümevarımsal olmayan bu tarz 
bir konumlanış, zayıftır. Yasanın amacını 
gerçekleştirmekten uzaktır. Yasa metnine 
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dâhil edilecek cinsiyet kimliğinin işleviyle 
ilgili aynı yazar şöyle söyler:   

“Çünkü nefret suçları yasası, devletin; 
farklılıkların bir arada, eşit ve özgür bir 
şekilde yaşamasını garanti altına alma 
kararlılığında olduğunun bir ifadesidir de” 
(Özsoy, 2012: 10). 
Bir arada, birlikte yaşama, eşit ve özgür 
bireylere mahsus bir durum mudur? 
Farklılıkların birlikte bulunuşunun 
koşulları biricik midir? Eşitlik ve özgürlük, 
grup içi mi yoksa gruplar üstü müdür? 
Tartışma özgürlükle değil, birlikte yaşama 
kültürünün inşasıyla ilgilidir. Sosyal 
kurumların inşasına izin veren, kurumları 
mümkün kılan güvenlik, barınma, 
beslenme ve eğlence erkeğin inşa ettiği eril 
yapılar barındırır. Erkeğin yaşamda sürüp 
gitmesine, varlığını devam ettirmesine 
olanak sağlayacak biçimde inşa edilmiştir. 
Kadının bedensel varlığı, el emeği ve 
şefkati, erkeği nesli tükenen bir hayvan 
olmak tehlikesinden uzak tutar. Varlığını 
sürdürmek, birlikte yaşamak, Hobbes’un 
siyaset kuramının ana önermesinin dediği 
gibi, maksimum fayda için birlikte 
yaşamak, bir tirana itaat etmek; 
Rousseau’nun toplum kuramının ana 
önermesin dediği gibi, birlikte yaşamayı 
bir sözleşmeye, ortak çıkarları koruyan bir 
toplumun inşasını sonuç vermiştir. Ussal 
yapıyı kuran filozofların erkek oluşu, 
yapının eril us tarafından ve erkekler için 
kuruluşunu haber verir. Toplumsal 
normların yeniden düzenlenmesi ile yeni 
norma göre gündelik yaşamın yeniden 
düzenlenmesi her zaman eş zamanlı 
gerçekleşen süreçler olmaz. Devlet başta 

olmak üzere toplumsal kurumlar eril usun 
ürünü olduğundan epistemolojik, ontolojik 
veya sosyolojik bağlamda kadının eşit 
yetkinlikte bir bilgilenmeye, varoluş tarzı 
zenginliğine ve prestije sahip olmaları 
ancak bir ütopyadır. Dünyada ne kadın ve 
erkeklerin ne de homo ve lezbiyenlerin eşit 
derecede özgür oldukları birlikte yaşam 
düzeni henüz oluşturulmamıştır. Bu 
yüzden cinsiyetin ideal cinsiyet düzenini 
imleyen eşitlikçi toplum hala bir ütopyadır.  

 

3. ERİL EPİSTEMOLOJİ 
a) Eril Uslamlama Olarak Felsefe 
Bilginin, “özne ile nesne arasında kurulan 
bağ” olduğu kabul edilir. Burada bağ 
biçiminde edimselleşen bilgi, öznenin 
nesneye dair verdiği bir yargıdır. Bu tanım; 
basit, genel ve uzlaşımsaldır. Kendisine 
filozof denen ilk düşünür Thales’ten 
başlamak üzere, özellikle Aristoteles 
düşüncesinde felsefi uslamlamanın 
erkeklere özgü olduğu çoğu zaman açık 
biçimde ilan, bazen örtük biçimde ima 
edilmiştir. Felsefe tarihi, en azından bir 
sistem kurmuş bir kadın filozof 
barındırmamıştır. Mesele, felsefi bilginin 
gidimli, mantıksal, refleksif, kavramsal ve 
sistemli oluşuyla ilgili gibi görünse de 
gerçekte genel olarak her tür bilginin, 
düşünme gücünün, hatta ussallığın eril usa 
özgü olduğu kabulüyle ilgilidir. Kadının 
kavramsal düşünme yeteneğinden yoksun 
olduğu düşünülür. Düşünmek Sokrates’e 
göre “erkeğin işi”dir. Yetkin insan 
Aristoteles’e göre, felsefe eğitimi almış 
kırk yaşlarındaki bir erkektir. En iyi 
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yönetici Platon’a göre filozof erkelerdir 
(Bkz. Platon, 2011, 269d - 272b). 

İlkin Antik eril felsefe ile ikinci olarak 
modern bilim ve felsefeyle birlikte kadın 
Batı kültüründe, felsefe, bilim ve kamu 
yaşamından uzak tutulmuş ve dışlanmıştır. 
Bu yüzden kadının buralarda görünmezliği 
vardır. Modern ve aydınlanmacı düşünme 
biçiminin en önemli şahsiyetlerinden 
Immanuel Kant’a göre kadınlar, bir tür 
anlama yeteneğine sahiptirler ancak bu 
yetenek yalnızca “güzel” üzerine iş görür.  
Değerli ve üstün olan ise erkeklere 
özgüdür:  

“Güzel olan anlama yeteneği, ince 
duygulara yakınlığı olan her şeyi konusu 
olarak seçer, yararlı ancak kuru olan soyut 
düşünceleri ve bilgileri ise yorulmaz, 
itinalı ve derin anlama yeteneğine bırakır. 
[O]nların, dünyasal bilgelikleri akıl 
yürütme değil, bilakis hissetmedir” (Akt. 
Sacksofky, 2001: 727). 

Sistem kuran eril usun en harika 
temsilcilerinden biri olan Hegel’in 
felsefesinde, Saltık Geist’ın edimselliği 
felsefe, sanat ve dinde, bir de en üst 
örgütlenme biçimi olan devlette kadına çok 
az yer vardır, neredeyse yer yoktur. 
Örneğin hükümetin başında bir kadının 
bulunması, devlet ve toplum için en 
olmayacak şeydir, tehlikelidir. Zira 
kadınlar, halkın beklenti ve ihtiyaçlarına 
göre değil, rastlantısal eğilim ve 
düşüncelerine göre karar verirler. Bu 
eksiklik, eğitimle giderilebilir arızi bir 
durum değildir:   

“Kadınlar okumuş olabilirler ancak yüksek 
bilimler, felsefe ve soyutluk isteyen belirli 
bazı sanatsal ürünler için yaratılmamış-
lardır. Kadınlar fikir, zevk ve narinlere 
sahip olabilirler ancak ideal olana sahip 
değildirler” (Akt. Sacksofky, 2001: 727). 

Kadının, öğrenilmiş çaresizlikle, maruz 
kaldıkları eril eğitim yüzünden kavramlarla 
karşılaştığında ya da yüzleştirildiğinde 
verdiği tepki ussal değil, duygusal bir 
terminolojiyle dile gelir. Sorun, dişil usun 
bir yoksunluğunda değil, eril usun kendi 
karakterini vererek kurduğu felsefe 
tanımındadır. Dişil, eril us tarzı bir 
düşünme edimi sergilemekte zorlanır. 
Örneğin aşağıdaki metnin kadın yazarı 
şöyle der:   
“Artık kavramlarla konuşup / anlaşmaya / 
çatışmaya / uzlaşmaya çalışır olduk 
sanki… Her bir kavram ifade ettiği 
olgudan ayrı düşünmekten midir nedir, 
bitmeyen bir girdabın içindeyiz hissine 
kapılıyoruz çoğu zaman” (Tavuz, 2012: 3). 
Gerçekte farklı bilme biçimlerinin varlığı, 
farklı usavurma biçimlerinin ortaya 
çıkışıyla kabul edilir olmuştur. Mitoloji, 
din, felsefe, bilim, ekonomi, sosyoloji ve 
antropoloji ussal yargılarla kurulmuştur. 
Bu us, aşağıdaki alıntı metinde ifade 
edildiği gibi, eril ustur. Feminizm, dişil 
usun ergenliği, kendini ilk bilişidir. Dişil 
usun düşünmek ve düşünce üretmesi için 
metaforik, hikayeli veya retoriksel 
anlatılara önem vermesi gerektiği yollu 
öneriler, alternatif inşa etmede işe 
yaramasa da var olanı kavramada 
işlevseldir.  
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b) Eril Bilim Olarak Modern Bilim 
Nesneye dair kesin bilgi anlamına gelen 
bilimsel bilginin nesnellik ve tümelliği ise 
modern zamanlara ait bir iddiadır. 
Felsefede Descartes, bilimde ise Galilei 
tarafından kurulan modernizm, episte-
moloji ve ontolojide özne ile nesnenin 
saltık ayrımı ve saltık yayılımını, bilimde 
ise gözleme dayalı tümevarım ve 
matematiği evrensel diye konumlandırır. 
Aslında yeni bir karşıtlık sistemi inşa eden 
modernizm, Aristotelesçi ikili karşıtlıklar 
mantığının yeni biçimde kuruluşudur. 
Karşıtlıklar mantığı varlık ve bilgiyi, 
birbirini dışlayan fakat birbirini mantıksal 
olarak zorunlu kılan ikili terimlerde kurar. 
Descartes’ın modern ontolojisi, modern 
epistemolojinin üzerine yükseldiği 
projedir. Descartes’a göre var olanların 
tümü iki türdendir: düşünen ruh veya yer 
kaplayan madde. Bir yandan özne olarak 
bilen ruh, diğer yanda nesne olarak bilinen 
mekanik nesne bulunur. Kadının nesne 
oluşu burada sağlamlaştırılır:  
“Birinci taraf erillikle (masculinity), ikinci 
taraf dişilikle (femininity) özdeşleştirilmek-
tedir ve ikinci taraf, birinci taraftan daha 
düşük değerdedir” (İşler, 2010: 117). 
Üstteki alıntının yazarının da tespit ve teyit 
ettiği gibi, bu yüzden postmodern 
zamanlarda artık geleneksel diye-
bileceğimiz epistemolojiler, kadını bir 
bilen özne olarak kabul etmezler. Aslında 
kadının özne olmaması yeterince ciddi bir 
sorun değildir. Zira baş edilmesi gereken 
büyük sorun, ayrımın saltıklaştırılması, 

yani özne ile nesne arasına dolayım, 
bulaşmışlık ve bağlamsallık konumlan-
dırılmamış olmasıdır. Özne, kendini 
nesnesinden mutlak biçimde ayırt eder; 
bilmeyi, bilgiyi, gözlemi, deneyi, yargıyı, 
kuramı kendine hasreder. Nesnelliği de 
nesneyi de öznenin yargısına terk eder. 
Nesne olma, en radikal anlamına kavuşur. 
Tehlikeli olan bu soyutlamadır. Böyle 
olunca da kadın, erkeğin dünyasına 
ontolojik olarak değil, epistemolojik olarak 
etki etmekte, kendi yansımasını varoluşsal 
değil, mantıksal ve ussal düzeyde 
sunabilmektedir. Artık doğayla özdeşlemiş 
kadın, doğanın ruhtan yoksun oluşunu gibi 
bir materyaldir. Üretilen, tüketilen, 
dönüştürülen, ekilen, biçilen bir doğa veya 
tarım arazisi gibi örneğin. Nasıl olsa 
modern bilimi kuran modern felsefe, 
özneye, nesnesine tam uygun yargıda 
bulunma gücünü olarak vermektedir.  
Francis Bacon’ın tümevarımsal yöntemi, 
Descartes’ın ürettiği analitik geometri, 
Galilei’nin ürettiği sayısal tasvir: işte 
modern bilim. O, kadınların ussal karar 
verme yeteneklerini bir kere daha ve güçlü 
biçimde hadım etmiştir. Doğa ve kadın 
andırımı kurulur bu yaklaşımda. İnsanın 
doğayı kontrol altında tutması, 
düzenlemesi, imar etmesi gibi erkek de 
kadını belirler, kullanır, inşa eder. Eğer 
modern bilimlerin felsefi bir yorumu olan 
fizikalizmin tin bilimlerine tahakkümünden 
kurtulup yeni bir bilimsel yöntem icat 
edilebilirse eril epistemolojinin yol açtığı 
yıkımlarından kurtulmak daha çok 
mümkün olacaktır. Ancak modern 
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kalındığı sürece, eril usun değirmenine su 
taşımaya devam edilir.   

“Bilgi alanının öznesi, cinsiyetsizmiş gibi 
tahayyül edilmesine rağmen bu özne, 
aslında erkek deneyimlerine göre tanım-
lanan ve erkek olduğu tahayyül edilen bir 
öznedir. Aynı şey aslında her tür erk sahibi 
özne için geçerlidir” (Şimşek, 2010: 5). 

Kadınların ikincilliği, Descartesçı 
(Kartezyen) felsefenin benimsenmesiyle 
modern bilimlerde ve kurumlarda 
gerçekleşmiştir. Kartezyen düalizm, 
kendini bilim olarak kurmak isteyen her 
disipline, fizik, kimya, sosyoloji, psikoloji, 
ekonomi hatta tarihe rehberlik eder. 
Böylece bir bilim geleneği, geleneksel 
bilim binası inşa edilir. Geleneksel veya 
günümüzdeki hâkim ya da ana-akım (veya 
neoklasik) bilim yapma tarzını, pozitivist 
ontoloji ve analitik epistemolojiye 
başvurur. Buradaki bilimsel bilginin 
üretici, dönüştürücü ve yorumlayıcı 
öznesinin erkek olduğu, örneğin ekonomi 
kuramlarındaki “homo economicus”un 
aslında her zaman erkek olarak tasavvur 
edildiği, bundan dolayı da dişil usun 
ekonomide içerilmediği bulgulanabilir. 
Dahası vardır:  

“[E]gemen iktisat anlayışının 
epistemolojisini ‘bilimsel pozitivizm’in, 
yöntemini de ‘ekonometri ve istatistik’in 
oluşturduğunu, nesnel bilgi anlayışında, 
kanıt temelli bir akıl yürütme biçiminin 
benimsendiğini söylemektedirler” (İşler, 
2010: 115). 
Her zaman modern diye anlandırılmış olan 
bilim, normatiftir. Bilimin normatif oluşu, 

erkeğin buyurgan oluşu hatırlandığında hiç 
de şaşırtıcı olmamalıdır.   

 
c) Karşıtlıklar Epistemolojisi 
Descartes tarafından konumlandırılan ikili 
karşıtlıklar, tüm modernizm boyunca 
sürdürülmüştür. Modern Newtoncı bilimin 
bir epistemolojisini inşa edilen Kant’ın 
epistemolojisinde karşıtlıklar, metafizik bir 
karaktere bürünerek görüngü evreninden 
numen evrenine sürülmüş olsalar da eril 
usun işleyiş biçiminde, özellikle modern ve 
aydınlanmacı düşünme geleneğinde 
antinomi biçiminde varlığını devam 
ettirmiştir. Dişil usun, kendisine tahakküm 
eden eril usun yapısını bozma girişiminde 
tespit ettiği başlıca karşıtlıklar şöyledir:  
Kültür-doğa, ruh-beden, aşkın-içkin, akıl-
his, kamusal-özel, aktif-pasif, soyut-somut, 
erkek-kadın,  doğru-yanlış, varlık-yokluk…  

Batı metafiziğini eleştirirken Martin 
Heidegger ve Jacques Derrida’nın kalkış 
noktası, bu karşıtlıklar olmuştur. Birbirine 
zıt biçimde kurulmuş bu kavram 
çiftlerinde, ilk önce gelenler her zaman 
üstün ve değerli görülmüş, ikinciler ise 
aşağı ve değersiz görülmüştür. Üstünler 
eril, aşağılar dişil olanla ilişkilendiril-
mektedir.  
Batı kültüründe insan-doğa ilişkisinin 
karşıtlık olarak kurulması, sanıldığından 
daha fazla problemin temelindeki ana 
unsurdur. Üstteki metnin yazarının da 
tespit ettiği gibi, sorunların altında yatan en 
önemli neden, bu karşıtlık yoluyla insan 
kimliğinin doğa dışında inşa edilmesidir. 
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Başka, öteki ve yabancının mantıksal 
yapısı ve bu yapının dışsallaştırılması, her 
modern olanın da yapısını oluşturmaktadır. 
“Akıl kavramı, kocanın karsı, sahibin 
kölesi karşısında olduğu gibi, doğa 
kavramının tek ve karşıt tanımını sağlar. 
Batı geleneğinde akıl doğayı, bir kadın ya 
da madde olarak anlaşılacak, boyun 
eğdirilecek ve geçimlik sağlanacak bir 
alan yapılandırır… Akıl yoluyla doğa 
alanının sürekli ve artan biçimde 
egemenlik altına alınması Batılı ilerleme 
ve kalkınma kavramını üretir” (Akt. Çetin, 
2004: 67). 

 

4. ERİL USUN KURGUSU OLARAK 
MEVCUT ONTOLOJİ 
a) Kadın - Doğa Analojisi 
Kadına tahakküme dönüşen kadına 
hâkimiyet, erkeklik göstergelerin biri 
olarak yaygın kabul görmüştür. Örneğin 
Türk kültüründe kadına hâkimiyet, “at, 
avrat ve silah”a sahip olmaya eşlik 
etmiştir. Kadının bu türden bir nesne-
leştirmesi, zamansal bir yayılımla ilgilidir. 
Ele geçirilinceye değin kadın, şeylik 
kıpısında bulunur, ele geçirildiğinde, 
hüküm altına alındığında tahakküm 
edilerek nesneleştirilir. Zira nesne, 
yalnızca hakkında öznenin bir yargıda 
bulunduğu şey değil, öznenin tahakküm 
edebildiği belli bir şeydir. Kadının nesne 
oluşu, aslında İnsanın nesneleştirilmesi: 
nesneler gerçek anlamda ancak kadının 
katılımıyla zenginleştiğinde bolluk olarak 
nitelendirilmeye layık olur.  

El altında tutulan şeylerin nesneleşmesi, 
kadının el ile tutularak, elde tutularak, ele 
geçirilerek, elden çıkarılarak tedavüle 
sokulması. Pasif nesneler grubunun üyesi 
fakat göz alıcı değerli ve sayısı sınırlı ve 
üretimi kolay olmayan, üretimi tümüyle 
diğer nesnelerden otantikliğiyle ayrılan bir 
üyesi olan kadın, en kıymetli şeyidir 
erkeğin. Modern us için doğa nesneler 
toplamı olduğu gibi, kadın da erkeğin 
dünyasındaki nesnelerden biridir. 
Rönesans’tan beri modern usun, yeni 
yöntemle denetim altına almaya çalıştığı, 
gizemlerini, sırlarını, yasalarını öğrenmeye 
giriştiği doğa, erkeğin gelinidir. Örneğin 
Rönesans düşünürü Francis Bacon, “Doğa, 
senin gelinin olsun!” diye yazarken 
doğanın sırlarını ele geçirecek ve onu bir 
kadın gibi, bir nesne gibi kontrol altına 
alacak tümevarımsal yöntemini övüyordu. 

Kadın ile doğa arasında eril usun kurduğu 
analoji, doğal kaynaklar, çevre, hayvan-
ların durumunu ile kadının durumunu 
eşitler. Kadın da doğa gibi, doğa da kadın 
gibi sömürülür. “Kadın ve doğa, potansiyel 
olarak tehlikeli ve kaotik olarak düşünülür 
ve ataerkil dinlerde erkekler yalnızca bu 
tehditkâr güçleri egemenlik altında alarak, 
onları dönüştürerek tinselliği yaşaya-
bilirler” (Çetin, 2004: 64). 

Çoktanrılı pagan inanışlardaki kadının 
doğayla andırımı yoluyla, doğurganlığı ve 
şefkati yüzünden kazandığı saygınlık, tek 
tanrılı dinlerle birlikte tekrar yitirilir. Tek 
tanrılı veya semavi dinlere göre 
yeryüzündeki her şey, göksel bir tanrı 
tarafından yaratılmıştır ve yeryüzünde 
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insanın egemenliği ve veraseti vaat 
edilmektedir (Bkz. Kuranı Kerim, 21/105).   

İnsan ile doğa arasındaki ayrılık, kadın ile 
doğa arasındaki aynılık, insanın doğayla ve 
kadınla ilişki biçimini de tayin etmiştir.  
Eril usun kendine özgü bir işleyişi zaten 
vardır. Eğer var olmasaydı, eril usun 
hâkimiyeti, nesne sahipliği düzeyinde 
kalır, erkeklerin toplumsal yapı içindeki 
güç ve iktidardan pay alma nispetlerine 
göre oluşan hiyerarşine benzer, kadın 
hakları ayrı bir tartışma konusu olmaz, 
insan hakları kategorisi ve ismi altında 
tartışılırdı. Tartışmayı farklı kategoriye 
aktaran, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin 
öznesinin erkek, nesnesinin kadın 
olmasıdır. Burada şimdi etken eril, edilgen 
dişildir.  

Eril usun kendi unsurlarına çözün-
dürülebilmesi için kendi içsel mantığı 
uyarınca dişil usun konumlandırılması ve 
olası işleyiş mekanizmasının tasvir 
edilmesi gerekir. Dişil usun işleyişinin 
çözümlenmesi, hem eril us için hem de 
dişil usun özdeşliğini tesis etmek için 
gereklidir. Dişil usun ürünlerini 
inceleyerek onun neye benzediği üzerine 
düşünebiliriz. Şimdi doğa, erkek ve güç 
temasını işleyen aşağıdaki bir dişil üretim 
olan şiir örneğini inceleyelim:  

“Sen ki övünürsün 
Gövden ve sertliğinle 
Bir bulutu ele geçirdin mi? 
Ve gökkuşağını doladın mı beline... (Sezer, 
2012: 7). 

Kadınlık bilincinde yazılmış olan bu şiir, 
erkeğin kendi inşa etmediği bir bedene 
gönderme yapar; bedeni gövdeyle, gövdeyi 
ise sertlikle bağdaştırır. Bedenin kadında 
gövde olarak bulunmayışı… Sözcüğün 
birincil anlamında gövde, organların 
kendine bağlandığı ana bölümdür. Kadın 
bu ana bölüme bir organ olarak, örneğin 
bir el, ayak, göz, baş, ayak olarak 
eklemlenmiş harici bir eklentidir. 

Eril güç, saltık değil görelidir ve elbette 
bunun bilincindedir, en azından biyo-
fizyolojik güç olduğu müddetçe sınırlıdır. 
Bu yüzden de üstteki şiirde eril güç, “bir 
bulutu ele geçirmeye” ayartılır ki güç ve 
iktidarının sınırlarının bilincine ersin! Ele 
geçirmenin çoklu anlam katmalarına 
gönderme yapılır. Ele geçirme, tümüyle 
mümkün olmayan bir teşebbüs, kadın 
tarafından ele geçirmeye tahrik edildiği her 
durumda ereğiyle tatmin olamayan bir 
hamle olur. Bu erişilemezlik, ele 
geçirilemezlik, gördüğü halde sahip 
olamayış erkek gücüne meydan okur ve 
erkek gücünün aslında erimi sınırlı bir güç 
olduğunu ilan eder. Kadın bundan sonra 
erkeğin gözü önünde durup, gözünü kendi 
üzerine takıp elini üzerinden uzak tutabilir. 
Kadın, erkeğin elini çekmesine gerek 
bıraktırmadan erkeğin elini sürekli 
yakalamak ve ele geçirmek için uzatacağı 
uzak bir nesne, sanki yakalanabilecek, 
kavranabilecek, ele geçirilebilecek bir 
NEPELE olduğunu düşündürecektir. 
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Kadın, Zeus’un buluttan biçtiği bir tanrıça 
Nepele2 olur.  

Şiirin kadın yazarı, erkeğin utanç nedenini 
anlamı sert, biçimi alaylı şekilde hatırlatır. 
Der ki:  
“Ah bir kadından doğmasaydınız keşke” 
(Sezer, 2012: 7). 
Erkek için bir kadından doğmuş olmak, 
kötülük olarak ona yeter; utanç nedeni 
olarak kadından doğmuş olmak yeter. 
Erkeğin doğasına, rahim ve doğum yoluyla 
bulaşan bu kötücül kalıtımdan kurtulmanın 
yolu ontolojik olarak var olmadığından 
erkek antropolojik ve ona bağlı etkinlikler 
alanından bundan kurtuluş çaresi arar. 
Kurtuluş, bu yüzden insanın kurtuluşu için 
olsa da erkeğin kendini arındırması, 
kötülüklerinden kurtulması olur.  

 
b) Paganizmden Teizme Geçiş ve Yaratı-
lış Miti 
Çok tanrılı pagan dinlerinden tek tanrılı 
semavi dinlere geçişin en karakteristik miti 
herhalde yaratılıştır. Yaratılış mitini üreten 
ve sahiplenen tek tanrılı üç semavi dinin 
ilki olan Museviliğin kutsal metinlerinde 
yer alan şu aşağıdaki metinleri incele-
diğimizde, erkek egemenliğinin episte-
moloji, antropoloji, tarih, hukuk ve 
ontolojiyle ilgili dayanaklarını çok geniş 
bir yelpazede içerildiğini bulgulayabiliriz. 
Kitabı Mukaddes Eski Ahit, Tekvin 1. 
Bab’da yaratılışın altıncı ve son evresinde; 

                                                             
2 Nepele: Antik Yunan mitolojisinde buluttan 
biçilen kadın tanrıça.  

(gün) ışık, gök, güneş, ay ve hayvanların 
ardından insanın yaratılışını anlatarak 
başlar:    
“Ve Allah dedi: Suretimizde, benzeyişimize 
göre insan yapalım; ve denizin balıklarına, 
ve göklerin kuşlarına, ve sığırlara, ve 
bütün yeryüzüne, ve yerde sürünen her 
şeye hâkim olsun. Ve Allah insanı kendi 
suretinde yarattı; onları erkek ve dişi 
olarak yarattı” (Tekvin, Bab 1/26 ). 

Rab Tanrı, yerin toprağından yapar insanı. 
Ve onun burnuna hayat nefesi üfler, insan 
yaşayan canlı olur. Ardından baksın ve 
korusun diye, “[Ş]arka doğru Aden’de bir 
bahçe dikti; ve yaptığı adamı oraya koydu”  
(Tekvin, Bab 2/8). Adama, bahçenin her 
meyvesinden yemesi serbest kılındı, her 
ağaçtan istediği gibi yiyebilirdi. Fakat biri 
hariç: “[İ]yilik ve kötülüğü bilme ağacın-
dan yemeyeceksin; çünkü ondan yediğin 
günde mutlaka ölürsün” (Tekvin, Bab 
2/17).  

Kadın, bir araç olan ağaç, seçere, 
soykütüğü olarak tasvir edilir. Ve Adam 
Aden’deki baheçede hala yalnızdır ve 
yasak ağaçtan henüz yememiştir. “Ve Rab 
Allah, her kır hayvanını ve göklerin her 
kuşunu topraktan yaptı; ve onlara ne ad 
koyacağını görmek için adama getirdi; ve 
adam her birinin adını ne koydu ise canlı 
mahlukun adı o oldu” (Tekvin, Bab 2/19).3 
Adamın yalnız olması iyi olmadığından 
ona uygun bir yardımcı da yapıverdi Tanrı. 
Kutsal kitapta şöyle yazılıdır: 
                                                             
3Kuran-ı Kerim’de şöyle yazılıdır: “Ve [Allah] 
Âdem’e isimleri tümünü öğretti” (Kuranı Kerim, 
2/31). 
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“Ve Rab Allah, adamın üzerine derin uyku 
getirdi, ve o uyudu ve onun kaburga 
kemiklerinden birini aldı, ve yerini etle 
kapadı; ve Rab Allah, adamdan aldığı 
kaburga kemiğinden bir kadın yaptı, ve 
onu adama getirdi” (Tekvin, Bab 2/21).   

Rab Allah, insanı mübarek kılar ve adını 
“Adam” koyar (Tekvin, Bab 5/2). Kadının 
azdırması veya kandırması ile4 yasak 
ağacın meyvesinden yiyen erkekten önce 
kadın hakkında hüküm verir Tanrı ve şöyle 
söyler: “Zahmetini ve gebeliğini ziyadesile 
çoğaltacağım; ağrı ile evlat doğuracaksın; 
ve arzun kocana olacak, o da sana hâkim 
olacaktır” (Tekvin, Bab 3/16). 
Adam’a ad veren Tanrı, Adem’e de 
adlandırma gücü verir. Yalnızca 
gerektiğinde kullanılan güç değil bu, yetki 
ve sorumluluktur da aynı zamanda. 
Adlandırmaya yetenekli ve yetkili adam, 
Tanrının yeryüzünde yarattığı her şeye ad 
verir, elbette kadına da: 

“Ve adam dedi: Şimdi bu benim 
kemiklerimden kemik, etimden ettir; buna 
Nisa denilecek, çünkü o insandan alındı” 
(Tekvin, Bab 2/22).  

Nisa, insanı (adam) yasağı ihlâl etmeye 
ayarttıktan ve Tanrı kadını cezalandırıp 
                                                             
4 Hıristiyanlık ve Müslümanlık, önce erkeğin 
yaratıldığı, kadın vesilesiyle yasağı ihlal ettiği, 
Adem’in isimleri bildiği ve bu yüzden diğer ruhani 
varlıklara üstün tutulduğu, yeryüzünün denetimi, 
imarı ve yönetiminin insana verildiği, Tanrının 
insanı, yani Adem’i kendi suretinde yarattığı, 
kadının mirasıyla erkeğinkinin eşit olmadığı gibi 
birçok konuda aynı miti paylaşırlar. (Örneğin Bkz. 
Kuranı Kerim, 2/32-36; 4/1; İncil, Elçilerin İşleri, 
17/25; Korintlilere 1. Mektup, 15/45 vd.). 

insanı tedip ettikten sonra, erkek, kadına 
yeni bir ad verir: Havva.5 Anlamı, “hayatı 
olan”, bir yaşama sahip olan demektir. Ve 
Tanrı öncesinde ve sonrasında insanı, 
kendi suretinde yaratır, yani tanrının 
suretinde (Bkz. Tekvin, Bab 1/27). Bu miti 
nasıl anlamalıyız? 
Tüm erkekler bir kadından doğmuş olsa da 
ilk erkeğin, has erkeğin yani adamın, yani 
Âdem’in bir kadından doğmuş olması, eril 
us için kabulü imkânsız bir hipotezdir. Bu 
yüzden ilk erkek, kadından doğmaz fakat 
kadın ilk erkekten doğalar. Adamlar 
kadınlardan doğar fakat Âdem, “kadın”dan 
doğmaz. İlk kadının doğumuna eşlik eden 
ve yön gösteren erek, erkeğin yalnızlığı, 
can sıkıntısıdır. Böylece başlangıç 
aklanmış, kaynak berraklaştırılmıştır. Eril 
usun harika bir başarısıdır yaratılış miti.  
Eril usun yaratılış mucizesinde kadın, 
kendine insani bir başlangıç kaynağı 
bulurken insan kendine insani bir başlangıç 
koşulu bulamaz. Erkek, insani bir 
başlangıçtan yoksun kalır. Erkeğin anasız 
babasız, öksüz kalışı onu Freudyen bir 
eksikliği telefi etmeye iter. Bir travma: 
Erkeğin mevcudiyetine belli bir başlangıç 
noktası tayin etme, onun belleğinde bir 
tarihsel birikimin, az ya da çok bir doğum 
sürecinin bulunmamasıdır. Bu doğal 
başlangıcın imkânsızlığına eril usu 
zorlayan, görgül her erkeğin yumurta 
                                                             
5 Kuranı Kerim’de şöyle yazılıdır: “Biz insanı en 
güzel biçimde yarattık” (Tin Suresi, 4). Ayrıca 
hadisçi Müslim’in kitabında yer alan bir ifadede 
Hz. Muhammed, şöyle söylemiştir: “Allah Âdemi 
kendi suretinde yaratmıştır” (Müslim, 1981, 
Cennet-25). 
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taşıyan bir kadından doğuyor oluşudur. 
Görgül us, görgül erkeğin kadına 
bağımlılığını yadsıyamaz. Eril usun ürettiği 
yaratılış mucizesi miti, evrik biçimde 
kadının kurtuluşunu imler.   
Eril us, erkek biyo-kimya ve fizyolojisinde 
bulduğu avlanma, biriktirme, öğrenme, 
saygınlık, inşa etme, muhatap kabul 
edilme, doğayla savaşma gücünü, kendi 
başlangıcını, kadından uzaklaştırarak salt 
doğaya kadar geri götürmek için 
kullanmıştır. Fakat eril usun erkeği, 
kadından uzaklaştırma gayreti, erkeğe 
yüzyıllarca sonuna ulaşamayacağı daha 
büyük bir muamma inşa etmesiyle 
neticelenmiştir. Kadından kaçarken 
muammaya yakalanmıştır. Hem uzaklaştığı 
kadın hem de kendi başlangıç miti, çetrefil 
bir soruna dönüşmüştür. Kadın, erkeğin 
kendine başlangıç bulamadığı tarihsel 
açıklamada kendine erkekte bir başlangıç 
bulur.  

Erkeğin yaratılış mitindeki kadının bu 
kurtuluşu, hala gerçekleşmemiş bir 
kurtuluş olarak insan hakları, eşitlik ve 
adalet kavramları bağlamında kadının 
gündeme getirilmesiyle belirgin hale gelir. 
Kadın, hala insan hakları mücadelesi 
vermektedir. Kadının, toplumsal cinsiyet 
meselesindeki konumu, erkek karşısındaki 
ikincil konumlandırılmışlığının ilanı ve 
mücadele çağrısıdır. Toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği tartışması, mitolojik ve felsefi 
temellendirme açısından ele alındığında 
yaratılış mitindeki kadına sunulan bu 
imkân göz ardı edilmektedir. Kadının 
erkek karşısındaki kurtuluşu, yalnızca 
görgül bir kurtuluş değil, mitolojik, dinsel 

ve felsefi bir kurtuluştur da. Fakat güncel 
insan hakları tartışması, görgül verilerin bir 
sentezi ve çözümlenişiyle meşguldür. 
İstatistikler, literatür taramaları, parti 
programları, kalkınma planları, ders 
kitapları, hukuk metinleri ve söylem 
analizleri… Bu tür görgül veri toplama 
teknikleri ve tümevarımsal usavurma 
yoluyla yürütülen tartışma, felsefi değildir. 
Bu yüzden de her zaman yeni bir 
tartışmayı beraberinde getirmesi 
beklenebilir.  

Eril us kendine köken ararken bulduğu 
görgül kökensizlikte kadın için görgül bir 
köken konumlandırdığının bilincinde 
olmadığını söylüyoruz. Erkeğin kaburga 
kemiğinden, yani bir uzay-zamansal 
unsurdan, dünyevi bir materyalden fakat 
dirimli, kıpırdayan, sibernetik bir 
organizmanın bir parçasından öyle 
teşekkül etmiştir kadın. Ve her dirimli 
canlının yumurtadan çıktığına dair 
tümevarımsal yargı önümüzde durur.6 
Kadının kökeni de ereği de dünyadadır. 
Erkekte başlayıp toplumda son bulur.  
Görgül erkeğin umarsız derdine çare, 
görgül değil, felsefidir. Çünkü görgül 
paganizmin varlığını paranteze alan, ussal 
yaratılış mitolojisidir. Erkeğin kurtarıcısı 
güçlü erkek değil, kuşatıcı eril ustur, 
erkeğin usu olan eril us. Kendi iç 
işleyişinde antinomiler üretmekten 
kurtulamayan, karşıtlıklar yaratmaktan 
kaçınamayan, çözüme muktedirmiş algısı 

                                                             
6 Her canlı yumurtadan çıkar. Bu ifade, Latince 
“Omne vivum ex ovo” biçimindedir.   
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sunup bunda başarısını sürekli kılamayan 
bir ustur. 

Yaratılış mitolojisinin sonraki düzeltilişine 
göre erkek insan, yeryüzünde Tanrının 
temsilcisi, halifesidir.7 İnsan, Tanrının 
“şimdi ve burada” yokluğunu, ona iman 
etmiş bir mümin olarak temsil eder. Erkeğe 
bu onur yetmez; erkek kadını da temsil 
etmek ister. Tanrının temsili metafizik olsa 
da kadının erkek tarafından simgesel 
temsili görgüldür. Temsil ilişkisi, kadın – 
erkek dolayımı söz konusu olduğunda 
farklı bir boyut kazanır. Şunu okuduktan 
sonra devam edelim: 

“Ve bir mevcudiyeti temsil etmeyi istemek, 
temelde onun üzerinde egemenlik kurmayı 
istemek de demektir. […] Başka bir deyişle 
kendi başına vücut bulmaktan aciz olan 
şeyler temsil edilir” (Sayın, 1999: 18). 
Erkeğin kadını gösterdiği temsil 
ilişkisinde, temsil edilen şeyin, kendini 
kendi başına dile getiremeyeceği görüşü 
hâkimdir. Nesneler kendi başlarına dile 
gelememekte, bu yüzden kendilerini temsil 
eden imgelere eli mahkûm teslim 
edilmektedirler. Nesne, ancak temsil edici 
imge sayesinde yaşama geçer, hayat bulur. 
Nesneler, kendilerine dışsal temsil edici 
imgelere benzemeye çalışırsalar da her 
zaman imgeye dışsal kalırlar. Bu dışsallık, 
imgenin inayetini uman bir çaresizliği ve 
eli bağlılığı da gösterir. Kadının 
gökyüzünde, yeryüzünde ve toplumda 
temsili, baba, koca veya abi tarafından 
                                                             
7 Kuranı Kerim’de şöyle yazılıdır: “[B]en 
yeryüzünde bir halife atayacağım” (Kuranı Kerim, 
2/30). 

sağlanır. Ve en nihayetinde kadının 
mitolojik konumu, bir kadın yazarın tespit 
ettiği gibidir: “[Ü]üstü kapalı bir şekilde 
dinlerde, yasalarda vs. kadınlar, 
âdemoğlu/insan/adam kavramının dışında 
tutulan ‘öteki’dir” (Tavuz, 2012: 6). 

 
c) Kadın Bedeninin Statüsü 
Kadın, kendisinin bir nesne oluşuna 
öylesine eğitilmiş, öylesine hazırlanmıştır 
ki kadın da kendisini bir nesne olarak 
alımlamaya başlamıştır. Kadının kendisini 
bir nesne olarak görme biçimi ve kadının 
aşırı sosyalleşmesi, toplumsal düzenin 
harekete geçirici gücünün eril us, eril arzu 
ve eril eğilimler olduğunu derinden fark 
etmesi anlamına da gelir. Kadın bedeni söz 
konusu olduğunda dişil us, eril usun 
kurduğu düzeneği fark ederek, oyuna dâhil 
olarak oyunu sürdürür. 

“Erkekler kadınları seyrederler. Kadınlar-
sa seyredilişlerini seyrederler. Bu durum, 
yalnız erkeklerle kadınlar arasındaki 
ilişkileri değil, kadınların kendileriyle 
ilişkilerini de belirler. Kadının içindeki 
gözlemci erkek, gözlenense kadındır. 
Böylece kadın kendisini bir nesneye –
özellikle görsel bir nesneye- seyirlik bir 
şeye dönüştürmüş olur” (Akt. Çimen, 
2011: 50). 

Estetik bir nesnenin duyu organları 
vasıtasıyla düşünme gücünü ve karar 
verme mekanizmasını harekete geçirme 
süreci söz konusu burada. Estetik 
nesnelerin alımlayıcısı, Kantçı anlamda, 
ussal değildir, yargı gücüyle ilgilidir. 
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Güzellik duygusu uyandıran kadın bedeni, 
arı usun değil, yargı gücünün nesnesidir. 
Böylece erkek, kadın güzelliği ve bedeni 
söz konusu olduğunda ussal kararlar 
vermez. Kadın da kendini eril usa değil, 
eril yargı gücüne sunar: Hazza. Bedenin 
sunumu, yine beden içindir, us için değil. 
Kadın bedeni, öncelikle erkek için 
üretilmiştir. Fakat eril us, bu nesneyi 
kavrayamaz, çünkü nesne kendini estetik 
nesne olarak, oyuncak olarak, tüketim 
nesnesi olarak sunmaktadır:  

“Bir kızın değeri, başardıkları ve yaptıkları 
ile ölçülmeli. Ama kızlar, daha çok 
çekicilik ve güzelliklerinin değerli olduğu-
nu düşünürler. Çekicilik ve etkileyicilik, 
ancak erkekler üzerinde etkili olursa 
gücünü gösterir” (Kararlı, 2012: 56). 

Kadının küçümsenmesi, şiddete maruz 
kalması, erkeğin arzu nesnesi haline 
gelmesini ifade eden cinsel taciz, eğitim 
ortamlarının eril us tarafından 
düzenlenişinin bir sonucudur.  Eril us, 
çağdaş-lığı yaratan us olarak kadının ev 
dışı süreçlerde bulunuşunu neredeyse açık 
bir koşula, bedensel görünürlüğü 
gizlememe koşuluna bağlamıştır. Eğitim 
ortamları, iş ve kamu ortamlarının kadınca 
düzenlenmeyişinde ısrar ederek, kamusal 
alanlardaki kadınlara yönelik cinsel 
dışavurumları suç olarak tanımlamayarak, 
kadına, her zaman daha az prestij, etki ve 
yükümlülük tanıyan pozisyonları layık 
görerek, bazen de mobbingi görmezden 
gelerek bunu yapmaktadır. Örneğin eril 
usun düzenlediği karma eğitim 
ortamlarında kadın, kendini erkek 
karşısında, matematik, fizik ve beden 

eğitimi derslerinde daha kötü 
hissetmektedir. Bir araştırmanın sonucu 
çarpıcıdır: 
“Kızlar, okulda devamlı şekilde aşağıla-
nıyor. Bazen kızlara yöneltilen ve çok 
masum görünen küçümsemeler, dikkat 
edilirse onların değersiz görüldüğünü 
ortaya koyar” (Kararlı, 2012: 55). 

Erkekler, güç gösterilerine dönüşen 
kamusal alanlarda kadına, bir nevi haddini 
bildiriyor. Bu durum, eğitim, iş ve diğer 
kamusal alanlarda kadınların değerliliğinin 
ölçütünün, kadın bedeninin erkekler 
tarafından beğenilmesi olduğu düşüncesini 
dolaylı olarak besler.  Kadının değeri, 
erkeği etkileme oranına göre şekillenir. 
Günümüzde benin, özellikle de kadın 
bedeninin alımlanışı ve tüketilişi biçim 
değiştirmiştir.  
Bedeni ekonomik değer açısından ele alan 
ve “Bedenin statüsü bir kültür olgusudur” 
diyen Jean Baudrillard’a göre insanlar, 
yüzyıllar boyunca, bedene sahip olmadık-
larına ikna edilmeye çalışıldı. Günümüzde 
ise ısrarlı ve sistemli olarak bir bedene 
sahip olduklarına ikna edilmeye 
çalışılmaktadır (Baudrillard, 2012: 150). 
Kadın salt beden, erkek düşünen ruhtur. 
Kadının varlığı, asli olmadığı için genel 
olarak bedenin varlığının yadsınması 
anlaşılır bir durumdur. Toplumlar ve ilişki 
biçimlerine bağlı olarak kadın bedenin 
statüsü değişmemiş fakat erkeğin de bir 
bedene sahip olduğu fark edilmiştir. 
Baudrillard, aynı metnin devamında, bu 
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değişimi yansıtır, şöyle yazar: “Kapitalist 
bir toplumda özel mülkiyetin genel statüsü, 
aynı zamanda bedene, toplumsal pratiğe ve 
bu pratiğin zihindeki temsiline de uygula-
nır” (Baudrillard, 2012: 150). 

 

d) Eril Kavram ve Değerler 
Dişil usun rehberliğindeki kadın hakları ve 
genel insan hakları savunucuları, mevcut 
tüm toplumsal yapıların, eleştirilmesi ve 
değiştirilmesi hatta yeniden düzenlenmesi 
gereken eril anlamları refere ettiklerini, 
dolayısıyla eril göstergeler olduklarını, 
geçmişteki derin kültürel çözümlemelere 
ve çağdaş bulgulara dayanarak göstermeye 
çalışırlar. Ayrıca dişil us, kadınların 
erkeklerden bir dizi temel disiplinde farklı 
tavırlar sergilediğini savunur. Buna göre 
kadınca epistemoloji, deneyim, değer, 
duyarlılık ve vicdan, insan yaşamı için 
daha üstün ve gereklidir. Hatta eril iktidar 
ve siyasetin yol açtığı savaşların dahi 
engellenebileceğini iddia etmektedirler 
(Ataman, 2009: 25).  

Kadınların şiddet içermeyen araçlar, 
teknikler ve stratejiler kullandıkları, test ve 
teyit edilmemiş bir iddia olmakla birlikte 
üzerinde düşünülmeye değerdir. Mevcut 
halde kadınlar, büyük kaynaklara ve devlet 
imkânlarına ulaşma fırsatları daha kısıtlı 
olduğundan gerekli bilgi, beceri ve desteği 
toplumsal ve arkadaşlık bağlarıyla elde 
ederler. Ayrıca kadınlar, daha kapsayıcı ve 
esnek yapılara sahip alt düzeylerdeki 
örgütlerde çalışmalarından dolayı İşbir-
liğini, uzlaşmayı ve taviz vermeyi öğren-

miş oldukları varsayılır. Bu özellik, 
kadınların savaşan taraflar arasında diyalog 
kurma ve barış yapıcı örgütlerde etkin 
olma imkânlarını arttırmaktadır (Ataman, 
2009: 25). Son görüş, eril iktidarlar içinde 
kadına yer açma teşebbüsü olarak 
okunmalıdır. Esasen kadının mutlak bir 
özgürlüğünü önermez.  

Dişil usun temel eleştirisi, kavram ve 
değerler üzerinde işletilmektedir. Sistemin 
eril us tarafından eril değerler ve 
kavramlarla kurulduğunu ileri sürer. Peki, 
eril ve dişil değerler, kavramlar nelerdir? 
Ayrımın ölçütü nedir, nasıl üretilmektedir 
bu ölçütler? Kadınların dezavantajlı kesim 
olmasına yol açan mevcut sistemin 
eleştirisi, dişil bakış açısını, kavram ve 
değer yapısını da sunar. Yapı ve kurumlar; 
din, dil, sanat, bilim, güvenlik, eğitim, 
eğlence, ekonomi, siyaset ve hepsini içine 
alan kültür… Dişil usun bakış açısından 
tarihsel kazılar, hepsi için eril unsurlar 
taşır. Sorun şu ki tarih yazımı ve çeşitli 
tarih okumaları, tek yanlı bir dünyanın inşa 
edilişine uyandırır incelemecileri. Dişil 
usun eleştirdiği, dolayısıyla eril olan 
kavramlardan bazıları şunlardır ve 
genellikle egemendiler: Güç, insan doğası, 
güvenlik, ulus, devlet, kardeşlik, arkadaş-
lık, vatanseverlik, fetih, hükumet… Buna 
karşılık dişil kavramlardan bazıları ise 
şöyledir: Özgürlük, varoluş, mağduriyet, 
mahrumiyet, sanık, birey, beslenme, 
bakım, şefkat, şiddet karşıtlığı…   
 

5. [AİLE İÇİ] ŞİDDETİN ANATOMİSİ 
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Aile, erkeğin kadından ördüğü bir evdir. 
Erkek, koruyucu ve kollayıcı içgüdüsüyle 
aileyi korumak adına,  kendisinden inşa 
ettiği halde kadını kontrol altında tutmak, 
düzenlemek, kendi yasalarına itaate 
zorlamak gibi çok güçlü bir eğilim taşır. 
Tıpkı diğerleri gibi erkeklerin kurduğu 
ailenin bir üyesi olduğu halde, aile 
bireyleri tarafından tehdit edilen bir 
kadının sözlerini duyalım:   

“İşte bunu söylüyorum […], ailenin korun-
ması için benim ölüm gerek, dirim değil. 
Ailemin tüm erkekleri benim peşimde, ben 
bir sırrı açık ettim, ben onlara karşı 
geldim, ailemi korumak için ya susmam 
gerekti ya ölmem. Ben ölümü seçtim” 
(Altınbaş, 2012: 27). 
Sık karşılaşılan bir durum olmaması, 
olguyu göz ardı etmemize izin vermez. 
Kadının aile içindeki konumu 
sorgulanmalıdır. Üstteki ifadede, kadının 
yaşama hakkını sürdürebilmesi için ölmeyi 
tercih etmesi apaçık bir çelişkidir. Aile 
içinde, ailenin başka ailelere kapalı, gizli, 
görünmez sırlara sahip olması, sosyal 
psikoloji açısından makul karşılanabilecek 
bir yoruma çözündürülebilir. Ancak 
yaşamdan daha değerli bir sırrın varlığı ve 
ifşası durumunda mesele farklı bir bağlama 
kayar. Ailede karar alma mekanizma 
bulunmakta ve bu mekanizmada kadınlar 
da az ya da çok her durumda söz sahibi 
olmaktadır. Bununla birlikte burada aile 
meclisi, devletin verdiği idam kararı ya da 
daha hafif olarak müebbet hapis benzeri bir 
karar almaya yetkili ve icracıymış gibi 
görünüyor. Toplumun en küçük örgütlü 
birimi olarak aile, en büyük örgütü olan 

devletin mini modeli gibi iş görüyor: 
Devletteki cari yasalar, ailede de geçerli. 
Devlet aklı ile aile aklı, devlet gücü ile aile 
reisinin gücü, hatta bu gücün pratiğe 
dönüşme teknikleri hem benzerdir hem de 
eşgüdümlü işler. Ailenin onuru korumak, 
aile içindeki bir kadının yaşamını 
korumaktan daha önceliklidir. Ailede 
erkeğin yaşam değeri, ailenin total 
değerinden de önemli olduğu dikkate 
alındığında kadın ölümü, anlaşılabilir bir 
açıklamaya kavuşur.  

Yukarıdaki alıntıda kadın, henüz bir hak 
olarak tanımlanmamış bir durumu, örneğin 
“ölüm tercihi”nden bahseder. “Eğer yaşam 
bir hak ise ölüm de bir haktır” önermesine 
dayanan ötenazi tezi, aslında burada 
işlemez. Kadının tercihi, gerçek bir seçim 
değildir, alternatif olmayan bir sonuç 
olarak başkaldırıdır. Karar vericinin kadın 
olması, kadının suç, hata veya günah 
işlemesi durumunda cezalar daha az 
ertelenir, davalar daha az acıtır, verilen 
kararlarda karar vericiler daha çok 
müsterihtirler. Nesnenin, ikincil cinsiyet 
taşıdığı davalarda karar vermek, toplumsal 
vicdan açısından daha az sakınca taşır.  
“İşte söylüyorum […]” ifadesinde kadın, 
ne zamandır ayan beyan olan, herkesin 
bildiği bir hakikatin dile getirilmesinden 
ziyade hiç kimsenin bilmediği bir sırrın 
ifşasıdır. Hiç kimsenin bilmediği şey, 
kadın yaşamının eril değerler ve kurumlar 
için kurban veya feda edildiği hakikatidir. 
Bunu hiç kimsenin bilmemesi, “kimse” ile 
ancak “erkek” kastedildiğinde anlamlı 
olabilir. Kadının bilmesi, sorunun çözümü 
için yeterli değildir çünkü. Öyleyse kadın, 
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erkeklere içsel olarak şöyle seslenmek-
tedir:  

Bilmiyorsunuz fakat ailenin yaşamı için 
kadının ölümü gerekir.  

Kadının ölümü nedir? Birini sevmesi, 
toplumsal yaşamın içinden sert ya da 
yumuşak biçimde evin içine çekilmesi, 
orada doğrulması, büyütülmesi ve 
yaşamaya mahkûm edilmesi... Kadının 
ölümü, birden, aniden veya yatakta, 
hastanede veya doğal bir kazayla 
gerçekleşmez. Erkeğin özgürce bulunduğu 
fiziki ve sosyal ortamlarda bulunamayışı 
yahut da kendine özgü bir fiziki veya 
sosyal ortamı kendisinin inşa edememiş 
olması… İşte kadın yaşamının öldürül-
mesi. Siyaset, akademi, din ve ticaret. 
Kadının buralardan erkek tarafından geri 
çekilmesi, kadının kendini oralardan geri 
çekmesi: İşte bu iki kere geri çekilmedir. 
Bu yüzden kadının kurtuluş umudu, 
yalnızca başka baharlara kalmıyor, 
topyekûn buharlaşıyor. “İşte söylüyorum 
[…]” ifadesinde kadın, erkeğe söylüyor 
fakat erkek kadını dinlemiyor. Kadın, 
kendine erkek dinleyici bulamıyor. 
Erkekler yargılamakla meşguller. Kadınla 
ancak oynaşabilirler. Ne de olsa durum tam 
olarak şudur:   
Kadın, erkeğin elinin kiridir.8  

Erkeğin eli kirlenir ve yıkanır, temizlenir. 
Kir, erkeğin iş yaptığının ve temizliğin 
göstergesidir. Ama ondan kurtulmak, 
kirden arınmak gerekir. İlk günahtan, 
zinanın günah oluşuna kadar, ensest 

                                                             
8 Türk atasözü.  

tabudan yakın akrabayla evlilik yasağına, 
namus cinayetleri, boşanma, boşanmanın 
erkeğin rızasına resmi veya gayri resmi 
bağlanışına, evlenme koşulları, aile 
düzeninin sağlanması, eve giriş çıkışlara 
kadar geniş bir yelpazeye yayılmış arınma 
ve korunma biçimleri icat edilmiştir. 
Ailenin, soyun devamı olarak kurulması, 
çocuk arzusu, erkeğin cinsi arzusunun 
meşru bir tatmin mekânı kılınması, kadının 
nesne konumuyla ilgilidir. Erkek özne, 
kadını nesneleştirir, tıpkı doğadaki ve 
kendi biçimlendirdiği diğer nesneler gibi.  
Eril usun belli bir erek için düzenleyici, 
planlayıcı, organize edici gücü, mükemmel 
bir barınak yaratmayı başarmıştır: Aile. 
Böylece kadınlar için en önemli tehdit 
kurumlarından birinin tipik olarak farklı 
nitelikte olması şaşırtıcıdır. “Tam da özel 
alanda, evlilik ve aile yaşamında kadıları 
yaralamalar, saldırılar ve baskılar tehdit 
etmektedir” (Sacksofky, 2001: 728). 

Kadına tahsis edilmiş alanda kadının 
şiddete maruz kalmasının en geçerli 
açıklaması, bekli de şudur: Devletin ve 
halkın denetimine kapalı özel alan 
dokunulmazlığı sayesinde kadınlar, kendi 
alanlarında korumasız kalmışlardır. Fakat 
burada vurgu, kadının özel alanda, ev içi 
yaşamda devlet denetimi dışında kalmasını 
fırsat bilen eril zorbalara kaymamalıdır. 
Vurgu, “devlet tarafından erkeğin tekeline 
terk edilen ev içi yaşam” olgusuna 
yapılmalıdır. Skandal: Devleti inşa eden 
eril iktidarın, sözde kadına tahsis ettiği ev 
içini erkeğe emanet etmesidir. Devlet, 
diğer vatandaşlara en azından hukuken eşit 
mesafede sunduğu koruma yetki ve 
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yükümlülüğünü, kadın söz konusu 
olduğunda kadının erkeğine, abisine, erkek 
kardeşine, dayısına, kocasına göçermiş 
durumdadır. Ev içi eril zorbalık, denetim 
dışı bırakılmış, gelenek ve söylem 
tarafından sağlamlaştırılmıştır. Kadın özel 
alana yönlendirilir, erkek ev dışı kamusal 
alana. Aile ve kadın, içten ve dışarıdan 
çifte kuşatılmıştır. Kadın bir yandan ev 
içine mahkûm edilir, öte yandan ev içi 
emek değersizleştirilir: 
“Güç, para ve saygınlık ile ödüllendirilen 
kamusal alandaki çalışma ve değersizleş-
tirilmiş, tecrit edilmiş bir alan olarak kabul 
edilen özel alandaki çalışma arasında bir 
iş bölümü söz konusudur” (Çimen, 2011: 
32). 
Kadına toplum tarafından biçilen roller, 
güç, para ve saygınlık açısından ikincildir. 
Kadın,  tüm diğerleri gibi otoriteyi refere 
eden ve yinelemeyle edimselleşen anahtar 
rol olarak kadınlık ile annelik arasında 
yaşamını sürmek zorundadır. Kadının 
kadınlık gibi bir rolü vardır. Kadın, 
olduğundan daha fazla kadın olmalıdır, 
demenin başka bir yoludur kadınlık rolü. 
Kadın, erkeğin arzuladığı biçimde kadın 
olması beklenir. Tüm gündelik yaşamını, 
kadınlık perspektifinden bakarak yaşamaya 
çalışmalıdır. Kadının doğal kadın ile 
toplumsal kadın arasında bir gerilime 
maruz kalarak yaşaması, kadının yazgısını 
kendisine yazdıran bir sosyal metafiziktir.  
Öte yandan bir kadın, anne olarak, kız 
kardeş, ev hanımı, hemşire, hasta bakıcı, 
öğretmen olarak ama hepsinde de erkekten 
daha az ücretle çalışan ve daha az saygın 

olan, erkeğin daha hızlı, doğru ve etkili 
kararlar almasını ve rekabet etme 
kapasitesine artırıcı bir destek hizmetleri 
elemanı işleviyle iş yaparak yaşar. Bazı 
durumlarda düşük ücretiyle gözden 
düşürülerek bir erkeğin yanında kendisini 
daha iyi gösterecek salt bir güzellik nesnesi 
olma rolünü yerine getirir. Toplumsal 
roller, alışkanlık olarak yinelenir ve 
önceden tanımlanmış standartlara uygun 
biçimde yerine getirilir. Kadınlık, diğer 
roller gibi elbette kadına haklar verir, 
sorumluluklar yükler. Bununla birlikte 
sorun, bu hakların, erkeğin haklarıyla eşit 
değer ve prestijde olmamasıdır, sayıca çok 
veya azlıklarında değil; erkeğin onları 
sahiplenmek için hiç de gönüllü olmadığı 
haklar olmasındadır.   

Eril us açısından ev içi ya da evlilik 
yaşamı, soyu devam ettirmenin ve kadını 
denetim altına almanın meşru ve kolay bir 
yolu olarak icat edilmiştir. Ailede 
kadınların bu iki amaca yönelik, örneğin 
talep edildiğinde çocuk doğurmak ve ev 
içinde bulunmak gibi sorumlulukları 
vardır. Çocuk doğurma kadın için bir 
sorumluluk, görev ve varoluş biçimidir. Bu 
sorumluluk erkeğin işteki görevlerine 
yerine getirme, para kazanma 
sorumluluğuna benzer.  

Ailenin inşası ve ev içi yaşam ile toplumun 
inşası ve ev dışı yaşamın karşıt biçimde 
konumlandırılışı, eril usun iktidarının 
sorgulanabilir ve sorgulanamaz alanlar 
yaratma çabasıyla ilgilidir. Cinsiyete bağlı 
hak ve özgürlüklerin ev içi ve dışı 
kategorilerine aktarımı ve bu bağlamda 
tartışılması açısından kamusal ile özelin 
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ayırt edici tanımlarının, cinsiyetin edimsel 
uzamı, hak ve özgürlüklerin üst bir güç 
tarafından teminatının sağlanış biçiminin 
tespiti hayati öneme sahiptir.  

Kadın, erkeğin evinin bir eşyası, bir 
aksesuarı olarak; erkeğin sahip olduğu, 
reisi olduğu bir ailenin mütemmim cüzü 
olarak görülür. Ama en iyi durumda kadın, 
erkeğin evidir; aynı zamanda erkeğin 
yaptığı bir ev. Devlet aklı, aileyi korumayı 
amaçlamak aslında erkeğin evini korumayı 
amaçlıyor. Bir kadın hukukçunun tespitini 
görelim:        
“Devlet kadını, kadın olarak görmüyor, 
ailenin bir parçası olarak görüyor ve bu 
nedenle bir yandan şiddetle mücadele 
diyor, bir yandan kadının güçlenmesini 
sağlayacak çalışmalardan kaçınıyor” 
(Erda, 2012: 18). 
Devlet, kadına karşı şiddeti önlemek için 
mücadele etmeyi, çoğu zaman sivil 
inisiyatiflerin baskısı altında giriştiği lüks 
bir girişim olarak görür. Kadının 
korunması, erkeğin erkinin eriminin 
zayıflatılması anlamına gelir. Bırakın 
LGBT cinsiyetine yönelik fiili (nefret 
suçu) veya sözlü (nefret söylemi) tacizi, 
kadına yönelik eylem ve söylemi karşısını 
aldığında bile bir çelişkiyle yüzleşir. Fark 
edilmediği ve aşılmadığı müddetçe güçlü 
bir çatışma üreten bu çelişki, devletin, 
cinsiyete yönelik eşitlikçi düzenleme-
lerinde başarılı olmasını engeller. Buradaki 
içsel çatışmaya yol açan epistemolojik 
çelişki şudur: Devlet erildir, devlet eliyle 
eril usun gücü zayıflatılmak istenmektedir. 
Eril us devlet aklını, erkek ise devlet 

mekanizmasını, sibernetik bir sistem gibi 
kendi yaşamını devam ettirmek üzere 
kurgulamış ve bugüne kadar yönetmiştir.9 
Devletin eril olması, sorunun bir yönüdür, 
kadının devlet ve erkek karşısında bir “kişi 
(birey)” olarak görülmemesi ise diğer 
yönüdür. Eril us, dişiyi bir tür insan olarak 
görmemekte ısrarcıdır.   

 
6. CİNSİYETSİZ HUKUK 
İnsanların üzerinde uzlaştığı, meşru olan 
ilen gayri meşru olanın belirlendiği yasal 
düzen, bir toplum sözleşmesi olmakla 
birlikte bu sözleşmenin tarafları 
erkeklerdir. Erkekler bu sözleşmeyle, 
bazılarına göre kadın bedenine statüsünü 
ve ona erişim hakkını düzenlemişler, yani 
cinsiyetle ilgili bir sözleşme de 
yapmışlardır. 
Dişil us tarafından, hukukun eşitliğe 
uygun, böylece cinsiyete duyarsız 
formülasyonuna rağmen eril unsurların 
baskın olduğunu gösterecek çok sayıda 
örnek barındırdığı iddia edilir. Ulusal 
hukuk metinlerinde ve yerel mahkeme 
kararlarında, kadınların yaşam ilişkilerinin 
göz ardı edildiği, yalnızca erkeklerin bilgi 
ve tecrübelerine göre oluşturulduğu 
görülmektedir. Hem yasa metninin yazımı 

                                                             
9 Devletin ne tür bir varlık olduğuna yönelik çelişik 
iki görüş ortaya konulmuş durumdadır. Bunlardan 
ilki, devletin insanı aşkın kutsal bir gücün temsili 
olduğunu ileri sürer. Bu görüş, geleneksel, ataerkil 
ve özcü yaklaşımlar doğurmuştur. İkincisi ise 
devletin, insan yapımı bir aygıt olduğu, diğer tüm 
aygıtlar gibi belli işlevlerini yerine getirmek üzere 
imal edildiğini ifade eder. 
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ve yorumu hem de yargıçların adalet 
kurumundaki cinsiyet açısından sayısal 
temsil eşitsizliği, hukuk felsefesinin ve 
politikasının sorunudur. Fakat felsefe ve 
politika, kadınlar söz konusu olduğunda 
daha da öldürücü olabilmektedir:   

“Biliyoruz ki genelde “vatandaşları” 
ilgilendiren yasalar, kadınları, bir olayda 
vatandaş olarak kabul ederek hesaba katıp 
buna karşın başka bir olayda da 
yokmuşçasına muamele ederek son derece 
keyfi yorumlara neden olmaktadır ve tüm 
bunlar sessiz bir uzlaşı sonucu olarak 
gerçekleşmektedir” (Akt. Sacksofky, 2001: 
721). 
Şiddet, ayrımcılık, mağduriyet ve 
mahrumiyet olaylarında eğer cinsiyet 
ayrımı yapılabiliyorsa büyük oranda 
mağdur veya mahrum olan kadın 
olmaktadır. Kadın cinayetleri, çocuk, yaşlı 
ve nesli tükenme tehlikesi taşıyan hayvan 
cinayetleri kadar önemli bir araştırma 
konusu oluşturur. Bu bir başarıdır ve 
feminist düşünceden beslenen sivil 
inisiyatiflerin katkısıyla gerçekleşmiştir. 
Şiddetin amacına kesinlikle ulaşması ve 
aslında hiç ulaşmaması anlamına gelen 
cinayet, kadınların katli söz konusu 
olduğunda yoğun bir istatistikle erkekler 
tarafından işlenmektedir. Kadın cinayetleri 
özel bir ilgiyi, felsefi bir yaklaşımı hak 
edecek kadar ayırt edici nitelikler taşır. 
Aslında ölen kadın olduğunda cinayet, 
yalnızca cinayet olmaz; o artık bir kadın 
cinayetidir. Öldürmek ne zamandan beri 
erkek cinayeti karşısına konumlanan 
cinsiyet üzerinden çözümlenmekte, 
değerlendirilmektedir?  

Ölümün ve öldürmenin cinsiyete göre 
dağılımı üzerine şimdiden yeterince 
istatistik hazırlanmış durumdadır.  Fakat 
bu istatistikler bizatihi bir anlam 
taşımazlar. Çünkü istatistiklerde her şeyin 
kayda alır, istatistik ölçütleri sonsuzca 
çoğaltılabilir.  
Kadınların, erkekler tarafından öldürülmesi 
hiç de ilginç bir durum değildir, zira 
erkekler de erkekler tarafından 
öldürülmektedir. Can alıcı nokta, erkeğin 
öldürme gücünün kadın üzerinde tezahür 
etmesidir. Çünkü eril usa göre kadın 
zayıftır, güçsüzdür, erkeğin korumasına 
zaten ihtiyaç duyar! Kadını şefkatle 
kucaklamak beklenirken gazap etmek, eril 
usun erkeklik töresine ters düşer. 
Kadını, erkeğin “namusu” diye tanımlayan 
töre, kadını, erkekliğin eklerinden biri 
kılar. Kadın, erkeğin şiarı olduğundan 
göstergeler arası etkileşim yoluyla kadın, 
geleneksel bir ritüele veya salt ritüel ile 
kurban edilir. Bu sunak, ayinlerle, 
törenlerle, şarkı ve ninnilerle yüceltilir. 
Yazılan, bestelene, söylenen ve dinlenen 
bir şarkıyı dinleyelim. Zira şarkı, şiddetin 
törel meşruiyetini ilan etmektedir: 
“At bizim, avrat bizim, silah bizim, şan 
bizim / Namus belasına gardaş döktüğü-
müz kan bizim” (Cem Karaca). 

Bir erkeğin yazdığı, bestelediği ve 
söylediği bu şarkı, sahipliğin özgürce 
dillendirilmesi olmasının yanında kadının 
kanının ve kadın için dökülen kanın erkeğe 
ait olduğunu açıklar. Dökülen kadın kanı, 
erkeğe aittir. Erkek dileği gibi, kendi kanı 
gibi onun hakkında tasarrufta bulunabilir. 
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Erkeğin kendi kanı üzerinde tasarrufta 
bulunda ölme ve öldürme, en yaygın 
biçimde savaşlarda gerçekleşir. Savaşlar, 
bazılarına göre kadınların erkeklere göre 
daha fazla eziyet gördüğü, cinsel tacize 
maruz kaldığı, güvensizlik yaşadığı, 
tecavüz edilerek cezalandırıldığı bir iktidar 
mücadelesidir.  

Kadınlar, tarafı olmadıkları bir iktidar 
mücadelesinde kurban edilmektedir. Savaş, 
erkeklere daha çok askeri veya paramiliter 
lider olma, kaçakçılık yapma, geçici 
hükümetlerde iş bulma, terfi etme, 
kahraman olma gibi yeni toplumsal statüler 
ve fırsatlar sunarken kadınlar açısından 
karşılaştırılamaz sonuçlara yol açar. 
Erkeğin getireceği hizmete barış 
zamanında bile mecbur bırakılan kadın, 
savaş zamanında bu hizmetlerden büyük 
oranda ya da tümüyle mahrum kalır; açıklı, 
hastalık ve saldırı tehlikesine açık hale 
gelir. Örneğin zaruri ihtiyaç maddelerinin 
kıtlığı en çok kadın ve çocukları vurur, 
kadınlara yönelik tecavüz ve ırza geçme, 
savaş dönemlerinde düşman ordusunu 
cezalandırmanın dolaylı ama rutin bir 
yöntemi olarak kullanılır. Örneğin 1990’lı 
yıllarda Bosna Hersek’te on binlerce 
Bosnalı kadının ırzına geçilmiştir (Bkz. 
Ataman, 2009, s. 26).  

 

7. SONUÇ  
Kadınlar, tek tanrılı dinlerin ortaya 
çıkışından modern zamanlara kadar süren 
çok uzunca bir dönemde tüm toplumsal 
kurumlar tarafından baskı altına alınmıştır. 
Toplumsal kurumları inşa eden eril us, bazı 

temel kurumlarda erkekler arasında 
eşitsizlikleri önemli ölçüde ortadan 
kaldırmayı başarmış olsa da kadınla erkek 
arasındaki eşitsizliği sürdürmeye devam 
etmiştir. Kadınlar, eril sistemin içinde 
kaldıkları müddetçe eşitsizliği beslemeye 
devam edecek gibi görünmektedirler.  
Fakat modernizmin aşılmaya zorlandığı 
bugünkü postmodern zaman ve post-
modern yaşam pratiğinde dişil us için 
gerçek kurtuluşu deneyimleme imkanı 
vardır. Kadın, ilk kurtuluşu, ilksel pagan 
toplumlarda yaşamıştı.  
Francis Fukuyama, 1990’lı yıllara 
gelindiğinde, ikili yıkılışla, Sovyetler 
Birliği ve Berlin Duvarının yıkılışıyla 
birlikte, aslında tek bir şeyin, yani sınıf 
mücadelesinin bitişiyle tarihin sonuna 
gelindiğini iddia ve ilan etmişti Hangi 
tarihin sonu? Teorik aklın inşa ettiği büyük 
ideolojilerin yönettiği tarihin, aslında 
zamanın akışı içinde yalnızca bir dönem 
olan, geleneksel ile modern olanın birbirini 
tamamladığı dönemin sonu.  

Modernitenin kazandığı ün, kadın söz 
konusu olduğunda bir tekel olarak 
haksızdır. Çünkü sanıldığının aksine 
modern zamanlarda kadın, özgürlük 
mücadelesini modern kalıplar, kavramlar 
ve sistemler içinde kalarak, böylece 
modern tavırlar sergileyerek sürdürdü-
ğünden modern kadının özgürleşme ve eşit 
muamele görme girişimi, nihayetinde eril 
usun düzenlediği bir sistemin çarkları 
arasında yiter gider.  
Birçok kadın, eril usun inşa ettiği sosyal 
kurumlar içindeki başarılı olmaya yönelik 
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mücadelesi nedeniyle bulunduğu çağa göre 
farklı yöntemlerle cezalandırılmıştır. 
Örneğin Madam De Gouges, politikanın 
erkek işi olduğu ve kadınlara yakışmadığı 
halde politika yapmaya kalkıştığı için, 
Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları 
Bildirgesinin hemen ardından 1791 yılında, 
devrim mahkemesi tarafından giyotine 
gönderildiğini biliyoruz. Empati kurarak 
Gouges’in acısını paylaşmak ya da 
paylaşmamak, meselenin jeneolojini 
anlamayı kolaylaştırmaz. Fransız İnsan ve 
Yurttaş Hakları Bildirgesi’ndeki “eşit, 
özgür ve kardeş” olan “insan”ın erkek 
olduğu, yalnızca erkeklerin vatan-
daşlığından bahsedildiği yeterince açıktı. 
Bu açıklık, ilk demokrasi deneyiminin 
gerçekleştiği Antik Yunan Atinası’ında da 
görülmektedir. Zira Atina demokrasisi de 
kadınları, çocukları ve köleleri vatandaş 
olarak kabul etmemekteydi. 
Kadınlar için mücadelenin zorluğunun 
nedeni yahut da ayartıcı bir ifadeyle 
söylersek, feminizmin gerçek skandalı, eril 
terminolojiyle eril usa tepki gösteriyor 
olmalarıdır. Öte yandan kadınlar, erkekler 
dünyasındaki konumlarını güçlendirmenin, 
en kötü haliyle “bir erkek gibi” 
olabilmenin, en kötüsü kadınlığın 
sınırlarını bedenlerinde bulup onu erkeğe, 
yalnızca erkeğin sahip olabildiği bir 
değişim aracına sahip olabilmek için 
erkeğe zamanla mukayyet anlarda 
sunmanın mücadelesini vermişlerdir. İlginç 
bir şekilde kadınların “...-e karşı 
yürüttükleri mücadele…” ifadesindeki “-
e”, erkeği refere etmez, eril usu ise hiç 
çağrıştırmaz. Öyle ki eril usun icat ve 

gerektiğinde ikame ettiği kavramsal ekin, 
dişil usun meşruiyetini tanımaz. Dişil us, 
ancak eril usun ekini içinde çifte karakter 
taşıyan unsurları tespit ettiğinde 
mücadeleye başlayabilir. Aksi halde dişil 
bir terminoloji, hiçbir terminoloji kökensel 
olmadığında, özellikle ardıl terminolojiler 
başlangıç koşullarına duyarsız olmadık-
larından, yani her zaman apriori veya 
başlangıca önsel birtakım başlangıç 
koşullarına muhtaç olduklarından, dişile 
göre her zaman “önce” olan eril 
terminolojiye temellenmelidir. Bu, klasik 
olmayan mantıkların klasik mantığa, 
sentaktik açıdan bile bağlı hatta bağımlı 
olmasına benzer.  

Modern zamanlar boyunca kadın, 
kendisinin de bir “insan” olduğuna 
inandırmaya, kendisini erkekle üç temel 
alanda yani dini, siyasi ve hukuki alanda 
erkekle eşitlemeye çalıştı. Bu yüzden de 
modern zamanlar, eril usun ve erkeğin 
kendini tahkim ettiği dönemlerdir.  
Gerçek ve rasyonel bir mücadele, ancak 
ereğinde dişil us tarafından üretilen gerçek 
bir almaşığın varlığıyla mümkündür. 
Bunun içinse modern olanın yapısının 
bozulması, içsel işleyiş mekanizması, 
gerçekte var olmayan bir merkezin, 
merkezler çokluğunun varlığının 
gösterilmesiyle bağlamsallığa, bulaşmış-
lığa, eklenebilirliğe, iz-sürülemezliğe, iç ve 
dışa dair sınırların bulanıklığına 
çözündürülmesi gerekir. Bunun adı post-
modern kurtuluş umududur.  



                                                                                                                                 
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 43 Mayıs  – Haziran 2014 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 

Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN 
JEL KOD: Y-Z1 *** ID:402  K:370 

http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

8. KAYNAKÇA  
Altınbaş, A. (2012, Mart 9). Bir Ölüye 

Nasıl Yardım Edilir? İzmir Barosu 
Bülteni 8 Mart Özel Sayısı, s. 27-28. 

Ataman, M. (2009). Feminizm: 
Geleneksel Uluslar arası İlişkiler 
Teorilerine Alternatif Yaklaşımlar 
Demeti. Alternatif Politika, 1(1), 1-
41. 

Baudrillard, J. (2012). Tüketim Toplumu 
(Söylenceleri/Yapıları) (5. baskı). 
(H. Deliceçaylı ve F. Keskin, Çev.). 
İstanbul: Ayrıntı Yayınları.       

Berger, J. (1995). Görme Biçimleri. (Y. 
Salman, Çev.) İstanbul: Metis 
Yayınları. 

Birleşmiş Milletler. (1989). Kadına Karşı 
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi. Birleşmiş Milletler. 

Çetin, O. B. (2004). Ekofeminizm: Kadın 
- Doğa İlişkisi ve Ataerkillik. 
SosyoEkonomi, 61-76. 

Çimen, D. (2011). Toplumsal Cinsiyet 
Rolleri Bağlamında Televizyon 
Reklamlarında Kadın. Ankara: 
Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi. 

Değirmenci, B. (2012, Mart 9). 
Kadın/Erkek Eşittir... Ama Her 

Zaman Değil. İzmir Barosu Bülteni 8 
Mart Özel Sayısı, s. 24-26. 

Erda, P. (2012, Mart 9). Kadın Sığınma 
Evleri Aileye Yönelik Bir Tehdit 
Değildir. (D. C. Aygün, Röportaj 
Yapan) 

Fukuyama, F. (1999). Tarihin Sonu ve 
Son İnsan. (2. Baskı). İstanbul: Gün 
Yayıncılık. 

İşler, R. (2010). Feminist İktisadın 
Geleneksel İktisada Metodolojik 
Açıdan Getirdiği Eleştiriler. Ekonomi 
Bilimleri Dergisi, 2(1). 

Kararlı, H. (2012). Okullarda Cinsel 
Tacizin Önlenmesi. Eğitime Bakış, 
8(22), 54-59. 

Kitabı Mukaddes. (2006). Eski ve Yeni 
Ahit. İstanbul: Kitabı Mukaddes 
Şirkeyi Yayınları. 

Kuranı Kerim. (1999). Kuranı Kerim ve 
Türkçe Meali. (Y. N. Öztürk, Çev.) 
İstanbul: Yeni Boyut Yayınları. 

Müslim, Ebul Huseyn. (1981). Sahih I-III. 
İstanbul: Çağrı Yayınları. 

Osman, H. (2009, Şubat). Türkiye'de 
Sosyalist Feminizme Kaktüs'ten 
Bakma. Praksis(20), 19-43. 



                                                                                                                                 
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 43 Mayıs  – Haziran 2014 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 

Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN 
JEL KOD: Y-Z1 *** ID:402  K:370 

http://www.akademikbakis.org 
 

 
 

Özsoy, E. C. (2012, Mart 9). Bir Baskı 
İdeolojisi: Heterosekizm. İzmir 
Barosu Bülteni 8 Mart Özel Sayısı, s. 
8-10. 

Platon. (2011). Devlet Adamı. (Furkan 
Akderin, Çev.). İstanbul: Say 
Yayınları.  

Sacksofky, U. (2001). Feminist Hukuk 
Bilimi Nedir? (Ç. O. Can, Dü.) 
AÜEHFD, V(1-4), 720-734. 

Sayın, Z. B. (1999). Mithat Şen ve Beden 
Yazısı. İstanbul: Kaknüs. 

Sezer, S. (2012, Mart 9). Hergele Şiirler. 
İzmir Barosu Bülteni 8 Mart Özel 
Sayısı, s. 7. 

Şimşek, L. (2010). Tarih, Toplum ve 
Siyaset... Ve Kadın Olmak. 
Araştırmax, 1-16. 

Tavuz, Ş. (2012, Mart 9). Yasalardaki 
Eşitliği Kısmen Sağlasak da 
Toplumsal Bellekleri ve Geleneksel 
Anlayışları, Kafalardaki 
NAMUS=KADIN Denklemini 
Bozamadık Henüz. İzmir Barosu 
Bülteni 8 Mart Özel Sayısı, s. 3-7. 

Toker, H. (2012, Mart 9). Kadının 
Siyasete Katılımında Uluslararası Ön 
Model: Norveç Örneği. İzmir Barosu 
Bülteni 8 Mart Özel Sayısı, s. 11-14. 

 



                                                                                                                                 
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 43 Mayıs  – Haziran 2014 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 

Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN 
JEL KOD: M-Y *** ID:440 K:276 

http://www.akademikbakis.org 
 

KAFKASYA’DAN KARADENİZ’E SÜRDÜRÜLEBİLİR GÜVENLİK: 
KAFKASYA’NIN KADİM HALKLARI ÜZERİNDEN BİR 

DEĞERLENDİRME 

Cahit ASLAN 

Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü, 
Felsefe Grubu Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 

 

Özet: Kafkasya’da ‘Sürdürülebilir Güvenlik’ sürecinde sürdürülebilir bir güvenlik için bazen 
bilinen paradigmaların dışına çıkmak, anlaşılırlığı açısından daha uygundur. Örneğin Küresel 
Güçler arasındaki dengelerin büyük devletlere, oradan bölgesel devletlere ve nihayet yerel güçlere 
kaydığı yukarıdan aşağıya tasarlanmış tümdengelimci bir süreci içeren bir paradigma -güçlüler 
arasında bir dengeyi içeren bu tür paradigma güçlü argümanlara sahip olma özelliğini taşıyor 
olmakla beraber- sürdürülebilir bir güvenlik, özellik soğuk savaş sonrası ve küreselleşmenin 
etkisiyle (bazen de küreyerelleşme) de yerel güçlerden bölgesel devletlere oradan da küresel 
güçlere doğru düzenlenerek aşağıdan yukarı bir paradigmanın desteğiyle ancak işlerlik 
kazanabilecektir. İşte Kafkasya’da, özelde de Kuzey Kafkasya’da sürdürülebilir bir güvenlik 
olanakları için bölgenin sosyolojik, tarihsel, antropolojik özellikleriyle bakılan aşağıdan yukarı 
analizlerin yapılması gerekir.   

Anahtar Kelime: Kafkasya, Güvenlik, Abhazya, Kafkas Yerel İstikrar Paktı, Güç Dengesi 

FROM THE CAUCASUS TO THE BLACK SEA SUSTAINABLE 
SECURITY:  AN ASSESSMENT OF THE ANCIENT PEOPLES OF THE 

CAUCASUS 
Abstrac: In the process of "Security and Cooperation in the Caucasus ", it may sometimes be 
necessary to leave the known paradigms to sustain security. For example, there exists a paradigm 
including a bottom up process and deriving from the balance among the global powers shifting to 
large states from which to regional states and finally to local forces. Such kind of paradigm based 
on the balance among the powers has strong arguments. However, a sustainable safety can only be 
possible with the support of a bottom up paradigm grounded on a shifting process, especially due 
to post cold war and globalization effects, from local powers to regional states from which to 
global powers. Here in Caucasus, the North Caucasus region in particular for a sustainable security 
interests of the sociological, historical, anthropological features views of the bottom-up analysis 
must be carried out.  

Key Words: Caucasia, Security, Abkhazia, Local Stability Pact for the Caucasus, Balance of 
Power
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1. GİRİŞ 

Kafkasya’da ‘Sürdürülebilir Güvenlik’ 
konulu bir çalışma uluslararası ilişkiler 
alanı içerisinde değerlendiriliyor olsa da bu 
ilişkilerin analizinde bölgesel veriler 
dikkate alınmak zorundadır. Özellikle 
bölgenin sosyolojik, tarihsel ve 
antropolojik özellikleri önemlidir. Aksi 
halde uluslararası ilişkiler alanına ilişkin 
söylenenler afakî ifadelerin ötesine 
geçmeyecek “görünenin yüzeyselliğine 
mahkûm olacaktır” (Davutoğlu, 2013: 5). 
21. yüzyılda yeni güvenlik anlayışları da 
bu yüzeysellikten kurtulmayı dile 
getirmektedir. Küreselleşme sürecinin 
yaşandığı günümüzde sosyal stratejik 
analizler zorunlu hale gelmiştir.  

Dünya tarihine bakıldığında savaş 
sanatlarının ve aynı şekilde savunma 
sanatlarının da tarihidir. Her iki tarihe de 
birlikte göz önünde bulundurulduğunda ise 
‘Sosyal Stratejik’ boyutları hesaba 
katılmamış bütün savaşların uzun vadede 
kaybedildiği görülecektir. Bu olgunun tipik 
örnekleri 300 yıldır süren Kafkasya 
savaşlarıdır. Bu bölgede geçen savaşlarda 
tarihin en acı ve feci olayları yaşandı. 
Hatta sonuçları bakımından 
değerlendirildiğinde Kafkasya’nın 
Müslüman halklarının yaşadığı olaylar, 
dünyanın en büyük ulusal trajedilerinden 
biri olarak görülebilir. Önemli bir nüfus 
yerlerinden yurtlarından edildi. 
Yerlerinden yurtlarından edilenlerin büyük 
çoğunluğu da Türkiye’de bulunmaktadır.  
Bu yüzden ‘Kafkasya’da yağmur yağsa 

Türkiye’de birçok şemsiye açılır’. 
Yerlerinde yurtlarında kalmayı başaran çok 
az nüfusun ise yapay olarak siyasal 
bölgelere bölündü. Stalin döneminden 
kalma siyasi coğrafya açısından özellikle 
değişik bölgelere ayrıldı. Buradaki temel 
kaygının nedeni, tarihin derinliklerinde 
yatmaktadır. Çünkü esas olarak Kafkas-
Rus savaşları, birçok zıt kuvvetlerin 
çatışma halinde olduğu bir ortamda 
meydana gelmiştir. Yüzyıllardır çok çeşitli 
güçlerin mücadele alanı olmuştur. Bu 
mücadele çok boyutludur: ‘Küresel ile 
yerelin, Doğu ile Batı’nın, Müslümanlık ile 
Hıristiyanlığın ve birçok farklılıkların 
çatışması, savunma stratejisinin hayata 
geçirilmesi’ şeklindedir. Burada kadim 
kültürler güç ile değer arasında sıkışmış bir 
vaziyettedir. Bu sıkışmışlık da bölgede 
sürekli güvenlik sorunu üretmektedir. İşte 
bu güvenlik sorunun çözüm olanakları bu 
makalenin de problemidir.   

Çalışmanın amacı ve sınırlılıkları, 
Kafkasya’da özelde de Kuzey Kafkasya’da 
sürdürülebilir bir güvenlik olanakları olup 
bu olguya bölgenin sosyolojik, tarihsel, 
antropolojik özellikleriyle gerekli ilgiyi 
göstermektir. Narratif (anlatısal) olarak 
yapılacak olan böyle bir analiz güvenlik 
stratejisi açısından da problemi çok 
boyutlu görmemizi sağlayacaktır.  

1.1. Kavramsal ve Kuramsal Çerçeve 

Uluslararası olaylarca yönlendirilen bir 
ritme bağlı olarak zaman içerisinde bir 
takım kuramsal yükseliş ve inişlerin 
olduğu (Kahler, 1997: 41) göz önünde 
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bulundurulursa her zaman için nasıl bir 
kuramsal çerçeve ile problemlerin 
çözümleneceği baştan bir sorun haline 
gelmektedir. Uluslararası ilişkiler alanında 
sıklıkla başvurulan kuramların başında 
‘dengeleme kuramları’ gelmektedir  
(Waltz, 1969: 304-314; Morgenthau, 1970; 
Kaplan, 1969 : 291-303). Bu kuramlara 
bağlı olarak soğu savaş sonrası dönemle 
beraber ABD’nin tek kutuplu denge 
fonksiyonunu sürdürdüğü iddia edilmişti. 
Askeri, ekonomik, teknolojik, nüfus ve 
toprak gibi güç unsurlarıyla Amerika’nın 
küresel düzeyde üstün bir hâkimiyeti söz 
konusu olduğu bir gerçektir. Onun gücü 
dünyanın her yerinde hissedilmektedir 
(Brooks and Wohlford, 2008). Fakat 
paralel olarak AB, Rusya, Çin ve 
Japonya’nın yükselen varlığı ile çok 
kutuplu bir dünyadan bahsedilmektedir1.  

Ayrıca Amerikan tek kutupluluğunun sona 
ermesi ile çok kutuplu bir uluslararası 
sisteme geçileceğine dair yapılan 
tahminlere rağmen, ortaya çıkacak 
dünyanın kutupsuz (apolarity) yani hiçbir 
süper gücün mevcut olmadığı ve 
istikrarsızlığın hüküm sürdüğü bir hale 
dönüşebileceği ihtimali de akıldan 
çıkarılmamalıdır (Uzer, 2013: 69-93).  

Şimdiye kadar güvenlik paradigması, 
Küresel Güçler arasındaki dengelerin 
büyük devletlere, oradan bölgesel 
devletlere ve nihayet yerel güçlere kaydığı 
yukarıdan aşağıya dizayn edilmiş 
                                                
1 Bkz.: http://turkish.ruvr.ru/2012_12_12/cok-kutuplu-
dunya-duzeni/ (Erişim, 14.02.2014). 

tümdengelimci bir süreci içerdi 
(Davutoğlu, 2013; Baylis, 2008: 75-76). 
Özellikle 1945-1991 arası süren iki kutuplu 
sistemde, büyük güçler arasında meydana 
gelen uluslararası sistemi aşırı güçlenerek 
tehdit eden bir ülkenin başka devletlerce 
ittifaklar kurularak ve silahlanarak 
oluşturulan güç dengesi (balance of power) 
artık yerini başka stratejilere bırakmak 
zorundadır (Uzer, 2013: 69-93). Fakat 
gelinen son süreç klasik denge kuramlarını 
anlamsız kılmaktadır. Bu durum da 
gösteriyor ki tümdengelimci sürdürülebilir 
bir güvenlik artık tek başına işlevsel 
değildir ve yeni dengesizliklere gebedir. 
Çünkü gelişmiş-azgelişmiş, merkez-çevre 
gibi karşıtlıklar üzerine kurulu eskinin 
bütün tümden gelimci anlayış küreselleşme 
ile beraber anlamını yitirmekte (Erbaş, 
1999: 8; Knutsen, 2006: 367) ve hatta 
bunlar daha karmaşık hale gelmektedir. 

Güçlüler arasında bir dengeyi içeren bu tür 
paradigma güçlü argümanlara sahip olma 
özelliğini taşıyor olmakla beraber 
sürdürülebilir bir güvenlik, özellik soğuk 
savaş sonrası ve küreselleşmenin etkisiyle 
(bazen de küreyerelleşme) de yerel 
güçlerden bölgesel devletlere oradan da 
küresel güçlere doğru dizayn edilmiş 
aşağıdan yukarı bir paradigmanın 
desteğiyle ancak mümkündür. 
Unutmayalım koca bir vücudun önce 
hastalanıp sonra onun ölümünü gözle 
görülemeyen bir virüs başlatmaktadır. Bu 
argümana Ortadoğu’da, özelde de Irak’ta 
bu paridgmanın nispeten çalışır halini 
örnek olarak verilebilir. Yerel cemaatler 
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arasındaki denge ya da dengesizlik 
bölgesel sonuçlar, oradan da küresel 
sonuçlar doğurmaktadır. Örneğin petrol 
boru hattına yapılan sabotajların önlenmesi 
için maaş karşılığı hatları korumaya 
soyunan bölgedeki en güçlü aşiret 
Ubeydiler olmuştu. Irak'ın en güçlü aşiret 
reislerinden Şeyh Hatam el-Assi el-
Ubeydi, hatları korumak için ABD ile 
kontrat yapmışlardı.   ABD'nin, aşiretinden 
yüz koruma için aylık adam başı 100 dolar 
veriyordu2.   

Burada sürdürülebilir güvenlik konusunda 
“güç”, “güvenlik”, “tehdit” ve “çıkar” gibi, 
realizmin oldukça popüler kavramlarının 
yanı sıra, yakın zamana kadar arka plana 
itilmiş “kültür” ve “kimlik” gibi kavramlar 
da masaya yatırılmalıdır. Bu konuda 
komplike bir yaklaşım olarak 
‘konstrüktivizm’ benimsenebilir. 
Konstrüktivizmin güvenlik yaklaşımının 
literatüre en önemli katkısı geleneksel 
olguların dışına çıkarak, kimlik ile 
çatışma-güvenlik arasındaki bağıntıyı 
açıklamış olmasıdır n(Ertem, 2012, 177-
237; Kaya, 2008: 11; Ateş, 2008: 213-
235).  

Uluslararası ilişkileri aktörler ile sistem 
arasında karşılıklı sosyal etkileşimin bir 
ürünü olarak tanımlamayan Wendt (1994: 
384-397), maddi faktörlerin yanı sıra, 
normatif faktörlere de vurgu yapan siyasi 
eylemlere yön verdiğine inandığı “kimliği” 

                                                
2 Bkz.: 
http://arsiv.zaman.com.tr/2003/09/01/dis/default.htm  
(Erişim, 12.02.2014) 

de en az onlar kadar önemli görür. Burada 
“konstrüktivizmin en önemli vurgusu 
devletlerin “sosyal bir varlık”, uluslararası 
iliksilerin ise “sosyal bir alan” olduğu 
düşüncesidir.  Bu bağlamda sürekli olarak 
uluslararası kuralların, normların, 
kurumların, düşünsel unsurların ve bilişsel 
faktörlerin siyasi rolüne dikkat 
çekilmektedir” (Ertem, 2012:184) 

Küreselleşme süreciyle beraber dünyanın 
her yerinde olduğu gibi Kafkasya’da da 
stratejik konumlara göre sürdürülebilir 
güvenlik için şu üç aktör dikkate 
alınmalıdır: Küresel güçler, Bölgesel 
güçler ve Yerel güçler (Davutoğlu, 2013: 
125-126). 

 

Grafik.1: Güç Dengesi 

     Küresel Güçler 
             (ABD, AB, Rusya, Japonya) 

 
 

 
            
 Yerel Güçler                 Bölgesel Güçler        
(Gürcistan,                       (Türkiye, İran, 
Azerbaycan,                                   İsrail) 
Ermenistan,              
Kuzey Kafkasya  
Cumhuriyetleri) 
 

Buradaki uluslararası ilişkilere güç ya da 
piyasa etkileşimi gibi maddi yapılar yerine 
fikirler, normlar, kültürler ve algılamalar 
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sayesinde oluşan sosyal yapılar ekseninde 
değerlendirme olanağı veren konstruktivist 
(Sandıklı ve Emeklier, 2011: 31) bir 
anlayışla bakılarak bir taraftan yukarından 
aşağı süren dengenin sürdürülebilmesi için 
diğer yandan aşağıdan yukarı cereyan eden 
bir paradigma hayata geçirilmeli. Çünkü 
“güvenlik, süper güçlerin güvenliğine 
indirgenemeyecek kadar geniş ve derin, 
sadece maddi öğeler ve güç 
mücadeleleriyle açıklanamayacak kadar 
toplumsal hafıza, kimlik, algılama, inanç 
ve normları da barındıran çok boyutlu bir 
kavramdır” (Sandıklı ve Emeklier, 2011: 
32): 

Son zamanlarda artan bir şekilde Kafkasya, 
Rus-İran, ABD-AB ve Türkiye’nin aktör 
olduğu çıkar çatışmasının zeminidir. 
Ekonomik güvenliği sağlanmamış bir 
bölgenin siyasi ve enerji güvenlikleri de 
tehlikede olduğu da bir gerçektir.  

Yukarıdan aşağıya küresel güçlerden 
Rusya’nın bölgeye ilişkin tavrı önemlidir. 
Tarihsel açıdan bölgede kitlesel göçlere 
neden olan huzursuzluklar Rusların 
bölgeye ulaşmasıyla başlamıştı. Günümde 
ise mesele “Rusya’nın talebi olan ve onun 
işine yarayan tek kutuplu istikrar mı yoksa 
Rusya dışı güçlerde yer aldığı çok kutuplu 
istikrar mı?” sorusunun nasıl 
cevaplanacağıdır.  Şimdilik Rusya, Kuzey 
Kafkasya’daki istikrarsızcılığı en önemli iç 
tehdit olarak görüyor ve sorunu silahlı 
güçlerle çözmeyi planlıyor” (Özkan, 
2012). 

Rusya bölgede nüfuz alanını genişletmek 
ve güçlü tutmakla kendi asgari sınırlarını 
güvence altına almak istemektedir. Bu 
tutumu Soçi olimpiyatlarının neden orada 
yapıldığının da anlaşılır kılmaktadır.  

ABD ve AB’nin tavrına ilişkin ise şunları 
söylemek mümkündür: ABD, bölgeye 
yönelik çıkarlarını bölgedeki enerji 
kaynakları merkezli tanımlamaktadır. 
SSCB’nin dağılmasından sonra bölgeye 
yönelik çıkarların tanımlanmasında 
jeopolitik unsurlar da ön plana çıkmıştır.  
Kafkasya bölgesi AB için çok önemli bir 
yere sahiptir. Güney Kafkasya bölgesi 
Avrupa kıtasının  enerji sağlayıcısıdır. 
Bakü – Tiflis – Ceyhan boru hattı bu 
bağlamda büyük önem taşımaktadır. Yine 
Şahdeniz yatağında çıkan doğalgazın Bakü 
–Tiflis – Erzurum boru hattı ile güvenli bir 
şekilde Türkiye ile AB pazarlarına 
çıkışının sağlanması bölgenin AB için ne 
kadar önemli olduğunu ortaya 
koymaktadır3. 

Türkiye’nin Kafkasya’ya yaklaşımı, 
bölgedeki üç Kafkas ülkesinin (Gürcistan, 
Azerbaycan ve Ermenistan) katılımıyla 
kapsamlı işbirliğinin kurulması arzusuyla 
şekillenmektedir. Bu çerçevede söz konusu 
ülkelerin bağımsızlıklarının pekiştirilmesi, 
toprak bütünlüklerinin korunması ve 

                                                
3 Örneğin “Rus içişlerine bağlı silahlı güçlerden 25 binini 
2012 içinde Çeçenistan’dan Dağıstan’a kaydırdı: Bkz.: 
Mustafa Güven, “Devlerin Kafkasya Aşkı”; 
http://akademikperspektif.com/2012/08/05/devlerin-
kafkasya-aski/ (Erişim, 17.02.2014) 
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ekonomik potansiyellerinin hayata 
geçirilmesine önem vermektedir4.  

Türk dış politikasındaki sürekli pragmatik 
eğilimin varlığı Kafkasya’da pragmatik 
zafiyete uğratmaktadır. Türk dış 
politikasının ısrarla Gürcistan yanlı tavrı 
Abhazlar için hayal kırıklığı yaratmaktadır. 

İran’ın bölgeye tam kapasite ile müdahil 
olması hep sınırlı çerçevede olmuştur. İran, 
bölge dışı aktörler olarak tanımladığı AB, 
ABD ve NATO’nun bölgedeki 
yayılmasından rahatsızlık duymaktadır. 
Kafkasya’daki her türlü sıcak çatışma ve 
kontrolsüz istikrarsızlığın kendi milli 
güvenliğini tehdit ettiğini düşünen İran, bu 
çerçevede her türlü çatışmaya karşı 
çıkmaktadır (Gafarli, Çınar ve Balcı, 2012: 
291-303). 

Bütün bu aktörler kendi dinamiklerini 
bölgedeki gelişmeleri kontrol edebilecek 
bir güç parametrelerine dönüştürme çabası 
içerisindedir. Birindeki ilerleme diğerinde 
gerileme algısına yol açtığı andan itibaren 
eksen değişimin meydana geldiği 
sürdürülebilir güvenlik zafiyete 
uğrayacaktır. Örneğin bazı küresel ve 
bölgesel güçler Gürcistan üzerinden 
geliştirdikleri stratejiyi Kafkasya’nın 
kadim halklarından olan Abhazların daha 

                                                
4 http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-guney-kafkasya-
ulkeleriyle-iliskileri.tr.mfa; en son olarak Dışişleri Bakanı 
Davutoğlu’nun Azeri-Gürcü görüşmleri için bkz.:  
http://www.sondakika.com/haber/haber-turkiye-
azerbaycan-gurcistan-disisleri-bakanlari-5688502 , 
Erişim: 20.02.2014. 

çok Rusya’ya yaklaşmasına yol 
açmaktadır. 

1.2. Kuzey Kafkasya’da Durum 

Jeopolitik, jeoekonomik, jeokültürel ve 
jeostratejik öneminden dolayı tarih 
boyunca büyük güçlerin, günümüzde de 
küresel güçlerin nüfuz mücadele alanı 
olması nedeniyle Kafkasya her zaman 
hassasiyetini korumuştur. Özellikle sahip 
olduğu kaynakları ve buna paralel çok 
etnikli ve çok kültürlü yapısının yol açtığı 
bağımsızlık mücadeleleri ve çatışmalarıyla 
Kafkasya, Ortadoğu’dan sonra en çok 
dikkat çeken bir bölgedir. Kafkasya 
bölgesi, jeopolitik ve coğrafik olarak 
Kafkas dağlarının yol açtığı iki havzadan 
meydana gelir: Kuzey Kafkasya ve Güney 
Kafkasya. Kuzey Kafkasya, Rusya 
Federasyon’un parçası olan Adıgey, 
Dağıstan, Kabardin-Balkar, Karaçay-
Çerkes, Kuzey Osetya, İnguşetya ve 
Çeçenistan gibi cumhuriyetlerden meydana 
gelirlerken Güney Kafkasya, SSCB’nin 
1991’de dağılmasıyla bağımsızlığına 
kavuşmuş olan Azerbaycan, Ermenistan ve 
Gürcistan devletlerinden oluşmaktadır.  Bir 
de Abhazya’yı hesaba katmak 
gerekmektedir. Çünkü Kafkasya’nın 
jeopolitik önemi coğrafi konumunun yanı 
sıra bölgenin sosyokültürel dokusundan da 
kaynaklanır. 
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Grafik.2: Güç Dengesinde Kilit Taşı 

Modeli 
                            Kafkasya 

 

 

KuzeyKafkasya                            Güney Kafkasya                                                       

 Adıgey                                             Gürcistan                                                         

 Kabardin 

    -Balkarya                                       Azerbaycan                                                 

 Karaçay 

    -Çerkesya                                        Ermenistan                                                  

 KuzeyOsetya 

 Güney Osetya 

 Çeçenya-İnguşetya 

 Dağıstan                   

                                   Abhazya  

Bunlardan Abhazya’nın özel bir yeri 
vardır. “Türkiye’den başlayarak yatay çizgi 
ile Doğuya uzanan bir güvenlik  “blok”u 
ile kuzeyden güneye inen Rusya-
Ermenistan-İran bloku”nun (Mehdiyev, 
2012: 45) kesiştiği yerde adeta bir kilit taşı 
gibi durmaktadır. Ayrıca coğrafik olarak 
güneyde Karadeniz sahilinde yer almasına 
rağmen tarihsel, kimlik- aidiyet duygusu 
ve kan bağları bakımından kuzeydeki 
kuzenlerine daha yakındırlar. Örneğin 
“Çarlık Rusya’sının yıkılmasından sonra 
11 Mayıs 1918’de ilan edilen Kuzey 
Kafkasya Cumhuriyetine coğrafik olarak 
kendisi güneyde olmasına rağmen 
Abhazya da girmişti” (Sürmeli, 2001: 24).  
Dil açısından Karaçay-Çerkes’de bulunun 

Abazalar (Ruslar onlara Abazin derler) ile 
hemen hemen aynı dili konuşurlar,  
aralarında şive farklılıkları vardır. Adıge-
Çerkes-Kaberdeyler’le de dilsel genetik 
bağları söz konusudur. Zaten bağımsızlık 
mücadelesinde de en çok onlardan destek 
aldılar. Hatta Kuzey Kafkasya 
diasporasının çoğu Abhaz yanlısı 
davranmıştı.  

Abhazya (Aslan, 2009: 96-108) 1931 
yalında Joseph Stalin ülkeyi Gürcistan’ın 
bir parçası yapana kadar uzun ve kesintisiz 
süren bir devlet geleneğine sahipti. 8. ve 
10. yüzyıllarda Abhazya, Açba 
hanedanının hüküm sürdüğü, 13. 
Yüzyıldan 1864’e kadar da Çaçba 
hanedanı tarafından yönetilen bir devletti. 
1810 yılında bağımsız Abhazya Prensliği 
küçük komşu Gürcistan devletlerinden 
tamamen ayrılarak Rusya’nın himayesine 
girdi. Abhazya Prensliği 1864 yılında 
Rusya tarafından ilhak edildi. 1917 Rus 
Devrimi ile birlikte Sovyetler Birliği’nin 
bir parçası haline gelen Abhazlar, Abhaz 
Halkları Konseyi’ni kurdular ve Abhazya 
devlet olarak yeniden tarihteki yerini aldı.    

Abhazya Sovyetler Birliği içinde Abhaz, 
Gürcü, Rus ve diğer Sovyet halklarının 
birleşiminden oluşan bir devlet 
konumundaydı. 1921 yılında Abhazya 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kuruldu. 
Abhazya 1931 yılında Gürcü Stalin’in 
emriyle Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti 
statüsünü kaybetti ve Gürcistan Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlı “Özerk 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti” konumuna 
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düşürüldü. Yine de Abhazya Sovyet 
anayasası çerçevesinde devlet 
statüsündeydi: Bir devlet sembolü, 
hükümeti, seçilmiş parlamentosu ve 
milletvekilleri mevcuttu.  

17 Mart 1991 tarihinde Birlik genelinde 
yapılan referandumda Abhazya halkının 
%98,6’sı yeniden şekillendirilen SSCB’nin 
muhafazası yönünde oy kullandı.  Oysaki 
Gürcistan 9 Nisan 1991’de kendi yaptığı 
referandumda bağımsız Gürcistan 
Cumhuriyeti’nin yeniden eski statüsüne 
döndürüldüğünü beyan etti.   

 14 Agustos 1992'ye Gürcistan silahlı 
birlikleri Abhazya'ya saldırı başlattı. 
Karadan, denizden ve havadan yapılan 
saldırılarla Abhazya'nın Gal, Oçamçira, 
Suhum ve Gagra kentleri işgal edildi. 
Abhaz halkı bu saldırıya karsı direnişe 
geçti. Abhaz, Adıge, Abazin, İngus, 
Kabardey, Çerkes ve Çeçen halklarının 
temsilcilerinin katıldığı ‘Dağlı Halklar 
Konfederasyonu’ adıyla 1989’da bir örgüt 
kurulmuştu. Daha sonra sırasıyla ‘Kafkas 
Halkları Konfederasyonu, ‘Kafkasya 
Federasyonu’ adını alan bu örgüt Abhaz 
halkının özgürlük mücadelesini sonuna 
kadar destekledi. Savaş, önce Abhazya’nın 
şehirleri olan Gagra'nın, daha sonra da 
Suhum, Oçamçira ve Gal bölgelerinin 
Gürcü ordusunun işgalcilerden kurtarılması 
ile 30 Eylül 1993'de sona erdi. 

1993 yılından bu yana (30 Eylül 2003’de 
istilacı Gürcistan kuvvetlerine karşı 
kazanılan zaferden sonra), Abhazya 
kendini demokratik bir şekilde yöneten 

fiilen bağımsız bir devlet haline getirmiştir. 
Bağımsız Abhazya anayasası 1994 yılında 
kabul edilmiş ve 1999 yılında ülke çapında 
düzenlenen referandumla da onaylanmıştır. 
Aynı yıl, 1999’da, Abhazya Devletinin 
Bağımsızlık Kanunu kabul edildi. 2008 
yılındaki resmi tanıma öncesinde, 
Abhazya’nın anayasası, bayrağı, milli 
marşı ve diğer devlet sembolleri 
mevcuttur. Seçilmiş bir parlamentesu, bir 
devlet başkanı, başbakanı ve bakanlar 
kurulu, kendi bağımsız dış politika, küçük 
ama etnik bir ordusu, iç ve dış sınır kontrol 
birlikleri, hukuk sistemi ve devletin 
gözetiminde bulunan sosyal ve ekonomik 
kurumları bulunmaktadır. Abhazya karlı 
turistik altyapısını, tropikal tarım 
koşullarını ve doğal kaynak avantajlarını 
(madencilik, ormancılık, balıkçılık vb) 
kullanmak suretiyle belli bir ekonomik 
faaliyet seviyesine erişmeyi başarmıştır. 
Bu süre içinde üç devlet başkanlığı ve dört 
parlamento seçimi yaşanmıştır. Aynı 
zamanda, özgür bir medyaya, dini 
inançların serbestçe ifade edilebildiği ve 
ülkede yaşayan değişik etnik grupların 
kültürel kurumlarının (ibadet merkezleri, 
okullar, sanat ve kültür merkezleri vb.) 
sorun yaşamadan faaliyet gösterebildiği bir 
ortama sahip bulunmaktadır.  Bugün 
devletlerarası hukuk açısından, daimi bir 
nüfus, tanımlanmış bir toprak parçası, bir 
hükümet, diğer devletlerle ilişki kurabilme 
kapasitesiyle Abhazya, devlet sayılabilmek 
için aranan tüm kriterleri karşılamaktadır. 
20 yıldan bu ana Gürcistan’ın yetki alanı 
ve kontrolü dışında kendi kendini yöneten 
bağımsız bir devlettir. Rusya, 26 Ağustos 
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2008 yılında Güney Osetya’nın yanı sıra, 
Abhazya’yı da tanıdı. Abhazya, Rusya 
Federasyonu tarafından tanındığı andan 
itibaren tam yetkili devlet konumuna 
gelmiştir. Bu tanıma bu bağımsız ülkenin 
fiili varlığının kabulü ve resmiyete 
dönüştürülmesidir. Rusya’nın dışında 
sırasıyla Nikaragua (5 Eylül 2008), 
Venezuella (10 Eylül 2009), Nauru (15 
Aralık 2009), Vanuatu (29 Nisan 2010), 
Tuvalu (29 Eylül 2011) tanımıştır. 
Devletlerarası hukuka göre, BM üyesi iki 
devlet tarafından tanınmak Abhazya’nın 
kendi kendini yöneten bağımsız bir devlet 
sayılması için yeterlidir. Abhazya nihayet 
güvenliği ve politik geleceği teminat altına 
alınmış resmen tanınan ülkeler seviyesine 
yükselmiştir.  

Abhazya’nın diğer devletler tarafından 
tanınmama gerekçesi ise çoğunlukla 
konunun devletlerarası hukuka aykırı 
olması değil, daha çok siyasi ve jeopolitik 
nedenler yüzündendir. Bölgenin istikrarı 
için artık bu durum değişmelidir. Ülkenin 
uluslararası arenada çok yakında geniş bir 
kitle tarafından tanınması beklenmektedir 
ve bu durum Batı Transkafkasya’da siyasi 
istikrarın oluşturulmasına ve Avrupa’nın 
bu bölgesi için mükemmel ekonomik ve 
sosyal gelişim olanakları yaratılmasına 
olanak sağlayacaktır. 

Abhazya örneğinde olduğu gibi, 
Kafkasya’da yer alan bütün siyasi yapılar 
SSCB’nin kendi iç sürecinin işleyişine 
paralel olarak değişik statüler elde 
etmişlerdir. SSCB’nin 1991 yılında 

dağılması ile beraber bu cumhuriyet ve 
özerk bölgelerin statüleri bölgede güvenlik 
ve istikrarsızlığın kaynağı haline geldi ve 
bu durum halen devam etmektedir. 
Abhazya da bunlardan bir tanesidir, belki 
de kilit konumda olup en önemlisidir. 
Şöyle ki: Kafkasya’nın Karadeniz’e 
açılımını sağlayan ve Karadeniz havzasının 
güvenliğini de etki eden iki önemli 
limanından biri Batum, şimdiki 
Gürcistan’ın sınırlarına dahil bulunurken 
diğeri Suhum, Abhazya’nın başkentidir. 
Bu yüzden K. Kafkasya’daki güvenlik ve 
istikrar arayışları her ne kadar 
Transkafkasya’daki bölgesel ve bölge dışı 
güçler arası mücadeleden ayrı 
düşünülemezse de kendine özgü nitelikleri 
dikkate alınmadığı zaman özelde Kuzey 
Kafkasya’daki güvenlik ve istikrarı 
anlamak da mümkün olmayacaktır. 
Kafkasyalıların Karadeniz’e çıkış yolunun 
Abhazya’dan da geçiyor olması güvenlik 
sorunlarının başında Abhazay’nın siyasi ve 
ekonomik bağımsızlığını güçlendirip 
koruyabilmekten geçer. Hatta 
“Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin 
arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi 
Abhazya’nın da katılmasıyla mümkündür.  
Rusya kendi Karadeniz filosuna sahiptir ve 
NATO’nun da bölgede gemileri mevcuttur 
ve Ağustos 2008’deki krizde5 Rusya ve 
                                                
5 Rus-Gürcü savaşı ile birlikte Karadeniz’de ipler 
gerilmeye başladı. Ancak savaş öncesinde de ABD’nin 
girişimleriyle Karadeniz’in NATO’nun Rusya’ya karşı 
bir tatbikat alanına dönüşmeye başlamış olduğu da ortaya 
çıktı. 14 Temmuz’dan bu yana Karadeniz’de ABD 
gemilerinin de katılımıyla üç NATO tatbikatı yapıldı. 
NATO’nun “Barış İçin İşbirliği” programı kapsamında 
Karadeniz’de 14 Temmuz’da başlayan Sea Breeze 2008 
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NATO, ABD gemileri arasında yakın 
temas tehlikesi söz konusu olmuştur. 
Abhazya’dan geçen demir yolu hattının 
tekrardan açılmasıyla Abhazya, Gürcistan, 
Ermenistan ve Rusya gibi birçok ülke 
fayda sağlayacaktır. Abhazya’nın 
tanınması ve Abhazya-Gürcistan arasında 
dostça komşuluk ilişkilerinin 
oluşturulmasıyla Karadeniz bölgesindeki 
sınır ülkeler arası tansiyonda ortadan 
kalkacaktır. Tanınma kaçınılmazdır ve ne 
kadar erken gelirse her şey için o kadar iyi 
olacaktır”6. 

Harita.1: Kafkasya Jeopolitiği. 

 
                                                                    
(Deniz Meltemi 2008) tatbikatı 26 Temmuz’da sona erdi. 
NATO’ya üye olmak isteyen bölge ülkelerinin de 
katıldığı bu tatbikatta Ukrayna, ABD, Almanya, 
Azerbaycan, Belçika, Danimarka, Ermenistan, Fransa, 
Gürcistan, İngiltere, Kanada, Letonya, Makedonya, 
Romanya ve Yunanistan yer aldı. 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/diger/6446/NATO-
_Rusya_gerginligi.html (Erişim, 12.02.2014) 
6 Bkz.:Kafkasolog George Hewitt ile röportaj:   
http://www.kafkasfederasyonu.org/dokuman/roportaj_ge
orge_hewitt.htm 

Zamanında Kafkasya için yukarıdan 
aşağıya Kafkas İstikrar Paktı önerilmişti. 
Fakat bu önerinin bir süre sonra ölü doğum 
olduğu anlaşıldı. 18 Kasım 1999’da 
dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel tarafından İstanbul’daki Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (Agit) 
zirvesinde ortaya atılan bu pakt Başbakan 
R. T. Erdoğan tarafından  ‘Kafkasya 
İstikrar ve İşbirliği Platformu’ şeklinde 
tekrar dile getirildi7. Oysa ‘Kafkas İstikrar 
Paktı’ yanı sıra aşağıdan yukarı “Kafkas 
Yerel İstikrar Paktı” hayata geçirilmelidir. 
Bu sayede bütünlük sağlanmış olacaktır. 
Aksi takdirde bütünlüğü bozulmuş her yapı 
güvensizlik ve istikrarsızlık üretir. Bu 
yüzden ‘Kafkas Yerel İstikrar Paktı’ 
kurulup ve İşletilmelidir.  

Kafkasya bölgesini etkileyen ve bölgeden 
direkt ve dolaylı etkilenen ülkelerin ortak 
güvenlik kaygısı terörken8 bölgedeki 
federe cumhuriyetleri ekonomik güvenlik 
vs.den. daha çok etkilemekte dolayısıyla 
bölgenin istikrarına da farklı yansımaları 
olmaktadır. Özellikle Dağıstan gibi bölge 
cumhuriyetleri, Rusya’nın merkezi 

                                                
7 http://www.hurriyet.com.tr/dunya/10767661.asp 
(Erişim: 11, 02, 2014) 
8 Radikal İslamcı lider Doku Umarov’un Ekim 2007’de 
ilan ettiği “Kafkas Emirliği” tarafından düzenlenen 
toplam terör eylemi sayısının 2008’de 373 iken 2009’da 
yüzde 34 oranında bir artış göstererek 511 rakamına 
ulaştı. Kafkas Emirliği’ 2010’da 583, 2011’de ise 546 
farklı terör eylemi düzenledi. Çeçenistan’da 2010’da 80, 
2011’de 59 terör eylemi gerçekleştirildi. Öte yandan aynı 
grup, İnguşetya’da 2011’de 99 ve 2010’da 69, 
Kabardino-Balkar’da 2010’da 113 ve 2011’de 87, 
Dağıstan’da ise 2010’da 267 ve 2011’de 315 eylemle 
gündeme geldi.( http://csis.org/expert/gordon-m-hahn) 
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otoriteden almış olduğu parasal yardım9 
onları merkezi otoriteye daha bağımlı hale, 
kendi iç rekabeti azalmış ve dolaysıyla 
istikrarsızlık üreten bir kaynağa 
dönüşmüştür. 

Genel olarak bakıldığında Kuzey 
Kafkasya’da güvenlik zafiyeti meydana 
getiren eylemlerin sebepleri yerel unsurlara 
göre nedenleri farklılık gösterdiği 
görülecektir. Örneğin Abhazya’de 
ulusçuluk, Dağıstan’da dinsel radikalizm, 
Çeçenistan’da dinsel radikalizm ve Rusya 
Federasyonundan ayrılma, Güney 
Osetya’da Gürcistan’dan ayrılma 
şeklindedir. Hepsinin ortak sorunu 
yolsuzluk ve iş olanaklarının azlığıdır. 

Yerel unsurların bu istikrarsızlığı ve 
çatışma durumu bölgesel güçlere oradan da 
küresel güçlere doğru yayılmaktadır. 
Örneğin SSCB’nin yıkılması ile Türkiye 
diasporasındaki Kuzey Kafkasyalı 
toplulukların anavatanlarıyla aralarındaki 
mesafenin kalkmasının sonucu Türkiyeli 
Çekresler ve/veya Kuzey Kafkasyalılar 
arasında kendi kimliklerine, Kafkasya’ya 
                                                
9 Kuzey Kafkasya cumhuriyetlerinin tamamı ve diğer 
idari birimler ekonomik olarak ayakta durabilmek için en 
uygun ve en kolay olarak merkezi hükümet 
sübvansiyonlarını görmektedir. Bunlar arasında en 
yüksek sübvansiyon desteği alan cumhuriyet, gelirlerinin 
%80’ini Moskova’dan gelen Dağıstan’dır. Dağıstan 
Kuzey Kafkasya cumhuriyetleri arasında en fakir 
olanıdır. Bölgede yer alan cumhuriyetler arasında 
Kabardey-Balkar gibi daha başarılı olanlar  bile bazı 
gereksinmelerini federal bütçeden karşılamaktadır. 
Dolayısıyla bu durum Kuzey Kafkasya’yı Moskova’ya 
bağlamaktadır.  (bkz.: Alexandru Lionu:  
http://docs6.chomikuj.pl/1632232954,PL,0,0,CRS,-Vol.-
5,-nr.-1,-Art.-5.pdf 

yönelik motivasyonları artmıştır. Yine de 
Çeçenistan’ın durumu, Ahbazaya’nın 
bağımsızlığı, Güney Osetya’nın arafta 
olması kendi içinde kırılganlıklar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu yüzden 
Rusya’nın “Türkiye’nin ‘Adıge-Çerkes’ 
faktörünü kullanarak Kafkaslarda yeni, 
geniş ve ölçülü bir jeopoltik oyun 
oynayacağı” beklentisi”10  her zaman 
olmuştur. Diğer yandan Türkiye, Güney 
Kafkasya’daki çözümlenememiş ihtilafları 
oluşturan Yukarı Karabağ, Güney Osetya 
ve Abhazya ihtilafları, hem bu bölgenin 
hem de Avrasya’nın güvenliği açısından 
önemli bir tehdit oluşturduğunu kabul 
etmekte ve Kafkasya ülkelerindeki tüm 
ihtilafların barışçı yollardan çözümünün bu 
ülkelerdeki siyasi istikrara ve ekonomik 
refaha katkıda bulunacağına, ayrıca ikili ve 
bölgesel işbirliği için yeni ufuklar 
açacağına ilişkin inancı dile getirmektedir. 

Toprak bütünlüğünün ihlali son derece 
anlamsız bir tepki olarak görülmektedir. 
Çünkü Abhzaya’nın tanınması 
Gürcistan’ın toprak bütünlüğünü ihlali 
olarak değerlendirenlerin aynı tepkiyi 
Kosova’nın tanınırken Sırbistan’ın toprak 
bütünlüğünün ihlali olarak görmedikleri 
sık sık dile getirilmektedir. 

 

 

 
                                                
10 Bkz.: Andrey Serenko, Кавказский Узел,  
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/141155/  (Erişim, 
19.02.2014) 
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2. SONUÇ 

Genel olarak dünyada elli ülkeye dağılmış 
bir şekilde yaşayan diasporadaki Kuzey 
Kafkas-Çerkes nüfusu diğerlerine göre 
daha güvenilir kabul edilen kaynaklarda üç 
ile beş milyon arasında bir sayı ifade 
edilmektedir (Natho, 2009: 347). Bunların 
büyük bir çoğunluğu da Türkiye’de 
bulunmaktadır.  

2002 yılı itibarıyla Kafkasya’da Çerkes-
Adıge nüfusu 700 ile 750 bin civarında 
(Chirikba, 2006: 29-39; Tavkul, 2009: 34) 
kalmıştır.  Bu verilere göre, Rusya 
Federasyonundaki Çerkesçenin bir 
diyalektiği olan Kabardeyce konuşanların 
sayısı 580,475’tir (Kabardin-Balkarya’daki, 
Karaçay-Çerkesk’teki ve Rusya’nın değer 
yerlerindeki Kabardeyleri içermektedir). 
Diğer Adigece diyalektiğini (Temirgoy, 
Bıjeduğ, Şapsığ, Abzakh vs.) konuşanların 
sayısı ise 131,756’dır. Türkiye‘de ise 
yoğunluklu olarak Samsun ve civarı, 
Kayseri (Uzunyayla), Düzce-Adapazarı, 
Eskişehir olmak üzere Türkiye’nin bütün 
şehirlerde Çerkes-Adıgeye rastlamak 
mümkündür. Yaklaşık 3 milyon civarında 
oldukları söylenmektedir. Fakat dünya 
genelinde etnik köken, dil ve din 
araştırmaları yapan Amerikan merkezli 
United States Center for World Mission 
(USCWM) adlı vakfın Aralık 2008 
verilerine göre ise Türkiye’deki Çerkesler 
910 bin civarındadır.11  

                                                
11Bkz.:  http://www.milliyet.com.tr/default.aspx?aType= 
SonDakika&ArticleID=1041916  (Erişim: 18.09.2013) 

Berje’ye göre 19. yüzyılın ilk yarısındaki 
Abhaz nüfusu ise 130 bin 163 kişidir. 1897 
sayımına göre Abhazya’daki Abhaz nüfusu 
59 bin 469 kişidir. 2013 verilerine göre 
122 bin kişi civarındadır. Türkiye’de ise 
aşağı yukarı 100 bin Abhaz daha ziyade 
Düzce, Sakarya, Bilecik, Bursa (İnegöl) 
Eskişehir ve Adana’da yaşamaktadır (Atlas 
Dergisi, 2013: 14). 

Ocak 2012 yılı itibarıyla Gürcistan’ın 
toplam nüfusu 4,497,600’dür. Bu nüfusun 
da %83’ü kadim olarak Gürcüdür.12 
Diğerleri, Rus, Ermeni vs.den 
oluşmaktadır. Rusların 1801’de 
Gürcista’ın İlhakından sonar belirli tarihi 
peryotlarla Müslüman Gürcüler 
(kendilerine Çveneburi derler) Türkiye’ye 
göç etmişlerdir. “Türkiye’nin özellikle 
kuzey kuşağına yerleştiler. Karadeniz 
kıyısı boyunda, bugünkü Rize, Giresun, 
Ordu, Samsun, Sinop, Amasya ve Tokat 
illeri bu yerlerin başında gelir. En çok 
nüfusu ise Ünye, Ordu, Terme ve 
Çarşamba yöresi almıştır. Daha batıda 
Bolu, Marmara Bölgesi’nde Düzce, 
Sakarya, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir illeri 
Çveneburi nüfusunu alan yerlerdir”13  

Türkiye'deki Gürcü kökenlilerin nüfusu 
hakkında kesin bir veri olmayıp, eski nüfus 
sayımlarında Gürcüce bilme esasına dayalı 

                                                
12 Bkz.: http://www.civil.ge/eng/article.php?id=24835; 
http:77www.ethnologue.com/language/kat  (Erişim 
21.02.2014). 
13 Bkz.: http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87veneburi 
(Erişim 21.02.2014). 
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olarak nüfusları yaklaşık 60.000'dir. Bugün 
Gürcü kökenlilerin 149 bin civarındadır14.   

Görüldüğü üzere, Türkiye’nin sahip olduğu 
bu Kafkas diaporası ona jeodemografik bir 
rol yüklediği gibi savunma stratejisi 
açısından da bir fırsat vermektedir. Çünkü 
Abhazya’nın güvenliği ve istikrarı, 
Kafkasya-Karedeniz hattının güvenliği ve 
istikrarı demektir. Bu da Türkiye’nin 
güvenliği demektir. Bunun için;  

 Gerek Türkiye’nin gerekse Rusya’nın 
veya diğer bölgeye etki eden aktörlerin 
stratejik coğrafya, tarih, nüfusun nitelikleri, 
kültürel, ekonomik, teknoloji ve askeri 
sermayesi, bölgede başarısı için gereklidir 
fakat başarının garantisi değildir. Bu 
yüzden ECO (1985 yılında Türkiye, 
Pakistan ve İran arasında kurulan 
Economic Cooperation Organisation) gibi 
bölgede bölgesel güvenlik amaçlı bir 
örgütün varlığı bölgeye istikrar getirebilir.  

 Güvenlik sorunların başında siyasi ve 
ekonomik bağımsızlığın güçlendirilip 
korumak gelir (Mehdiyev, 2012 : 43). Türk 
işadamlarının Gürcistan ve Azerbaycan’a 
yatırım yaptıkları gibi Abhazya’ya ve K. 
Kafkasya Cumhuriyetlerine de yatırım 
yapabilir, en azından yatırım yapacakların 
önü açılabilir. Böylece oluşacak olan 
bölgesel mikro ölçekli ekonomik güç 
dengesi jeopolitik etkiye dönüşerek makro 
etkiler yaratması olasıdır.  

                                                
14Bkz.:  http://www.joshuaproject.net/countries.php  
(Erişim 21.02.2014). 

 Zengin Çerkes işadamlarının 
birleşmesine ve bu birleşmenin de meclis 
nezdinde etkili olmalarına olanak 
sağlanmalıdır. Aksi takdirde bölge tek 
taraflı Rusya’nın egemenliğine teslim 
edilecektir.  

 Sohum –Trabzon arsı gemi 
seferlerinin yeniden başlanması 
Türkiye’deki Çerkes-Abhaz nüfusnun 
basıcını hafifletebilir. 

 Suriye’den kaçan Çerkeslerin tekrar 
Anadolu’da değil Kuzey Kafkasya’da 
yerleşmeleri sağlanması bölgeye karşı 
duyarlığın sürdüğü hissini yaratabilir. 

 Kafkasya’da güvenliğin ve istikrarın 
inşası ve sürdürülebilir bir güvenlik için 
Türkiye’deki Kafkasya diasporası örgütler 
aktif görev alıp sürdürebilir. Bunun doğal 
halde gelişen örnekleri geçmişte meydana 
gelmiştir. Örneğin Abhazya ve Gürcistan 
arasındaki çatışma sürecinde Kaf-Fed ve 
KADK (Kafkas Abhaz Dayanışma 
Komitesi) barış ve istikrarlı ilişkinin 
tesisinde önemli roller üstlenmişlerdi. Aynı 
şekilde Gürcistan Dostluk Derneği vs. gibi 
Gürcü örgütleri de bu sürece dahil edilmesi 
önemi sonuçlar doğuracaktır. 
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MESLEK YÜKSEKOKULU EĞİTİMİNDE HİZMET KALİTESİNİN 
SERVQUAL YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜMÜ: KARAMANOĞLU 

MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA 
 

Nesrin TÜRELİ1, Oğuzhan AYTAR2 

1Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta MYO,  Yönetim ve Organizasyon Bölümü 
2Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, SBMYO, Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü 

 
Özet: Nitelikli işgücüne sahip olma, günümüz iş dünyası ve ekonomik sistem içinde önemli bir 
rekabet avantajıdır. Bu durumda rekabet ortamı için nitelikli işgücü yetiştiren mesleki ve teknik 
eğitimin kalitesi önem taşımaktadır. Bilindiği gibi ülkemizde bu görevi meslek liseleri ile Meslek 
Yüksekokulları yerine getirmektedir. Bu okulların en önemli misyonu nitelikli işgücü ve ara 
yöneticileri yetiştirmektir. Bu açıdan bakıldığında ülke kalkınmasının sağlanması ve toplumsal 
refah düzeyinin artırılması için ihtiyaç duyulan personelin yetiştirilmesinde, Meslek 
Yüksekokullarında sunulan eğitimin hizmet kalitesi oldukça hayati öneme sahiptir. Bu çalışma 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerine 
sunulan eğitim hizmetlerine ilişkin, beklenen hizmet kalitesi ile algılanan hizmet kalitesi 
arasındaki farkı ölçmek için yapılmıştır. Uygulanan anketler Servqual ölçüm tekniği kullanılarak 
değerlendirilmiştir. Araştırmada veriler analiz edilerek eğitim hizmetlerine ilişkin beklenen ve 
algılanan performans düzeyleri karşılaştırılmış, sonuç bölümünde değerlendirme ve önerilere yer 
verilmiştir. 
Anahtar kelimler: Servqual Yöntemi, Hizmet Kalitesi,  Mesleki Eğitim, Meslek Yüksekokulu  

 
 

MEASUREMENT WITH SERVQUAL METHOD OF THE 
QUALITY OF SERVICE ON VOCATIONAL SCHOOL EDUCATION: 

AN APPLICATION AT KARAMANOGLU MEHMETBEY 
UNIVERSITY 

 
Abstract: Having a qualified work force in today’s business world and the economic system is an 
important competitive advantage. In this case, the quality of vocational and technical education 
training of skilled labor is important for competitive environment. In our country as we know, 
these functions fulfilled by vocational high schools and Vocational Schools. The most important 
mission of these schools is to train skilled labor force and interim managers. In this respect, the 
quality of educational services offered in vocational colleges in training of personel needed is 
critically important for ensuring development of the country and increasing the level of social 
welfare. This study was conducted to measure the difference between expected service quality and 
perceived service quality related to educational services offered to Karamanoğlu Mehmetbey 
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University Vocational School of Social Sciences students. Applied surveys are evaluated by using 
Servqual measuring technique. By analyzing survey data, it is compared with the expected and 
perceived performance level that is related to education services, assesment and suggestions are 
included in the conclusion section. 
Keywords: Servqual Method, Service Quality, Education, Vocational School 

  
 

1.GİRİŞ 
Eğitim, bireyin yeteneklerinin kendi 
ihtiyaçları ve toplumun amaçlarına göre 
gelişmesini sağlama (Güler vd., 2000: 1), 
yeni bir davranış tarzı kazandırma, 
geliştirme, öğrenme ve öğrendiğini 
uygulama işi (Çelikkaya, 2009: 53), 
bireysel ve toplumsal yaşamı doğrudan 
etkileyen, ekonomik ve sosyal hayatın 
niteliğini belirleyen bir süreçtir (Şentürk, 
2008: 501). Toplumlar için oldukça özel 
bir yere sahip olan eğitim süreci, geçmişin 
kazanımlarını geleceğe taşımakla birlikte, 
birey üreticiliğini teşvik eden yeniden 
yapılanma ve yatırım stratejilerine 
dönüşmektedir (Balay, 2004: 78). 
Eğitimin amacı;  çevresi ile uyumlu, 
verimli, üretken, yaratıcı, sorumluluk 
sahibi, değişim odaklı, iletişim kabiliyeti 
yüksek, problem çözme yeteneğine sahip, 
işbirliği ve takım çalışmasına yatkın, 
teknolojik gelişmelerle ilgili bireyler 
yetiştirmektir (Bınıcı ve Arı, 2004: 384). 
Eğitim faaliyetinin temel unsurları öğretici 
ve öğrenci başta olmak üzere eğitim 
faaliyetlerini kolaylaştıran ve ulaşılabilir 
kılan her türlü fiziki, sosyal ve entelektüel 
bağlardır (Taşkın ve Büyük, 2002: 8). Bu 
unsurlar dolaylı veya doğrudan eğitim 
kurumlarının imajını etkilemektedir. 
Paydaşlar tarafından ortaya konan imaj 

eğitim kurumunun kimliğini 
yansıtmaktadır (Oktar ve Çarıkçı, 2012: 
134). 
Eğitimde istenilen sonucun elde edilmesi 
için dönemsel yeniliklerin, eğitimin pratik 
işleyişine uyarlanması gerekir. Günümüzde 
öğretici odaklı yaklaşım önemini yitirmiş 
öğrenci merkezli eğitimle daha iyi sonuçlar 
elde edileceği görülmüştür. Öğrencinin 
aktif olarak eğitim sürecine dâhil edilmesi; 
araştırmanın, düşünmenin ve sorgulamanın 
eğitim anlayışı üzerindeki etkisini artırmış, 
eğitim problemlerine işbirlikçi bir çözüm 
önerisi sunarak nitelikli birey olmanın 
yolunu açmıştır (Şentürk, 2008: 501).  
Ülkelerin kalkınmışlık düzeyi, sahip 
olduğu insan kaynaklarının niteliğine 
dolayısıyla eğitim sistemine bağlıdır. İleri 
teknoloji, modern örgüt yapıları ve yeni 
yönetim anlayışlarının var olduğu rekabet 
üstü ortamda, ekonomideki bütün 
işletmeler başarılı olabilmek için her 
aşamada nitelikli yeni kuşak insan 
kaynağına ihtiyaç duymaktadır. Nitelikli 
insan gücünün yetişmesi ve yetiştirilmesi 
eğitim sisteminin görevidir. Eğitim sistemi, 
bireyleri toplum yaşamına, meslekler 
dünyasına hatta ileri eğitime hem bilgi hem 
de ahlâki alanda hazırlamaktadır 
(TÜSİAD, 1999: 19). Bu nedenle, yeni 
kuşak işgücünün yetiştirilmesinde mesleki 
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eğitim kurumlarına önemli roller 
düşmektedir.  
Mesleki eğitimde verimli uygulamaların 
kökleşmesi, yükseköğretim temelli alan 
çalışması sonuçlarının iyi değerlendirilerek 
pratik uygulamalarla hayata geçirilmesine 
bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında, mesleki 
eğitimin kalitesi öğrencinin motivasyonu 
açısından oldukça önemlidir. Ancak, 
eğitim hizmetlerinin kalitesinin objektif 
olarak değerlendirilmesi ve ölçülmesi daha 
fazla çaba gerektirmektedir. Özellikle 
yükseköğretim kurumlarında hizmet sunan 
akademik personel ve idari kadronun 
öğrenciler ile olan ilişkileri ve öğrencilerin 
tatmin düzeyinin ölçülmesi oldukça güçtür. 
Yükseköğretim camiasında farklı 
bölgelerden, farklı kültürel özelliklere 
sahip akademisyen, memur ve öğrencilerin 
birbirleriyle ilişkileri, algı ve tatmin 
düzeylerini doğrudan etkilemektedir 
(Şahin, 2011: 51).  
Araştırmamızın temel amacı, Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu öğrencilerinin aldıkları 
mesleki eğitimin kalitesi konusundaki 
görüşlerinden hareketle incelenen kalite 
beklentileri düzeyini tespit etmek, kurumda 
algılanan aksaklıkları belirleyerek, 
değerlendirme sonucu elde edilen bilgileri 
sunmak, bu bilgiler ışığında verilen 
eğitimin kalite düzeyinin yükseltilmesi 
konusunda önerilerde bulunmaktır. 
 
 
 

2.YÜKSEKÖĞRETİMDE MESLEK 
YÜKSEKOKULLARININ ÖNEMİ 
   
Endüstri devriminden sonra iş görme 
yöntemleri daha bilimselleşmiş, üretim 
gücü kas kuvvetinden makine gücüne 
dönüşmüş böylece, işgücünün nitelikli 
olması zorunlu hale gelmiştir. Makine ve 
diğer güç kaynaklarının bulunuşu ile 
meslek edinilmesinde gözlem, taklit ve 
inisiyatiften başka unsurlar da sürece dâhil 
olmuş, babadan oğula geçen iş görme 
yöntemleri yerini uzmanlaşmaya 
bırakmıştır. Bu durum mesleki eğitimin 
sosyal ve ekonomik fayda değerinin 
anlaşılmasını sağlamıştır (Venn, 1968: 17-
50).  
Mesleki eğitim, bireyin iş yaşamı içinde 
kendisine ve içinde yaşadığı topluma 
yararlı olması için yapılan eğitim sürecidir. 
Bu süreçte amaç, insanların ihtiyaçlarını 
karşılamaya dönük mal ve hizmetlerin 
üretiminde bireye bilgi, beceri ve donanım 
ile sosyal bir statü kazandırmaktır (Güler 
vd. 2000, 3). Aksi halde, eğitim kurumları 
niteliksiz ve üretime katkıda bulunmayan 
işgücünün oluşumuna neden olarak işsizlik 
sorununu büyütebilmektedir (TÜSİAD, 
1999: 25).  
Endüstriyel açıdan gelişmiş ülkeler 
mesleki eğitimi, işgücünü işsizliğe karşı, 
pazar tarafından talep edilen yeni 
becerilerle donatmak ve sosyal 
entegrasyonu sağlamak için yaygın bir 
biçimde uygulamıştır (Patiniotis ve 
Stavroulakis, 1997: 192). 
Mesleki eğitim,  stabil bir eğitim sistemi 
değildir (Heikkinen, 1997: 213). Ekonomik 
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kalkınmanın itici gücü olarak görülen 
mesleki eğitim, her büyüklükteki 
işletmenin vasıflı ara eleman ihtiyacını 
karşılamaktadır. Çünkü mesleki eğitim, 
eğitimin bireyselleşmesi ve uygulamalı 
hale gelmesi ile icra olunmaktadır. 
Uygulamalı bir eğitim olan mesleki eğitim, 
teknik donanım gerektirdiğinden pahalı bir 
eğitimdir (Çelikkaya, 2009: 179). 
Özellikle, yeni üretim sistemleri 
teknolojiye dayandığından bu teknolojiler 
eğitim kurumları açısından yeni ihtiyaçlar 
ve maliyetler ortaya çıkarmaktadır. Tüm 
maliyet unsurlarına rağmen, mesleki 
eğitimde bir mesleği tüm ayrıntılarıyla 
öğretmek mümkün değildir. Bu nedenle, 
mesleki eğitimde daha çok bilgi yerine 
işlevsel bilginin öğretilmesi esastır. 
Üretim faktörlerinden emeğin öneminin 
artışıyla birlikte meslek 
yüksekokullarından mezun olan 
öğrencilerin nitelikleri önemli hale 
gelmiştir. Dolayısıyla eğitimde kalite 
olgusunun oluşumunda öğrenci talepleri ön 
plana çıkmıştır. Piyasa ihtiyaçlarının 
karşılanmasının yanında öğrencilerin 
beklentilerine cevap verilebilmesi eğitim 
kurumlarını belirli çabaları göstermek 
zorunda bırakmıştır. Eğitim kurumu 
tarafından verilen hizmete karşılık 
öğrencilerin algıları ve beklentileri değişim 
çabalarında ön plana çıkmıştır. 
Mesleki eğitim sistemi, öğrencilerin daha 
etkin çalışabilmeleri için onları yaşam 
boyu öğrenme alışkanlığı gibi 
sürdürülebilir yetkinlikler ve becerilerle 
donatmalıdır. Çalışanların, endüstrilerin 
ihtiyacını karşılamaları ve çalışma 

ortamında değişen çalışma koşullarına hızlı 
uyum sağlamaları için gerekli kazanımları 
edinmeleri gerekir. Mesleki eğitim 
müfredatı çalışanların sürdürülebilir 
eğitimini, gelişen iş piyasasının 
ihtiyaçlarını desteklemek ve güncellemek 
için daha esnek olmalıdır. Esneklik 
gençlerin kendi yollarını çizme ve 
yönetmelerindeki öncelikleri ve bakış 
açıları açısından oldukça 
yararlıdır(Biçer,1).  
Hizmet kalitesinin değerlendirilmesinin 
oldukça karmaşık olduğu günümüz 
dünyasında eğitim hizmetlerinin kalitesinin 
objektif olarak değerlendirilmesi ve 
ölçülmesi daha fazla çaba 
gerektirmektedir. Özellikle yükseköğretim 
kurumlarında hizmet sunan akademik 
personel ve idari kadronun öğrenciler ile 
olan ilişkileri ve öğrencilerin tatmin 
düzeyinin ölçülmesi oldukça güçtür. 
Yükseköğretim camiasında farklı 
bölgelerden, farklı kültürel özelliklere 
sahip akademisyen, memur ve öğrencilerin 
birbirleriyle ilişkileri, algı ve tatmin 
düzeylerini doğrudan etkilemektedir 
(Şahin, 2011: 51). 
Eğitim kalitesi anlayışında en etkili 
unsurun öğretim elemanları olduğu gerçeği 
göz önünde bulundurulmalıdır. Öğretim 
elemanlarının mesleki yeterlilikleri, 
alanlarındaki gelişmeleri yakından takip 
etmeleri, farklı özgün yaklaşımları, 
deneyimleri, genel kabul gören olumlu 
özelliklere sahip olmaları daha kaliteli 
hizmet algılamasında oldukça etkilidir. 
Aynı zamanda eğitim kurumlarındaki 
yöneticilerin de eğitim kalitesinin 
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iyileştirilmesindeki rolleri çok büyüktür 
(Taşkın ve Büyük, 2002: 8). Bu açıdan 
bakıldığında eğitim kalitesinde istenilen 
sonuca ulaşılması akademik, idari ve diğer 
destek personelinin uyumlu hareket ederek 
paydaşlara yönelik bütüncül bir politika 
uygulamasına bağlıdır. 
Dünya var oldukça bireylerdeki ilgi ve 
öğrenme isteği yaşayacak, birey ve 
toplumun yeni koşullara kendini adapte 
etmesinde eğitimin rolü çok büyük 
olacaktır (Balay, 2004: 78). Mesleki eğitim 
sadece devletin görevi olmamalıdır, kamu, 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşları 
desteklemelidir(Acır, 2008: 44-50). 
Toplumların, ülkelerin ve bölgelerin 
gelişim düzeyi önemli ölçüde eğitim 
sistemine bağlı olup, bireylerin arzu 
ettikleri yaşamın anahtarı olarak kabul 
edilmektedir. Unutulmamalıdır ki, nitelikli 
işgücüne sahip toplumlar, kaynakların 
etkin kullanımında daha başarılıdırlar 
(İşseveroğlu ve Gençoğlu, 2011: 25). 
 
2.1.Türkiye’de Mesleki Eğitim 
Türkiye’de mesleki eğitime verilen önemin 
cumhuriyetle başladığı görülmektedir. 
Mesleki eğitim İzmir İktisat Kongresi 
oturum konusu olmuş, kalkınma 
planlarında yer almış, Avrupa Birliği 
Müktesebatı, hükümet programları, şûra 
kararları ve acil eylem planları ile 
desteklenmiştir (Acır, 2008: 44-50). 
Ülkemizde mesleki eğitim, 1950’li yıllarda 
açılan Tekniker Okulları, Yüksek Tekniker 
Okulları, YAY-KUR Meslek 
Yüksekokulları ve günümüzdeki Meslek 

Yüksekokulları şeklinde bir süreç 
izlemiştir (Kayır ve Kılıç, 2008: 9).  
Mesleki eğitim, 1739 sayılı Milli Eğitim 
Temel Kanunu 2/3.md.’de, “İlgi, istidat ve 
kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, 
beceri, davranışlar ve birlikte iş görme 
alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata 
hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu 
kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda 
bulunacak bir meslek sahibi olmalarını 
sağlamak; böylece, bir yandan Türk 
vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah 
ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî 
birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve 
kültürel kalkınmayı desteklemek ve 
hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini 
çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin 
bir ortağı yapmaktır” şeklinde yer almıştır 
(Milli Eğitim Temel Kanunu). 
Meslek yüksekokulları üniversite 
sistemine, 1981 yılında çıkarılan ve 
ortaöğretimden sonraki tüm yükseköğretim 
kurumlarını üniversite çatısı altında 
toplayan Yükseköğretim Yasası ile 
alınmıştır (Anadolu Üniversitesi, 2007). 
Teknik ve mesleki eğitimin ülkemizdeki 
karşılığı olan Meslek Yüksekokulları 2547 
sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3(i) 
maddesinde; “Belirli mesleklere yönelik 
ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan 
dört yarıyıllık eğitim-öğretim sürdüren bir 
yükseköğretim kurumudur” şeklinde 
tanımlanmaktadır (2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanunu).  Söz konusu 
kanun hükümlerinden anlaşılacağı üzere 
Meslek Yüksekokullarında verilen 
mesleki-teknik eğitim ile ülke ve dünya 
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ekonomisine nitelikli ve yeter sayıda insan 
gücü yetiştirmek amaçlanmaktadır.  
Ülkemizde meslek liselerinin devamı 
niteliğinde olan meslek yüksekokulları pek 
çok sektöre mesleki alanda donanımlı ara 
eleman yetiştirme görevini icra etmektedir 
(Polat ve Dönmez, 2003). Bu okullarda, 
meslek alanında endüstrinin istediği bilgi 
ve beceriye sahip, işyerinde iletişim 
kurabilen, teknik bilgi ve donanıma sahip 
sosyal ve kültürel etkilikler katılabilen üst 
düzey yönetici ile vasıflı işçi arasında 
bulunan ve bu işçiden daha fazla teorik 
bilgiye sahip meslek elemanları 
yetiştirilmektedir (Görmüş ve Bektaş, 
2002: 20). 
Türkiye'deki mesleki eğitim sistemi son 
istihdam istatistikleriyle birlikte özel bir 
önem kazanmıştır. Türkiye İstatistik 
Kurumu (2005) verilerine göre; işgücünün 
% 62,3 lise altı eğitim düzeyine sahip iken 
bunlardan daha da kaygı verici olanı % 5,7 
orana sahip işgücünün eğitim düzeyinin 
çok düşük olmasıdır. Mesleki eğitim 
sistemi nitelikli profesyonellerin 
eksikliğine de işaret etmektedir (Biçer, 3). 
Mesleki eğitimin ekonomik, toplumsal 
kalkınma ve küresel rekabetteki önemine 
rağmen Türk Eğitim Sistemi geçmişten 
günümüze kadar uzanan bu süre içinde 
konuyla ilgili sorunlarını çözebilmiş 
değildir(Gedikoğlu, 2005: 70). Türkiye’de 
nitelik ve nicelik açısından bireylere çok 
daha fazla ve çok daha üstün eğitim 
imkânları sağlanmak zorundadır. Aksi 
halde, ulusal ekonomi ve sosyal yapı tamir 
edilemez bir hasara uğrayacaktır (Venn, 
1968: 11).  

Dünyadaki belli başlı ülkelerin 
ortalamalarına göre Türkiye’de 
yükseköğretimde mesleki eğitim öğrenci 
oranı oldukça iyi konumda olmasına 
rağmen eğitim kalitesinde aynı şeyi 
söylemek pek mümkün görünmemektedir. 
Bu başarısızlığın arkasında yatan nedenler 
bu okulların müdürleri tarafından 
hazırlanan komisyon raporunda şu şekilde 
yer almaktadır (Kenar, 2010): 
a.MYO’lara gelen öğrencilerin bilgi 
seviyesi oldukça düşük olması. MYO’lara 
sınavsız geçişle orta öğretimde başarısı 
düşük öğrenciler gelmekte ve bu öğrenciler 
oldukça isteksiz bir tavır sergilemektedir. 
b.Yerleşim yeri, alt yapı ve kaynak 
sorununun olması. MYO’lar üniversite 
içinde ikinci planda kalmaktadır. 
Üniversiteler kaynaklarını öncelikle 
fakültelere ayırmakta ve bu okulların 
açılmasında etkili olan yerel yönetimler ve 
siyasiler daha sonra gereken desteği 
vermemektedir. İş dünyası ile bağın 
tanımlanamaması da sorunları 
büyütmektedir. 
c.Öğretim elemanlarının - sayısal ve 
pedagojik – açıdan yetersiz olması. Mevcut 
öğretim elemanlarının büyük bir kısmı 
pedagojik formasyona sahip değildir. 
Genelde çoğunluğunun akademik 
unvandan yoksun oluşu mesleki 
doyumsuzluğa ve kimlik sorununa neden 
olmaktadır. 
Oysaki MYO lar, mesleki eğitimde nitelik 
ve nicelik açısından ülke ekonomisinde 
dinamik, bilgiye dayalı, sürdürülebilir 
rekabetçi güç oluşumunda emeğe ve 
girişimciye yani insana yapılan bir yatırım 
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olarak görülmelidir.  Ayrıca MYO’ ların, 
geleneksel yükseköğretim kurumlarına 
giremeyecek nitelikli öğrencilerin kabul 
göreceği bir müessese olarak da 
algılanmaması gerekir (Bayrak, 2001: 6). 
Meslek yüksekokullarında öğrenci 
memnuniyetinin sağlanmasında öncelikle 
öğrencilerin hizmete yönelik talepleri 
belirlenmelidir. Hizmet öncesinde eğitim 
hizmetinin amaçlanan uygulamasına dair 
şartlar,  varsa yasal zorunluluklar tespit 
edilmelidir. Okul ile öğrenci arasında iyi 
bir iletişim ağı kurulmalı, birimler arası 
koordinasyon sağlanmalı ve sürekli 
gelişme taahhüdünü kapsayan kalite 
politikaları oluşturulmalıdır. Böylece 
hizmet kalitesine dair unsurlar, öğrenci 
beklenti ve şikâyetleri dikkate alınarak 
değerlendirilme imkânı bulabilir ve 
iyileştirme süreci başlamış olur (Beykoz 
Lojistik MYO Kalite El Kitabı, 2008:1/8-
2/8). 
  
2.2.Mesleki Eğitimde Servqual 
Yöntemine Dayalı Hizmet Kalitesinin 
Ölçülmesi 
1985 yılında Parasuraman, Zeithaml ve 
Bery tarafından “A Conceptual Model of 
Service Quality and Its Implications for 
Future Research” adlı çalışma ile 
kavramsal bir modelleme yapılmış hizmet 
kalitesinin kişisel ihtiyaçlar ve geçmiş 
deneyimlerden oluşan beklentileri ile 
algılanan hizmet karşılaştırılarak algılanan 
hizmet kalitesi belirlenmiştir. Yine 1990 
yılında Parasuraman, Zeithaml ve Bery 
tarafından “Delivering Quality Service: 
Balancing Customer Perceptions of 

Service Quality” adlı çalışmada hizmet 
kalitesini beş boyutta ölçmek için birden 
fazla enstrümanla tasarlanmış 
SERVQUAL yöntemi geliştirilmiş ve test 
edilmiştir. Daha sonrasında hizmet 
kalitesinin değerlendirilmesinde servqual 
ve benzer ölçekler geliştirilerek beklenen 
ve algılanan hizmet kalitesi farklı açılardan 
değerlendirmeye tabi tutulmuş, bu iki 
nokta arasındaki uzaklığın olabildiğince az 
olması için uygulayıcılara ipuçları 
sunulmuştur. 
Servqual yöntemi kullanılarak yapılan 
araştırmalar pek çok hizmet işletmesinde 
uygulanmış olsa da eğitim alanında 
araştırmalar sınırlı sayıdadır. Bunlardan 
konumuzla doğrudan ilişkili çalışmalara 
değinilecek olursa, Yılmaz ve diğ., (2007); 
Kassım ve Zaim, (2010); Chowdhury ve 
diğ.(2010) tarafından yapılan çalışmalarda 
seçilen üniversitelerin öğrencilerine ait 
anketler servqual yöntemine göre analiz 
edilerek karşılıklı olarak kalite boyutları 
skorları tespit edilerek değerlendirmeler 
yapılmıştır. Yine Javadi ve Samangooe 
(2011) yaptıkları araştırmada servqual 
yöntemine göre beş boyutta akademik 
servis kalitesini değerlendirerek, uzman ve 
yöneticilere önerilerde bulunmuştur. Şahin 
(2011) çalışmasında üç ayrı üniversitenin 
turizm eğitimi alan öğrencilerine anket 
uygulamış, turizm eğitiminde beklenti ve 
algıya yönelik hizmet kalitesi ölçümünü 
servqual yöntemine göre değerlendirmiştir. 
Çalışmamızın özgün ana konusunu 
oluşturan meslek yüksekokullarında hizmet 
kalitesi kavramı ilk defa incelenecek olup, 
Türkiye’de meslek yüksekokullarına 
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yüklenen misyon ve meslek 
yüksekokullarında eğitimin nasıl olması 
gerektiğine yönelik düşüncelere katkıda 
bulunması beklenmektedir. 
Hizmet kavramının kendine has özellikleri 
nedeniyle hizmet kalitesini değerlendirme 
ve benzer uygulamalarla karşılaştırma, 
endüstriyel bir süreç sonucu elde edilen 
ürün kalitesinin karşılaştırılmasına göre 
oldukça zordur. Ölçüm tekniğinin ve 
araştırmacının sosyal pek çok durum ve 
değişkeni değerlendirme kriterlerine dâhil 
etmesi, hatta bu kriterler arasından birey 
için öncelikli öneme sahip olanların tespiti 
ve sınıflandırılması doğru sonuçlara 
ulaşılması açısından oldukça önemlidir. Bu 
yüzden bireyin hizmet ihtiyacını karşılama 
süreci öncesi beklentileri ve gerçekleşen 
performansın ortaya konması amacını 
güden Servqual yöntemi, hizmet kalitesinin 
ölçümünde belirli bir çerçevede daha 
standart ölçüm sonuçlarına ulaşılmasını 
sağlamaktadır. 
Üniversitelerde hizmet kalitesinin ölçümü 
öğrencilerin eğitim düzeyi, sosyal ve 
kültürel faaliyetlerin yeterliği ve 
öğrencilere gösterilen ilgi gibi birbirinden 
farklı tatmin düzeyi yaratacak konuların 
değerlendirilmesine bağlıdır. Öğrenci 
beklentilerinin objektif ölçümü kriterler 
açısından birbirinden farklılık 
göstermektedir, birtakım değişkenlerde 
oldukça kolayken diğerlerinde ise oldukça 
zordur. Örneğin üniversitelerin fiziki 
koşullarını, somut araç ve gereçlerini 
rakamsal ve istatistiksel olarak ifade etmek 
oldukça kolay iken, öğrencilere yönelik 
kültürel ve sosyal faaliyetlerin yarattığı 

tatmin ve algı değişikliğinin ölçümü 
oldukça güçtür. Bu gibi sorunların 
minimize edilerek daha objektif ölçüm 
yapılabilmesi için  SERVQUAL ve benzeri 
ölçekler geliştirilmiştir(Yılmaz vd., 2007: 
304).  
Yükseköğretimde eğitim hizmetleri 
soyuttur, üretim ve tüketim aynı zamanda 
gerçekleşir, homojen değildir, 
dayanıksızdır ve hizmet kavramının tüm 
özelliklerini taşımaktadır(Şahin, 2011: 60-
61). Hizmetleri mallardan ayıran en önemli 
farklılıklar nesnel ve fiziki bir varlık 
olmaması, hizmet veren kişi veya 
kurumdan ayrılamaması, heterojen olması 
ve stoklanamamasıdır. Bu farklılıklar 
nedeniyle hizmetin değerlendirilmesi, 
pazarlanması ve kalite ölçümü oldukça 
zordur. Bu faaliyetlerin icrası insan odaklı 
olmayı gerektirir (Mirze, 2010: 325). 
Kalite kavramının her yerde ve her 
zamanda geçerli bir tanımı bulunmamakla 
beraber genel kabul görmüş tanım, müşteri 
ihtiyaç ve beklentilerine cevap verme 
düzeyidir (Çelik ve Taşar, 2012: 2).  
Yükseköğretim sisteminde kaliteden söz 
edebilmek için arz ve talep kesiminin 
açıkça ortaya konması gerekir. 
Yükseköğretim kurumlarının asli görevi 
bilim ve teknoloji üreterek bu sürece 
öğrencileri dâhil etmek ise bu hizmetin 
alıcıları doğrudan öğrencilerdir (Köksoy, 
1997: 4). Yükseköğretimde kalite 
düzeyinin artırılması öğrenci odaklı 
stratejiler oluşturmayı 
gerektirmektedir(Şahin, 2011: 60-61). 
Kalite öğrenciler, işverenler, hükümet, 
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yükseköğretim kurumları ve personel 
tarafından farklı şekilde algılamaktadır. 
Yükseköğretim siteminin girdisi(alınan 
öğrencinin düzeyi, öğrencinin seçimi, 
bütçe) süreci(hedefler, eğitsel süreç, eğitsel 
örgüt, programların içeriği, danışmanlık) 
çıktısı (başarı durumu, mezuniyet) kalite 
ile ilgilidir (Korkut, 2001: 180). 
Hizmet kalitesini iyileştirme ve 
geliştirmenin ilk aşaması hizmet kalitesinin 
ölçümüdür. Örgütler sunmuş oldukları 
hizmetin kalitesi hakkında ne kadar fazla 
doğru ve güvenilir bilgilere sahip olursa, 
kalitenin daha yüksek düzeylere 
çıkarılması noktasında daha etkin 
olabilirler (Usta ve Memiş, 2010: 334-
335). Mal alımında malın kalitesi ile ilgili 
stil, dayanıklılık, renk, fiyat, algı, uygunluk 
gibi birçok somut ipucu kullanılırken 
hizmet alımında çok az ipucu vardır. Çoğu 
durumda hizmet sağlayıcısının fiziksel 
olanakları, teçhizatı ve personeli açısından 
somut ipuçları sınırlıdır (Parasuraman vd., 
1985: 42). Hizmet sunumunda kalitenin 
tanımlanmasında karşılaşılan zorluklar ve 
hizmetin arz edildiği süreçte kaliteyi 
etkileyen unsurların sanayi sektöründeki 
kadar belirgin olmayışı ile bu sahadaki arz 
ve talebin kesişme noktalarındaki farklılık 
bu sektöre özgü kalite yönetimi 
modellerinin geliştirilmesini sağlamıştır 
(Diken, 1998: 92). Hizmet kalitesi 
tüketicilerin hizmet faaliyetine yönelik 
beklentileri ile hizmet faaliyeti sonrası 
algılamaları arasındaki farklılıklardan 
oluşmaktadır. Bu farklılıkların ölçümünde 
kullanılan Servqual metodu hizmet 
işletmeleri için yeni açılımlar sağlayan çok 

yönlü faydalı bir ölçüm modelidir(Filiz, 
2011: 38). 
SERVQUAL ölçüm modelinde, 
müşterilerin hizmet öncesi belirlenen 
değişkenler ile ilgili olarak beklenti 
yargıları toplanmakta, hizmet alındıktan 
sonra beklenen hizmet kalitesi ile algılanan 
hizmet kalitesi karşılaştırılmaktadır. 
Hizmet müşterisinin algıladığı hizmet, 
beklentilerini karşılıyor ise, algılananlar ile 
beklentiler arasında ya fark olmayacak ya 
da oldukça az bir fark olacaktır. Böylece 
değerlendirme sonucunda hizmetin kaliteli 
olduğuna yönelik çıkarımda 
bulunulabilecektir (Çiçek ve Doğan, 2009: 
203-204). SERVQUAL geniş ölçüde 
müşteri memnuniyeti literatürüne uyumlu 
kesin olarak ispatlanamaz tabana dayalı bir 
modeldir (Buttle, 1995: 11).  
Eğitim hizmetlerinde kalite düzeyinin 
belirlenmesi büyük ölçüde bu hizmeti alan 
öğrencilerin beklenti algılarının tespit 
edilerek standardize edilmiş ölçütlere göre 
değerlendirilmesine bağlıdır. Servqual 
metodu tam olarak bu beklenti ve algı 
düzeylerinin belirli kriterlere göre 
değerlendirilmesine imkân sağlamaktadır. 
Öğrenci beklentilerinin karşılanması ve bu 
beklentilerin üzerinde hizmet sunulma 
çabası öncelikle öğrenci beklentileri 
üzerinde odaklanılmasını gerektirmektedir. 
Öğrenci beklentilerinin ortaya 
konulmasıyla Yükseköğretim 
kurumlarında eğitim hizmeti kalitesine 
yönelik çıkarımlarda bulunulabilecektir 
(Şahin, 2011: 50). 
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Araştırmamıza temel olarak 
boyutlandırılan anket bölümleri şu şekilde 
sıralanmıştır (Şahin, 2011: 53) : 
1.Fiziki Yeterlilik: Fiziki eğitim 
unsurlarının kalitesi 
2.Güvenilirlik: Üniversite vaat ve 
misyonuna itibar 
3.İlgi / Heveslilik: Üniversite 
hizmetlerinde istek ve heveslilik  
4.Güvence: Üniversitede personelinin 
yeterliliği, duruşu, öğrencilerin algıladığı 
güven duygusu, risk ve tehditlere karşı 
algılanan güvence. 
5.Empati: Kurum ve personelin 
ulaşılabilirliği, ihtiyaçlara cevap verebilme 
potansiyeli, ilgi ve duyarlılık.  
Hizmet kalitesinin yukarıda belirtilen 
kriterlere göre ölçümü sonucunda üç 
durumla karşılaşılmaktadır. Bunlar (Filiz, 
2011:39): 
1)Beklenen Hizmet > Algılanan Hizmet → 
Düşük Kalite 
2)Beklenen Hizmet < Algılanan Hizmet → 
İdeal Kalite  
3)Beklenen Hizmet = Algılanan Hizmet → 
Doyurucu Kalite 
Bu sonuçlar ışığında sunulan hizmetin 
kalite düzeyi hizmet muhatapları açısından 
ele alınan kriterler bazında objektif olarak 
değerlendirilmiş olacaktır. Bundan sonraki 
süreçte elde edilen sonuçlara göre eğitim 
politikaları yeniden değerlendirilerek 
paydaşlar açısından daha çok fayda 
sağlayacak ve hizmet kalitesini üst düzeye 
taşıyacak faaliyetlere önem verilmesi 
gerekecektir.    

 
3.UYGULAMA: MESLEKİ 
EĞİTİMDE HİZMET KALİTESİNİN 
ÖLÇÜLMESİ 
3.1.Araştırmanın Amacı  
Meslek Yüksekokulunun hizmet kalitesinin 
ölçümünde SERVQUAL yöntemini 
kullanarak, öğrencilerin beklentilerini ve 
algılarını beş boyutta (fiziki görünüm, 
güvenilirlik, sorumluluk, güvence ve 
duyarlılık) tespit ederek, öğrencilerin 
beklentileri ve algıları arasındaki farkların 
her bir boyut için değerlendirilmesi 
çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 
3.2.Araştırmanın Kapsamı  
Çalışma, Karamanoğlu Mehmet Bey 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek 
Yüksekokulu (SBMYO)  öğrencilerine 
yönelik yapılmıştır.  SBMYO, Bankacılık 
ve Sigortacılık Bölümü ile Muhasebe ve 
Vergi Uygulamaları Bölümü olmak üzere 
iki bölümden oluşmaktadır. Her iki 
bölümde de normal ve ikinci öğretim 
mevcuttur. SBMYO’ nun 2011-2012 
eğitim öğretim döneminde kayıtlı toplam 
285 öğrencisi bulunmaktadır. Bu 
öğrencilerden okula devam eden 246 
öğrenciye anket uygulanmış 225 
öğrencinin anketi analize dâhil edilmiştir. 

 
3.3.Verilerin Analizi  
SBMYO öğrencilerine yönelik uygulanan 
ankette Parasuraman, Zeithaml ve Berry 
tarafından geliştirilen SERVQUAL ölçeği 
kullanılmıştır. Anket iki kısımdan 
oluşmaktadır. Birinci bölümde, öğrencilere 
ait demografik verilere yönelik sorular yer 
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almaktadır. İkinci bölümde ise, beşli likert 
ölçeği üzerinde sunulan ifadeler (1. 
Kesinlikle Katılmıyorum, 5. Kesinlikle 
katılıyorum) bulunmaktadır. Bu bölümde 
sorular, beklenti ve algılanan olmak üzere 
iki grupta ve 25’er sorudan oluşmaktadır. 
Anketin güvenilirliği test edilmiş, cronbach 
alpha: 0,954 olarak bulunmuş, 
güvenilirliğin çok yüksek olduğu 
görülmüştür. Pearson Korelasyon katsayısı 
hesaplanmıştır. Beklenen algı arasında 
korelasyonun düşük olduğu görülmüştür. 
Denemede her bir boyuta ilişkin 
ortalamalar hesaplandıktan sonra faktöriyel 

düzende tekrarlanan ölçümlü varyans 
analizi tekniği uygulanmıştır. Denemede 
yargı faktörünün beklenen ve algılanan 
olmak üzere iki seviyesi cinsiyet 
faktöründe kadın ve erkek olmak üzere iki 
seviyesi mevcuttur. Tekrarlanan ölçümler 
yargı faktörünün seviyelerinde 
gerçekleştirilmiştir. Aynı deneme deseni 
cinsiyet faktörü yerine “Bölüm” (Banka ve 
Sigortacılık-Muhasebe ve Vergi Uyg.) ve 
“Öğrenim Gideri” (250’den az,   250-500,  
501-750,   751-1000,  1001-1250, 1251-
1500) faktörleri modele dahil edilerek iki 
kez daha gerçekleştirilmiştir. 

 
Öğrencilere Ait Demografik Bilgilerin 
Değerlendirilmesi 

Ankete katılan öğrencilerin demografik 
verilere ait sayı ve yüzdeleri Tablo 1’de 
gösterilmiştir. 

Tablo 1. Araştırmanın Demografik Bulguları 
Cinsiyet N % 

Erkek 108 47,8 

Kadın 118 52.2 

Toplam 226 100 

Yaş   

18 ve altında 9 4,0 

19 43 19,0 

20 57 25,2 

21 56 24,8 

22 37 16,4 

23 15 6,6 

24 6 2,7 

25 ve üzeri 3 1,5 

Toplam 226 100 
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Bölüm   

Bankacılık ve Sigortacılık 130 57,5 

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 96 42,5 

Toplam 226 100 

Sınıf   

Birinci Sınıf 125 55,3 

İkinci Sınıf 101 44,7 

Toplam 226 100 

Öğrenim Türü   

Normal Öğretim 121 53,5 

İkinci Öğretim 105 46,5 

Toplam 226 100 

Yaşadığı Bölge   

İç Anadolu Bölgesi 97 42,9 

Doğu Anadolu Bölgesi 71 31,4 

Karadeniz Bölgesi 24 10,6 

Marmara Bölgesi 14 6,2 

Karadeniz Bölgesi 5 2,2 

Ege Bölgesi 10 4,4 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi 5 2,2 

Toplam 226 100 

Bölüm Tercih Nedeni   

İdealim(Meslek Tercihim) 85 37,6 

Puanıma en uygun bölüm 82 36,3 

Aileme yakın        32 14,2 

Arkadaş tavsiyesi 16 7,1 

Ebeveyn İsteği 11 4,8 

Toplam 226 100 

Öğrenim Gideri (ay/TL)   
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250’den az           31 13,7 

250-500 121 53,5 

501-750 45 19,9 

751-1000 19 8,4 

1001-1250 7 3,1 

1251-1500 3 1,3 

Toplam 226 100 

 

Tablo 1 verilerine göre, ankete katılan 
öğrencilerin % 47,8’i bayan öğrenci, % 
52,2’si erkek öğrencidir. Bu öğrencilerden 
, %25,2 si 20, %24,8 i 21 yaşında olup, % 
42,9 ‘u İç Anadolu Bölgesi’nden, %31,4’ü 
Doğu Anadolu Bölgesi’nden olduğu 
görülmektedir. Öğrencilerin bölüm 
tercihlerinde, %37,6’sının ideali (mesleki 
tercihi), %36,3’ünün puanına en uygun 
bölüm olduğu tespit edilmiştir. 
Öğrencilerin öğrenim harcama tutarının 
%53,5’inin 250-500 TL olduğu 
görülmektedir. 

Öğrencilerin Cinsiyetleri, Okudukları 
Bölüm ve Öğrenim Giderleri Açısından 
Kalite Boyutları İle İlgili Beklenen ve 
Algılanan Kalite Ortalamalarına İlişkin 
Bulgular  
H0= Cinsiyet açısından beklenen ve 
algılanan kalite boyutları arasında fark 
yoktur. 
H1= Cinsiyet açısından beklenen ve 
algılanan kalite boyutları arasında fark 
vardır. 

 
Tablo 2. Cinsiyetin Kalite Boyutları Bakımından Beklenen ve Algılanan Ortalamaları 

 B e k l e n e n A l g ı l a n a n  G e n e l 

C
İN

Sİ
Y

E
T

 

Fz
ik

i G
ör

ün
üm

 E r k e k 
 

4,396	±	0,077 3,412	± 0,106 3,904	±	0,067 

Kadın 
 

4,505 ±	0,071 3,483 ±	0,098 3,994 ± 0,061 

Genel 
 

4,451 ±	0,052a 3,447±0,072b 3,949±0,045 

G
üv

en
ili

r
lik

 

Erkek 
 

4,311± 0,069 3,499	±	0,121 3,905±	0,076 

Kadın 4,517 ±	0,064 3,709	± 0,111 4,113±0,070 
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Genel 
 

4,414± 0,047 a 3,604 ± 0,082 b 4,009±0,051 

So
ru

m
lu

lu
k 

Erkek 
 

4,269 ± 0,075 3,198 ±	0,123 3,733± 0,079 

Kadın 4,436 ±	0,070 3,424 ±	0,114 
3,930 ±0,073 

 

Genel 
 

4,352 ±	0,051 a 3,311 ±	0,084	푏 3,832±0,054 

G
üv

en
ce

 

Erkek 
 

4,329 ±	0,074 3,234 ±	0,129 3,782±	0,077 

Kadın 
 

4,464 ±	0,069 3,291 ± 0,119 3,878 ±	0,071 

Genel 
 

4,397 ±	0,051a 3,263±	0,088	b 3,830±0,052 

D
uy

ar
lıl

ık
 

Erkek 
 

4,158 ±	0,085 3,152±0,126 3,655 ±	0,082 

Kadın 
 

4,348 ±0,079푎 3,202 ±	0,116 3775 ±	0,076 

Genel 
 

4,253 ±	0,058푎 3,177 ±	0,085푏 3,715 ±0,056 

 
Fiziki görünüm,  güvenirlik, sorumluluk, 
güvence ve duyarlılık boyutları 
bakımından elde edilen verilere yapılan 
varyans analizi sonucunda beklenen ve 
algılanan kalite yargıları ile cinsiyet 
interaksiyonu istatistik olarak önemli 
değildir. Yine, cinsiyetlerin fiziki 
görünümü güvenirlik, sorumluluk, güvence 

ve duyarlılık boyutları bakımından 
ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak 
önemli değilken beklenen ile algılanan 
yargıların fiziki görünüm güvenirlik, 
sorumluluk, güvence ve duyarlılık 
boyutları ortalamaları arasındaki fark 
istatistiki açıdan önem taşımaktadır. (P < 
0,01) 
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Tablo 3. Bölümlerin Kalite Boyutları Bakımından Beklenen ve Algılanan Ortalamaları 
 Beklenen Algılanan Genel 

B
Ö

L
Ü

M
 

Fz
ik

i G
ör

ün
üm

 

Bankacılık ve 
Sigortacılık 

4,442	±	0,068 3,514  ±	0,094 3,978  ±	0,059 

Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları 

4,473 ±	0,081 3,362  ±	0,111 3,918  ±	0,070 

Genel 4,457  ±	0,053푎 3,438  ±	0,073푏 3,948 ±0,046 

G
üv

en
ili

rli
k 

Bankacılık ve 
Sigortacılık 

4,437 ±	0,062 3,720 ±	0,107  4,078 ±		,068  

Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları 

4,402  ±	0,073 3,462 ±0,126 3,932  ±	0,080 

Genel 4,420  ±0,048a 3,591  ±	0,083푏 4,005 ±0,052 

So
ru

m
lu

lu
k 

Bankacılık ve 
Sigortacılık 

4,387±	0,067 3,294 ±0,110 3,841±0,071 

Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları 

4,320 ±	0,079 3,356 ±0,130 3,838 ±0,083 

Genel 4,354 ±0,052a 3,325 ±0,085b 3,839 ±	0,055 

G
üv

en
ce

 

Bankacılık ve 
Sigortacılık 

4,467±0,066 3,222±0,114 3,845±0,069  

Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları 

4311±0,078 3,324±0,135 3,818±0,081 

Genel 4,389±0,051a 3,273±0,088b 3,831 ±0,053 

D
uy

ar
lıl

ık
 

Bankacılık ve 
Sigortacılık 

4,253±0,076 3,086±0,111 3,670±0,073 

Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları 

4,271±0,090 3,307±0,131 3,789±0,086 

Genel 4,262±0,059a 3,197±0,086푏 3,729 ±0,057 

 
H0= Öğrencilerin okudukları bölüm 
açısından beklenen ve algılanan kalite 
boyutları arasında fark yoktur. 

H1= Öğrencilerin okudukları bölüm 
açısından beklenen ve algılanan kalite 
boyutları arasında fark vardır. 
Fiziki görünüm,  güvenirlik, sorumluluk, 
güvence ve duyarlılık boyutları 



                                                                                                                                 
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 43 Mayıs  – Haziran 2014 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 

Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN 
JEL KOD: I-Y *** ID:372 K:308 

http://www.akademikbakis.org 
 
bakımından elde edilen verilere yapılan 
varyans analizi sonucunda beklenen ve 
algılanan kalite yargıları ile öğrencilerin 
okudukları bölüm interaksiyonu istatistik 
olarak önemli değildir. Yine, öğrencilerin 
okudukları bölümlerin fiziki görünüm, 
güvenirlik, sorumluluk, güvence ve 
duyarlılık boyutları bakımından 
ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak 
önemli değilken beklenen ile algılanan 
yargıların fiziki görünüm güvenirlik, 

sorumluluk, güvence ve duyarlılık 
boyutları ortalamaları arasındaki fark 
istatistiki açıdan önem taşımaktadır. (P < 
0,01) 
Öğrencilerin okudukları bölüm bazında 
okuldan bekledikleri kalite seviyesi ile 
algıladıkları kalite seviye arasında 
farklılığın olmadığı her iki grubunda 
algıladıkları hizmet kalitesinin 
beklentilerinin altında gerçekleşmiş olduğu 
görülmektedir.   

 
Tablo 4. Öğrenim Giderinin Kalite Boyutları Bakımından Beklenen ve Algılanan 

Ortalamaları 
 Beklenen Algılanan Genel 

Ö
Ğ

R
E

N
İM

 G
İD

E
R

İ 

Fi
zi

ki
 G

ör
ün

üm
 

250’den az          4,713±0,139 3,433±0,193 4,073±0,121 

250-500 4,390±0,070 3,499±0,098 3,944±0,061 

501-750 4,395±0,116 3,349±0,161 3,872±0,101 

751-1000 4,562±0,191 3,563±0,264 4,063±0,166 

1001-1250 4,533±0,254 3,156±0,353 3,844±0,221 

Genel 4,519±0,074a 3,400±0,103b 3,959 ±	0,065 

G
üv

en
ili

rli
k 

250’den az          4507±0,127 3,827±0,220 4,167±0,139 

250-500 4390±0,064 3,600±0,112 3,995±0,070 

501-750 4,451±0,106 3,502±0,184 3,977±0,116 

751-1000 4,413±0,174 3,737±0,302 4,075±0,190 

1001-1250 4,444±0,232 3,356±0,403 3,900±0,254 

Genel 4,441±0,068a 3,604±0,118b 4,023 ±0,074 

So
ru

m
lu

lu
k 

250’den az          4,473±0,138 3,553±0,226 4,013±0,145 

250-500 4,309±0,070 3,250±0,114 3779±0,073 

501-750 4,353±0,115 3,335±0,188 3,844±0,121 

751-1000 4,300±0,188 3,338±0,309 3,819±0198 

1001-1250 4,756±0,251 3,356±0,412 4056±0,264 



                                                                                                                                 
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 43 Mayıs  – Haziran 2014 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 

Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN 
JEL KOD: I-Y *** ID:372 K:308 

http://www.akademikbakis.org 
 

Genel 4,438±0,074a 3,366±0,121b 3,902 ±0,077 

G
üv

en
ce

 

250’den az          4,440±0,136 3,393±0,234 3,917±0,141 

250-500 4,403±0,069 3,169±0,119 3,786±0,071 

501-750 4,349±0,114 3,307±0,196 3,828±0,117 

751-1000 4,338±0,186 3,450±0,321 3,894±0,192 

1001-1250 4,622±0248 3,556±0,428 4,089±0,257 

Genel 4,430±0,073a 3,375±0125푏 3,903 ±0,075 

D
uy

ar
lıl

ık
 

250’den az          4,513±0,155 3,233±0,227 3,873±0,149 

250-500 4,178±0,078 3,019±0,115 3,598±0,075 

501-750 4,237±0,129 3,470±0,190 3,853±0,124 

751-1000 4,338±0,212 3,350±0,311 3,844±0,204 

1001-1250 4,467±0,283 3,378±0415 3,922±0,272 

Genel 4,346±0,083a 3,290±0,122b 3,818 ±0,080 

 

H0= Öğrencilerin öğrenim giderleri 
açısından beklenen ve algılanan kalite 
boyutları arasında fark yoktur. 
H1= Öğrencilerin öğrenim giderleri 
açısından beklenen ve algılanan kalite 
boyutları arasında fark vardır. 
Fiziki görünüm,  güvenirlik, sorumluluk, 
güvence ve duyarlılık boyutları 
bakımından elde edilen verilere yapılan 
varyans analizi sonucunda beklenen ve 
algılanan kalite yargıları ile öğrencilerin 
öğrenim giderleri ile interaksiyonu 
istatistik olarak önemli değildir. Yine, 
öğrencilerin öğrenim giderlerinin fiziki 
görünüm, güvenirlik, sorumluluk, güvence 
ve duyarlılık boyutları bakımından 
ortalamalar arasındaki fark istatistik olarak 
önemli değilken beklenen ile algılanan 

yargıların fiziki görünüm güvenirlik, 
sorumluluk, güvence ve duyarlılık 
boyutları ortalamaları arasındaki fark 
istatistiki açıdan önemlidir. (P < 0,01) 
Öğrencilerin öğrenim giderleri bazında 
okuldan bekledikleri kalite seviyesi ile 
algıladıkları kalite seviye arasında 
farklılığın olmadığı her grupta algılanan 
hizmet kalitesinin beklentilerinin altında 
gerçekleşmiş olduğu görülmektedir.   
Yapılan çalışmada öğrencilerin cinsiyeti, 
okuduğu bölüm ve öğrenim gideri 
açısından karşılaştırma yapıldığında 
hepsinde de algılananın beklenenin çok 
altında olduğu görülmektedir. Bu da 
buradaki öğrencilerin beklentilerinin 
karşılanamadığının göstergesi olarak 
yorumlanabilir. 
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Tablo 5. Beklenen Kalite Algıları Arasındaki Korelâsyonlar 
 

B
ek

le
ne

n 
Fi

zi
ki

 
G

ör
ün

üm
 

O
rta

la
m

al
ar

ı 

B
ek

le
ne

n 
G

üv
en

ili
rli

k 
O

rta
la

m
al

ar
ı 

B
ek

le
ne

n 
So

ru
m

lu
lu

k 
O

rta
la

m
al

ar
ı 

B
ek

le
ne

n 
G

üv
en

ce
 

O
rta

la
m

al
ar

ı 

B
ek

le
ne

n 
D

uy
ar

lıl
ık

 
O

rta
la

m
al

ar
ı 

Beklenen Fiziki Görünüm Ortalamaları 1 0,755 0,581 0,577 0,441 

Beklenen Güvenilirlik Ortalamaları 0,755 1 0,794 0,726 0,596 

Beklenen Sorumluluk Ortalamaları 0,581 0,794 1 0,783 0,673 

Beklenen Güvence Ortalamaları  0,577 0,726 0,783 1 0,671 

Beklenen Duyarlılık Ortalamaları 0,441 0,596 0,673 0,671 1 

 

H0= Beklenen kalite boyutları arasında 
ilişki yoktur. 
H1= Beklenen kalite boyutları arasında 
ilişki vardır. 
Tablo 5’te, beklenen fiziki görünüm 
özelliği ile beklenen güvenirlik özellikleri 
arasındaki korelasyon katsayı (r = 0,755) 
olarak bulunmuş olup istatistik olarak 
önemlidir (P < 0,01). İki özellik arasında 
pozitif ve artan bir ilişki olduğu 
anlamındadır. Beklenen fiziki görünüm 
özellikleri ile beklenen sorumluluk 
özellikleri arasındaki korelasyon katsayısı 
(r =  0,581) olarak bulunmuş olup istatistik 
olarak önemlidir (P <0,01). Bu durum iki 
özellik arasında aynı yönlü (pozitif)  ve 
güçlü bir ilişki olduğunu göstermektedir. 

Beklenen fiziki görünüm özellikleri ile 
beklenen güvence özellikleri arasındaki 
korelasyon katsayısı (r = 0,577) olarak 
bulunmuş olup istatistik olarak önemlidir 
(P <0,01). Bu durum iki özellik arasında 
aynı yönlü (pozitif)  ve güçlü ilişki 
olduğunu göstermektedir. 
Beklenen fiziki görünüm özellikleri ile 
beklenen duyarlılık özellikleri arasındaki 
korelasyon katsayısı (r = 0,441) olarak 
bulunmuş olup istatistik olarak önemli 
değildir (P <0,01). Bu durum iki özellik 
arasında aynı yönlü zayıf bir ilişki vardır. 
Her ne kadar istatistik olarak önemli olsa 
da uygulamada çok da yüksek bir ilişki 
olmadığı söylenebilir. 
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Tablo 6. Beklenen ile Algılanan Kalite Algıları Arasındaki Korelasyonlar 
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Algılanan Fiziki Görünüm Ortalamaları 0,038 0,207 0,252 0,253 0,318 

Algılanan Güvenilirlik Ortalamaları 0,086 0,223 0,261 0,303 0,352 

Algılanan Sorumluluk Ortalamaları 0,082 0,152 0,227 0,222 0,213 

Algılanan Güvence Ortalamaları  0,038 0,037 0,044 0,089 0,111 

Algılanan Duyarlılık Ortalamaları 0,000 0,099 0,129 0,139 0,191 

 

H0= Algılanan ve beklenen kalite boyutları 
arasında ilişki yoktur. 
H1= Algılanan ve beklenen kalite boyutları 
arasında ilişki vardır. 
Tablo 6’ya göre; beklenen fiziki görünüm 
özelliği ile algılanan fiziki görünüm 
özelliği arasında korelasyon katsayısı (r = 
0,038) olarak bulunmuş olup, istatistik 
olarak önemli değildir (P <0,01). İki 
özellik arasında zayıf,  pozitif yönlü ve 
anlamlı bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır.  
Beklenen güvenilirlik özelliği ile algılanan 
fiziki görünüm özelliği arasında, BSORT 

ile AFORT arasında ve BGGORT ve 
AFORT arasında güçlü, pozitif yönlü ve 
anlamlı bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır.  
Korelasyon katsayısı sırasıyla (r= 0,207), 
(r=252), (r=0,253), (r=0,318) olarak 
bulunmuş olup istatistiki önem 
taşımaktadır(p< 0,01). 
Her ne kadar istatistik olarak önemli olsa 
da uygulamada bu değerler düşük bir 
değerdir. Uygulamada iki özellik arasında 
düşük bir doğrusal ilişki olduğu 
söylenebilir. 
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Tablo7. Algılanan Kalite Algıları Arasındaki Korelasyonlar 
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Algılanan Fiziki Görünüm Ortalamaları 1 0,733 0,472 0,281 0,380 

Algılanan Güvenilirlik Ortalamaları 0,733 1 0,680 0,496 0,519 

Algılanan Sorumluluk Ortalamaları 0,472 0,680 1 0,857 0,800 

Algılanan Güvence Ortalamaları  0,281 0,496 0,857 1 0,859 

Algılanan Duyarlılık Ortalamaları 0,380 0,519 0,800 0,859 1 

 
H0= Algılanan kalite boyutları arasında 
ilişki yoktur. 
H1= Algılanan kalite boyutları arasında 
ilişki vardır. 
Buna göre AFORT ile AGORT arasında 
yüksek ve pozitif bir korelasyon AFORT 
ile AGGORT arasında 0,281 ile zayıf ve 
pozitif bir korelasyon olduğu 
görülmektedir. En yüksek korelasyon 
AFORT ile AGORT arasındadır. Bunun 
dışında sorumluluk, güvence ve duyarlılık 
boyutları ile arasındaki korelasyon 
katsayılarının düşük olduğu görülmektedir 
(AFORT-ASORT-0,472, AFORT- 
AGGORT-0,281, AFORT- ADORT-
0,380). Sonuç olarak, yapılan korelasyon 
analizi sonunda beklenen yargılara göre 
boyutların korelasyonları kendi içinde 
yüksek, yine algılanan algı boyutları kendi 

içinde yüksek olmasına karşın beklenen ve 
algılanan yargıların birbirlerine olan 
korelasyonları ise uygulamada düşük 
olduğu görülmektedir(Tablo7). Buradan da 
beklenen ve algılanan boyutların doğrusal 
olarak değişmediği görülmektedir. 
 
4.SONUÇ  
Mesleki eğitimin önemi ve değeri dünyada 
ve ülkemizde giderek önem kazanmasının 
ardından ülkemizde oldukça yaygın bir 
şekilde üniversitelerimizin bulundukları il 
merkezinde ve hemen hemen bütün 
ilçelerinde meslek yüksekokullarının 
açıldığı görülmektedir. Üniversite 
düzeyinde mesleki eğitimin önemli 
kurumlarından olan meslek 
yüksekokullarının sayıca artışının 
bulundukları yerel ekonomilere olan 
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ekonomik, sosyolojik ve çevresel açıdan 
önemi ile birlikte verilen eğitimin kalitesi 
de önemli hale gelmektedir. Özellikle hem 
ülke kaynaklarının doğru değerlendirilmesi 
açısından hem öğrencilerin fiziksel 
ihtiyaçlarının (barınma, yeme içme, 
ulaşım, eğlence merkezleri, spor 
merkezleri…) karşılanması açısından hem 
de mesleki eğitimin, alanında uzman 
kişilerce verilmesi eğitimin kalitesini 
doğrudan etkilenmektedir. Sayıca artan 
meslek yüksekokulları eğitim kalitesini, 
öğrencilerin aldığı eğitim ve okul 
koşullarından memnuniyet düzeyi de 
oldukça etkilemektedir. 
Çalışmamızın sonucuna göre bölüm, 
cinsiyet ve öğrenim gideri bazında 
beklenen-algılanan hizmet kalitesi fakının 
olmadığı algılanan kalitenin beklentilerin 
altında gerçekleştiği görülmektedir. 
Dolayısıyla öğrenci beklentilerinin tam 
olarak karşılanamadığı test edilmiştir. 
Genel olarak üniversite fiziki koşullarının,  
öğrencilerin sosyal imkânlarının, akademik 
ve idari personel mesleki yeterliliklerinin 
geliştirilmesine yönelik çalışmaların 
hizmet kalitesinde beklentilerin 
karşılanmasına yardımcı olacağı 
söylenebilir. 
İstenen kalitede mesleki eğitim hizmeti 
sunulabilmesi; sadece fiziksel koşulların 
değerlendirilmesiyle değil öğrenci odaklı 
ve sosyal koşullarında dikkate alınmasıyla 
mümkündür. Kolektiflik, katılımcılık, 
sorumluluk, merak, girişimcilik ve 
isteklendirme kavramları eğitimde sinerji 
yaratan dinamik değerlerdir. Bu değerlerin 
eğitim kurumları tarafından benimsenerek 

içselleştirilmesi algılanan hizmet 
boyutunda yüksek tatmin sağlayan olumlu 
bir etki yaratacaktır. 
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Özet: Bu çalışmanın amacı; müzik öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının 
incelenmesine yöneliktir. Çalışmada, müzik öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime yönelik 
tutumlarının belirlenebilmesi amacıyla genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli 
kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda 2012-2013 eğitim-öğretim 
yılında öğrenim görmekte olan 115 müzik öğretmeni adayından oluşmaktadır. Araştırmanın 
sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının genel olarak 
olumlu olduğu belirlenmiştir. Ayrıca araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının cinsiyetleri, mezun 
oldukları lise türü ve lisans eğitimi öncesinde bireysel çalgı eğitimi alma durumları ile lisansüstü 
eğitime yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık olduğu, müzik öğretmeni adaylarının 
okumakta oldukları sınıf ile lisansüstü eğitime yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık 
olmadığı sonuçlarına da varılmıştır. 

 
Anahtar Kelimeler: Müzik, Müzik Öğretmeni Adayları, Müzik Eğitimi, Lisansüstü Eğitim, 
Tutumlar. 

 
EXAMINATION OF ATTITUDES OF MUSIC TEACHER 

CANDIDATES TOWARDS GRADUATE EDUCATION 
(CASE OF BALIKESİR UNIVERSITY) 

 
Abstrach: The aim of this study is to examine the attitudes of music teacher candidates towards 
graduate education. The relational screening model, which is among the general screening models, 
was used in this study. The study group is composed of 115 music teacher candidates who study at 
the Department of Music Education, Department of Fine Arts Teaching, Necatibey Faculty of 
Education in Balıkesir University in the 2012-2013 academic year. In view of study results, it was 
determined that the attitudes of music teacher candidates towards graduate education were 
generally positive. In addition to these results, it was concluded that, there was a significant 
differences between genders, type of high school education and individual instrument instruction 
prior to under graduate education and the attitudes of music teacher candidates towards graduate 
education whereas there was not a significant differences between class levels and the attitudes of 
music teacher candidates towards graduate education.  
 
Key Words: Music, Music Teacher Candidates, Music Education, Graduate Education, Attitudes. 
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1. GİRİŞ 
 
Yükseköğretim, eğitim kurumlarından biri 
olan üniversiteler tarafından 
sürdürülmektedir. Üniversiteler, fakülte, 
enstitü, yüksekokul ve meslek 
yüksekokullarından oluşan ve eğitim, 
öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve 
danışmanlık görevlerini üstlenen 
yükseköğretim kurumlarıdır. Köksalan’a 
(1999) göre üniversiteler, öğrencileri ilgi, 
yetenek ve kapasitelerini en akılcı bir 
biçimde değerlendirerek yetiştirmeyi ve 
nitelikli insan gücünü oluşturmayı 
amaçlamaktadır. 
 
Ülkemizde öğretmen yetiştirme görevi, 
üniversitelere bağlı 4 yıllık eğitim-öğretim 
faaliyetleriyle Eğitim Fakülteleri çatısı 
altında gerçekleştirilmektedir. Eğitim 
Fakülteleri, öğretmen yetiştirme görevini 
sürdüren bölüm ve bölümlere bağlı 
anabilim dallarından oluşmaktadır. Eğitim 
Fakülteleri, öğretmen adaylarına 
mesleklerinde gerekli olan özel alan 
bilgisi, genel kültür eğitimi ve mesleki 
formasyon olmak üzere üç ana gruptaki 
temel becerileri kazandırırlar (Alabaş, 
Polat ve Kamer, 2012). Öğretmenlik, yeni 
nesli sonraki yıllara hazırlayan, bireyleri 
geliştiren ve yetiştiren, yetiştirdiği 
bireylerle topluma yön vererek yeni 
değerler kazandıran bir meslektir (Türer, 
Balçın, Sevindik ve Er, 2013). Tekişik’e 
(1986) göre, öğretmenlik mesleği, 
“yetişmekte olan nesli, ailesi, çevresi, 
milleti, devleti ve vatanı için daima yararlı, 
yapıcı, yaratıcı, iyi bir insan ve iyi bir 
vatandaş olarak yetiştirme sanatıdır.” 

 
Yaşadığımız bilgi çağında, bilginin üretimi 
ve geliştirilmesi bir zorunluluk haline 
gelmiş, hızla artan ve yayılan bilgi, meslek 
hayatında uzmanlaşmayı çok daha önemli 
hale getirmiştir. Bu nedenler üniversiteler, 
bilginin üretimine, geliştirilmesine ve 
meslek hayatında uzmanlaşmaya yer 
vermeleri açısından büyük öneme sahiptir. 
Toplumun bilimsel araştırma ve yüksek 
nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak 
üzere kurulmuş olan üniversiteler, yüksek 
düzeyde bilimsel araştırma yapmak, bilgi 
ve teknoloji üretmek, bilim verilerini 
yaymak, ulusal ve evrensel gelişmeye 
katkıda bulunmak gibi oldukça geniş 
görev, yetki ve sorumluluklara sahip olan 
kurumlardır. Her alanda toplum yaşamı ile 
iç içe ve yan yana olan üniversite, eğitim 
sisteminin en üst kademesinde yer 
almaktadır. Sistemin diğer kademelerinin 
görevleri “var olan bilgiyi aktarmak” iken, 
üniversite esas olarak “bilgiyi üretmek, 
yaymak ve kullanımını sağlamakla” 
görevlidir (Tuzcu, 2003). 
 
Güven ve Tunç’a (2007) göre üniversite 
tarihi boyunca, toplumda, üniversiteye 
farklı işlevler yüklenmiş, tüm dönemlerde 
üniversitenin işlevleri genel olarak 
“öğretim yapmak, araştırma yapmak ve 
yüksek nitelikli insan gücünü yetiştirmek” 
şeklinde sınıflandırılmıştır. Bilginin 
üretimi ve geliştirilmesi, üniversitelerdeki 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yanı 
sıra, lisansüstü çalışmalar yoluyla da 
ortaya çıkmaktadır. Lisansüstü eğitim, 
lisans derecesi ya da diploması almış 
olanlara ilgi duydukları bir bilim dalında 
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yüksek lisans ya da doktora öğrenimi 
yaparak uzmanlaşma olanağı sağlamak 
üzere düzenlenen eğitimdir (Oğuzkan, 
1993). Lisansüstü eğitim, herhangi bir bilgi 
alanında derinlemesine çalışarak 
uzmanlaşılan, lisans eğitiminden daha üst 
seviyede bilgi ve etkinliğe sahip olan, 
yüksek ihtisas gücünü yetiştiren eğitim 
programıdır (Köksalan, İlter ve Görmez, 
2010). Lisansüstü eğitim, fakültelerde 
verilen dört yıllık eğitimin ardından 
kavramsal düzeyde lisans derecesi veya 
diploması alan öğrencinin, lisans 
eğitiminde alınan disiplin konusunda veya 
ilgi duyduğu bilim dalında enstitüler 
tarafından verilen eğitimle yüksek lisans 
(bilim uzmanlığı) veya doktora öğrenimi 
yaparak uzmanlaşma olanağı sağlayan ve 
toplumların gereksinim duyduğu bilim 
insanı, araştırmacı ve yüksek nitelikli insan 
gücünü yetiştirmek için oluşturulmuş üst 
düzey bir eğitim programı sürecidir 
(Karaman ve Bakırcı, 2010). Lisansüstü 
eğitim; yüksek lisans, doktora ve sanat 
dallarında yapılan sanatta yeterlik 
programlarından oluşur ve yüksek lisans 
programları da kendi içinde tezli ve tezsiz 
olarak iki kolda gerçekleştirilir. 
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)’na göre 
tezli yüksek lisans programının amacı, 
“öğrencinin bilimsel araştırma yaparak 
bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve 
yorumlama yeteneğini kazanmasını 
sağlamaktır”. Tezsiz yüksek lisans 
programının amacı ise, “öğrenciye mesleki 
konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut 
bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını 
göstermektir”.  Doktora programının amacı 
ise “öğrenciye bağımsız araştırma yapma, 

bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış 
açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni 
sentezlere ulaşmak için gerekli adımları 
belirleme yeteneği kazandırmak” olarak 
belirtilmektedir. (YÖK, Lisansüstü Eğitim 
ve Öğretim Yönetmeliği: Madde 1, 9, 14 
ve 18). Lisansüstü eğitimin birinci amacı 
yükseköğretim kurumlarının geleceği için 
öğretim üyelerini ve araştırmacıları 
yetiştirmek ve akademik alt yapıyı 
oluşturmak; ikinci amacı ise ülkelerin 
teknolojik, ekonomik ve kültürel 
gelişmeleri ile ilgili sorunlarına çözüm 
getirmektir (Ünal ve İlter, 2010).  
 
Türkiye’de öğretim elemanına duyulan 
ihtiyaç oldukça fazladır ve bu durum 
özellikle Eğitim Fakültelerinde açıkça 
görülmektedir. Eğitim Fakültelerinin 
çoğunda öğretim üyesi başına düşen 
öğrenci sayısı, Türkiye ortalamasının ve 
eğitim fakültelerinin genel ortalamasının 
oldukça üzerindedir (Arslan, 2011). Bu 
öğretim elemanı açığına rağmen, gerek 
mevcut Eğitim Fakültelerinin 
kontenjanlarının artması gerekse de yeni 
Eğitim Fakültelerinin açılmasıyla Eğitim 
fakültelerinde öğretim elemanı başına 
düşen öğrenci sayısı her geçen yıl biraz 
daha artmaktadır. Bu sebeple, Eğitim 
Fakültelerinin öğretim elemanı kaynağı 
olan öğretmen adaylarının, lisansüstü 
eğitime yönlendirilmesi gerekmektedir 
(İlhan, Sünkür ve Yılmaz, 2012). Diğer 
yandan, lisansüstü eğitimin sadece 
üniversitelerdeki öğretim elemanı 
ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğu 
düşüncesi, bireylerin bu konudaki en 
büyük yanılgılarından biridir. Günümüzde 
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lisansüstü eğitim, birçok çalışma alanında 
da iş edinmenin bir ön koşulu 
durumundadır.  Bu nedenle, lisansüstü 
eğitim sürecinden geçmiş bireyler, 
üniversitelerde öğretim elemanı olmanın 
dışında, diğer çalışma alanlarında iş 
edinmenin bir ön koşulunu aşmış 
olmaktadır (Karaman ve Bakırcı, 2010). 
Bu duruma öğretmenlik mesleği açısından 
bakıldığında; Milli Eğitim Bakanlığına 
(MEB) bağlı kurumlarda öğretmenlik 
görevinin sürdüren öğretmenlerin, 
lisansüstü eğitimi almaları, bireysel 
isteklerinin yanında MEB tarafından da 
çeşitli uygulamalarla özendirilen ya da 
atama, terfi, görevlendirme vb. durumlarda 
öncelikli tercih sebebi olmaktadır. 
Örneğin, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel 
Kanunu’nun “Öğretmenlik” başlıklı 43. 
maddesinde “Alanında ya da eğitim 
bilimleri alanında tezli yüksek lisans 
öğrenimini tamamlamış öğretmenlerden 
uzman öğretmenlik, doktora öğrenimini 
tamamlamış olan öğretmenlerden ise 
başöğretmenlik için sınav şartı aranmaz.” 
şeklindeki ibare, öğretmenlerin lisansüstü 
eğitim almalarının ya da almış olmalarının 
desteklenmesidir (Milli Eğitim Temel 
Kanunu, 1973). 
 
Öğretmenlik mesleğinin sanatsal 
kollarından biri olan müzik öğretmeni 
yetiştirme görevi, yine Eğitim 
Fakülteleri’ne bağlı Güzel Sanatlar Eğitimi 
Bölümlerinin Müzik Eğitimi Anabilim 
Dalları tarafından 4 yıllık bir süreci 
kapsayarak gerçekleştirilmektedir. Müzik 
eğitimi anabilim dallarının hedefleri, 
“etkili müzik öğretimi yapan, toplumun 

sanatsal yaşamının gelişmesine katkı 
sağlayan, bulunduğu çevreden hareketle 
evrensel müzik sanatını özümleyen, 
yaratıcı, teknolojik gelişmeleri takip eden, 
toplumsal ve çevre sorunlarına duyarlı, 
çağdaş eğitim yöntem ve tekniklerini 
uygulayabilen müzik öğretmeni mezun 
etmektir” (Balıkesir Üniversitesi, Bilgi 
Paketi/Kurs Kataloğu). 
 
“Müzik öğretmeni, müzik dalında 
öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği eğitim 
ve öğrenimi bitirerek ya da yeterlilikleri 
kazanarak, öğretmenlik yapma yetkisini 
elde etmiş kimse demektir” (Uçan, 1997). 
Bir müzik öğretmeninin mesleğinde 
başarılı olabilmesi ve kendisinden 
beklenen görevleri verimli bir şekilde 
yerine getirebilmesi için; “Öğretmenlik 
mesleğini kendisine amaç edinecek kadar 
sevmesi, müzik öğrenim-öğretim işlevini 
yerine getirebilecek kadar müzik ile ilgili 
kişisel yeteneklere sahip olması, mesleği 
ve eğitim dalı ile ilgili yeterli öğretmenlik 
davranışları edinebileceği bir eğitim almış 
olması gereklidir” (Otacıoğlu, 2005). 
Müzik öğretmenliği lisans programlarını 
tamamlayan bireylerin, müzik öğretmenliği 
mesleği alanında derinlemesine çalışarak 
uzmanlaşması ve lisans eğitiminden daha 
üst seviyede bilgi ve etkinliğe sahip olması 
da müzik/müzik eğitimi alanındaki 
lisansüstü eğitim süreçleri ile 
gerçekleşmektedir.  
 
Yükseköğretim Kurulu’nun Lisansüstü 
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin, 
“Yüksek lisans ve doktora programları ile 
sanatta yeterlik çalışmasına, hangi lisans 
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ve yüksek lisans programlarından mezun 
olanların başvurabileceği 
Üniversitelerarası Kurul kararı ile 
belirlenir; ancak ilgili senato, belirlenen 
programlar dışından da öğrenci kabulüne 
karar verebilir.” (YÖK Lisansüstü Eğitim 
ve Öğretim Yönetmeliği, 1996)  şeklindeki 
açıklamasına bağlı olarak diğer 
öğretmenlik alanlarında olduğu gibi müzik 
öğretmenliği alanından mezun olan 
bireylerin de değişik programlarda 
lisansüstü eğitim almaları söz konusudur. 
Ancak günümüzde, lisansüstü programlara 
öğrenci kabulünde başvurulan program ile 
ilgili alan mezunu olma şartı da sıkça 
karşılaşılan bir durumdur. Bu durumda 
müzik öğretmenliği mezunlarının genel 
olarak müzik eğitimine yönelik lisansüstü 
eğitim programlarına kabul edildiği 
bilinmektedir. Müzik eğitimi lisansüstü 
programları, yüksek lisans ve doktora 
programları olarak ikiye ayrılmaktadır. 
Müzik öğretmenliği yüksek lisans 
programlarının amacı; “öğrencilerin alan 
bilgisini, genel kültür ve mesleki 
biçimlenmeye ilişkin kazanımlarını 
bilimsel nitelik yönünden de geliştirerek 
Müzik Eğitimi alan uzmanları olarak 
yetişmelerini sağlamaktır. Müzik eğitimi 
lisansüstü programlarının amacı, “Eğitim 
Fakültelerinin Müzik Öğretmenliği 
Anabilim Dallarından mezun öğrencilerin 
ve müzik eğitimcilerinin akademik bilgi ve 
birikimlerini geliştirmelerini sağlamak, 
yapılan ulusal ve uluslararası nitelikteki 
araştırmalarla müzik eğitimine katkı 
yapmak ve müzik eğitiminin kalitesini 
arttırmaktır.” Müzik öğretmenliği doktora 
programlarının amacı ise; “öğrenciye 

bağımsız araştırma yapma, bilimsel 
olayları geniş bir bakış açısı ile irdeleyerek 
yorum yapma, yeni sentezlere ulaşmak için 
gerekli adımları belirleme yeteneği 
kazandırmaktır.” (Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Bilgi Paketi - Ders Kataloğu). 
Eğitim fakülteleri çatısı altında 
gerçekleştirilen müzik öğretmenliği 
eğitiminde tıpkı diğer öğretmen yetiştiren 
alanlardaki gibi öğretim elemanlarının 
sayıca yetersizliği öğrenci kontenjanlarının 
artmasına bağlı olarak gün geçtikçe önem 
kazanan sorunlar arasındadır. Diğer 
yandan, MEB’e bağlı kurumlarda görev 
yapan müzik öğretmenlerinin mesleki 
gelişimlerini arttırmak amacıyla lisansüstü 
eğitim almaya yönelik istekleri de gün 
geçtikçe artmaktadır. Bu nedenle müzik 
öğretmenlerinin lisansüstü eğitime 
yönlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu 
husustaki en önemli etken, müzik 
öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime 
yönelik tutumlarının olumlu olmasıdır. 
Lisansüstü eğitim bireylerin kendi 
tercihleri doğrultusunda dahil oldukları bir 
süreçtir ve bireylerin lisansüstü eğitime 
yönelik olumlu tutumları da bu süreç 
açısından belirleyici bir etkendir. 
 
Tutum kavramı ile ilgili birçok tanıma 
ulaşmak mümkündür. Bunlardan bazılarına 
bakıldığında; Katz (1967) tutumu, “bireyin 
sahip olduğu değerler dizisine bağlı olarak 
bir simgeyi, bir nesneyi, bir kişiyi veya 
dünyayı iyi ya da kötü, yararlı ya da zararlı 
yönleriyle algıladığı bir ön düşünce 
biçimidir” diye tanımlamaktadır (Kılınç ve 
Salman, 2007). Thurstone (1931)’un 
tanımına göre tutum, psikolojik bir objeye 
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yönelen olumlu ya da olumsuz bir 
yoğunluk sıralaması ve derecelemesidir 
(Tavşancıl, 2006). Gagne ve Driscoll’a 
(1988) göre tutum, insanın performansını 
etkileyen eğilimlerini ve özel tercihlerini 
kapsamaktadır. Ülgen (1994) ise tutumu, 
“öğrenmeyle kazanılan, bireyin 
davranışına yön veren karar verme 
sürecinde yanlılığa neden olan bir olgu” 
olarak açıklamaktadır. 
 
Müzik öğretmenliği mesleğini seçmiş olan 
ya da bu mesleğe hazırlanmakta olan 
bireylerin öğretmenlik mesleğine ve bu 
alandaki lisansüstü eğitime ilişkin 
tutumlarının yüksek olması 
beklenmektedir. Nitekim lisans 
programlarından sonra verilen yüksek 
lisans ve doktora eğitimi bu mesleğin daha 
nitelikli hale gelmesinde oldukça etkili 
olmaktadır. Müzik öğretmeni adaylarının 
lisansüstü eğitime yönelik tutumlarını 
belirleyen etkenler olarak; mesleki alan 
uzmanlığı, bilimsel etkinliklere katılım ve 
akademik personel olma isteği 
düşünülebilmektedir (Ünal ve İlter, 2010). 
Lisansüstü eğitimin, müzik öğretmeni 
adaylarının mesleki ve akademik açıdan 
ileri düzeyde donanım kazandırmada etkili 
olduğu düşünüldüğünde, müzik öğretmeni 
adaylarının da lisansüstü eğitime yönelik 
tutumlarının ortaya konulması önem 
taşımaktadır.  
 
Bu bağlamdan hareketle, müzik öğretmeni 
adaylarının lisansüstü eğitime yönelik 
tutumlarının incelenmesine bu araştırmanın 
amacını oluşturmaktadır. Amaca bağlı 
olarak çalışmada; 

1- Müzik öğretmeni adaylarının 
lisansüstü eğitime yönelik tutumları ne 
yöndedir? 

2- Müzik öğretmeni adaylarının 
lisansüstü eğitime yönelik tutumları ile 
cinsiyetleri arasında nasıl bir ilişki 
vardır? 

3- Müzik öğretmeni adaylarının 
lisansüstü eğitime yönelik tutumları ile 
mezun oldukları lise türü arasında 
nasıl bir ilişki vardır? 

4- Müzik öğretmeni adaylarının 
lisansüstü eğitime yönelik tutumları ile 
öğrenim görmekte oldukları sınıf 
arasında nasıl bir ilişki vardır? 

5- Müzik öğretmeni adaylarının 
lisansüstü eğitime yönelik tutumları ile 
lisans eğitimi öncesinde bireysel çalgı 
eğitimi alma/almama durumu arasında 
nasıl bir ilişki vardır? 

sorularına cevap aranmıştır.  
 

2. YÖNTEM 
 

2.1. Araştırma Modeli 
 

Araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının 
lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının 
belirlenebilmesi amacıyla genel tarama 
modellerinden ilişkisel tarama modeli 
kullanılmıştır. İlişkisel tarama modelleri, 
iki veya daha çok sayıdaki değişken 
arasında birlikte değişim varlığını ve/veya 
derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma 
modelleridir (Karasar, 2005).  
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2.2. Çalışma Grubu 

 
Araştırmanın çalışma grubu, Balıkesir 
Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi 
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik 

Eğitimi Anabilim Dalı’nda 2012-2013 
eğitim-öğretim yılında öğrenim görmekte 
olan, 30 1. Sınıf, 32 2. Sınıf, 28 3. Sınıf ve 
25 4. Sınıf olmak üzere toplam 115 müzik 
öğretmeni adayından oluşmaktadır.

 
Tablo 1. Çalışma Grubuna Ait Kişisel Bilgiler 

 
 

 
Tablo 1. incelendiğinde, müzik öğretmeni 
adaylarının % 53,9’unun “Bayan”, % 
46,1’inin “Erkek” olduğu, % 66,1’inin 
“Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi”, % 
33,9’unun “Genel Lise” mezunu olduğu, % 
26,1’inin“1. Sınıf”, % 27,8’inin “2. Sınıf”, 

% 24,3’ünün “3. Sınıf”, % 21,7’sinin “4. 
Sınıf” öğrencisi olduğu, % 65,2’sinin 
lisans eğitimi öncesinde bireysel çalgı 
eğitimi aldığı ve % 34,8’inin de lisans 
eğitimi öncesinde bireysel çalgı eğitimi 
almadığı anlaşılmaktadır.  

 
 

2.3. Verilerin Toplanması 
 

Araştırmanın verileri, Ünal ve İlter (2010) 
tarafından geliştirilen “Lisansüstü Eğitime 
İlişkin Tutum Ölçeği” ile elde edilmiştir. 

Ölçek, 25 tutum maddesinden 
oluşmaktadır. Ünal ve İlter tarafından 
geliştirilen ölçeğin Cronbach alfa 
güvenilirlik katsayısı 0,95 olarak 
bulunmuştur. Ölçeğin bu araştırma için 

Seçenekler  n  % 
Cinsiyet     
Bayan  62  53,9 
Erkek  53  46,1 
TOPLAM  115  100 
Lise türü     
Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi 76 66,1 
Genel Lise 39 33,9 
TOPLAM 115 100 
Sınıf   
1. Sınıf  30  26,1 
2. Sınıf  32  27,8 
3. Sınıf  28  24,3 
4. Sınıf  25  21,7 
TOPLAM  115  100 
Lisans eğitimi öncesinde bireysel çalgı eğitimi alma durumu   

Evet  75  65,2 
Hayır  40  34,8 
TOPLAM  115  100 
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tekrarlanan güvenirlilik çalışmasında ise, 
Cronbach alfa güvenilirlik katsayısı yine 
0,95 olarak belirlenmiştir.  
 
 

2.4. Verilerin Analizi 
 

Ölçekte yer alan tutum maddeleri için 
“Tamamen katılıyorum”, “Katılıyorum”, 
“Kısmen katılıyorum”, “Katılmıyorum” ve 
“Hiç katılmıyorum” dereceleri 
kullanılmıştır. Maddeler yorumlanırken 
“Tamamen katılıyorum” seçeneğine 5,00-
4,21, “Katılıyorum” seçeneğine 4,20-3,41, 
“Kısmen katılıyorum” seçeneğine 3,40-
2,61, “Katılmıyorum” seçeneğine 2,60-
1,81, “Hiç katılmıyorum” seçeneğine 1,80-
1,00 arası puanlar verilmiştir. Müzik 
öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime 
yönelik tutum puanlarının 
çözümlenmesinde aritmetik ortalama ( x ) 
ve standart sapma (ss) değerleri 
kullanılmıştır. Ölçekteki maddelerin 
normal dağılıma uygun olup olmadığını 
belirlemek amacıyla yapılan Kolmogorov 

Smirnov Testi sonucunda, tüm maddelerin 
anlamlılık (p) değerlerinin 0,00 olduğu 
saptanmıştır. Anlamlılık değerlerinin 
0,05’den küçük olması, incelenen 
maddelerin dağılımlarının normal 
olmadığını belirlemektedir. Bu nedenle 
araştırmadaki veriler parametrik olmayan 
yöntemlerle analiz edilmiştir. Müzik 
öğretmeni adaylarının tutum puanları ile 
cinsiyetlerinin, mezun oldukları lise 
türünün ve lisans eğitimi öncesinde 
bireysel çalgı eğitimi alma durumlarının 
karşılaştırılmasında parametrik olmayan 
testlerden Mann Whitney U Testi, tutum 
puanları ile öğrenim görmekte oldukları 
sınıf değişkeninin karşılaştırılmasında ise 
yine parametrik olmayan testlerden 
Kruskal Wallis Testi’nden yararlanılmıştır. 
Araştırmada istatistiksel anlamlılık için 
0,05 anlamlılık düzeyi seçilmiş ve 
araştırma ile ilgili verilerin 
çözümlenmesinde SPSS 20.0 (The 
Statictical Packet for the Social Sciences) 
Paket Programı kullanılmıştır.  

 
 
3. BULGULAR ve YORUM 
 
Tablo 2. Müzik Öğretmeni Adaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutum Puanlarının 

Ortalaması 
 

 n x  ss Seçenek 
 
Tutum Puanı 
 

115 3,68 0,92 Katılıyorum 

  
Tablo 2’ye göre, müzik öğretmeni 
adaylarının “Lisansüstü Eğitime İlişkin 

Tutum Ölçeği” puanlarının aritmetik 
ortalamalarının 3,68 olduğu görülmektedir. 
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Ölçekten alınabilecek en fazla puanın 5,00 
olduğu düşünüldüğünde müzik öğretmeni 
adaylarının lisansüstü eğitime yönelik 
tutum puanlarının “Katılıyorum” 

derecesinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
durumda, müzik öğretmeni adaylarının 
lisansüstü eğitime yönelik tutumlarının 
olumlu olduğu söylenebilir.  

 
Tablo 3. Müzik Öğretmeni Adaylarının Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutum Puanları 

 
Maddeler x  ss Açıklama 
    

1 Bilim ve eğitimin kaynaştırılması bakımından lisansüstü eğitim 
oldukça önem taşır. 3,98 1,01 Katılıyorum 

2 Ülke kalkınmasında ve teknolojik alanda ilerleme sağlanmasında 
lisansüstü eğitimin önemli bir rolü bulunmaktadır. 3,81 1,09 Katılıyorum 

3 Lisansüstü öğretim, çağdaş yaşamın önemli bir göstergesidir. 3,80 0,99 Katılıyorum 
4 Lisansüstü eğitim, ulusal bilim politikasının yürütülmesinde etkili bir 
faktördür. 3,67 1,28 Katılıyorum 

5 Lisansüstü eğitim, ekonomik ve kültürel yarar sağlar. 3,93 0,94 Katılıyorum 
6 Lisansüstü eğitim, yüksek psiko-sosyal yarar sağlar. 3,72 1,10 Katılıyorum 
7 Lisansüstü eğitim, daha fazla mesleki alan bilgisi kazandırır. 3,98 1,12 Katılıyorum 
8 Nitelikli öğretmen yetiştirilmesinde lisansüstü eğitimin etkin bir rolü 
vardır. 3,97 1,11 Katılıyorum 

9 Lisansüstü eğitim, daha fazla bilimsel (akademik) yarar sağlar. 4,09 0,92 Katılıyorum 
10 Lisans eğitiminden sonra lisansüstü eğitimin gerekli olduğunu 
düşünüyorum. 3,49 1,37 Katılıyorum 

11 Mezun olduktan sonra alanımda yüksek lisans eğitimini almayı 
düşünüyorum. 3,42 1,45 Katılıyorum 

12Yüksek lisans eğitimi aldıktan sonra alanımda doktora yapmayı 
istiyorum. 3,10 1,42 Kısmen 

katılıyorum 
13Lisansüstü eğitimi öğretmenlik kariyer basamaklarına yükselmek için 
düşünüyorum. 3,50 1,33 Katılıyorum 

14Lisansüstü eğitimi üniversitede akademik personel olmak amacıyla 
düşünüyorum. 3,41 1,25 Katılıyorum 

15 Lisansüstü eğitimi sadece mesleki alan bilgimi geliştirmek amacıyla 
düşünüyorum. 3,31 1,28 Kısmen 

katılıyorum 
 
Tablo 3’e bakıldığında, müzik öğretmeni 
adaylarının lisansüstü eğitime yönelik 
tutum ölçeğindeki maddelerden 13’ünü 
“Katılıyorum”, 2’sini ”Kısmen 
katılıyorum” şeklinde cevaplandırdıkları 

anlaşılmaktadır. Bu bulgu, adayların 
lisansüstü eğitime yönelik büyük ölçüde 
olumlu tutum içinde olduklarını 
göstermektedir.  
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Tablo 4. Müzik Öğretmeni Adaylarının Cinsiyetleri İle Lisansüstü Eğitime Yönelik 

Tutumlarının Karşılaştırılması 
 

Grup n 
Sıra  

Ortalaması 
 

U 
 

p 
Bayan 62 64,71 1227,00 0,019 Erkek 53 50,15 

p<0,05 (Mann Whitney U Testi) 
 
Tablo 4’e bakıldığında, müzik öğretmeni 
adaylarının cinsiyetleri ile lisansüstü 
eğitime yönelik tutumları arasında anlamlı 
bir farklılık olduğu görülmektedir 
(p=0,019<0,05). Sıra ortalamaları 
incelendiğinde, bayan adayların 64,71 sıra 

ortalaması ile lisansüstü eğitime yönelik 
daha olumlu tutumlara sahip olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu durum, bayan müzik 
öğretmeni adaylarının mezun olduktan 
sonra akademik eğitim almayı daha fazla 
istediklerini akla getirmektedir.  

 
 

Tablo 5. Müzik Öğretmeni Adaylarının Mezun Oldukları Lise Türü İle Lisansüstü 
Eğitime Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması 

 

Grup n 
Sıra  

Ortalaması 
 

U 
 

p 
Genel Lise 39 37,97 

701,00 0,000 Güzel Sanatlar ve Spor 
Lisesi 

76 68,28 

p<0,05 (Mann Whitney U Testi) 
 
Tablo 5. incelendiğinde, müzik öğretmeni 
adaylarının mezun oldukları lise türü ile 
lisansüstü eğitime yönelik tutumları 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
görülmektedir (p=0,000<0,05). Sıra 
ortalamalarına bakıldığında, Güzel 
Sanatlar ve Spor Liselerinden mezun olan 
müzik öğretmeni adaylarının 68,28 sıra 
ortalaması ile lisansüstü eğitime yönelik 
daha olumlu tutumlara sahip olduğu göze 
çarpmaktadır. Bu durum, Güzel Sanatlar ve 
Spor Liselerinden mezun olan müzik 

öğretmeni adaylarının kendilerini mesleki 
ve akademik ilerlemeye daha yakın 
hissettiklerini ve akademik eğitimlerine 
lisansüstü eğitim yoluyla devam etmeyi 
planladıklarını akla getirmektedir. Bu 
bulgu ile Güzel Sanatlar ve Spor 
Liselerinden mezun olan adayların, müzik 
öğretmenliği lisans programlarına belli bir 
alan birikimiyle başladıkları ve bu alan 
birikimlerini lisans programı sürecinde 
daha da arttırarak kendilerini lisansüstü 
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eğitime daha hazır hissettikleri düşünülebilir.
 

Tablo 6. Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğrenim Görmekte Oldukları Sınıf İle 
Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması 

 

Grup n Sıra 
Ortalaması Ki-Kare 

 
df 

 
p 

1.Sınıf 30 60,22 

0,406 3 0,939 2.Sınıf 32 57,89 
3.Sınıf 28 54,86 
4.Sınıf 25 59,00 

p>0,05 (Kruskal Wallis Testi) 
Tablo 6’ya göre, müzik öğretmeni 
adaylarının okumakta oldukları sınıf ile 
lisansüstü eğitime yönelik tutumları 
arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 
anlaşılmaktadır (p=0,939<0,05). Bu durum 

müzik öğretmeni adaylarının lisansüstü 
eğitime yönelik tutumlarının dört yıllık 
lisans eğitimi sürecinde değişiklik 
göstermeyip istikrarlı bir şekilde 
korunduğu şeklinde yorumlanabilmektedir.  

 
Tablo 7. Müzik Öğretmeni Adaylarının Lisans Eğitimi Öncesinde Bireysel Çalgı Eğitimi 

Alma Durumları İle Lisansüstü Eğitime Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması 
 

Grup n 
Sıra  

Ortalaması 
 

U 
 

p 
Evet 70 65,41 1056,50 0,003 Hayır 45 46,48 

p<0,05 (Mann Whitney U Testi) 
 
Tablo 7’ye bakıldığında, müzik öğretmeni 
adaylarının lisans eğitimi öncesinde 
bireysel çalgı eğitimi alma durumları ile 
lisansüstü eğitime yönelik tutumları 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
görülmektedir (p=0,003<0,05). Sıra 
ortalamalarına bakıldığında, lisans eğitimi 
öncesinde bireysel çalgı eğitimi almış olan 
müzik öğretmeni adaylarının 65,41 sıra 
ortalaması ile lisansüstü eğitime yönelik 
daha olumlu tutumlara sahip olduğu göze 
çarpmaktadır. Bu durum daha uzun süredir 

bireysel çalgı eğitimi alan müzik öğretmeni 
adaylarının akademik ve mesleki 
eğitimlerine lisansüstü eğitim yoluyla 
devam etmek istediklerini akla 
getirmektedir. Lisans eğitimi öncesinde 
bireysel çalgı eğitimi almış olan müzik 
öğretmeni adaylarının büyük bir 
çoğunluğunun Güzel Sanatlar ve Spor 
Liselerinden mezun olan adaylar olduğu 
düşünüldüğünde, müzik öğretmeni 
adaylarının, Güzel Sanatlar ve Spor 
Liselerinden mezun olma ve lisans eğitimi 
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öncesinde bireysel çalgı eğitimi alma 
değişkenleri açısından, lisansüstü eğitime 
yönelik daha olumlu tutumlara sahip 

olmaları da Tablo 7 ve Tablo 5’den elde 
edilen bulguların birbirlerini 
desteklediklerini ortaya çıkarmaktadır.

   
 
4. SONUÇ ve TARTIŞMA 
 
Müzik öğretmeni adaylarının lisansüstü 
eğitime yönelik tutumlarının incelendiği bu 
araştırmada elde edilen bulgulardan yola 
çıkılarak şu sonuçlara ulaşılmıştır. 
 
Müzik öğretmeni adaylarının lisansüstü 
eğitime yönelik tutum puanlarının 5,00 
üzerinden 3,68 (Katılıyorum) olduğu 
belirlenmiştir. Bu durum, müzik öğretmeni 
adaylarının lisansüstü eğitime yönelik 
olumlu tutumlara sahip olduklarının bir 
göstergesidir. Bu sonuca benzer şekilde, 
Köksalan, İlter ve Görmez (2010) 
çalışmalarında öğretmen adaylarının 
lisansüstü eğitim yapma isteklerinin 5,00 
üzerinden 3,41 puan olduğunu saptamıştır. 
Bir başka çalışmada, Ünal ve İlter (2010) 
sınıf öğretmenliği bölümü öğretmen 
adaylarının lisansüstü eğitim yapmak 
istemelerine yönelik tutum puanlarının 
5,00 üzerinden 3,47 puan olduğunu 
belirtmiştir. Diğer yandan Erkılıç (2007) 
397 öğretmen adayı ile gerçekleştirdiği 
çalışmasında öğretmen adaylarının 
lisansüstü eğitime yönelik isteklerinin 
yüksek olduğunu tespit etmiştir. 
 
Müzik öğretmeni adaylarının lisansüstü 
eğitime yönelik tutumları ile cinsiyetleri 
arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
sonucuna varılmıştır. Araştırmada bayan 
müzik öğretmeni adaylarının lisansüstü 

eğitime yönelik tutumlarının erkek 
adaylara göre daha yüksek olduğu 
belirlenmiştir. Ünal ve İlter (2010) 
tarafından yapılan benzer bir çalışmada da, 
sınıf öğretmeni adaylarının cinsiyet, mezun 
olunan lise türü değişkenlerine göre 
lisansüstü eğitime olan tutumları arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı farklılıklar 
bulunmuştur. Genel olarak cinsiyet 
değişkenine göre yapılan istatistiksel 
analizlerde kız adaylarının erkeklere göre 
lisansüstü eğitime daha olumlu baktıkları 
ve kariyer algılarının daha yüksek olduğu 
görülmüştür. Bu sonucun aksine, Şaşmaz 
Ören, Yılmaz ve Güçlü (2012) ve Dönmez, 
Aydoğdu, Sever ve Aypay (2012) 
araştırmalarında, öğretmen adaylarının 
lisansüstü eğitim görmeyi isteme durumları 
ile cinsiyetleri arasında bir ilişki 
bulunmadığını, lisansüstü eğitim görmek 
isteme oranlarının bayan ve erkek 
öğretmen adaylarında birbirine yakın 
olduğunu belirtmiştir. Cinsiyet değişkeni 
açısından araştırmalar arasındaki 
farklılığın, araştırmalardaki çalışma 
gruplarının farklı olmasından 
kaynaklandığı söylenebilir. 
 
Araştırmada varılan diğer bir sonuç, müzik 
öğretmeni adaylarının lisansüstü eğitime 
yönelik tutumları ile mezun oldukları lise 
türü arasında anlamlı bir farklılık 
olduğudur. Güzel Sanatlar ve Spor 
Liselerinden mezun olan müzik öğretmeni 
adaylarının lisansüstü eğitime yönelik 
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tutumları genel liselerden mezun olan 
adaylara göre daha yüksektir. Yine Ünal ve 
İlter (2010) tarafından yapılan benzer bir 
çalışmada da, öğretmen adaylarının 
lisansüstü eğitime yönelik tutumları mezun 
olunan lise türü değişkenine göre farklılık 
göstermekte, yabancı dil ağırlıklı liselerden 
mezun olan adayların tutum puanlarının 
daha yüksek olduğu göze çarpmaktadır. 
 
Araştırmada, müzik öğretmeni adaylarının 
lisansüstü eğitime yönelik tutumları ile 
lisans eğitimi öncesinde bireysel çalgı 
eğitimi alma durumları arasında anlamlı bir 
farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. 
Lisans eğitimi öncesinde bireysel çalgı 
eğitimi almış olan müzik öğretmeni 
adaylarının büyük bir çoğunluğunun Güzel 
Sanatlar ve Spor Liselerinden mezun olan 
adaylar olduğu düşünüldüğünde, mezun 
olunan lise türü ve lisans eğitimi öncesinde 
bireysel çalgı eğitimi alma 
değişkenlerinden elde edilen sonuçların 
birbirini destekler nitelikte olduğu göze 
çarpmaktadır.  
 
Müzik öğretmeni adaylarının lisansüstü 
eğitime yönelik tutumları ile okumakta 
oldukları sınıf arasında ise anlamlı bir 
farklılık olmadığı belirlenmiştir. Yine 
İlhan, Sünkür ve Yılmaz (2012) tarafından 
yapılan benzer bir çalışmada da ilköğretim 
öğretmen adaylarının lisansüstü eğitime 
yönelik isteklerinde sınıf değişkeni 

açısından anlamlı bir fark belirlenmemiştir. 
Bu sonuç da, adayların 4 yıllık lisans 
eğitimi sürecinde lisansüstü eğitime 
yönelik tutumlarını aynen koruduklarının 
bir göstergesidir. 
 
Araştırmada elde edilen sonuçlar 
doğrultusunda şu önerilere yer verilebilir: 

 Müzik öğretmeni adayları, 
lisansüstü eğitim süreci ve lisansüstü 
programlara başvuru ve kabul şartları 
hakkında ilgili öğretim elemanları 
tarafından bilgilendirilmelidir. 

 Genel liselerden mezun olan ve 
lisans programının gereklerini üst düzeyde 
yerine getiren müzik öğretmeni adayları 
lisansüstü programlar konusunda ilgili 
öğretim elemanları tarafından teşvik 
edilmelidir.  

 Lisansüstü eğitim konusunda 
kararsız tutumlara sahip olan ve lisans 
programı sürecinde başarılı olduğu 
düşünülen müzik öğretmeni adaylarının 
olumlu tutumlara sahip olabilmesi için 
akademik çalışmalara daha fazla önem 
verilmelidir.  

 Lisans eğitimi sürecindeki derslerde 
müzik öğretmeni adaylara verilen proje ve 
ödevlerin, adaylar tarafından daha 
akademik ve bilimsel bir şekilde 
hazırlanabilmesi için adaylara rehberlik 
edilmelidir.  
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ÖRGÜTSEL MUHALEFET  
 

Kaya YILDIZ 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 

 
 
Özet: Bu araştırmanın amacı ilkokullarda görev yapan öğretmenlerinin örgütsel muhalefet 
algılarını belirlenmektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 öğretim yılında Bolu ili 
merkez ilçe sınırlarında yer alan ilkokullarda görev yapan 171 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 
Araştırma verileri, öğretmenlerden Özdemir (2010) tarafından geliştirilen “örgütsel muhalefet 
ölçeği” ile toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS programında çözümlenmiştir. Öğretmenlerin, 
ölçekte yer alan maddelere verdikleri yanıtların aritmetik ortalama ve standart sapmaları 
hesaplanmıştır. Örgütsel muhalefete ilişkin öğretmen görüşlerinin çeşitli demografik değişkenlere 
göre fark gösterip göstermediği t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ile çözümlenmiştir. 
Farkın kaynağının saptanmasında ise LSD testi kullanılmıştır. İlkokullarda görev yapan 
öğretmenlerinin örgütsel muhalefet algıları “düşük” düzeyde olduğu saptanmıştır. İlkokullarda 
görev yapan öğretmenlerin örgütsel muhalefet algılarına ilişkin; Yaş değişkenine göre 
öğretmenlerin görüşleri arasında bir farka rastlanırken;  öğretmenlerin cinsiyet ve mesleki 
kıdemlerine göre görüşleri arasında bir farka rastlanmamıştır. 
 
Anahtar Kelimeler: Muhalefet, Örgütsel Muhalefet, Açık Muhalefet, Örtük Muhalefet, Haber 
Uçurma 

 
ORGANIZATIONAL DISSENT 

 
Abstract: The aim of this research is to identify the primary school teachers perceptions of 
organizational dissent. The working group of the present study is formed by (n:171) primary 
school teachers working in the central province of Bolu in 2012-2013 academic year. In the study, 
the data were collected through “organizational dissent scale” developed by Özdemir (2010). The 
data were analyzed with the SPSS. Arithmetic means and standard deviations of the answers that 
teachers gave to the items were calculated. T-test and one-way analysis of variance (ANOVA) 
were used to determine whether teachers’ opinions on organizational dissent differ according to 
the various demographic variables or not and also LSD test was used to determine the source of the 
difference.  The findings of the study revealed that the organizational dissent perceptions of 
primary school teachers is at low level. Even though significant meaningful differences were 
found when age variables are concerned, no significant meaningful difference was found when 
gender and professional seniority in variable is concerned. 
 
Keyword: Dissent, Organizational Dissent, Articulated Dissent, Implicit Dissent, Whistleblowing. 
 

 
1. GİRİŞ 
Örgüt, bir grup insanın, iş bölümü içinde, 
otorite ve sorumluluk hiyerarşisi altında, 

belirli ortak bir amacı veya hedefi 
gerçekleştirmek için oluşturdukları, akılcı, 
planlı ve eşgüdümlü bir yapılanmadır 
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(Oktay, 1996). Günümüzün hızla değişen 
dünyasında örgütler ayakta kalabilmek ve 
yaşamlarını sürdürebilmek için kendilerini 
yenilemek ve geliştirmek durumundadırlar. 
İster kamu ister özel sektörde olsun 
örgütler, kendilerini hızlı teknolojik 
değişmelere uyarlamak, kendilerinden 
beklenenleri en iyi biçimde yerine 
getirmek ve diğer örgütlerle rekabet etmek 
durumundadırlar (Özer ve diğ., 2006). 
Örgütler rekabet avantajı sağlayabilmek ve 
bunu koruyabilmek için, yeni bağlar, 
stratejik ortaklıklar ve ortak yatırımlar gibi 
yeni örgüt yapıları oluşturmaya 
başlamıştır. Bu yenilikler örgütleri, 
geleneksel yapıdan, şebeke ve birleşme 
yapılarına doğru hareket etmeye 
zorlamıştır. Bu yeni örgüt yapıları, 
örgütleri değişime karşı daha duyarlı ve 
uyumlu hale getirmiş, girişimciliği 
kolaylaştırmış, örgüt içinde bölümler ve 
fonksiyonlar arası iletişim ve sorun çözme 
etkinliğini artırmıştır (Lewicki ve Bunker, 
1996).  

Örgütler değişen ekonomik koşullar ve 
artan rekabet ortamında, rakiplerine karşı 
avantajlı hale gelebilmek için bütün 
fonksiyonlarında en üst seviyede verimlilik 
ve üretkenlik sağlamak zorundadırlar. Bu 
ihtiyacın karşılanmasında ise insan 
faktörünün büyük bir öneme sahip olduğu 
ortadadır. Bir örgütte çalışanlar, 
bulundukları örgütün üyeliğine ne kadar 
içten ve moral olarak bağlanırlarsa, 
kendilerini ne kadar çok örgütün bir 
parçası, örgütü de kendilerinin bir parçası 
gibi görürlerse, o örgütte o kadar çok 
kalmak isterler. Örgütte ortak çalışmaya 

katkıda bulunmak için içten fazla bir çaba 
gösterirler (Aydın, 1993). Örgüt içerisinde 
işgörenler, bir takım gereksinimlere ihtiyaç 
duymaktadırlar. Zira, çalışanlar sırf 
rasyonel kurallar ve standartlar dâhilinde 
çalışan birer makine olmayan (Özdemir, 
2008), bünyelerinde bazı ihtiyaç ve 
beklentileri de barındıran sosyal 
varlıklardır (Izgar, 2008). Bu ihtiyaç ve 
beklentiler; çalışanların iş motivasyonunu, 
iş doyumunu, iş performansını, vb. olumlu 
olarak etkileyebilmekte, eksikliğinde ise 
çalışanların bu tutumları olumsuz şekilde 
etkilenmekte ve yokluğunda ise bundan 
örgüt zararlı çıkmaktadır. Alanyazında 
işgörenlerin performansını ve 
motivasyonunu etkileyen pek çok 
faktörden bahsedilmektedir. Son yıllarda 
ise üzerinde durulan kavramlardan biri de 
örgütsel muhalefettir.  

Muhalefet, temel olarak siyaset bilimine 
özgü bir kavram olmakla birlikte, giderek 
yaygınlaşarak yönetim bilimi de olmak 
üzere pek çok disiplinin ilgi alanına 
girmeye başlamıştır. Bu nedenle son 
yıllarda muhalefet olgusunun siyaset bilimi 
dışında örgüt içi ilişkiler bağlamında da 
incelenmesi gerektiği yönünde bir anlayış 
gelişmiştir (Özdemir, 2010). Türk Dil 
Kurumu (TDK, 2001) sözlüğünde 
muhalefet kavramı “bir tutuma, bir görüşe 
ve bir eyleme karşı olma durumu” olarak 
tanımlanmaktadır. Yönetim bilimi 
açısından muhalefet, en genel anlamda 
örgüt üyelerinin üstleri ile görüş ayrılığına 
düşmeleri durumu olarak tanımlanmaktadır 
(Özdemir, 2010). Muhalefet bu suretle yeni 
değerler, yeni yaşam tarzı yaratmak 
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yoluyla geleneksel yapıyı değiştirecek 
barışçıl ve yasal bir kültürel devrim 
şeklinde kanalize olmaktadır. Modern 
siyaset teorilerindeki muhalefet kavramı, 
kaynağını batı modernleşme sürecinde 
sınıf çatışmaları ve uzlaşmaları 
eksenindeki mücadelelerden alır. Bu 
durum muhalefet anlayışının, toplumsal 
sınıf ve tabakalar arası iktidar 
çekişmelerinin bir boyutunun (iktidara 
karşı çıkma boyutunun) izah edilmesi 
noktasında toplanmasını gündeme 
getirmiştir. Modern muhalefet kavramının 
batı toplumlarındaki sınıfsal çelişkilerin 
burjuva sınıfı lehine uzlaşmasının ürünü 
olarak demokrasi içerisinde 
anlamlandırıldığını ve çeşitli sınıfların 
çıkarları doğrultusunda iktidara gelme 
mücadelesinin olarak tanımlanabilir 
(Özcan, 1996). Muhalefet, en küçük birim 
olan aileden başlamak üzere toplumsal 
yaşamın her düzeyinde ve her döneminde 
görülebilir. Bir tutuma, bir görüşe, bir 
davranışa karşı olma durumu, aykırılığı 
karşılayan muhalefet kavramının, 
toplumun her alanında kullanıldığı görülür. 

Örgüt üyelerinin üstleri ile görüş ayrılığına 
düşmesinde örgüt içerisinde meydana 
gelen birtakım davranış, olay ya da 
durumlar rol oynamaktadır. Örgüt 
içerisinde ortaya çıkan bu görüş ayrılığı 
durumuna, örgütsel muhalefet 
denilmektedir (Kassing, 1997a). Örgütsel 
muhalefet, örgüt üyelerinin, örgüt 
yönetiminin çeşitli davranış, tutum, görüş 
ya da uygulamaları ile ilgili görüş 
ayrılığına düşmeleri biçiminde ele 
alınabilir. Ancak örgütsel muhalefeti yalın 

bir biçimde “görüş ayrılığına düşmek” 
biçiminde tanımlamak yeterli değildir. 
Çünkü örgütsel muhalefet kavramı bir 
yönü ile de üstleriyle görüş ayrılığına 
düşen örgüt üyelerinin söz konusu görüş 
ayrılığını dile getirmelerini de kapsayan bir 
süreci işaret etmektedir (Özdemir, 2010). 
Dolayısıyla örgütsel muhalefet iki temel 
bileşenden oluşan geniş bir kavramdır. 
Bunlardan birincisi, görüş ayrılığı 
(Redding, 1985), diğeri ise bu görüş 
ayrılığının dile getirilmesidir (Kassing ve 
DiCioccio, 2004; Garner, 2009a; Özdemir, 
2010). Kassing (1997b) örgütsel 
muhalefeti, örgüt içerisindeki 
uygulamalardan hoşnutsuzluk duyulması 
sonucu ortaya çıkan ve örgütsel statükodan 
bir kopuşu simgeleyen her türlü protesto ve 
karşı gelme davranışı biçiminde 
tanımlamaktadır. Örgüt yöneticilerinin, 
hızlı değişen piyasa koşullarına cevap 
verebilmek, doğru kararlar alabilmek ve 
problemleri düzeltebilmek adına 
işgörenlerden gelecek bilgiye ihtiyaç 
duyduğu da yadsınamaz bir gerçektir 
(Morrison,  2011; akt. Ökten ve Cenkci, 
2013). Söz konusu bilgi bazen yeni fikirler, 
düşünceler olsa da bazen de karşıt görüşler 
ya da hoşnutsuzluklar da olabilmektedir. 
Bu noktada da örgütsel muhalefet 
incelenmesi gereken bir değişken olarak 
ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, kimi 
araştırmacılar (Kassing, 2002) muhalefetin 
içeriğine odaklanırken kimileri (Sprague 
ve Ruud, 1988; Stewart, 1980; akt. 
Özdemir, 2010) de işgörenlerin 
muhalefetlerini kime ifade ettiklerine 
yoğunlaşmışlardır. Örgütsel muhalefet 
örgütlerin demokratikleşmesinde önemli 
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rol oynamakta ve örgüt içerisindeki 
problemlerin saptanması, bu problemlerin 
çözümü için gerekli önlemlerin alınmasına 
ve örgütün gelişmesine fayda 
sağlamaktadır (Kassing, 2002; Ökten ve 
Cenkci, 2013).  
Örgütsel araştırmacılar çalışanların 
muhalefet etmesini neden olan onları 
muhalif davranışlar sergilemesine yol açan 
birçok faktör ortaya koymuşlardır (Sprague 
ve Ruud, 1988; Garner, 2009b). Kassing 
(1997), bu faktörleri bireysel, ilişkisel ve 
örgütsel olarak gruplamıştır. Araştırmalar, 
bireysel açıdan daha çok güçsüzlük, 
çatışmadan kaçınma tercihi, saldırgan 
iletişim özelliği, güç odağı, münakaşaya 
yatkınlık, doğru ve yanlış ayrımları gibi 
değişkenleri incelemiş ve bu değişkenlerin 
çalışanların muhalefet etme isteklerini ve 
muhalefeti ifade etmek için kullandıkları 
stratejileri etkilediğini ortaya koymuştur 
(Ökten ve Cenkci, 2013).    İlişkisel açıdan 
araştırmacılar çalışanların örgüt içerisinde 
kurduğu ilişkinin çeşidini ve kalitesini 
(Kassing, 2002; Evans,  2008; Kassing, 
2006; Garner, 2006; Akdoğan ve Cingöz, 
2011) incelemiş; örgütsel olarak ise 
çalışanların örgütlerini nasıl algıladıkları 
ve nasıl ilişki kurdukları üzerinde 
durmuştur (Kassing, 2002; Aytgis ve diğ.,  
2007; Goodboy ve diğ.,  2008; Cenkci ve 
Ötken, 2012). 

Kassing (1998) muhalefeti ifade etmek için 
üç strateji ortaya koymuştur: (Cenkci ve 
Ötken, 2012; Özdemir, 2011; Özdemir, 
2010) Açık muhalefet, örgüt içerisinde 
düzeltmelere etki edebilecek yönetici, 
amir, müdür gibi kişilere açık, anlaşılır ve 

yapıcı bir şekilde muhalefeti ifade etmeyi 
içermektedir. Gizli (örtük) muhalefet, 
çalışanların düşüncelerini dile getirmek 
istediklerinde ancak bunun için yeterli 
yolun olmadığını algıladıklarında ortaya 
çıkmaktadır. Bunun sonucunda çalışanlar 
kendilerini engellenmiş hissetmekte ve 
muhalefetlerini örgüt içerisindeki etkisiz 
kişilere ya da diğer kendini engellenmiş 
hisseden çalışanlara daha agresif ifade 
etmektedir. Dışsal muhalefet ise, örgüt 
içerisinde herhangi bir kişiye meseleyi 
anlatmadan ya da itiraz etmeden karşıt 
görüşte olmayı basın ya da politik 
kaynakların dışında eş, aile üyeleri, iş dışı 
arkadaşlar, yabancılar gibi harici kişilere 
ifade etmeyi içermektedir. Dışsal 
muhalefet davranışı büyük oranda örgüt 
üyesinin muhalif görüşlerini gizleme 
ihtiyacından ortaya çıkmaktadır. Bu 
anlamda kimi örgüt üyesi, muhalif 
görüşlerini örgüt dışında gerçekleşen kimi 
toplu eylemlerde (gösteri yürüyüşü, miting 
vb) ifade etme eğilimi taşımaktadır. Çünkü 
bu eylemlerde örgüt üyesinin kimliği açığa 
çıkmamakta ancak örgüt üyesi sahip 
olduğu muhalif görüşleri bir biçimde dile 
getirmiş olmaktadır.  

Diğer bir muhalif davranış biçimi ise 
Haber uçurmadır. Haber uçurma, kural ya 
da etik dışı örgütsel uygulamaların, 
sorunun çözümüne katkı getirmesi 
muhtemel örgüt içi ya da örgüt dışı 
muhataplara rapor edilmesidir (Jubb, 1999; 
akt. Özdemir, 2010). Bu anlamda haber 
uçurmayı, bir tür muhalif davranış olarak 
ele almak mümkündür. Haber uçurma 
davranışının ardındaki temel amaç etik ya 
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da kural dışı uygulamaları yok etmek yada 
ortadan kaldırma mücadelesidir. Ancak bu 
davranışı sergileyen örgüt üyelerine karşı 
örgüt içinde veya örgüt dışından olumsuz 
bir tutumun gelişesi muhtemeldir. Bu 
tutumun bir sonucu olarak, özünde örgütsel 
bir yanlışı açığa çıkartmayı amaçlayan 
örgüt üyesi, bu davranışı sonucunda ağır 
bedeller ödemek durumunda 
kalabilmektedir (Uys, 2008). Haber 
uçurma, içsel haber uçurma ve dışsal haber 
uçurma olarak incelenmektedir. İçsel haber 
uçurma, kural ya da etik dışı uygulamaların 
örgüt hiyerarşisinin üst basamaklarına 
iletilmesi sürecidir. Dışsal haber uçurma ise 
söz konusu kural ya da etik dışı 
uygulamaların örgütün dışındaki iletişim 
kanallarına, siyasi otoritelere ya da medya 
kuruluşlarına iletilmesi süreci olarak 
tanımlanmaktadır (Aktan, 2006). 

Örgütsel yapı içerisinde üst hiyerarşik 
basamakta yer alan yöneticiler, sahip 
oldukları güce dayanarak, örgüt içerisinde 
muhalif görüş ve eylem içerisinde olan 
örgüt üyeleri üzerinde bir baskı kurma 
eğilimine girebilmektedir. Örgütsel 
muhalefet üzerine odaklanan erken dönem 
çalışmalar, muhalif davranışlar sergileyen 
örgüt üyelerine, yöneticilerin hangi 
biçimlerde tepki verdiğini araştırmıştır. 
Graham (1986) muhalif davranış 
sergileyen örgüt üyelerine, yöneticilerin üç 
farklı biçimde tepki verebileceğini öne 
sürmüştür. Bu tepkilerden biri muhalif 
davranış sergileyen örgüt üyelerinin bu 
davranışının pekiştirilmesidir. Muhalif 
davranışların pekiştirilmesine örnek olarak 
bu davranışı sergileyen örgüt üyelerinin, 

muhalefete neden olan olaya ilişkin 
önermiş olduğu çözüm önerilerinin 
yöneticiler tarafından dikkate alınması 
verilebilir. Bu durum örgüt içi 
demokrasinin bir göstergesi olarak 
değerlendirilebilir. Bir diğer tepki biçimi 
ise muhalif davranışlar sergileyen örgüt 
üyelerinin cezalandırılmasıdır. 
Yöneticilerin muhalif örgüt üyelerine 
misilleme yapması, iş yükünü artırması, 
onları tehdit etmesi ve hatta onlarla 
iletişimi kesmesi muhalif örgüt üyelerinin 
cezalandırılmasına örnek gösterilebilir. 
Muhalif örgüt üyelerine yönelik 
verilebilecek bir diğer tepki biçimi ise 
onların dikkate alınmamasıdır. Bu 
durumda muhalif örgüt üyeleri ne 
ödüllendirilmekte ne de 
cezalandırılmaktadır. Bu durum, örgütsel 
muhalefete kayıtsız kalındığı durumlarda 
ortaya çıkmaktadır (Özdemir,  2011;  
Özdemir,  2010). 

Örgütsel muhalefet, alanyazında çok yeni 
bir konu olup farklı alanlarda çalışan 
araştırmacıların ilgisini çekmektedir 
(Garner, 2006; Garner, 2009a; Garner, 
2009b; Aytgis ve diğ.,   2007; Goodboy ve 
diğ.,  2008; Kassing, 2006; Kassing ve 
diğ.,  2012; Evans, 2007). Konu ile ilgili 
alan yazın incelendiğinde, eğitim 
örgütlerinde görev yapmakta olan 
öğretmenlerin ve bazı diğer örgüt 
çalışanlarının, örgütsel muhalefet konusu 
hakkındaki görüşleri üzerine yapılmış 
sınırlı sayıda çalışma (Gordon, 2008; 
MacKinnon, 2000; McMurray, 2007; 
Mulcahy ve Irwin, 2008; Murillo ve 
Ronconi, 2004; Chisholm, 1999; Cliggett 
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ve Wyssmann, 2009; Kirk, 2009;  Favela, 
2010; Gaskell, 2008; Kassing, 1997a; 
Kassing, 1998; Kassing, 2002; Kassing, 
2008; Packer (2010) bulunmaktadır.  
Türkiye’de ise örgütsel muhalefet ile ilgili 
olarak araştırma sayısı (özel sektör 
alanında, Akdoğan ve Cingöz, 2011; 
Cenkci ve Ökten, 2012; Ökten ve Cenkci, 
2013; eğitim alanında, Özdemir, 2010; 
Özdemir, 2011) yok denecek kadar azdır.  
Eğitim örgütlerinde örgütsel muhalefetin 
bilinmesi, öğretmenlerin muhalif 
davranışları bu davranışlara neden olan 
kural ya da etik dışı uygulamaların ve 
muhalefetin yol açtığı sonuçların 
saptanması gerek okul gerekse öğretmenler 
bakımından önem taşımaktadır. 
Öğretmenleri muhalefet etmeye iten kural 
ya da etik dışı uygulamaların irdelenmesi 
ve çözümlenmesi, örgütsel muhalefetin 
okul içinde amacına uygun bir şekilde 
iyileştirme ve geliştirme çalışmaları 
önemlidir.  

1.1. Araştırmanın Amacı  
Bu araştırmanın amacı; İlkokullarda görev 
yapan öğretmenlerin örgütsel muhalefete 
ilişkin algılarını saptamaktır. 
Bu amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki 
sorulara cevap aranacaktır. 
1. İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin 

örgütsel muhalefete ilişkin algıları ne 
düzeydedir? 

2. İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin 
örgütsel muhalefete ilişkin algıları 
arasında; 

a) Cinsiyet 
b) Yaş 

c) Mesleki Kıdeme göre bir farklılık var 
mıdır? 

2. YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli  
Bu araştırma, İlkokullarda görev yapan 
öğretmenlerin örgütsel muhalefet algılarını 
belirlemeye yönelik tarama modelinde 
betimsel bir çalışmadır. Tarama modeli 
geçmişte ya da halen var olan bir durumu, 
var olduğu şekliyle betimlemeyi 
amaçlayan araştırma yaklaşımıdır. 
Araştırmaya konu olan olay, birey ya da 
nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu 
gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, 
herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme 
çabası gösterilmez. Önemli olan, araştırma 
konusunu uygun bir biçimde gözleyip 
belirleyebilmektir (Karasar, 2005). 

2.2. Çalışma Evreni 
Araştırmanın çalışma evrenini, 2012-2013 
öğretim yılında Bolu ili merkez ilçe 
sınırlarında bulunan 22 ilkokulda görev 
yapan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. 
Bolu merkez ilçe sınırlarında yer alan 22 
ilkokulda 483 öğretmen görev 
yapmaktadır. Araştırmada evrenin 
tamamına ulaşılamayacağından dolayı 
evrenden örneklem alma yoluna 
gidilmiştir. Araştırmanın örneklemini ise, 
çalışma evreninden seçkisiz olarak seçilen 
171 öğretmenden oluşmaktadır. Yazıcıoğlu 
ve Erdoğan (2004: 50) göre, “0,05 hata 
payı ile 278 kişilik bir örneklem 1000 
kişilik bir evreni temsil etmektedir.” 
Dolayısıyla bu araştırmada ulaşılan 



                                                                                                                                 
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 43 Mayıs  – Haziran 2014 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 

Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN 
JEL KOD: Z12-Z19 *** ID:364 K:104 

http://www.akademikbakis.org 
 
örneklemin evreni temsil edebileceği 
düşünülmektedir.  

2.3. Verilerin Toplanması 
Araştırma verileri, ölçekle toplanmıştır. 
Araştırma verileri öğretmenlerden 
Özdemir (2010) tarafından geliştirilen 
Örgütsel Muhalefet ölçeğinin “Muhalif 
Davranışlar Alt Ölçeği” ile toplanmıştır. 
Araştırmada veri toplama aracı olarak 
kullanılan ölçek daha önceden geliştiren 
kişiler tarafından geçerliliği ve güvenirliği 
sağlanmış ölçekdir. Ölçek araştırmacı 
tarafından uygulanmıştır. Ölçekler 
uygulanmadan önce, öğretmenlerle 
görüşülerek ölçek hakkında bilgi verilerek, 
ölçeğin kullanım alanı ile ilgili bilgiler 
detaylarıyla anlatılmıştır. Ölçek 
uygulandıktan sonra araştırmacı tarafından 
elden toplanmıştır. Ölçek 220 öğretmene 
dağıtılmış, ölçeklerin hepsi geri 
dönmüştür. Ancak 1 ölçekte boşluklar 
olmasından dolayı geçerli sayılmamıştır. 
Analiz işlemleri için 219 ölçek geçerli 
sayılmıştır.  

2.4. Veri Toplama Aracı 
Araştırmada veri toplamak için kullanılan 
ölçeğe ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir. 
Örgütsel Muhalefet Ölçeği, Muhalif 
Davranışlar Alt Ölçeği; Özdemir (2010) 
tarafından geliştirilen ölçek formunda 
öğretmenlerin sergiledikleri 17 muhalif 
davranış yer almaktadır. Ölçeğin faktör 
analizine uygunluğu Özdemir (2010) 
tarafından KMO katsayısı ve Batlett 
Sphericity küresellik testi ile sınanmıştır. 
Yapılan analiz sonrasında ölçeğin KMO 

değerinin .84 ve Batlett Sphericity 
değerinin de anlamlı (p<. 05) çıktığı 
görülmüştür. Faktör analizi sırasında, 
ölçekte yer alan ve birbirinden bağımsız alt 
faktörleri belirlemek amacıyla Varimax dik 
döndürme yöntemi tercih edilmiştir. Bu 
döndürme sonrasında muhalefetin 
nedenleri alt-ölçeğinin iki faktörlü olduğu 
bulunmuştur. Ölçeğe ait faktör sayısının 
belirlenmesinde ise öz-değer ile çizgi 
grafiğinden yararlanılmıştır. Analiz 
sırasında ölçekte yer alan maddelerin 
tümüne ait faktör yük değeri .35’in 
üzerinde çıkmıştır. Analiz sırasında ölçekte 
yer alan maddelerin tümüne ait faktör yük 
değeri .35’in üzerinde çıkmıştır. Taslak 
formu 24 madde olan ölçekte yer alan 7 
madde binişik olmaları nedeniyle ölçekten 
çıkartılmıştır. Ölçekte 17 madde yer 
almıştır. Faktör analizi sırasında Muhalif 
Davranışlar alt-ölçeğine ait üç faktörün 
birikte varyansın % 63,68’ini açıkladığı 
saptanmıştır. Muhalefet davranışlar ölçeği 
üç boyuttan oluşmaktadır. Haber uçurma 
(1, 2, 3, 4, 5), Açık muhalefet (6, 7, 8, 10) 
ve Örtük muhalefet  (9, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17) ölçeğin alt boyutlarıdır. Bu 
araştırmada  Cronbach Alpha katsayısı 
ölçeğin tümü için 0,76’dir. Alt boyutlardan 
Haber uçurma boyut için 0,76, Açık 
muhalefet boyutu için 0,77 ve Örtük 
muhalefet boyutu için ise 0,77 olarak 
bulunmuştur. 

2.5. Verilerin Analizi ve Çözümlenmesi  
Çalışmaya grubunda yer alan 
öğretmenlerin demografik özelliklerine 
ilişkin frekans ve yüzde dağılımlarına 
bakılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin 
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okullarına ilişkin örgütsel muhalefet ve 
bunların alt boyutlarına ilişkin algı 
düzeylerini saptamak için frekans, yüzde 
ve standart sapmalarının dağılımlarına 
bakılmıştır.  

Araştırmanın amacına uygun olarak 
belirlenen alt problemlerden ölçekten elde 
edilen görüşlerin ortalama ve standart 
sapma değerleri hesaplanarak 
incelenmiştir. Ölçekten elde edilen 
ortalama puanlar öğretmenlerin 
cinsiyetler,ne göre t-testi;  yaş ve mesleki 
kıdemlerine göre dağılımlarına ise tek 
yönlü varyans analizi ile bakılmıştır. 
Araştırmada alt problemlerin 
çözümlenmesine dönük olarak elde edilen 

bulgular yorumlanırken; aralıklar “4.20-
5.00”  çok yüksek, “3.40-4.19” yüksek, 
“2.60-3.39” orta, “1.80-2.59” düşük ve 
“1.00-1.80” çok düşük olarak 
değerlendirilmiştir. 

3. BULGULAR 
Araştırmada ilkokullarda görev yapan 
öğretmenlerin demografik özellikleri ve 
örgütsel muhalefet algılarına ilişkin 
bulgular başlıklar altında verilmiştir. 

3.1. Öğretmenlerin Demografik 
Özellikleri 
İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin 
demografik özelliklerine göre dağılımı 
Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1: Öğretmenlerin Demografik Özelliklerine Göre Dağılımı 

   f % 

Cinsiyet Kadın 140 61,4 
Erkek 91 38,6 

Yaş 

25-30 yaş 32 12,7 
31-35 yaş 36 15,2 
36-40 yaş 30 11,7 
41-45 yaş 57 26,9 
46-50 yaş 52 24,0 
51 yaş ve üstü 24 9,4 

Mesleki 
Kıdem  

1-5 yıl 19 5,8 
6-10 Yıl 38 11,7 
11-15 Yıl 34 17,0 
16-20 Yıl 58 26,9 
21-25 Yıl  61 29,8 
26 Yıl ve üstü 21 8,8 

TOPLAM  171 100,0 
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Tablo 1 incelendiğinde ilkokullarda görev 
yapan öğretmenlerin demografik 
özellikleri; Araştırmanın çalışma grubunda 
yer alan öğretmenlerin %61,4’ü Kadın ve 
% 38,6’sı Erkektir. Öğretmenlerin 
yaşlarına göre dağılımında en fazla yığılma 
%26,9 ile ”41-45 yaş” grubunda olmuştur. 
Öğretmenlerin yaş değişkeninde en az 
yığılma ise %9,4 ile “51 yaş ve üstü” 
grubundadır. Öğretmenlerin mesleki 
kıdemlerine göre yığılma %29,8  ile “21-
25 yıl” mesleki kıdeme sahip 
öğretmenlerden olmuştur. En az yığılma 

ise %8,8  ile “26 yıl ve üstü” mesleki 
kıdeme sahip olan öğretmenlerdir.   

3.2. Alt Problemlere İlişkin Bulgular  
Bu başlık altında alt problemlere ilişkin 
bulgular yer almaktadır. 

3.2.1.Birinci Alt Probleme ilişkin 
Bulgular  
İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin 
örgütsel muhalefet ve alt boyutlarına 
ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2: Öğretmenlerin Örgütsel Muhalefet ve Alt Boyutlarına İlişkin Algılarına Ait 
Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

  N X  S 
Örtük Muhalefet 171 2,54 1,01 
Açık Muhalefet 171 2,74 ,98 
Haber Verme 171 2,29 1,06 
Örgütsel Muhalefet 
(Tüm Boyutlar)  171 2,52 ,99 

 

Tablo 2’de İlkokullarda görev yapan 
öğretmenlerin örgütsel muhalefet ve alt 
boyutlarına ilişkin aritmetik ortalamalar ve 
standart sapmalar verilmiştir. Genel olarak 
öğretmenlerin muhalefet algıları ( X =2,52,  
S=,99)  “Düşük”  düzeydedir. Çalışma 
grubunda yer alan öğretmenlerin “Örgütsel 
Muhalefet Ölçeği”nin alt boyutlarından 
“Örtük Muhalefet” ( X =2,54 S=1,01) ve 
“Haber Verme” ( X =2,29, S= 1,06) algıları 
da “Düşük”  düzeydedir. Ancak “Açık  

 

Muhalefet” ( X =2,74, S=,98) algıları 
“Orta” düzeydedir. 

3.2.2. İkinci Alt Probleme ilişkin 
Bulgular  
İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin 
örgütsel muhalefet algıları bazı değişken 
açısından (Cinsiyet, Yaş ve Mesleki 
kıdem) incelenmiştir.  

a) Cinsiyet 
İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin 
örgütsel muhalefet algılarının Cinsiyet 
değişkenine göre farklılık gösterip 
göstermediğine ilişkin yapılan t-Testi 
sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. 
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Tablo 3: Öğretmenlerin, Örgütsel Muhalefete İlişkin Algılarının Cinsiyet Değişkenine 

Göre t-Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N X  S 
 
t 

 
     sd          p 

Örtük Muhalefet Kadın  116 2,41 ,955 
,286 169 ,775 Erkek 103 2,55 1,076 

Açık Muhalefet Kadın  116 2,75 1,039 
,203 169 ,839 Erkek 103 2,52 1,026 

Haber Verme Kadın  116 2,32 1,127 
,341 169 ,733 Erkek 103 2,27 ,994 

Örgütsel Muhalefet 
Tüm Boyutlat 

Kadın  116 2,54 1,050 
,288 169 ,774 Erkek 103 2,50 ,913 

 
Tablo 3’de İlkokullarda görev yapan 
öğretmenlerin örgütsel muhalefet 
düzeylerine ilişkin algılarında cinsiyet 
değişkenine göre bir farklılaşma olmadığı 
görülmektedir. (t=,288, p<,05). 
Öğretmenlerin ortalamaları incelendiğinde, 
istatistiksel olarak anlamlı olmamakla 
birlikte kadın öğretmenlerin ortalama 
puanlarının ( X =2,54; S=1,05,) erkek 
öğretmenlerinin puanlarından ( X =2,50; 

S=,913) daha yüksek olduğu 
görülmektedir. 
 

b) Yaş 

İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin 
örgütsel muhalefete ilişkin görüşlerinin 
Yaş değişkenine göre farklılık gösterip 
göstermediğine ilişkin yapılan varyans 
analizi sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. 

 
Tablo 4:  Öğretmenlerin Örgütsel Muhalefet Algılarının Yaş Değişkenine Göre Varyans 

Analizi Sonuçları 
 

   
Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Ortalaması F p. 

Anlamlı 
fark 

(Post Hoc) 
Örtük Muhalefet  
  

Gruplar Arası 7,336 5 1,467  
1,441 

 
,027* 

1-2, 
1-3 

Gruplar İçi 216,952 165 ,519 
Toplam 224,288 170  

Açık Muhalefet 
  
  

Gruplar Arası 7,453 5 1,491  
1,579 

 
,000* 

1-2, 
1-3 

Gruplar İçi 201,062 165 ,544 
Toplam 208,514 170  

Haber Verme Gruplar Arası 5,997 5 1,199  ,384 - 
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Gruplar İçi 241,065 165 1,132 1,060 
 Toplam 247,062 170  

Örgütsel 
Muhalefet 
Tüm Boyutlat 

Gruplar Arası 6,706 5 1,341 

1,392 ,045* 
1-2, 
1-3 

Gruplar İçi 205,249 165 ,964 
Toplam 211,955 170  

*p<,05      kategoriler: 1=25-30 yaş; 2=31-35 yaş; 3=36-40 yaş; 4=41-45 yaş; 5=45-50 yaş; 

6=51 yaş ve üstü 

   
Tablo 4’de İlkokullarda görev yapan 
öğretmenlerin örgütsel muhalefete ilişkin 
algılarında yaş değişkenine göre bir 
farklılaşma olduğu görülmektedir (F(5-

213)=1,392, p<,05). Bu farklılığın kaynağı; ; 
“25-30 yaş” düzeyine sahip olan 
öğretmenlerin Örgütsel Muhalefetin tüm 
boyutlarına ilişkin ortalama sıklık 
düzeylerinin ( X =2,39), “31-35 yaş” 
düzeyine sahip olan öğretmenlerin 
Örgütsel Muhalefetin tüm boyutlarına 
ilişkin ortalama sıklık düzeylerinden 
( X =2,64) ve  “36-40 yaş” düzeyine sahip 
olan öğretmenlerin Örgütsel Muhalefetin 
tüm boyutlarına ilişkin ortalama sıklık 
düzeylerinden ( X =2,90) küçük olmasından 
kaynaklanmaktadır.  
Örgütsel muhalefetin “Örtük Muhalefet” 
boyutunda öğretmenlerin yaşlarına ilişkin 
F(5-213)=1,441, p<,05’e göre anlamlı bir 
farklılık olduğu görülmektedir. Bu 
farklılığın kaynağı; “25-30 yaş” düzeyine 
sahip olan öğretmenlerin “Örtük 
Muhalefet” boyutuna ilişkin ortalama 
sıklık düzeylerinin ( X =2,41), “31-35 yaş” 
düzeyine sahip olan öğretmenlerin “Örtük 
Muhalefet” boyutuna ilişkin ortalama 

sıklık düzeylerinden ( X =2,55) ve  “36-40 
yaş” düzeyine sahip olan öğretmenlerin 
“Örtük Muhalefet” boyutuna ortalama 
sıklık düzeylerinden ( X =2,87) küçük 
olmasından kaynaklanmaktadır.  

Örgütsel muhalefetin “Açık Muhalefet” 
boyutunda öğretmenlerin yaşlarına ilişkin 
F(5-213)=1,579, p<,05’e göre anlamlı bir 
farklılık olduğu görülmektedir. Bu 
farklılığın kaynağı; “25-30 yaş” düzeyine 
sahip olan öğretmenlerin “Açık Muhalefet” 
boyutuna ilişkin ortalama sıklık 
düzeylerinin ( X =2,39), “31-35 yaş” 
düzeyine sahip olan öğretmenlerin “Açık 
Muhalefet” boyutuna ilişkin ortalama 
sıklık düzeylerinden ( X =2,69) ve  “36-40 
yaş” düzeyine sahip olan öğretmenlerin 
“Açık Muhalefet” boyutuna ortalama sıklık 
düzeylerinden ( X =2,81) küçük olmasından 
kaynaklanmaktadır.  

Örgütsel muhalefetin “Haber Verme” 
boyutunda öğretmenlerin yaşlarına ilişkin 
(F(5-213)=1,060) p<,05’e göre anlamlı bir 
farklılık olmadığı görülmektedir. 

 
c) Mesleki Kıdem 



                                                                                                                                 
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 43 Mayıs  – Haziran 2014 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 

Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN 
JEL KOD: Z12-Z19 *** ID:364 K:104 

http://www.akademikbakis.org 
 
İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin 
örgütsel muhalefete ilişkin görüşlerinin 
Mesleki Kıdem değişkenine göre farklılık 

gösterip göstermediğine ilişkin yapılan 
varyans analizi sonuçları Tablo 5’de 
verilmiştir. 

 

Tablo 5: Öğretmenlerin Örgütsel Muhalefet Algılarının Mesleki Kıdem Değişkenine 
Göre Varyans Analizi Sonuçları 

   
Kareler 
Toplamı sd 

Kareler 
Ortalaması F p. 

Örtük Muhalefet  
  

Gruplar 
Arası 8,839 5 1,768 

1,748 
 

,125 
 

Gruplar İçi 215,450 165 1,012 
Toplam 224,288 170  

Açık Muhalefet 
  
  

Gruplar 
Arası 8,860 5 1,772 

1,890 
 

,097 
 

Gruplar İçi 199,654 165 ,937 
Toplam 208,514 170  

Haber Verme Gruplar 
Arası 7,224 5 1,445 

1,283 
 

,272 
 

Gruplar İçi 239,838 165 1,126 
Toplam 247,062 170  

Örgütsel 
Muhalefet 
Tüm Boyutlat 

Gruplar 
Arası 8,102 5 1,620 

1,693 ,138 Gruplar İçi 203,854 165 ,957 
Toplam 211,955 170  

 
*p<,05      kategoriler: 1=1-5 yıl; 2=6-10 yıl; 3=11-15 yıl; 4=16-20 yıl; 5=21-25 yıl; 6=26 yıl 
ve üstü 
  
Tablo 4’de İlkokullarda görev yapan 
öğretmenlerin örgütsel muhalefete ilişkin 
algılarında tüm boyutlarına ilişkin 
algılarında  (F(5-213)= 1,693)  p<,05’e göre 
anlamlı bir farklılık olmadığı 
görülmektedir. Öğretmenlerin Mesleki 
Kıdem değişkenine göre “Örtük 
Muhalefet” boyutu (F(5-213)= 1,748), “Açık 
Muhalefet” boyutu (F(5-213)= 1,890) ve 
“Haber Verme” boyutunda(F(5-213)=1,283) 

da p>,05’e göre anlamlı bir farklılığa 
rastlanmamıştır. 

4. SONUÇ 
Bu araştırmada, ilkokullarda görev yapan 
öğretmenlerin örgütsel muhalefet algıları 
incelenmiştir. Araştırmada elde edilen 
sonuçlar ve sonuçlara ilişkin tartışmalar bu 
bölümde yer almaktadır.  
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Kavram olarak muhalefet, “bir görüşe, bir 
tutum ve davranışa karşı olma, uymama”, 
“başka türlü olma”, “karşıtlık” gibi 
temelde aynı anlamı içeren değişik 
niteleme ya da sözcüklerle ifade 
edilmektedir. Bu “karşıtlık” belirli bir 
“negatif” anlam taşımakla birlikte, edilgin 
değil, etkin bir negatifliktir ve toplumsal 
yaşamın her düzeyinde, her döneminde 
görülür (Turgut, 1984). Muhalefet; bir 
tutum ve davranışa karşı olma, uymama 
başka türlü olma, karşıtlık gibi kavramlar 
ile açıklanabileceği gibi, mutlak gücü 
sınırlama ve alternatifler önerme işlevlerine 
sahip bir mekanizma olarak da 
tanımlanabilir (Mardin, 1992). Bu nedenle 
muhalefet en küçük birim olan aileden 
başlamak üzere toplumun her katmanında 
görülür (İslamoğlu, 2004). Genel anlamda 
muhalefet, düşünsel veya eylemsel açıdan 
olumsuz bir eleştiriyi ve karşı olmayı ifade 
eder. Siyasi ve toplumsal anlamda ise, 
yerleşik otoriteye, iktidara karşı gelme, 
onu eleştirme veya yıkma amaçlı bir 
konumu ve bu türdeki faaliyetleri 
tanımlamak için kullanılır (Nişancı, 2005).  

Örgütsel muhalefet, yöneticileriyle görüş 
ayrılığına düşen işgörenlerin söz konusu 
görüş ayrılığını dile getirmeleri biçiminde 
tanımlanabilir. Örgütsel muhalefet temel 
olarak “örgüt üyelerinin örgütsel politika 
ve uygulamalara ilişkin sahip oldukları 
farklı görüşleri dile getirmeleri” biçiminde 
tanımlanmaktadır (Kassing, 1997a; 
Özdemir, 2010). İşgörenlerin önerilerini, 
fikirlerini, örgüt içerisindeki uygulamalarla 
ilgili hoşnutsuzluklarını ve karşıt 
görüşlerini ifade etmeleri, bir örgütün 

performansı ve hatta hayatta kalması için 
çok önemli sonuçlar ortaya 
koyabilmektedir. 

Öğretmen muhalefetine odaklanan 
araştırmalarda, muhalefet olgusuna 
pedagojik ve politik olmak üzere iki farklı 
perspektifden yaklaşmaktadır (Kassing, 
1997a; 1998; 2002; Miceli ve Near, 2006; 
Sims ve Keenan, 1998; Gordon, 2008; 
Özdemir, 2010). Pedagojik yaklaşım okul 
ve sınıf içi eğitim pratiklerinin demokratik 
bir toplumun inşası açısından önemli bir 
etken olduğu varsayımından hareket 
etmektedir. Politik yaklaşım ise öğretmen 
muhalefetini makro-politik düzeyde ele 
almakta, örgütlü öğretmen muhalefetinin 
nedenleri ve sonuçları üzerine 
odaklanmaktadır. Araştırmada ilkokullarda 
görev yapan öğretmenlerin muhalefet 
algıları “Düşük”  düzeydedir. Bu bulgu 
alanyazındaki benzer araştırma bulguları 
ile uyumludur (Kassing, 1997a, 1998; 
Kassing ve Avtgis, 1999; Goodboy ve 
diğerleri, 2008; Özdemir, 2010; Özdemir, 
2011; Cenkci ve Ökten, 2012; Ökten ve 
Cenkci, 2013). Kassing (1997a, 1998) ve 
Kassing ve Avtgis  (1999) tarafından 
yapılan çalışmalarda örgüt üyelerinin bir 
biçimde zarar görecekleri endişesinden 
dolayı muhalif görüşlerini yöneticilere açık 
bir şekilde ifade etmekten çekindikleri 
sonucuna ulaşılmıştır (Özdemir, 2010). 
Araştırmada öğretmenlerin haber verme 
yada haber uçurma boyutuna ilişkin algıları 
düşük düzeydedir. Öğretmenlerin haber 
uçurma yada haber verme davranışını 
düşük düzeyde sergilemelerinin başlıca 
nedeni bu davranışı sergilemenin toplumda 
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kabul görmemesi olabilir. Uys (2008) ve 
Evans (2007) tarafından yapılan 
çalışmalarda da haber uçurma davranışı 
sergileyen örgüt üyelerinin bu davranışları 
karşısında örgüt içerisinde değişik 
sorunlarla yada yaptırımlarla karşılaştığı 
yönündedir. Yine araştırmada 
öğretmenlerin açık muhalefet boyutuna 
ilişkin algıları da düşük düzeydedir. Bu 
bulgular benzer araştırma bulguları ile 
uyumludur (Kassing, 1997a, 1998; 
Kassing, 2006; Kassing, 2008; Kassing ve 
diğerleri, 2012; Kassing ve Avtgis, 1999; 
Garner, 2009a ; Evans, 2007; Özdemir, 
2010). Bu çalışmalarda ortak nokta, örgüt 
üyelerinin bir biçimde zarar görecekleri 
endişesinden dolayı muhalif görüşlerini 
yöneticilere ifade etmekten yani doğrudan 
açık bir şekilde muhalefet etmekten 
çekindikleri sonucuna ulaşılmıştır. 
Araştırmada öğretmenlerin örtük muhalefet 
algıları ise orta düzeydedir. Açık veya 
doğrudan muhalefet yapamayan işgörenler 
onaylamadıkları tutum ve davranışları 
karşısında ya sessiz kalmakta ya da bu 
konu ile ilgili görüşlerini örgütsel süreçler 
üzerinde etkisi olmayan iş arkadaşlarına ya 
da eş, dost ve arkadaş gibi iş dışı 
muhataplara anlatmaktadır. Örtük 
muhalefet açık yada doğrudan muhalefete 
göre öğretmenler tarafından daha çok 
tercih edilmektedir. Özdemir (2010) 
tarafından genel liselerde görev yapan 
öğretmenlerin örgütsel muhalefet algılarına 
ilişkin yaptığı araştırmada da, haber 
uçurma, örtük muhalefet ve açık muhalefet 
algıları nadiren ve hiçbir zaman 
şeklindedir. 

Örgütsel muhalefet, örgüt içi demokrasinin 
gelişmesinde önemli bir işlevi yerine 
getirmekle birlikte örgüt içi sorunların 
ortaya konulması bakımından da büyük 
önem taşımaktadır (Kassing, 2002). Örgüt 
içi sorunların teşhis edilmesi bir bakıma bu 
sorunların çözümüne dönük önlemlerin 
alınmasına, örgütün yenileşmesine ve 
gelişmesine katkı sağlayabilir. Nitekim 
örgütsel muhalefetin daha şeffaf, etkili, 
üretken, sağlıklı ve başarılı örgütlerin 
temel bir özelliği olduğuna vurgu 
yapılmakta ve muhalif görüşlerini rahat bir 
biçimde ifade edebilen örgüt üyelerinin 
görece daha çalışkan, örgüte bağlı, 
güdülenmiş ve yetenekli oldukları öne 
sürülmektedir (Shahinpoor ve Matt, 2007; 
Garner, 2006). Benzer şekilde kimi bilim 
insanı da örgütsel muhalefetin bir yönü ile 
örgütsel başarıya, bir yönü ile çalışanların 
iş doyumlarının artmasına katkı 
sağlayacağı yönünde iyimser bir bakış 
açısına sahiptir (Kassing ve diğerleri, 
2012; Hegstrom, 1990; Redding, 1985; 
Stanley, 1981; Özdemir, 2011). 
İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin 
örgütsel muhalefet düzeylerine ilişkin 
algılarında cinsiyet değişkenine göre bir 
farklılaşma olmadığı görülmektedir. Ancak 
ortalamalar dikkate alındığında tüm 
boyutlara ilişkin kadın öğretmenler erkek 
öğretmenlerden biraz daha fazla muhalif 
davranışlar sergiledikleri söylenebilir. 
Ortalamalar dikkate alındığında örtük 
muhalefette erkek öğretmenlerin kadın 
öğretmenlerden, açık muhalefette kadın 
öğretmenlerin erkek öğretmenlerden ve 
haber vermede ise erkek öğretmenlerin 
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kadın öğretmenlerden daha fazla muhalif 
davranışlar sergiledikleri sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu bulgu benzer araştırma 
sonuçları ile paralellik göstermektedir. Bu 
araştırmalarda da erkeklerin kadınlardan 
daha fazla haber uçurma davranışı 
sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır (Miceli 
ve Near, 2006; Sims ve Keenan, 1998). 
Ancak haber uçurma davranışı ile cinsiyet 
arasındaki ilişkiler üzerine odaklanan 
başka çalışmalarda çelişkili bulguların elde 
edildiği de görülmektedir. Örneğin Zhuang 
(2002), kadınların erkeklere göre daha 
fazla haber uçurma davranışı 
sergilediklerini ortaya çıkartmıştır.  
Örgüt üyelerinin haber uçurma davranışı 
sergilemelerine neden olabilecek pek çok 
uygulamadan söz edilebilir. Bunlar 
arasında insan hakları ihlali, kaçak işçi 
çalıştırma, sosyal ya da mali hakları 
sağlamadan işçi çalıştırma, vergi 
kaçakçılığı, taciz, şiddet, paydaş haklarının 
ihlali ve örgüt üyelerine uygulanan kötü 
davranışlar bulunmaktadır (Aktan, 2006). 
Haber uçurma davranışının ardındaki temel 
amaç etik ya da kural dışı uygulamalar ile 
mücadele etmektir. Ne var ki bu davranışı 
sergileyen örgüt üyelerine dönük 
toplumların olumsuz bir tutuma sahip 
olduğundan söz etmek mümkündür. Bu 
tutumun bir sonucu olarak, özünde örgütsel 
bir yanlışı açığa çıkartmayı amaçlayan 
örgüt üyesi, bu davranışı sonucunda ağır 
bedeller ödemek durumunda 
kalabilmektedir (Uys, 2008; Evans, 2007). 
İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin 
örgütsel muhalefete ilişkin algılarında yaş 
değişkenine göre bir farklılaşma olduğu 

görülmektedir. Bu farklılığın kaynağı; “25-
30 yaş” düzeyine sahip olan öğretmenlerin 
Örgütsel Muhalefetin tüm boyutlarına 
ilişkin ortalama sıklık düzeylerinin, “31-35 
yaş” düzeyine sahip olan öğretmenlerin 
Örgütsel Muhalefetin tüm boyutlarına 
ilişkin ortalama sıklık düzeylerinden ve  
“36-40 yaş” düzeyine sahip olan 
öğretmenlerin Örgütsel Muhalefetin tüm 
boyutlarına ilişkin ortalama sıklık 
düzeylerinden küçük olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu bulgu 
alanyazındaki benzer araştırma bulguları 
ile farklılık göstermektedir. Sims ve 
Keenan (1998) ve Özdemir (2010) 
tarafından yapılan araştırmalarda yaş 
değişkenine göre öğretmenlerin muhalif 
davranışları alt boyutlarda farklılığa 
rastlanmamıştır. 
İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin 
örgütsel muhalefete ilişkin algılarında tüm 
boyutlarına ilişkin algılarında anlamlı bir 
farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 
Bu bulgu benzer araştırma sonuçları ile 
paralellik göstermektedir. Sims ve Keenan 
(1998) ve Özdemir (2010) tarafından 
yapılan araştırmalarda da kıdem 
değişkenine göre öğretmenlerin muhalif 
davranışları alt boyutlarda farklılığa 
rastlanmamıştır. Miceli (2004) tarafından 
yapılan araştırmada kıdem değişkenine 
göre farklılığa rastlanmıştır. Miceli (2004) 
örgütlerde kıdemli çalışanların daha fazla 
haber uçurma davranışı sergileme 
eğiliminde olduklarını sonucuna ulaşmıştır. 
Sonuç olarak Örgütsel muhalefet örgütlerin 
demokratikleşmesinde önemli rol 
oynamakta ve örgüt içerisindeki 
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problemlerin saptanması, bu problemlerin 
çözümü için gerekli önlemlerin alınmasına 
ve örgütün gelişmesine fayda 
sağlamaktadır (Kassing, 2002). 
Günümüzün dinamik ve rekabet ortamında 
eğitim örgütlerinde, öğretmenlerin 
fikirlerini ifade ettiği açık iletişim ortamına 
ihtiyaç duymakta ve bu durum da örgütsel 
muhalefetin önemini giderek 
arttırmaktadır. Örgütsel muhalefeti doğru 
yöneten okul yöneticileri yaşanan 
değişimlere daha hızlı uyum 
sağlayabilecektir. Bu araştırmanın 
sonuçları doğrultusunda öğretmenlerin 
örgütsel muhalefetin örgüt amaçları 
doğrultusunda ve yararlı bir şekilde 
kullanılması amacıyla şu öneriler 
sunulmaktadır: Okul yöneticilerinin 
örgütsel muhalefeti bir tür tehdit değil de 
okulun gelişmesi yönde algılamaları 
sağlanmalıdır. Bu bağlamda yöneticilere 
okul içi ve okul dışında iletişim 
becerilerini geliştirmeye yönelik hizmet içi 
eğitim, kurs, seminer vb. etkinlikler 
düzenlenebilir. Yöneticilerin okullarda 
öğretmenlerin muhalif görüşlerini 
rahatlıkla paylaşabilecekleri ve açığa 
vurabilecekleri bir ortamın oluşturulması 
için örgütsel iklim iyileştirilip, çalışma 
yaşamının kalitesi artırılabilir.  
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PARMAK İZİ TİPİ İLE SUÇ TÜRÜ ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN 
İNCELENMESİ 

Murat DELİCE1, Ali DUMAN2, Şaban Ali ÖZEL3 

1-2-3Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü 

Özet: İnsanların parmaklarının uçlarında bireye özgü izlerin olduğu binlerce yıldır bilinmekte ve 
bu izler güvenlik amacıyla uzun zamandır kullanılmaktadır. Son yıllarda yaşanan gelişmeler 
parmak izleri ile cinsiyetin, irsiyetin, hastalıkların, kan gruplarının ve hatta karakterin de ilişkili 
olduğunu göstermiştir. Bununla beraber parmak izi tipleri ile suç türü arasındaki ilişki 
incelenmemiştir. Bu araştırma bu ihtiyaca cevap vermek amacıyla farklı suçlara karışan 
şüphelilerin parmak izi tiplerini incelemiş ve parmak izi tipleri ile suç türü arasında bir ilişki olup 
olmadığını araştırmıştır. Yaklaşık yarısı erkek ve yarısı kadın olan 8555 şüphelinin parmak izi 
tipleri betimsel istatistikler ve Ki-kare testi kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, parmak izi 
tiplerinin genel olarak %52,1 Ulnar, %40,7 Wirbel ve %7,2 Ark-ve-diğer şeklinde dağıldığını, 
ayrıca erkek ve kadın parmak izi tipleri dağılımlarının birbirlerinden belirgin şekilde farklı 
olduğunu göstermiştir. Araştırmanın parmak izi tipi ve suç türü ilişkisini gösteren bulgularına 
göre; çocuğa karşı cinsel saldırı suçuna ve organize suçlara karışan erkekler 10 parmağın 
sekizinde, terör suçuna karışan erkekler 10 parmağın altısında, fuhuş suçuna ve livata suçuna 
karışan erkekler 10 parmağın ikisinde ve cinsel saldırı suçuna karışan erkekler ile terör suçuna 
karışan kadınlar ise 10 parmağın birinde diğer suçlara karışmış olanlardan anlamlı düzeyde farklı 
oranlarda parmak izi tiplerine sahiptirler. Bulgulara göre en belirgin farklılık çocuğa karşı cinsel 
saldırı suçuna ve organize suçlara karışan erkeklerde görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Parmak izi, Dermatoglifik, Suç, Polis 

 

THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN 
FINGERPRINT PATTERNS AND CRIME TYPES 

Abstract: The exclusivity of prints at the tip of each individual’s fingers is known for thousands 
of years and these prints are used for security purposes for a long time. Recent developments have 
pointed out that fingerprint patterns are related to gender, heredity, diseases, blood types and even 
character. However, the relationship between fingerprint patterns and crime types has not been 
explored. In order to meet this need, this research study examines the fingerprint patterns of 
suspects who are involved with different crimes and whether or not a relationship exists between 
patterns of fingerprint and crime types. Fingerprint patterns of 8555 suspects who are almost 
equally distributed in both genders were analyzed using descriptive statistics and Chi-square test. 
Findings reveal that fingerprint patterns in general scatter as 52.1% Ulnar, 40.7% Wirbel and 7.2% 
Arch-and-other forms, besides the fingerprint patterns distribution of males and females are 
significantly different from one another. According to the findings related to the relationship 
between fingerprint patterns and crime types, eight of 10 fingers of males who are involved with 
sexual assault against children and organized crimes, six of 10 fingers of men committed 
terrorism-related offences, two of 10 fingers of males involved in prostitution and sodomy, and 
one finger of men implicated in sexual assault crime and women committed terrorism-related 
offences are found to be significantly different fingerprint patterns than those involved in other 
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crimes. The most significant difference was observed in males who are involved with sexual 
assault and organized crime.   

Key Words: Fingerprint, Dermatoglyphic, Crime, Police 

 
 
1. GİRİŞ 
Parmak izi, benzersizlik, değişmezlik ve 
sınıflandırılabilme özellikleriyle değerli bir 
kimliklendirme aracıdır. Rastgele seçilen  
 

herhangi iki kişinin parmak izlerinin aynı 
olma ihtimalinin 64 milyarda 1 olduğu 
tahmin edilmektedir (Sayed, Goudari ve 
Sayeda, 2013: 328). Tüm insanlık tarihi 
boyunca aynı parmak izinin iki kez 
oluşmadığını söylemek mümkündür 
(Chockaian, Vayanaperumal ve Kanagaraj, 
2013). Bu özelliği nedeniyle parmak izleri 
uzun zamandır bilinmekte ve 
kullanılmaktadır. Parmak izi, parmakların 
uç kısmındaki kıvrımların oluşturduğu 
şekillerdir ve dermatoglifik alanının 
konusudur. Yunanca’da derma deri, glif 
ise kıvrım anlamına gelmektedir (Vij, 2001 
ve Modi, 2002’den aktaran Naji vd., 2010: 
98-99).  

Parmak izi hamileliğin 13 ile 19. haftası 
arasında oluşmaktadır. Parmak izleri 
deride gelişmemekte, aksine deri altındaki 
etli kısımda bulunan çıkıntılar dolayısıyla 
meydana gelmektedir (Sadi, Uddin, Ahad 
ve Haque, 2012: 327). Parmak izlerinin 
oluşmasında genetik ve ırksal faktörler 
etkilidir. Parmak izlerinin oluşması 
aşamasında yaşanacak genetik 
problemlerin parmak izlerinin yapısını da 

değiştirme olasılığı bulunmaktadır (Polat 
ve Caner, 2000). Genetik etkenlerin 
yanında annenin beslenmesi, aldığı 
kimyasallar, hormon düzeyleri ve çevresel 
radyasyon da parmak izlerini 
şekillendirmekte etkili olabilir (Gutierez, 
Lucenario ve Yebes, 2012). Fetüsün 
rahimdeki pozisyonunun ve amniyon 
sıvısının yoğunluğunun da parmak izinin 
şekillenmesinde etkileri vardır (Chockaian 
vd., 2013).  
Parmak izleri gösterdikleri farklı şekilsel 
özelliklere göre Wirbel, Ulnar, Ark, Lasso 
ve Radyal olmak üzere beş ayrı kategoride 
incelenmektedir. İnsanın iki elindeki 10 
parmağa ait izlerin şekilleri birbirinden 
farklı olabilir. Dünyada kaydedilmiş tüm 
parmak izlerinin oransal dağılımlarının 
%65 Ulnar, %30 Wirbel ve %5 Ark ve 
diğer türler şeklinde olduğu tahmin 
edilmektedir (Vikidepi, 2013).  Farklı 
araştırmalar bu oransal dağılımı 
desteklemiştir. Bharadwaja vd. (2004) 
Ulnar oranını %51,9, Wirbel oranını 
%35,8 ve Ark ve diğerlerini de %12,3 
olarak bulmuştur. Gutierez vd. (2012) 
Ulnar oranını %54,2, Wirbel oranını 
%42,4 ve Ark ve diğerlerini de %3,4 
olarak bulmuştur. Raloti vd. (2013) ise 
Ulnar oranını %57, Wirbel oranını %26 ve 
Ark ve diğerlerini de %17 olarak 
bulmuştur. Dolayısıyla, Ulnar tipinin en 
sık rastlanan parmak izi tipi, Ark ve 
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diğerlerinin de en az rastlanan parmak izi 
tipi olduğu söylenebilir (Raloti vd., 2013).  
Parmak izleri ve bunların benzersizliği 
binlerce yıldır bilinmektedir ve 
kimliklendirme amacıyla ilk olarak 
milattan önce 246 yılında Çinliler 
tarafından evrakları mühürlemek amacıyla 
kullanılmıştır (Neumann, 2012: 22). Bu 
izlerin hayat boyu değişmediğinin keşfiyle 
parmak izleri farklı ülkelerde yasal 
belgelerin geçerliliğini sağlamak üzere 
kullanılmaya başlanmıştır (Naji vd., 2010: 
99; Neumann, 2012: 22). 19. yüzyıl 
sonrasında parmak izlerinin kimlik 
tanımlama ve suçların aydınlatılması 
amacıyla kullanılabileceği ortaya çıkınca 
parmak izleri özellikle kriminoloji 
alanında sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır 
(Meulen, 1955: 122-123; Naji vd., 2010: 
99). Parmak izinin bu amaçla bir polis 
teşkilatınca ilk olarak kullanımı Scotland 
Yard tarafından 1901 yılında olmuştur 
(Neumann, 2012: 22).  

Penrose ve Ohara (1973) parmak izlerinin 
karakteristiğini ve dolayısıyla önemini şu 
şekilde sıralamaktadır: (1) parmak izleri 
benzersizdir, tek yumurta ikizlerinin bile 
parmak izleri birbirine benzemez, (2) 
parmak izleri hayat boyu değişmeden kalır, 
oluşan hasarlar da pek çoğunda aynısı gibi 
düzeltilir, (3) parmak izleri kolayca ve 
masrafsız olarak tespit edilebilir, kopyası 
alınabilir ve saklanabilir, (4) doğumdan 
hemen sonra parmak izlerini tespit etmek 
ve kopyalamak mümkündür ve (5) 
kalabalık grupları taramak için de parmak 
izleri uygundur.  

Bu uygun özellikleri nedeniyle parmak izi 
tanımlamasına dayalı sistemler çok güvenli 
kabul edilmiş ve parmak izi kullanılarak 
şahısların kimlik tespitlerinde kesin 
neticeler alınacağı ön görülmüştür (Liu, 
Huang ve Hung, 2008: 347). Bu nedenle 
parmak izleri geçiş kontrol sistemlerinin 
ve adli soruşturmaların vazgeçilmez 
elemanları olmuşlardır.  Ancak, son 
yıllarda parmak izlerinin kullanım alanları 
hem farklılaşma hem de artış göstermiştir. 
Parmak izlerinin 6-7 farklı gen tarafından 
kontrol edildiği ve bu genlere ait 
özelliklerin nesilden nesle aktarıldığı tespit 
edilince parmak izlerinin bu özelliklerini 
kullanarak gen bozukluklarını tespit 
etmek, soy takibi yapmak ve bireyler 
arasında kaç nesil geçtiğini hesaplamak da 
mümkün olmuştur (Gutierez vd. 2012). 
Günümüzde artık parmak izleri güvenlik 
alanının yanında genetik özellikleri 
belirlemek, cinsiyet tasnifi yapmak, irsiyeti 
takip etmek, kan grupları ilişkisini 
belirlemek, hastalıklarla ilişkisini 
belirlemek ve hatta karakter tahlili yapmak 
için de kullanılmaya başlanmıştır.  
Bu araştırmalardan birisinde Chockaian 
vd. (2013) 54 farklı aileden 324 kişiyle 
yaptığı çalışmada üç neslin parmak izlerini 
incelemiş ve bunlar arasındaki 
benzerliklere odaklanmıştır. Bulgular 
nesiller arasında parmak izi benzerliğinin 
%85 civarında olduğunu göstermiştir. Bu 
bulgular parmak izlerinin nesilden nesle 
aktarıldığının önemli bir göstergesi olarak 
yorumlanmıştır.  

Prakash, Chormunge, Maruti ve Kulkarni 
(2012) de yarısı erkek ve yarısı kadın 
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olmak üzere 180 kişi ile yaptığı 
araştırmada parmak izi tipleri ile kronik 
kalp rahatsızlığı arasındaki ilişkiyi 
incelemişlerdir. Erkeklerin parmak izi 
tipleri Ulnar olanların oranlarını tedavi 
grubunda %58,9 ve kontrol grubunda 
%66,0,  Wirbel olanların oranını tedavi 
grubunda %34,9 ve kontrol grubunda 
%27,8 ve Ark-ve-diğer olanların oranını 
tedavi grubunda %3,6 ve kontrol grubunda 
%2,5 olarak bulmuşlardır.  Kadınlarda ise 
parmak izi tipleri Ulnar olanların 
oranlarını tedavi grubunda %57,6 ve 
kontrol grubunda %64,4,  Wirbel olanların 
oranını tedavi grubunda %36,2 ve kontrol 
grubunda %29,6 ve Ark-ve-diğer olanların 
oranını tedavi grubunda %2,7 ve kontrol 
grubunda %2,0 olarak bulmuşlardır. Bu 
bulgular, hem erkeklerde hem de 
kadınlarda kalp rahatsızlığı olanların daha 
az oranda Ulnar ve daha fazla oranda 
Wirbel parmak izlerine sahip olmalarının 
dikkat çekici olduğu şeklinde 
yorumlanmıştır. Aynı alanda araştırma 
yapan Dhall ve Rathee (2000) de benzer 
sonuçlar elde etmişlerdir.  
Bilici, Ülgen, Bekaroğlu, Soylu ve 
Uluutku (1999) 126 erkek ve 105 kadın 
şizofreni hastasının parmak izi tiplerinin 
oranlarını sağlıklı insanların parmak izleri 
tipleri oranlarıyla karşılaştırmıştır. 
Hastaların parmak izi tipi dağılımları 
%54,9 Ulnar, %37,6 Wirbel ve %4,8 de 
diğerleri şeklinde bulunmuştur. Hastaların 
sağlıklı bireylerle karşılaştırılmasında ise 
Ulnar ve Wirbel dağılımlarında fark 
bulunmazken hastaların diğer parmak 

izleri tiplerinin dağılımının anlamlı 
düzeyde farklı olduğu bulunmuştur.  
Çakmak vd. (2001) obes tanısı konan 50 
hasta ile 50 sağlıklı bireyin parmak izi 
tipleri dağılımını incelemiştir. Obes tanısı 
konanların daha az oranda Ulnar izlere ve 
daha fazla oranda Wirbel izlere sahip 
oldukları ve bu farkların da istatistiki 
olarak anlamlı olduğu bulunmuştur. Polat 
ve Ridolfi (1999) de benzer olarak Burkitt 
Lenfoma hastalığına sahip olanların daha 
az oranda Ulnar izlere ve daha fazla 
oranda Wirbel izlere sahip olduklarını 
bulmuştur. Polat ve Caner (2000) ise kolon 
kanseri olanların sağlıklı insanlardan daha 
fazla oranda Wirbel parmak izi tipine sahip 
olduklarını bulmuşlardır.  

Polat, Polat ve Çakmak (1997) cinsel 
sapma davranışlarında genetik faktörlerin 
de etkileri olabileceğini ileri sürerek 
homoseksüel bireylerle homoseksüel 
olmayan bireylerin parmak izi tiplerini 
karşılaştırmıştır. Bulgular homoseksüel 
olanların parmak izi tip oranlarının %60,7 
Ulnar, %30,7 Wirbel ve %8,7 diğer tip 
izler olduğunu göstermiştir. Homoseksüel 
olmayan bireylerin oranları ise %52,8 
Ulnar, %40,2 Wirbel ve %7,0 diğer tip 
izler şeklindedir. İki grup arasındaki bu 
farklılıklar da istatistiki olarak anlamlı 
bulunmuştur. 

Parmak izi tipleri kadın ve erkeklerde 
farklı oranlarda dağılmaktadır (Rastogi ve 
Pillai, 2011). Gungadin (2007) parmak 
izlerinin erkek ve kadın cinsiyete göre 
belirgin karakteristikler gösterdiğini ve bu 
nedenle parmak izlerinin cinsiyet tasnifi 
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yapmak için de kullanılabileceğini 
belirtmiştir. Raloti vd. (2013) ise 
Hindistan’da rastlantısal olarak seçilmiş 62 
erkek ve 27 kadın, toplam 89 üniversite 
öğrencisiyle parmak izi, cinsiyet ve kan 
grupları arasındaki ilişkiyi incelemiş ve 
erkek ve kadın parmak izi oransal 
dağılımlarının birbirlerinden anlamlı 
derece farklı olduğunu bulmuşlardır. Aynı 
araştırmada parmak izi tipi dağılımı ile kan 
grubu dağılımının anlamlı derecede ilişkili 
olduğu da bulunmuştur. Bir diğer deyişle, 
belirli tipteki parmak izine sahip olanlar 
belirli tipteki kan gruplarına sahiptirler. 
Bharadwaja vd. (2004) de parmak izi 
tipleri ile kan grupları arasında da 
istatistikî olarak anlamlı farklılıklar 
bulmuştur. Örneğin, A kan grubundan 
olanların daha çok Ulnar olduğu tespit 
edilmiştir. Benzer olarak, Naji vd. (2010) 
de kan grupları ile parmak izi tipi arasında 
ırk farklılıkları ve genetik faktörlere bağlı 
istatistikî ilişki olduğunu rapor etmiştir. 
Örneğin, Ulnar tipi parmak izinin daha çok 
0 kan grubunda, Wirbel tipi parmak izinin 
ise sıklıkla A kan grubunda görüldüğü 
tespit edilmiştir. Desai vd.’nin (2013: 17) 
ve Rastogi ve Pillai’nın (2011: 13) yaptığı 
araştırmalar da parmak izi tipi ve kan 
grubu ilişkisini doğrulamıştır. 
Altıntaş vd. (2011) fiziksel hareketlilik ile 
parmak izi tipleri arasındaki ilişkiyi 
inceledikleri araştırmalarında Ege 
bölgesinde aktif spor yapan erkek 
sporcularla her hangi bir sporla 
uğraşmayan erkeklerin parmak izi tipleri 
dağılımlarını karşılaştırmış ve 10 parmağın 

altısında bu iki grup arasında anlamlı 
farklılıklar bulmuşlardır.  
Unger (2009) ise daha ileri giderek parmak 
izlerinin ait olduğu kişi için bir hayat 
haritası niteliğinde olduğunu ve kişinin 
hayatındaki hastalıkların, başarıların, 
kayıpların vb. parmak izlerinden 
okunabileceğini iddia etmiştir. Unger 
(2009) bu iddiaları ileri sürerken içlerinde 
John F. Kennedy, Martin Luther King ve 
Albert Einstein gibi meşhurların da olduğu 
56 binden fazla parmak izini incelemiştir.  
Özetle Unger (2009), insan hayatının farklı 
yönleriyle parmak izlerine kodlandığını ve 
insanın karakteri dâhil, hayatıyla ilgili pek 
çok bilginin buradan çözümlenebileceğini 
ifade etmiştir.  

Parmak izlerinin kullanım alanları giderek 
genişlemesine rağmen parmak izi tipleri ve 
suç türleri arasındaki ilişki üzerine 
araştırmalar henüz yapılmamıştır. Parmak 
izi tiplerinin cinsiyet, ırk, kan grubu, 
hastalık türü ve hatta karakterle ilişkileri 
ortaya konmuştur. Ancak, benzer ilişkiler 
suç türleri için araştırılmamıştır. Belirli tip 
parmak izine sahip olanlar belirli tip 
suçlara daha çok karışıyor olabilirler. Bu 
araştırma bu hipotezi test etmek üzere 
yapılmıştır. Bu araştırmada farklı suçlara 
karışmaları nedeniyle polis tarafından 
alınmış 8 binden fazla parmak izi 
incelenmiş ve suç türlerine göre parmak izi 
tipi oranlarının farklılaşıp farklılaşmadığı 
analiz edilmiştir. Bu araştırmanın 
bulgularının hem parmak izlerini hem de 
suçluluğu daha iyi anlamaya yardımcı 
olacağı öngörülmektedir.  
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2. SUÇLULUĞUN AÇIKLANMASI VE 
BİYOLOJİK TEORİLER 
Suç insanlık tarihi kadar eski bir olgudur 
ve insanın olduğu her yerde olagelmiştir.  
Bununla beraber suç, hiçbir toplum 
tarafından kabullenilmemiştir ve her 
toplum suçla mücadele edebilmenin 
yollarını araştırmıştır. Suçla mücadelenin 
önemli yollarından birisi de suç olgusunu 
anlamak ve suça neden olan etkenleri 
belirlemektir. Bu amaçla kriminoloji bilimi 
içerisinde pek çok teoriler geliştirilmiştir. 
Bu teorileri klasik okul suç teorileri, 
psikolojik suç teorileri, sosyal suç teorileri 
ve biyolojik suç teorileri şeklinde 
sınıflamak mümkündür (Dolu, 2012). 
Klasik okul suç teorileri, suçun bireylerin 
menfaat elde etme ile cezadan sakınma 
eylemleri arasındaki dengede menfaat elde 
etmenin üstün gelmesi ile ortaya çıktığını 
savunmaktadır.  Psikolojik suç teorileri, 
suçu psikolojik gelişim bozukluğu ve 
bunların neticesi olan zekâ geriliği, 
psikopati, ahlaksızlık, uyum bozukluğu 
gibi etkenlerle açıklarlar. Sosyal suç 
teorileri, birey ve toplam arasındaki 
ilişkilerin zayıflığının ve bozukluğunun 
suçu ortaya çıkardığını varsayarlar. 
Biyolojik suç teorileri ise suçlu kişilerin 
taşıdıkları biyolojik özelliklerle diğer 
insanlardan ayrıldıklarını ve bu farklı 
biyolojik özellikleri nedeniyle daha çok 
suça karıştıklarını savunmaktadırlar.  
Bu araştırmada bireylerin parmak izi 
tipleri ile karıştıkları suç türü arasındaki 
ilişki anlamlandırılmaya çalışılacaktır. 

Konusu itibariyle bu araştırma biyolojik 
suç teorilerinin alanına girdiğinden burada 
bu teoriler kısaca açıklanacaktır. Bu 
açıklamalar için Dolu’nun (2012) Suç 
Teorileri isimli eseri kaynak olarak 
kullanılacaktır.  
Biyolojik suç teorisyenlerine göre; 
kişilerin fiziki görünümlerinin yanı sıra 
vücut tipleri ve kromozom yapıları gibi bir 
takım patolojik özellikleri onları suça 
itmektedir. Biyolojik teoriler, yüz 
(fizyonomi) ve kafa (prenoloji) yapılarını 
inceleyen bilimlerden ilham alarak 16. 
yüzyılda gelişmeye başlamıştır ve el 
parmakları, el ve avuç içi şekli, kulak 
yapısı, vücut tipi, kromozomlar, vücut 
sıvıları ve hormonlar gibi biyolojik 
etkenleri kullanarak suçluluğu açıklamaya 
çalışmışlardır. Diğer bir deyişle, bu teoriler 
pozitivist bir yaklaşımla fizyolojik 
faktörlerin insan davranışları üzerinde 
doğrudan etkileri olduğunu kabul etmiş ve 
suçun bireyin iradesi dışında 
gerçekleştiğini ileri sürmüşlerdir.  
Bu hareketin öncülerinden Lombroso 
1800’lü yıllarda gerçekleştirdiği 
araştırmalarda insanları kafa yapısı, boy ve 
kilo gibi fizyolojik özellikleri yönüyle 
inceleyerek onları suça olan yatkınlıkları 
açısından sınıflandırmaya çalışmıştır. 
Dugdale (1879) suçun kalıtım yönüyle 
aktarılan bir yönünün bulunup 
bulunmadığını anlamak amacıyla iki farklı 
ailenin devam eden nesillerini incelemiştir. 
Bu ailelerden birisi sıklıkla suça karışan 
Juke ailesi, diğeri de daha önce vaizlik ve 
rektörlük yapmış olan Jonathan Edwards 
ailesidir. Bulgular Juke aile fertlerinin 
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fahişelik ve dilencilik yaptığını ve suç 
işleme eğilimleri gösterdiğini, bu durumun 
ailenin devam eden nesillerinde de 
görüldüğünü göstermiştir. Buna rağmen 
Edwards’ın soyunun önemli insanlar 
çıkardığı ve bu soydan gelenlerin bir 
tanesinin bile suça karışmadığı tespit 
edilmiştir.  
Kretschmer ve Sheldon’ın 19.yy 
başlarındaki araştırmaları ise vücut tipleri 
üzerine yoğunlaşmıştır. Bu çalışmalarda 
piknik (endomorfik) olarak adlandırılan 
yuvarlak vücut hatlarına sahip insanların 
rahatına düşkün ve hile ile aldatmaya 
dayalı suçları işleme eğiliminde oldukları, 
atletik (mezomorfik) tiplerin kaslı vücut 
yapısına sahip, kendine güvenen ve şiddet 
suçlarına yatkın oldukları ve astenik 
(ektomorfik) kategorisine girenlerin ise 
aşırı zayıf, içe kapanık ve hırsızlık gibi 
mala karşı suçları işleme eğiliminde 
oldukları iddia edilmiştir. 
Ellis ve Walsh (1997) ise Darwin’in ortaya 
atmış olduğu doğal seleksiyon 
kavramından hareketle, bireylerin 
nesillerinin devamı için suç işleme gibi 
olumsuz davranışları da genler aracılığıyla 
aktardıklarını ileri sürmüşlerdir. Biyolojik 
karakteristiklerle suça olan yatkınlık 
arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında 
Rowe (2003), insan vücudundaki hormon 
düzeylerinin birey davranışına ve 
dolayısıyla suça etki edebileceğini 
belirtmiştir. Örneğin, vücuttaki düşük 
serotoninin intihar riskini ve şiddet 
suçlarına olan eğilimi arttırdığı, benzer 
şekilde yüksek testosteron seviyesinin de 

suça olan yatkınlığı yükselttiği iddia 
edilmiştir. 
Yukarıda suçu biyolojik etkenlerle 
açıklamaya çalışan çok sayıda 
yaklaşımdan bazı örnekler sunulmuştur. 
Bunların sayılarını artırmak da 
mümkündür. Ancak, biyolojik teorilerin 
genel değerlendirmesi için Dolu (2012), bu 
teorilerin suça açıklamada yeni ve orijinal 
yaklaşımlar ürettiğini, bununla beraber bu 
güne kadar suçlu geni diye bir genin tespit 
edilemediğini belirtmiştir. Bu teoriler 
vücut sıvı ve hormonlarının insan 
davranışı üzerindeki etkilerini göstermesi 
açısından yararlı olmuştur. Kalıtımla 
nesilden nesle aktarılan da bu sıvı ve 
hormonların vücutta hangi oranda 
salgılanacağıyla ilgili olan bilgidir, 
suçluluk değildir (Dolu, 2012). Bu sıvı ve 
hormonların salgılanma düzeyleri 
bireylerde bir takım olumsuzluklara neden 
olabilir, ancak bunların her zaman suçla 
sonuçlanacağı şeklinde bir yaklaşım doğru 
değildir. Biyolojik teoriler üzerine 
günümüzde çalışmalar halen devam 
etmesine rağmen suçluluğu açıklamada 
sosyal içerikli suç teorilerinin görünür bir 
ağırlığı vardır.  Parmak izi tipleriyle suç 
tipi arasındaki ilişkiyi inceleyen bu 
araştırma biyolojik suç teorileri için farklı 
bir bakış açısı kazandırabilir.  

3. YÖNTEM 

Bu araştırmada için ikincil veriler 
kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan 
parmak izleri verileri 2004 yılı öncesinde 
bir ilimizin Emniyet Müdürlüğünde yasal 
yollarla alınan parmak izi verileridir. 
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Araştırmada parmak izlerinin asılları değil 
parmak izi sınıflandırma bilgileri 
kullanılmıştır. Bireysel hakları korumak ve 
bilimsel etik prensiplerine uymak adına; 
araştırmada sadece parmak izi tipi ile suç 
türü arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya 
yetecek kadar veri kullanılmıştır. Bunlar; 
10 parmağa ait parmak izi tipleri (Wirbel, 
Ulnar, Ark şeklinde), cinsiyet ve suç türü 
bilgileridir. Bu bilgiler ilgili birimden bir 
MS. Excel dosyasında sınıflandırılmış 
şekilde alınmıştır. Araştırmacılar bunlar 
dışındaki verilere ve parmak izlerinin 
asıllarına temas etmemişlerdir. Parmak 
izlerinin de kimlere ait oldukları 
araştırmacılar tarafından kesinlikle 
bilinmemektedir. Bu şekilde farklı suç 
türlerinin şüphelisi olan 8555 kişiye ait 
parmak izi verileri analizlerde 
kullanılmıştır. Analizler için betimsel 
istatistikler ve Ki-Kare (Chi-Square) 
testleri kullanılmıştır.  

Yapılan analizlerde, parmak izleri 
alınanların parmak izi alınma sebebi olan 
suç türüne göre örneklemin genelinden 
ayrılıp ayrılmadıkları incelenmiştir. 
Araştırmada yedi ayrı suç türü 
incelenmiştir. Bunlar; fuhuş, livata, cinsel 
saldırı, çocuğa karşı cinsel saldırı, gasp, 
organize suçlar ve terör suçlarıdır. 
Buradaki suç tanımları 2004 yılı öncesi 
Türk Ceza Kanununa göre yapılmıştır. 

İncelemeler 10 parmağa ait izler için ayrı 
ayrı yapılmış, suç ilişkisi 10 parmakta ayrı 
ayrı araştırılmıştır. Türkiye nüfusunun 
geneline veya kontrol grubu olarak 
kullanılabilecek herhangi bir grup insanın 
parmak izi tipi verilerine 
ulaşılamadığından karşılaştırma 
örneklemin geneliyle yapılmıştır. Bazı suç 
türleri çoğunlukla erkekler tarafından ve 
diğer bazıları da çoğunlukla kadınlar 
tarafından işlendiğinden karşılaştırmalar 
erkeklerin geneliyle ve kadınların 
geneliyle ayrı ayrı yapılmıştır.  

4. BULGULAR 

Tablo 1’de, araştırmada parmak izleri 
kullanılan 8555 kişiye ait cinsiyet ve suç 
türü bilgileri sunulmuştur.  Buna göre 
parmak izleri kullanılanların cinsiyet 
dağılımı yaklaşık olarak aynıdır (%54 
erkek ve %46 kadın). Suç türü bulgularına 
bakıldığında ise en fazla fuhuş suçu 
(%48,5) nedeniyle parmak izleri alınmış 
olanların bu araştırmada kullanıldığı 
görülmektedir. Fuhşu sırasıyla terör 
(%22,9), gasp (%8,3), organize suçlar 
(%7,6), cinsel saldırı (%7,6), livata (%4,0) 
ve çocuğa cinsel saldırı (%1,3) suçları 
takip etmektedir.  
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Tablo1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Değişken n % 

Cinsiyet 
       Erkek 4641 54,2 

     Kadın 3914 45,8 

Suç Türü 
       Livata 345 4,0 

     Fuhuş 4149 48,5 

     Cinsel Saldırı 654 7,6 

     Çocuğa Cinsel Saldırı 107 1,3 

     Gasp 708 8,3 

     Organize Suçlar 630 7,6 

     Terör 1962 22,9 
N = 8555 
    

Tablo 2’de araştırmada parmak izleri 
kullanılanların parmak izi tipleri her bir 
parmak için ayrı ayrı gösterilmiştir. 
Bulgular 10 parmağın ortalamasında, bir 
diğer değişle 10 parmağa ait 85550 parmak 
izine göre en sık rastlanan parmak izi 
türünün Ulnar (%52,1) olduğunu ve bunu 
Wirbel’in (%40,7) takip ettiğini 
göstermiştir. Diğer tipler olan Ark, Tak ve 
Radyal tiplerinin toplamı ise %7,2’dir. 
Tablodaki bulgulara göre parmak tipine 
göre parmak izi tiplerinin oranları da 

değişmektedir. Baş, işaret ve yüzük 
parmaklarında Wirbel tipi ağırlıklı iken 
orta ve serçe parmaklarda Ulnar 
ağırlıklıdır. Bulgulara göre sağ ve sol 
ellerdeki aynı parmaklara ait tiplerin 
oranları bile farklılaşmaktadır. Örneğin sağ 
başparmakta Wirbel oranı %58,1 iken sol 
başparmakta Wirbel oranı %48,9’dur. Sağ 
yüzük parmağında Ulnar oranı %39,5 iken 
sol yüzük parmağında Ulnar oranı 
%46,7’dir.  
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Tablo 2: 10 Parmağa ait Parmak İzi Tipleri 

Parmak 

Tipi 

Parmak İzi Tipi 

Wirbel Ulnar Ark Tak Radyal 

n % n % n % n % n % 
Sağ Baş 4969 58,1 3448 40,3 120 1,4 2 - 12 0,2 

Sol Baş 4185 48,9 4120 48,2 208 2,4 12 0,1 30 0,4 

Sağ İşaret 4029 47,1 2572 30,1 420 4,9 501 5,9 1033 12,1 

Sol İşaret 3898 45,6 2701 31,6 358 4,2 414 4,8 1184 13,8 

Sağ Orta 2234 26,1 5801 67,8 268 3,1 176 2,1 76 0,9 

Sol Orta 2556 29,9 5227 61,1 376 4,4 304 3,6 92 1,1 

Sağ Yüzük 5014 58,6 3382 39,5 83 1,0 35 0,4 41 0,5 

Sol Yüzük 4339 50,7 3995 46,7 126 1,5 63 0,7 32 0,4 

Sağ Serçe 2059 24,1 6418 75 39 0,5 25 0,3 14 0,2 

Sol Serçe 1539 18,0 6904 80,7 71 0,8 38 0,4 3 - 

GENEL 34822 40,7 44568 52,1 2069 2,4 1570 1,8 2517 3,0 

N = 8555 
 
 
 
 

  Tablo 3’te ise katılımcıların 10 parmağına 
ait izler cinsiyete göre ayrı ayrı verilmiştir. 
Tablodaki bulgular kadın ve erkeklerin her 
bir parmağına ait parmak izi tiplerinin 
birbirinden oransal olarak farklı olduğunu 
göstermektedir.  Genel olarak, erkeklerde 
parmak izi Wirbel olanların oranı, 
kadınlarda parmak izi Wirbel olanlardan 
daha fazladır. Bu durum 10 parmak için de 
geçerlidir. 10 parmağın ortalamasına göre 
ise erkeklerde parmak izi Wirbel olanların 

oranı %43,8 iken bu oran kadınlarda 
%37,1’dir. Ulnar parmak izi tipi için ise 
durum tam tersidir ve 10 parmağın her 
birinde kadınların Ulnar oranı 
erkeklerinkinden daha fazladır. Bu tipte  

kadınların 10 parmağa göre oranı %55,2 
iken erkeklerin oranı %49,5’tir. Ulnar 
parmak izi tipiyle benzer olarak, Ark-Tak-
Radyal izlerinin toplamlarında yine 
kadınların oranı 10 parmağın her birinde, 
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sağ işaret parmağı hariç, erkeklerinkinden 
daha fazladır. Bu tipte ise kadınların 10 
parmağa göre oranı %7,7 iken erkeklerin 
oranı %6,8’dir. Elde edilen bu bulgulara 
göre araştırmada parmak izleri kullanılan 

örneklemde, erkek ve kadınların parmak 
izi tiplerinin oransal dağılımlarının 
birbirlerinden belirgin olarak farklı olduğu 
söylenebilir.  

 

Tablo 3: Cinsiyete göre 10 Parmağa ait Parmak İzi Tipleri 

Parmak Tipi Cinsiyet 

Parmak İzi Tipi 

Wirbel Ulnar Ark-Tak-Radyal 

n % n % n % 

Sağ Baş 
Erkek  2948 63,5 1647 35,5 46 1,0 

Kadın 2021 51,6 1801 46,0 92 2,4 

Sol Baş 
Erkek  2327 50,1 2216 47,7 98 2,1 

Kadın 1858 47,5 1904 48,6 152 3,9 

Sağ İşaret 
Erkek  2331 50,2 1162 25,0 1148 24,7 

Kadın 1698 43,4 1410 36,0 806 20,6 

Sol İşaret 
Erkek  2176 46,9 1461 31,5 1004 21,6 

Kadın 1722 44,0 1240 31,7 952 24,3 

Sağ Orta 
Erkek  1434 30,9 2928 63,1 279 6,0 

Kadın 800 20,4 2873 73,4 241 6,2 

Sol Orta 
Erkek  1475 31,8 2829 61,0 337 7,3 

Kadın 1081 27,6 2398 61,3 435 11,1 

Sağ Yüzük 
Erkek  2962 63,8 1610 34,7 69 1,5 

Kadın 2052 52,4 1772 45,3 90 2,3 

Sol Yüzük 
Erkek  2463 53,1 2090 45,0 88 1,9 

Kadın 1876 47,9 1905 48,7 133 3,4 

Sağ Serçe Erkek  1324 28,5 3283 70,7 34 0,7 
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Kadın 735 18,8 3135 80,1 44 1,1 

Sol Serçe 
Erkek  874 18,8 3726 80,3 41 0,9 

Kadın 665 17,0 3178 81,2 71 1,8 

GENEL 
Erkek  

20314 43,8 22952 49,5 3144 6,8 
Kadın 

14508 37,1 21616 55,2 3016 7,7 
N = 8555 

Tablo 4’te de araştırmada kullanılan suç 
türlerinin cinsiyete göre dağılımları 
gösterilmiştir. Tablodaki bulgulara göre 
hiçbir suç türüne erkek ve kadınlar eşit 
oranda karışmamıştır. Kadınlar sadece 
fuhuş suçuna erkeklere oranla daha fazla 
miktarda karışmışlardır (Kadınlar %87,1, 

Erkekler %12,9). Diğer tüm suç türlerinde, 
erkeklerin ağırlıklı olarak bu suçlara 
karıştıkları tablodan okunabilmektedir. Bu 
suç türleri için erkeklerin en yoğun olduğu 
suç türü cinsel saldırı (%98,6) iken en az 
yoğun oldukları suç türü terördür (%88,7).  

 

Yukarıda, Tablo 3’te erkek ve kadın 
katılımcıların parmak izi tiplerinin oransal 
dağılımının farklı olduğu gösterilmişti. 
Tablo 4’teki bulgular ise erkek ve 
kadınların bu araştırmada kullanılan 
suçlara karışma oranlarının çok belirgin 
şekilde farklı olduğunu göstermektedir. Bu 
nedenle suç türü ve parmak izi tipi ilişkisi 
incelenirken her bir suç türü için erkek ve 
kadın oranları ayrı ayrı kullanılacaktır. 
Kadınlar arasında sadece terör suçuna 
karışanların istatistiki analizler için yeterli 

sayıda olmaları nedeniyle diğer kadınlarla 
karşılaştırılması yapılmıştır. Kalan suç 
türlerinde fuhuş suçu hariç diğer suçlara 
karışan kadınların sayısı 5 ile 36 arasında 
değişmektedir. Karşılaştırmalar için bu 
sayılar az olduğundan bu suçlar için bir 
karşılaştırma yapılmamıştır. Fuhuş suçuna 
karışanlar da neredeyse suça karışan 
kadınların tamamını oluşturduğundan bu 
suç için de bir karşılaştırma yapılmamıştır. 
Erkekler de ise bütün suç türleri için 
karşılaştırma yapılmıştır.  
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Tablo 4: Suç Türlerine göre Cinsiyet Dağılımları 

Suç Türü Cinsiyet n % 

Livata 
Erkek  339 98,3 

Kadın 6 1,7 

Fuhuş 
Erkek  536 12,9 

Kadın 3613 87,1 

Gasp 
Erkek  672 94,9 

Kadın 36 5,1 

Cinsel saldırı 
Erkek  645 98,6 

Kadın 9 1,4 

Çocuğa Cinsel saldırı 
Erkek  102 95,3 

Kadın 5 4,7 

Organize 
Erkek  606 96,2 

Kadın 24 3,8 

Terör 
Erkek  1741 88,7 

Kadın 221 11,3 

GENEL 
Erkek  

4641 54,2 
Kadın 

3914 45,8 
N = 8555 

 

Tablo 5’de fuhuş suçuna karışan erkeklerle 
diğer suçlara karışmış erkeklerin genelinin 
parmak izi tiplerinin karşılaştırması 
gösterilmiştir. Elde edilen bulgular bu suç 
türüne karışan erkeklerin parmak izi 
tiplerinin 10 parmakta da daha az oranda 
Wirbel ve Ark-ve-diğer ve daha yüksek 
oranda Ulnar olduğunu göstermiştir. 

Ancak bu farklılık sadece 10 parmağın 
ikisinde (başparmak ve sağ yüzük 
parmağı) istatistikî olarak anlamlıdır. Sağ 
başparmakta fuhuş suçuna karışan 
erkeklerin parmak izi dağılım oranları 
Wirbel, Ulnar ve Ark-ve-diğer için 
sırasıyla %57,8, %41,6 ve %0,2 iken 
erkeklerin geneli için bu dağılım sırasıyla 
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%64,3, %34,7 ve %2,4’tür. Ki-Kare testi 
bu dağılım farklılığının istatistikî olarak 
anlamlı olduğunu göstermiştir. Benzer 
olarak, sağ yüzük parmağı parmak izi tipi 
dağılım oranları Wirbel, Ulnar ve Ark-ve-
diğer için sırasıyla %61,2, %37,9 ve %0,9 
iken diğer erkeklerin geneli için bu dağılım 
sırasıyla %64,2, %34,3 ve %2,3’tür. Ki-

Kare testi bu dağılım farklılığının da 
istatistikî olarak anlamlı olduğunu 
göstermiştir. Bu bulgulara göre özetle, 
fuhuş suçuna karışan erkeklerin parmak izi 
tipleri dağılımları 10 parmak için de diğer 
erkeklerden farklıdır, ancak bu farklılık 
sadece iki parmak için istatistikî olarak 
anlamlıdır.   

 

Tablo 5: Fuhuş Suçu ve Parmak İzi Tipi İlişkisi Analizi 

Suç Türü 

Parmak İzi Tipi 

Chi2 Wirbel Ulnar Ark-Tak-Radyal 

n % 
Erkek 

% n % 
Erkek 

% n % 
Erkek 

% 
Sağ Baş 310 57,8 64,3 223 41,6 34,7 3 0,6 2,4 18,6** 

Sol Baş 263 49,1 50,3 261 48,7 47,6 12 2,2 3,9 4,0 

Sağ İşaret 265 49,4 50,3 145 27,1 24,8 126 23,5 20,6 2,2 

Sol İşaret 245 45,7 47,0 177 33,0 31,3 114 21,3 21,7 0,7 

Sağ Orta 154 28,7 31,2 353 65,9 62,7 29 5,4 6,2 2,4 

Sol Orta 165 30,8 31,9 333 62,1 60,8 38 7,1 7,3 0,4 

Sağ Yüzük 328 61,2 64,2 203 37,9 34,3 5 0,9 2,3 7,1* 

Sol Yüzük 275 51,3 53,3 251 46,8 44,8 10 1,9 1,9 0,9 

Sağ Serçe 139 25,9 28,9 394 73,5 70,4 3 0,6 0,8 2,8 

Sol Serçe 89 16,6 19,1 444 82,8 80,0 3 0,6 0,9 3,0 

N=536 

*. Gruplara ait yüzde oranları arasındaki fark 0,05 düzeyinde anlamlı.  
**. Gruplara ait yüzde oranları arasındaki fark 0,01 düzeyinde anlamlı.  
 
Tablo 6’da livata suçuna karışan erkeklerin 
parmak izi tipleri dağılımlarının diğer 
erkeklerin dağılımları ile karşılaştırması 
gösterilmiştir. Bulgular bu suça karışan 

erkeklerin parmak izleri tipleri 
dağılımlarının diğer erkeklerden farklı 
olduğunu gösterse de bu farklılıkların 
belirgin bir yönü yoktur. Örneğin 
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başparmakta ve sağ serçe parmakta bu 
suça karışanların Wirbel tipi oranı 
diğerlerinin Wirbel tipi oranından daha 
fazlayken diğer parmaklarda tersine, bu 
suça karışanların Wirbel tipi oranları diğer 
erkeklerin Wirbel tipi oranından daha 
azdır. Ulnar ve Ark-ve-diğer tipleri için de 
parmaklara göre bu tarz değişimler 

bulunmaktadır. Ayrıca, livata suçuna 
karışan erkeklerin parmak izi tipi 
dağılımları diğer erkeklerinkinden sadece 
sağ orta ve sağ serçe parmaklarında 
istatistikî olarak anlamlı derecede farklılık 
göstermiştir.    
 

 

Tablo 6: Livata Suçu ve Parmak İzi Tipi İlişkisi Analizi 

Suç Türü 

Parmak İzi Tipi 

Chi2 Wirbel Ulnar Ark-Tak-Radyal 

n % 
Erkek 

% n % 
Erkek 

% n % 
Erkek 

% 
Sağ Baş 230 68,0 63,2 102 30,5 35,9 5 1,4 1,0 4,8 

Sol Baş 164 48,5 50,3 164 48,5 47,7 10 3,0 2,0 1,8 

Sağ İşaret 152 45,0 50,7 96 28,4 24,8 90 26,6 24,6 4,5 

Sol İşaret 150 44,4 47,1 117 34,6 31,2 71 21,0 21,7 1,9 

Sağ Orta 95 28,1 31,1 213 63,0 63,1 30 8,9 5,8 6,5* 

Sol Orta 90 26,6 32,2 224 66,3 60,5 24 7,1 7,3 5,1 

Sağ Yüzük 206 60,9 64,1 127 37,6 34,4 5 1,5 1,5 1,5 

Sol Yüzük 178 52,7 53,1 151 44,7 45,0 9 2,7 1,8 1,4 

Sağ Serçe 99 29,3 28,5 238 70,4 70,8 1 0,3 0,8 1,2 

Sol Serçe 46 13,6 19,2 289 85,5 79,9 3 0,9 0,9 6,8* 

N=339 
*. Gruplara ait yüzde oranları arasındaki fark 0,05 düzeyinde anlamlı.  
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Tablo 7: Gasp Suçu ve Parmak İzi Tipi İlişkisi Analizi 

Suç Türü 

Parmak İzi Tipi 

Chi2 Wirbel Ulnar Ark-Tak-Radyal 

n % 
Erkek 

% n % 
Erkek 

% n % 
Erkek 

% 
Sağ Baş 442 62,8 63,7 243 36,2 35,4 7 1,0 1,0 0,2 

Sol Baş 325 48,4 50,5 331 49,3 47,5 16 2,4 2,1 1,3 

Sağ İşaret 333 49,4 50,4 163 24,3 25,2 176 26,2 24,5 1,1 

Sol İşaret 293 43,6 47,5 231 34,4 31,0 148 22,0 21,5 4,7 

Sağ Orta 187 27,8 31,4 445 66,2 62,6 40 6,0 6,0 4,1 

Sol Orta 197 29,3 32,2 421 62,6 60,7 54 8,0 7,1 3,0 

Sağ Yüzük 430 64,0 63,8 233 34,7 34,7 9 1,3 1,5 0,1 

Sol Yüzük 362 53,9 52,9 295 43,9 45,2 15 2,2 1,8 1,1 

Sağ Serçe 202 30,1 28,3 462 68,8 71,1 8 1,2 0,7 3,6 

Sol Serçe 123 18,3 18,9 540 80,4 80,3 9 1,3 0,8 2,6 

N=672 
 

 

 
Tablo 7’de gasp suçuna karışan erkeklerle 
diğer suçlara karışmış erkeklerin genelinin 
parmak izi tiplerinin karşılaştırması 
gösterilmiştir. Bu suça karışanların parmak 
izi tiplerinin oransal dağılımında 
farklılıklar bulunsa da bu farklılıkların 
istatistikî olarak anlamlı olmadığı 
bulunmuştur. Bir diğer deyişle, bir kişinin 
taşınır malını zorla ve tehditle almak 
anlamına gelen gasp suçuna karışan 
erkeklerin parmak izi tipi dağılımlarının 
diğer suçlara karışan erkeklerin parmak izi 

tipi dağılımlarıyla benzer olduğu tespit 
edilmiştir.  
Cinsel saldırı suçu TCK’ya göre cinsel 
davranışlarla bir kimsenin vücut 
dokunulmazlığını ihlal etmek anlamına 
gelmektedir. Tablo 8’de de bu suça karışan 
erkeklerin parmak izi tipi dağılımlarının 
diğer erkeklerin dağılımlarıyla 
karşılaştırması gösterilmiştir. Dağılımlar 
arasında farklılıklar bulunsa da bu 
farklılıkların belirgin bir eğilimi yoktur. 
Örneğin bütün parmaklarda Wirbel 
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oranları erkeklerin genelinin Wirbel 
oranından daha fazla veya daha az 
değildir. Diğer parmak izi tipleri içinde 
böyle bir eğilim gözlenmemiştir. Ayrıca, 
10 parmak içerisinde sadece sağ 
başparmak izinin tip dağılımları anlamlı 

derecede farklıdır. Özetle, bir parmak 
hariç, cinsel saldırı suçuna karışan 
erkelerin parmak izi tipleri dağılımları 
diğer suçlara karışan erkeklerin 
dağılımlarıyla benzerlik göstermektedir.   

 

Tablo 8: Cinsel Saldırı Suçu ve Parmak İzi Tipi İlişkisi Analizi 

Suç Türü 

Parmak İzi Tipi 

Chi2 Wirbel Ulnar Ark-Tak-Radyal 

n % 
Erkek 

% n % 
Erkek 

% n % 
Erkek 

% 
Sağ Baş 397 61,6 63,9 246 38,1 35,0 2 0,3 1,1 6,0* 

Sol Baş 307 47,6 50,6 323 50,1 47,4 15 2,3 2,1 2,3 

Sağ İşaret 337 52,2 49,9 146 22,6 25,4 162 25,1 24,7 2,7 

Sol İşaret 310 48,1 46,7 187 29,0 31,9 148 22,9 21,4 2,7 

Sağ Orta 187 29,0 31,2 418 64,8 62,8 40 6,2 6,0 1,5 

Sol Orta 195 30,2 32,0 404 62,6 60,7 46 7,1 7,3 1,1 

Sağ Yüzük 404 62,6 64,0 230 35,7 34,5 11 1,7 1,5 0,6 

Sol Yüzük 338 52,4 53,2 290 45,0 45,0 17 2,6 1,8 2,6 

Sağ Serçe 177 27,4 28,7 462 71,6 70,6 6 0,9 0,7 0,9 

Sol Serçe 109 16,9 19,1 530 82,2 80,0 6 0,9 0,9 2,0 

N=645 
*. Gruplara ait yüzde oranları arasındaki fark 0,05 düzeyinde anlamlı.  
 

Tablo 9’da çocuğa karşı cinsel saldırı 
suçuna karışan erkeklerle diğer suçlara 
karışan erkeklerin parmak izi tipleri 
dağılımının karşılaştırması gösterilmiştir. 
Tablodaki bulgulardan bu suça karışanların 
dağılımlarının diğerlerininkinden belirgin 
şekilde ve belirgin bir temayül göstererek 

farklılaştığı görülmektedir. Bu suç türüne 
karışanların 10 parmaklarında da Wirbel 
oranı diğerlerininkinden daha azdır. 
Tersine, bu suç türüne karışanların 10 
parmaklarında da Ark-ve-diğer olma 
oranları daha fazladır. Üç parmak hariç, bu 
suç türüne karışanların Ulnar olma oranları 
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da daha yüksektir.  Bu farklılıkların 10 
parmağın sekizinde istatistiki olarak 
anlamlı olduğu görülmüştür. Bu bulgulara 
göre özetle, çocuklara karşı cinsel saldırı 
suçlarına karışan erkeklerin daha düşük 

oranda Wirbel izlere ve daha yükse oranda 
Ulnar ve Ark-ve-diğer izlere sahip 
oldukları ve bu özellikleriyle diğer suçlara 
karışan erkeklerden anlamlı şekilde 
ayrıldıkları söylenebilir.   

 

 

Tablo 9: Çocuğa Cinsel Saldırı Suçu ve Parmak İzi Tipi İlişkisi Analizi 

Suç Türü 

Parmak İzi Tipi 

Chi2 Wirbel Ulnar Ark-Tak-Radyal 

n % 
Erkek 

% n % 
Erkek 

% n % 
Erkek 

% 
Sağ Baş 49 48,0 63,9 49 48,0 35,2 4 3,9 0,9 19,1** 

Sol Baş 45 44,1 50,3 52 51,0 47,7 5 4,9 2,0 5,8* 

Sağ İşaret 38 37,3 50,5 33 30,4 24,9 33 32,4 24,9 7,1* 

Sol İşaret 42 41,2 47,0 33 32,4 31,5 27 26,5 21,5 1,9 

Sağ Orta 24 23,5 31,1 62 60,8 63,1 16 15,7 5,8 19,2** 

Sol Orta 26 25,5 31,9 60 58,8 61,0 16 15,7 7,2 11,6** 

Sağ Yüzük 38 37,3 64,4 60 58,8 34,1 4 3,9 1,4 34,6** 

Sol Yüzük 39 38,2 53,4 59 57,8 44,7 4 3,9 1,9 10,5** 

Sağ Serçe 25 24,5 28,6 75 73,5 70,7 2 2,0 0,7 3,0 

Sol Serçe 18 17,6 18,9 79 77,5 80,3 5 4,9 0,8 21,6** 

N=102 
*. Gruplara ait yüzde oranları arasındaki fark 0,05 düzeyinde anlamlı.  
**. Gruplara ait yüzde oranları arasındaki fark 0,01 düzeyinde anlamlı.  
 

 

Tablo 10’da ise organize suçlara karışan 
erkeklerin diğer suçlara karışan erkeklerle 
karşılaştırması sunulmuştur. Çocuğa karşı 
cinsel suçlara karışan erkeklerin tersine, 

organize suçlara karışan erkeklerde 10 
parmağın onunda da diğer erkeklere göre 
Wirbel parmak izi oranları daha yüksek ve 
Ulnar parmak izi oranları daha düşüktür. 
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Ark-ve-diğer tipi izlerde belirgin bir eğilim 
görülmemektedir. Bu suç türüne karışan 
erkeklerin bu farklı dağılımlarının 10 
parmağın sekizinde istatistikî olarak 

anlamlı olduğu bulunmuştur. Özetle, bu 
suç türüne karışan erkeklerin de belirgin 
olarak diğer suç türlerine karışan 
erkeklerden ayrıştığı görülmektedir.

 

 

Tablo 10: Organize Suçlar ve Parmak İzi Tipi İlişkisi Analizi 

Suç Türü 

Parmak İzi Tipi 

Chi2 Wirbel Ulnar Ark-Tak-Radyal 

n % 
Erkek 

% n % 
Erkek 

% n % 
Erkek 

% 
Sağ Baş 385 63,53 63,5 213 35,1 35,5 8 1,3 0,9 1,2 

Sol Baş 321 53,0 49,7 279 46,0 48,0 6 1,0 2,3 6,3* 

Sağ İşaret 306 50,5 50,2 150 24,8 25,1 150 24,8 24,7 0,1 

Sol İşaret 311 51,3 46,2 160 26,4 32,3 135 22,3 21,5 10,1** 

Sağ Orta 229 37,8 29,9 338 55,8 64,2 39 6,4 5,9 19,6** 

Sol Orta 235 38,8 30,7 320 52,8 62,2 51 8,4 7,1 23,0** 

Sağ Yüzük 397 65,5 63,6 192 31,7 35,1 17 2,8 1,3 12,9** 

Sol Yüzük 340 56,1 52,6 251 41,4 45,6 15 2,5 1,8 5,8* 

Sağ Serçe 199 32,8 27,9 403 66,5 71,4 4 0,7 1,3 9,3** 

Sol Serçe 148 24,4 18,0 452 74,6 81,1 6 1,0 0,9 17,1** 

N=606 
*. Gruplara ait yüzde oranları arasındaki fark 0,05 düzeyinde anlamlı.  
**. Gruplara ait yüzde oranları arasındaki fark 0,01 düzeyinde anlamlı.  
 

Tablo 11: Terör Suçu ve Parmak İzi Tipi İlişkisi Analizi (Erkek) 

Suç Türü 

Parmak İzi Tipi 

Chi2 Wirbel Ulnar Ark-Tak-Radyal 

n % 
Erkek 

% n % 
Erkek 

% n % 
Erkek 

% 
Sağ Baş 1155 66,3 61,8 569 32,7 37,2 17 1,0 1,0 15,4** 
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Sol Baş 102 51,8 49,2 805 46,2 48,6 34 2,0 2,2 4,9 

Sağ İşaret 900 51,7 49,4 431 24,8 25,2 410 23,5 25,4 4,3 

Sol İşaret 825 47,4 46,6 556 31,9 31,2 360 20,7 22,2 2,4 

Sağ Orta 558 32,1 30,2 1098 63,1 63,1 85 4,9 6,7 10,6** 

Sol Orta 567 32,6 31,3 1066 61,2 60,8 108 6,2 7,9 7,3* 

Sağ Yüzük 1159 66,6 62,2 564 32,4 36,0 18 1,0 1,8 17,3** 

Sol Yüzük 931 53,5 52,8 792 45,5 44,7 18 1,0 2,4 13,9** 

Sağ Serçe 483 27,7 29,0 1248 71,7 70,2 10 0,6 0,8 2,6 

Sol Serçe 341 19,6 18,4 1391 79,9 80,5 9 0,5 1,1 6,8* 

N=1741 
*. Gruplara ait yüzde oranları arasındaki fark 0,05 düzeyinde anlamlı.  
**. Gruplara ait yüzde oranları arasındaki fark 0,01 düzeyinde anlamlı.  
 

Tablo 11’de ise terör suçuna karışan 
erkeklerin parmak izi tipleri dağılımlarının 
karşılaştırması gösterilmiştir. Bu 
erkeklerin diğer erkeklere göre daha fazla 
oranda Wirbel ve daha az oranda Ark-ve-
diğer izlere sahip oldukları tablodan 
okunabilmektedir. Ulnar tipi izlerde ise 
belirgin bir eğilim görülmemektedir. Bu 
farklılıkların 10 parmağın altısında 
istatistikî olarak anlamlı olduğu 
bulunmuştur. Özetle, terör suçuna karışan 
erkeklerin dikkat çekici bir şekilde diğer 
suçlara karışan erkeklerden ayrıldığı 
söylenebilir.  
Son olarak, Tablo 12’de terör suçuna 
karışmış kadınların diğer suçlara karışmış 

kadınlarla parmak izi tipleri karşılaştırması 
sunulmuştur. İstatistiki test yapmak için 
yeter sayıda kadına sahip olan tek suç türü 
bu olduğundan kadınlarda sadece bu suç 
türü için bir karşılaştırma yapılabilmiştir.  
Bulgular göre bu suç türüne karışan 
kadınların parmak izi tipleri dağılımları 
diğer kadınlara göre oransal farklılıklar 
göstermektedir, ancak bu farklılıkların 
belirgin bir eğilimi yoktur ve 10 parmağın 
sadece birinde bu farklılıklar istatistikî 
olarak anlamlıdır. Özetle, terör suçuna 
karışan kadınların parmak izi tipleri 
dağılımı diğer suçlara karışan kadınların 
dağılımlarıyla belirgin bir farklılık 
göstermemektedir.  
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Tablo 12: Terör Suçu ve Parmak İzi Tipi İlişkisi Analizi (Kadın) 

Suç Türü 

Parmak İzi Tipi 

Chi2 Wirbel Ulnar Ark-Tak-Radyal 

n % 
Erkek 

% n % 
Erkek 

% n % 
Erkek 

% 
Sağ Baş 115 52,0 51,6 102 46,2 46,0 4 1,8 2,4 0,3 

Sol Baş 98 44,3 47,7 113 51,1 48,5 10 4,5 3,8 1,1 

Sağ İşaret 95 43,0 43,4 76 34,4 36,1 50 22,6 20,5 0,7 

Sol İşaret 99 44,8 43,9 59 26,7 32,0 63 28,5 24,1 3,8 

Sağ Orta 43 19,5 20,5 160 72,4 73,5 18 8,1 6,0 1,8 

Sol Orta 63 28,5 27,6 134 60,6 61,3 24 10,9 11,1 0,1 

Sağ Yüzük 110 49,8 52,6 105 47,5 45,1 6 2,7 2,3 0,8 

Sol Yüzük 89 40,3 48,4 123 55,7 48,3 9 4,1 3,4 5,8* 

Sağ Serçe 40 18,1 18,8 178 80,5 80,1 3 1,4 1,1 0,2 

Sol Serçe 40 18,1 16,9 177 80,1 81,3 4 1,8 1,8 0,2 

N=221 
*. Gruplara ait yüzde oranları arasındaki fark 0,05 düzeyinde anlamlı. 

 

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

İnsanların parmaklarının uçlarında bireye 
özgü izlerin olduğu binlerce yıldır 
bilinmekte ve bu izler güvenlik amacıyla 
uzun zamandır kullanılmaktadır. Son 
yıllarda yaşanan gelişmeler parmak izleri 
ile cinsiyetin, irsiyetin, hastalıkların, kan 
gruplarının ve hatta karakterin de ilişkili 
olduğuna işaret etmektedir. Bununla 
beraber parmak izi tipleri ile suç türü 
arasındaki ilişki incelenmemiştir. Bu 

araştırma bu ihtiyaca cevap vermek 
amacıyla farklı suçlara karışan şüphelilerin 
parmak izi tiplerini incelemiş ve parmak 
izi tipleri ile suç türü arasında bir ilişki 
olup olmadığını araştırmıştır. 
Bulgular, parmak izi tiplerinin genel olarak 
%52,1 Ulnar, %40,7 Wirbel ve %7,2 Ark-
ve-diğer şeklinde dağıldığını göstermiştir. 
Bu dağılım sırası alanda yapılmış yerli ve 
yabancı çalışmalarla uyumludur (Bilici 
vd., 1999; Bharadwaja vd., 2004; Gutierez 
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vd., 2012; Polat vd., 1997; Prakash, 2012; 
Raloti vd., 2013). Bulgular ayrıca erkek ve 
kadın parmak izi tipleri dağılımlarının 
birbirlerinden belirgin şekilde farklı 
olduğunu göstermiştir ki bu da yine 
alandaki bulgularla uyumludur (Gungadin, 
2007; Raloti vd., 2013; Rastogi ve Pillai, 
2011). 
Araştırmanın parmak izi tipi ve suç türü 
ilişkisini gösteren bulgularına göre; çocuğa 
karşı cinsel saldırı suçuna ve organize 
suçlara karışan erkekler 10 parmağın 
sekizinde, terör suçuna karışan erkekler 10 
parmağın altısında, fuhuş suçuna ve livata 
suçuna karışan erkekler 10 parmağın 
ikisinde ve cinsel saldırı suçuna karışan 
erkekler ile terör suçuna karışan kadınlar 
ise 10 parmağın birinde diğer suçlara 
karışmış olanlardan anlamlı düzeyde farklı 
oranlarda parmak izi tiplerine sahiptirler. 
Bulgulara göre en belirgin farklılık çocuğa 
karşı cinsel saldırı suçuna ve organize 
suçlara karışan erkeklerde görülmüştür.  

Alanda parmak izi tipi ve suç türü ilişkisini 
inceleyen araştırmalar olmadığından bu 
bulguları karşılaştırma imkânı 
bulunamamıştır. Ancak pek çok çalışma 
parmak izi tipleri ile farklı hastalıklar 
arasında, cinsel sapkınlık arasında ve kan 
grupları arasında anlamlı ilişkiler tespit 
etmişlerdir (Bilici vd., 1999; Çakmak vd., 
2001; Desai vd., 2013; Naji vd., 2010; 
Polat vd., 1997; Polat ve Caner, 2000; 
Polat ve Ridolfi, 1999; Prakash vd., 2012; 
Rastogi ve Pillai 2011). Bu ilişkiler ise 
parmak izlerinin genlere bağlı olarak 
şekillenmesi ve aynı genlerin bireyleri de 
farklılaştırabilmesi ile açıklanmıştır. 

Ayrıca, suçluluğu, bireylerin fiziki 
görünümleri, kromozom yapıları ve vücut 
hormon-sıvıları ile açıklamaya çalışan 
biyolojik suç teorileri de vücut sıvı ve 
hormonlarının insan davranışı üzerinde 
etkili olabileceğini ve sıvı ve hormonların 
vücutta hangi oranda salgılanacağının 
nesilden nesle kalıtım yoluyla 
aktarılabileceğini ileri sürmektedir (Dolu, 
2012). Einstadler ve Henry (1995) de diğer 
suç türleriyle karşılaştırıldığında biyolojik 
teorilerin cinsel içerikli suçları ve şiddet 
içerikli suçları daha iyi açıkladığını rapor 
etmektedirler.  
Tüm bu veriler değerlendirildiğinde; 
parmak izi tiplerinin kan grupları, 
hastalıklar ve cinsel sapkınlıkla ilişkili 
olduğu gibi bireylerin farklı suçlara 
karışmasını etkileyen faktörlerle de ilişkili 
olabileceği söylenebilir. Parmak izlerini 
şekillendiren genler bireyden bireye farklı 
izlere neden olduğu gibi bireyden bireye 
farklı vücut sıvı ve hormonlarının 
salgılanmasına da neden oluyor olabilir. 
Bu farklılık da bireylerin farklı suçlara 
karışmasına neden oluyor olabilir. Bu 
sadece bir varsayımdır. Bu varsayımın 
doğrulanması için alanda parmak izleri ile 
suç arasındaki ilişkiyi inceleyen çok daha 
fazla sayıda araştırma yapılması 
gerekmektedir. Bu ilişkiyi inceleyen 
araştırmalar, parmak izleri tipleri yanında 
bu tiplerin alt kategorileri açısından da 
incelemelerini derinleştirebilirler. Ayrıca, 
dermatoglifik alanının diğer 
karakteristikleri açısından da bu ilişki 
incelenmelidir.  
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Bu araştırma parmak izi tipleri ile suç 
türleri arasındaki ilişki üzerine önemli 
bulgular elde etmiştir. Ancak bu bulgular 
yorumlanırken araştırmanın kısıtları da 
dikkate alınmalıdır. Araştırmanın bir kısıtı, 
incelenen parmak izlerinin sadece bir şehre 
ait olmasıdır. İkincisi, bu izler suçlara 
karışmış şüphelilerin izleridir, ancak bu 
şüphelilerin suçları mahkeme kararıyla 
henüz kesinleşmemiştir. Üçüncüsü, 
parmak izleri alınanlar yakalanmış 
şüphelilerdir, suç işleyip de 
yakalanamamış suçluların parmak izleri 
araştırma kapsamı dışındadır. Son olarak, 
suçlara karışanların parmak izleri bir 
kontrol grubu yerine kendi aralarında 
karşılaştırılmıştır. Okuyucular araştırmanın 
bulgularını bu kısıtları dikkate alarak 
değerlendirmelidirler. Ayrıca, gelecekte bu 
alanda yapılacak araştırmalar bu 
kısıtlardan arındırılmalıdırlar.   
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PETROL FİYATLARI İLE BIST 100 ENDEKSİ KAPANIŞ FİYATLARI 

ARASINDAKİ İLİŞKİ 
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Özet: Hisse senedi fiyatlarını etkileyen enflasyon, faiz oranı, döviz kuru, sanayi üretim endeksi, 
cari işlemler dengesi, altın fiyatları gibi pek çok makroekonomik faktör bulunmaktadır. Bu 
faktörlerden biri de petrol fiyatlarıdır. Petrol fiyatları bir yandan ülkemizin ekonomisini, reel 
piyasalarını etkilerken, öte yandan finansal piyasalarını ve bu piyasalarda işlem gören yatırım 
araçlarını da etkilemektedir. Dolayısıyla finansal piyasalarda işlem gören başlıca yatırım aracı 
olarak hisse senetleri petrol fiyatlarına duyarlı hale gelmektedir.  Bu bağlamda ülkemizde petrol 
fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkinin incelenmesi, bu değişkenler arasındaki 
ilişkinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Bu çalışmada petrol fiyatları ile BIST 100 
endeksi kapanış fiyatları arasındaki ilişki Ocak 2003 – Şubat 2014 dönemi için günlük veri 
kullanılarak incelenmiştir. Söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin araştırılması amacı ile 
yöntem olarak Granger eş bütünleşme ve Granger nedensellik testi uygulanmıştır. Granger eş 
bütünleşme testi, petrol fiyatları ile BIST 100 endeksi kapanış fiyatları arasında uzun dönemli bir 
ilişki olduğunu göstermektedir. Granger nedensellik testi, BIST 100 endeksi kapanış fiyatlarından, 
petrol fiyatlarına doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi ortaya çıkarmıştır. 

 
 

Anahtar Kelimeler: Petrol Fiyatları, BIST 100 Endeksi, Eşbütünleşme, Nedensellik 
 

 
RELATIONSHIP BETWEEN OIL PRICES AND BIST 100 INDEX 

CLOSING PRICES 
 

 
Abstract: There are many macroeconomic factors which affect stock prices such as inflation, 
interest rates, exchange rate, industrial production index, current account balance, gold prices  One 
of these factors is oil prices. Oil prices on the one hand affect our country’s economy and real 
markets, on the other hand affect our country’s financial markets and trading financial instruments 
in these markets. Accordingly, as a main financial instrument, stock is sensitive to oil price. In this 
contex, examination of relationship between oil prices and stock prices in our country helps that 
this relationship is understood much beter. In this paper, the relationship between oil prices and 
BIST 100 index closing prices is examined by using daily data for January 2003 – February 2014 
time period. As a method Granger cointegration test and Granger causality test are employed to 
determine the relationship between aforementioned variables. Granger cointegration test shows 
that long run relationship exists between oil prices and BIST 100 index closing prices. Granger 
causality test finds out uni-directional causality relationship from BIST 100 index closing prices to 
oil prices. 
 
 



 
Keywords: Oil Prices, BIST 100 Index, Cointegration, Causality 
 
 

 
 
1. GİRİŞ 
 
İktisat teorisi, hisse senedi fiyatlarının, 
işletmelerin gelecekteki performansı 
hakkındaki beklentileri yansıtması 
gerektiğini ve işletme kârlarının genellikle 
ekonomik faaliyetlerin düzeyini 
yansıttığını ileri sürmektedir. Eğer hisse 
senedi fiyatları temel esasları doğru bir 
şekilde yansıtıyorsa, o zaman hisse 
senetlerinin, gelecekteki ekonomik 
faaliyetin öncü bir göstergesi olarak 
kullanılması gerekmektedir. Bu yüzden, 
makroekonomik faktörler ile hisse senedi 
fiyatları arasındaki nedensel ilişkiler ve 
dinamik etkileşimler, ulusun 
makroekonomik politikasının 
oluşturulmasında önemlidir (Maysami vd., 
2004:48). 
 
Hisse senedi getirilerini etkileyen 
ekonomik değişkenlerin tanımlanmasında 
indirgenmiş nakit akımları modeli 
kullanılmaktadır (Bodurtha vd., 1989:23). 
Hisse senedinin değerinin hesaplanmasında 
kullanılan bu modelde, hisse senedinin 
değeri, gelecekte beklenen kâr paylarına ve 
iskonto oranına bağlıdır. Gelecekte 
beklenen kâr paylarını ve iskonto oranını 
etkileyen herhangi bir makroekonomik 
faktör, hisse senedi fiyatları üzerinde de 
güçlü bir etkiye sahip olmaktadır (Humpe 
ve Macmillian, 2007:5). Başka bir ifade ile 
makroekonomik faktörler, gelecekte 
beklenen kâr paylarını ve iskonto oranını 
etkilemek suretiyle hisse senedi getirilerini 

etkileyebilmektedir (Bodurtha vd., 
1989:23).  
 
İndirgenmiş nakit akımları modeli 
kullanılarak hisse senedi değerinin 
belirlendiği düşünülürse, petrol fiyatlarının 
yükselmesi, firmaların kullandıkları 
girdilerin maliyetini artırmak suretiyle 
üretim maliyetlerini de artıracak ve buna 
bağlı olarak nakit akımları da azalacaktır. 
Bunun yanı sıra, petrol fiyatlarının 
yükselmesi enflasyonun dolayısıyla nakit 
akımlarında kullanılacak iskonto oranının 
da artmasına neden olacak ve sonuç olarak 
petrolü ve petrol ürünlerini girdi olarak 
kullanan şirketlerin hisse senedi fiyatları 
olumsuz etkilenebilecektir. Buna karşılık, 
petrol fiyatlarının yükselmesi petrol 
üreticisi konumunda olan şirketler için 
olumlu bir durum yaratabilmektedir 
(Soytaş ve Oran, 2008:218). 
 
Petrol fiyatları, dünya ve ülke 
ekonomilerini etkileyen en önemli 
faktörlerden birisidir. Petrol fiyatlarının 
ülke ekonomisini etkileme derecesi, petrol 
ihraç eden ve petrol ithal eden ülkeler 
açısından farklılık göstermektedir. Petrol 
ihraç eden ülkeler için petrol en önemli 
gelir kaynaklarından birisidir ve bu 
nedenle petrol fiyatlarının yükselmesi bu 
ülkeler için gelir yaratarak ekonomilerini 
pozitif yönde, düşmesi ise gelir kaybı 
yaratacağından ülke ekonomisini negatif 
yönde etkileyecektir. Petrol fiyatlarının 
yükselmesi, petrol ithal eden ülkelerin 



 
milli gelirlerini azaltmakta, düşmesi ise 
milli gelirlerini artırmaktadır. 
 
Petrol fiyatları ülke ekonomileri kadar, 
ülkelerin finansal piyasalarını ve bu 
piyasalarda oluşan hisse senedi fiyatlarını 
da büyük ölçüde etkileyen ekonomik 
faktörlerden biridir. Gelişmekte olan bir 
ülke olan Türkiye, petrol ithal eden ve 
petrol fiyatlarındaki değişikliklere duyarlı 
olan finansal piyasalara sahiptir. Bu 
bağlamda, petrol fiyatlarının ülkemizdeki 
hisse senedi fiyatlarını nasıl etkilediğinin 
incelenmesi, yatırımcılar, politika yapıcılar 
ve diğer piyasa aktörleri açısından yol 
gösterici olacaktır.  
 
Bu çalışmada petrol fiyatları ile BIST 100 
endeksi kapanış fiyatları arasındaki 
ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu 
bağlamda konu ile ilgili literatür taraması 
yapılmış, ardından veri ve yöntem üzerinde 
durularak kullanılan veriler ve yöntemler 
ile uygulama sonuçları belirtilmiş ve sonuç 
bölümü ile çalışma sonlandırılmıştır. 
  
 
 
2. LİTERATÜR TARAMASI 
 
Literatürde hisse senedi endeksleri ile 
makroekonomik faktörler arasında hem 
ulusal hem de uluslararası alanda pek çok 
çalışma yapılmıştır. Söz konusu 
makroekonomik faktörler arasında petrol 
fiyatları da büyük yer tutmaktadır. 
Özellikle son yıllarda, uluslararası alanda 
petrol fiyatlarının, petrol şoklarının ve 
petrol fiyatlarının yarattığı risklerin hisse 
senedi endeksleri üzerinde yarattığı etkileri 
inceleyen çalışmalar artış göstermiştir. Bu 

bağlamda hem ulusal hem de uluslararası 
alanda petrol fiyatları ile hisse senedi 
endeksleri arasındaki ilişkiyi inceleyen 
çalışmalara kısaca değinilecektir. 
 
Sadorsky (1999) tarafından 1947 – 1996 
dönemi için VAR yöntemi kullanılarak 
yapılan çalışmada, petrol fiyatlarının ve 
petrol fiyat volatilitelerinin reel hisse 
senedi getirilerini önemli ölçüde etkilediği 
tespit edilmiştir. 
 
Sadorsky (2001) tarafından, Nisan 1983 – 
Nisan 1999 dönemi için Kanada’da yapılan 
çalışmada çok faktörlü piyasa modeli 
kullanılmış ve döviz kurunun, petrol 
fiyatlarının ve faiz oranlarının, petrol ve 
gaz sektöründeki hisse senedi getirilerini 
önemli ölçüde etkilediğine dair bulgular 
elde edilmiştir. Bununla birlikte, özellikle 
petrol fiyatlarındaki yükselişin, petrol ve 
gaz sektöründeki hisse senedi getirilerini 
artırdığı, döviz kurlarındaki artışın ise 
petrol ve gaz sektöründeki hisse senedi 
getirilerini azalttığı ortaya konmuştur. 
 
Petrol fiyat riskleri ile gelişmekte olan 
ülkelerin hisse senedi getirileri arasındaki 
ilişkiyi ölçmek amacıyla, Aralık 1992 – 
Ekim 2005 dönemi için günlük veri 
kullanılarak Basher ve Sadorsky (2006) 
tarafından yapılan çalışmada, hem koşullu 
hem de koşullu olmayan risk faktörlerini 
ortaya çıkaran uluslararası çok faktörlü 
model uygulanmış ve çalışma sonucunda 
gelişmekte olan ülkelerde, petrol fiyat 
risklerinin hisse senedi getirilerini 
etkilediği ortaya konulmuştur. 
 
Maghyereh ve Al-Kandari (2007) 
tarafından petrol fiyatları ile hisse senedi 



 
piyasası arasındaki ilişkinin incelenmesi 
amacıyla, Ocak 1996 – Aralık 2003 
dönemi için körfez arap ülkeleri işbirliği 
konsey ülkelerinde, doğrusal olmayan eş 
bütünleşme analizi kullanılarak bir çalışma 
yapılmıştır. Çalışma sonucunda söz konusu 
değişkenler arasında doğrusal olmayan 
uzun dönemli ilişki bulunmuştur. 
 
Cong vd. (2008) tarafından 1996 – 2007 
dönemi için aylık veri kullanılarak, petrol 
fiyat şokları ile Çin hisse senedi piyasası 
arasındaki etkileşimin araştırıldığı 
çalışmada, çok faktörlü VAR modeli 
kullanılmış ve imalat sanayi endeksi ve 
bazı petrol şirketleri haricinde, Çin hisse 
senedi endekslerinin çoğunda petrol fiyat 
şoklarının önemli bir etkiye sahip olmadığı 
sonucu elde edilmiştir. 
 
Soytaş ve Oran (2008) tarafından dünya 
petrol fiyatlarında yaşanan değişikliklerin 
İMKB elektrik endeksini nasıl etkilediğini 
araştırmak amacıyla, 2.5.2003 – 1.3.2007 
dönemi için petrol fiyatları, döviz kuru ve 
İMKB elektrik endeksi arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Çalışma sonucunda, petrol 
fiyatları, döviz kuru ve İMKB elektrik 
endeksi arasında herhangi bir ilişki 
bulunamamıştır. 
 
Petrol fiyat değişimlerinin İMKB’de işlem 
gören enerji sektörünün hisse senedi 
fiyatları üzerindeki etkisini incelemek 
amacıyla Güler vd. (2010) tarafından 
yapılan çalışmada Temmuz 2000 – 
Ağustos 2009 dönemi için eş bütünleşme 
ve Granger nedensellik testi yapılmış ve 
çalışma sonucunda brend petrol fiyatları ile 
hisse senedi fiyatları arasında uzun 
dönemli bir ilişki olduğu ve petrol 

fiyatlarından elektrik endeksi fiyatlarına 
doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi 
olduğu ortaya çıkmıştır. 
 
Arouri ve Rault (2010) tarafından yapılan 
çalışmada, körfez arap ülkeleri işbirliği 
konsey ülkelerinde, 7 Haziran 2005 – 25 
Mayıs 2010 dönemi için haftalık veri 
kullanılarak petrol fiyatları ile hisse senedi 
piyasası arasındaki ilişki araştırılmıştır. 
Çalışma sonucunda, Sudi Arabistan’da 
hisse senedi piyasası ile petrol fiyatları 
arasında iki yönlü nedensellik ilişkisi 
bulunmuştur. Buna ilave olarak, diğer 
ülkelerde petrol fiyat şoklarının, hisse 
senedi fiyat değişikliklerinin Granger 
nedeni olduğuna; hisse senedi fiyat 
değişikliklerinin, petrol fiyatlarının 
Granger nedeni olmadığına dair bulgular 
da elde edilmiştir. 
 
Petrol fiyatları ile hisse senedi fiyatları 
arasındaki uzun dönemli ilişkiyi incelemek 
amacıyla İşcan (2010) tarafından yapılan 
çalışmada, 2001 – 2009 dönemi için 
günlük veriler kullanılmış ve Ganger 
nedensellik testi ve Johansen – Juselus eş 
bütünleşme testi uygulanmıştır. Çalışma 
sonucunda petrol fiyatları ile hisse senedi 
fiyatları arasında herhangi bir ilişki 
bulunamamıştır. 
 
Broadstock vd. (2012), haftalık veri 
kullanarak, Ocak 2000 – Mayıs 2011 
dönemi için Çin piyasalarında, uluslararası 
petrol fiyatları ile enerji sektörünün hisse 
senedi getirileri arasındaki ilişkiyi 
incelemişlerdir. Zaman değişimli koşullu 
korelasyon ve varlık fiyatlama 
modellerinin kullanıldığı çalışma 
sonucunda, uluslararası petrol fiyatlarının 



 
enerji sektörünün hisse senedi getirilerini 
etkilediği ifade edilmiştir. 
 
Ratti ve Hasan (2013) Mart 2001 – Aralık 
2010 dönemi için günlük veri kullanılarak 
petrol şoklarının, Avustralya hisse senedi 
piyasası getiri ve volatilitesi üzerinde 
yarattığı etkileri incelemişlerdir. 
Avustralya hisse sendi piyasasındaki bütün 
endeksler genel olarak incelendiğinde, 
petrol fiyat getirilerindeki artışın hisse 
senedi getirilerini azalttığı, petrol getiri 
volatilitesindeki artışın ise hisse senedi 
getiri volatilitesini önemli ölçüde azalttığı 
görülmektedir. Enerji ve malzeme sektörü 
ile finans sektörü incelendiğinde, petrol 
fiyatlarındaki yükselişin, enerji ve 
malzeme sektöründeki hisse senedi 
getirilerini artırdığı ve petrol fiyat getiri 
volatilitesindeki artışın ise finans 
sektöründeki hisse senedi getiri 
volatilitesini artırdığı ifade edilebilir. 
 
Şener vd. (2013) Borsa İstanbul’un kapanış 
fiyatları ile petrol fiyatları arasındaki 
ilişkiyi 2002 – 2012 dönemi için günlük 
veri kullanarak, Granger ve Yoon (2003) 
ile Hatemi-J ve Irandoust (2012) tarafından 
geliştirilen saklı eş bütünleşme testleri ile 
incelemişlerdir. Çalışma sonucunda, petrol 
fiyatlarında meydana gelecek artış veya 
azalışların, hisse senetleri fiyatlarının 
oluşmasında etkili olduğuna dair bulgular 
elde edilmiştir. 
 
Öztürk vd. (2013) tarafından yapılan 
çalışmada, 02.01.1997 – 31.12.2009 
dönemi için, petrol ve doğalgaz fiyatları ile 
İMKB imalat sektörü ve kimya – petrol – 
plastik sektörü endeksleri arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Geleneksel ve kırılmalı 

birim kök testleri ile eş bütünleşme 
analizlerinin kullanıldığı çalışmada, 
kırılmaları dikkate alan testler petrol ve 
doğalgaz fiyatları ile İMKB imalat sektörü 
ve kimya – petrol – plastik sektörü 
endeksleri arasında eş bütünleşme 
olduğunu gösterirken, geleneksel testler 
söz konusu değişkenler arasında herhangi 
bir ilişki tespit edememiştir. 
 
Petrol ithal eden 12 Avrupa ekonomisinde, 
petrol fiyat şoklarının hisse senedi getirileri 
üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla, 
Cunado ve Gracia (2014) tarafından 
yapılan çalışmada Şubat 1973 – Aralık 
2011 dönemi için VAR ve VECM 
modelleri uygulanarak analiz yapılmıştır. 
Çalışma sonucunda, hisse senedi reel 
getirilerinin petrol fiyat şoklarına 
gösterdiği tepkinin, petrol fiyat şoklarının 
altında yatan nedenlere bağlı olarak 
değiştiği ve petrol fiyat şoklarının Avrupa 
ekonomilerindeki hisse senedi getirileri 
üzerinde negatif ve önemli bir etkiye sahip 
olduğu ortaya çıkmıştır. 
 
3. VERİ VE YÖNTEM 
 
3.1. Veri 
 
BIST 100 endeksinin kapanış fiyatları ile 
petrol fiyatları arasındaki nedensellik ve eş 
bütünleşme ilişkilerini incelemek 
amacıyla, çalışmada Ocak 2003 – Şubat 
2014 dönemine ilişkin günlük veri seti 
kullanılmıştır. Denklemlerde doğrusallığın 
sağlanması için BIST 100 Endeksi ile 
petrol fiyatlarının doğal logaritması 
alınmıştır (Karamustafa ve Küççükkale, 
2002: 3). BIST 100 Endeksi’nin kapanış 
fiyatları T. C. Merkez Bankası’nın 



 
elektronik veri dağıtım sisteminden 
(www.tcmb.gov.tr), ve petrol fiyatları ile 
ilgili veriler Energy Information 
Administration adlı kuruluşun resmi 
sitesinden (www.eia.gov) elde edilmiştir.  
 
3.2. Yöntem 
 
3.2.1. Durağanlık Testi 
 
Ekonometrik çalışmalarda kullanılan veri 
türlerinden biri de zaman serileridir. Bir 
zaman serisi, bir değişkenin farklı 
zamanlarda gözlenen değerlerinden 
meydana gelmektedir. Zaman serisi verileri 
kullanılarak yapılan çalışmalarda, bir 
zaman serisinin, başka bir zaman serisine 
göre regresyonu hesaplanırken, iki seri 
arasında anlamlı bir ilişki olmasa bile, 
genelde yüksek bir R2 bulunur. Bu durum, 
gerçekte olmayan ilişkilerin ortaya 
çıkmasına, başka bir ifade ile sahte 
regresyona neden olur (Gujarati, 2009: 23-
24,709). Bu nedenle, analize başlamadan 
önce, değişkenlerin durağanlık açısından 
test edilmesi ve durağan olmayan 
değişkenlerin durağan hale getirilmesi 
gerekmektedir. 
 
Bir zaman serisinin ortalaması ve varyansı 
zaman içinde değişmiyorsa ve dönemler 
arasındaki ortak varyans hesaplanan 
döneme değil de, dönemler arasındaki 
uzaklığa bağlı ise, bu zaman serisi 
durağandır (Gujarati, 2009: 713). Serilerin 
durağan olup olmadığının belirlenmesinde 
yaygın olarak kullanılan testlerden biri 
“Genişletilmiş Dickey Fuller (Augmented 
Dickey Fuller-ADF) testidir (Davidson ve 
MacKinnon, 1999: 610). Bu yüzden 
çalışmada serilerin durağan olup 

olmadıklarını belirlemek amacıyla Dickey 
ve Fuller (1979, 1981) tarafından 
geliştirilen ADF testi kullanılmaktadır. 
ADF testi için aşağıdaki regresyon 
denklemi tahmin edilmektedir (Lee, 1997: 
277): 
 

 
 
Denklemde, Δ birinci fark operatörlerini, Yt 
ilgili değişkenleri, k gecikme uzunluğunu 
ve ξt ise hata terimini göstermektedir. Sıfır 
hipotezi, Yt’nin birim köke sahip olduğunu 
ifade etmektedir. Gecikmeli değişkenin 
tahmin edilen katsayısı yani p istatistiksel 
olarak sıfırdan farklıysa, sıfır hipotezi 
reddedilir ve serinin birim kök içermediği 
başka bir ifade ile durağan olduğu ifade 
edilir. p sıfıra eşitse, sıfır hipotezi kabul 
edilir ve serinin durağan olmadığı belirtilir. 
Orijinal seviyesinde durağan olmayan bir 
zaman serisinin, durağan hale gelinceye 
kadar farkının alınması gerekmektedir (Δ = 
Yt – Yt-1). Durağan hale gelmesi için d kez 
farkı alınan bir değişken, I(d) ya da d’inci 
dereceden bütünleşik bir süreç olarak 
adlandırılmaktadır. I(d), değişkeninin d 
adet birim kökünün olduğu ifade edilir 
(Lee, 1997:277). Serinin durağan olup 
olmadığını belirlemek için ADF test 
istatistiği, McKinnon kritik değerleri ile 
karşılaştırılır. ADF test istatistiğinin, kritik 
değerden büyük olduğu durumda, sıfır 
hipotezi reddedilemez ve serinin durağan 
olmadığı ifade edilir. ADF test 
istatistiğinin, kritik değerden küçük olduğu 
durumda ise, sıfır hipotezi reddedilir ve 
serinin durağan olduğu belirtilir (EViews 
5.1 User Guide, 2005: 519). 



 
 
Tablo 1, çalışmada kullanılan 
değişkenlerin düzey değerlerine ilişkin 
ADF durağanlık testi sonuçlarını 
göstermektedir. Köşeli parantez içindeki 
değerler McKinnon %1 kritik değerleri 
göstermektedir. Tablo 1 incelendiğinde, 
ADF testi sonuçlarına göre, tüm 
değişkenlerin trendsiz ve trendli olarak 
elde edilen t- istatistiklerinin, McKinnon 
%1 kritik değerlerinden büyük olduğu, 
dolayısıyla tüm değişkenlerin düzey 
değerlerinde trendsiz ve trendli olarak 
durağan olmadıkları ifade edilebilir. 
 
Tablo 1. Değişkenlerin Düzeylerine 
İlişkin ADF Testi Sonuçları  
 
Değişkenler ADF-t istatistiği (Düzey) 
 Trendsiz Trendli 
BIST 100 -1.354918  

[-3.432578]  
-2.429784 
 [-3.961439] 

PETROL -1.918096 
[-3.432580] 

-2.753157 
[-3.961442] 

 
Düzey değerlerinde durağan olmayan 
değişkenlerin durağan hale gelmesi için 
birinci farkları alınmış ve tekrar ADF 
durağanlık testi yapılmıştır. Tablo 2 
incelendiğinde, ADF testi sonuçlarına 
göre, tüm değişkenlerin trendsiz ve trendli 
olarak elde edilen t- istatistiklerinin, 
McKinnon %1 kritik değerlerinden küçük 
olduğu, değişkenlerin durağan 
olmadıklarını ifade eden sıfır hipotezinin 
reddedildiği ve bütün değişkenlerin birinci 
farklarında durağan oldukları ifade 
edilebilir. Bu durumda tüm değişkenlerin 
birinci dereceden bütünleşik oldukları, 
I(1), söylenebilir. Böylece, eş bütünleşme 

analizi için öngörülen, tüm değişkenlerin 
aynı dereceden bütünleşik olma şartı yerine 
getirilmiştir. 
 
 
 
 
Tablo 2. Değişkenlerin Birinci 
Farklarına İlişkin ADF Testi Sonuçları 
 
Değişkenler ADF-t istatistiği (Birinci 

Fark) 
 Trendsiz Trendli 
BIST 100 -52.39644* 

[-3.432579] 
-52.39119*  
[-3.961441] 

PETROL -53.16065* 
[-3.432582] 

-53.15195* 
[-3.961444] 

*%1 anlamlılık düzeyinde anlamlı 
olduğunu gösterir. 
 
3.2.2. Eş Bütünleşme Testi 
 
Engle ve Granger (1987), durağan olmayan 
iki ya da daha fazla serinin lineer bir 
bileşiminin durağan olabileceğini 
belirtmişlerdir. Böyle lineer bir bileşim söz 
konusuysa, durağan olmayan zaman 
serileri arasında eş bütünleşme olduğu 
söylenmektedir. Durağan lineer bileşim, eş 
bütünleşme denklemi olarak adlandırılır ve 
değişkenler arasındaki uzun dönemli denge 
ilişkisi olarak yorumlanabilir (EViews 5.1 
User Guide, 2005: 739).  
 
Çalışmada makro ekonomik faktörler ile 
İMKB 100 endeksi arasındaki uzun 
dönemli denge ilişkisini tespit etmek 
amacıyla Engle-Granger (1987) eş 
bütünleşme tesi kullanılmaktadır. Söz 
konusu eş bütünleşme testinin 



 
uygulanabilmesi için, değişkenlerin aynı 
dereceden bütünleşik olmaları 
gerekmektedir (Lee, 1997: 277).   
 
Engle-Granger eş bütünleşme testi 
yapılırken öncelikle, değişkenler arasında 
uzun dönemli denge ilişkisini gösteren 
regresyon modeli En Küçük Kareler 
(EKK) yöntemi ile tahmin edilir ve 
dengeden sapmayı gösteren kalıntılar elde 
edilir. Kalıntılar üzerine durağanlık testi 
yapılır. Kalıntılar düzey değerinde 
durağansa, değişkenler arasında uzun 
dönemli denge ilişkisi olduğu ifade edilir 
(Sevüktekin ve Nargeleçekenler, 2010: 
487-488).  
 
Tablo 3, BIST 100 Endeksi ile petrol 
fiyatları arasında kurulan modelden elde 
edilen kalıntılar üzerine durağanlık testi 
yapılması suretiyle elde edilen Engle-
Granger eş bütünleşme testi sonucunu 
göstermektedir. Söz konusu sonuç 
incelendiğinde, BIST 100 Endeksi ile 
petrol fiyatları arasında kurulan modelden 
elde edilen kalıntıların durağan oldukları 
görülmektedir. Bu durumda BIST 100 
Endeksi ile petrol fiyatları arasında uzun 
önemli ilişki olduğu ve uzun dönemde 
birlikte hareket ettikleri söylenebilir. 
 
Tablo 3. Engle-Granger Eş Bütünleşme 
Testi Sonuçları 
 
Model ADF-t istatistiği 

BIST 100 
- Petrol 

Trendsiz Trendli 
-52.67711*  
[-3.432582] 

-52.67268*  
[-3.961444] 

*%1 anlamlılık düzeyinde anlamlı 
olduğunu gösterir. 

 
3.2.3. Nedensellik Testi 
 
Engle ve Granger (1987), değişkenler 
arasında eş bütünleşme ilişkisi olması 
halinde, en azından tek yönlü bir 
nedensellik ilişkisinin olacağını 
belirtmektedirler. Çalışmada değişkenler 
arasındaki nedensellik ilişkisini tespit 
etmek amacıyla Granger nedensellik 
analizi kullanılmaktadır. Bu analizde, eğer 
X değişkeninin Y değişkeninin tahmin 
edilmesine yardım ettiği ortaya çıkıyorsa 
ya da başka bir deyişle gecikmeli X’lerin 
katsayıları istatistiksel olarak anlamlıysa, 
“X değişkeni Y değişkenine neden 
olmaktadır” denilir (EViews 5.1 User 
Guide, 2005: 388).  
 
Aralarında eş bütünleşme olan X ve Y gibi 
iki seri olduğu varsayılırsa, bu seriler 
arasındaki nedensellik analizinde 
kullanılacak olan modeller aşağıdaki gibi 
olacaktır (Karamustafa ve Küççükkale, 
2002: 4-5): 
 

 

 
 
Yukarıdaki denklemlerde α2m katsayıları 
grup halinde sıfıra eşit bulunursa, Y’nin 
Granger anlamda X’e neden olmadığını 
ifade eden sıfır hipotezi reddedilemez ve Y 
değişkeninin X değişkenine neden 
olmadığı söylenebilir. Sıfır hipotezi 
reddedilirse, Y’nin X’in nedeni olduğu 
belirtilir. Aynı şekilde β2m katsayıları grup 



 
halinde sıfıra eşit çıkmışsa, X’in Granger 
anlamda Y’ye neden olmadığı ve sıfırdan 
farklı bir değer almışsa X değişkeninin Y 
değişkenine neden olduğu söylenebilir 
(Karamustafa ve Küççükkale, 2002: 5). 
 
BIST 100 Endeksi ile petrol fiyatları 
arasındaki nedensellik ilişkisini belirlemek 
amacıyla yapılan Granger nedensellik testi 
sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur. Tablo 4 
incelendiğinde, petrol fiyatlarından BIST 
100 endeksine doğru bir nedensellik ilişkisi 
olmadığı, BIST 100 endeksinden petrol 
fiyatlarına doğru ise bir nedensellik 
ilişkisinin olduğu görülmektedir. Başka bir 
ifade ile BIST 100 endeksi ile petrol 
fiyatları arasında tek yönlü bir nedensellik 
ilişkisi bulunmaktadır. 
 
Tablo 4. Granger Nedensellik Testi 
Sonuçları 
 
İlişkinin Yönü F test 

istatistiği 
p 

Petrol fiyatları             
BIST 100 

9.271164  0.31 

BIST 100              
Petrol fiyatları  

15.82900 0.04* 

*%5 anlamlılık düzeyinde anlamlı 
olduğunu gösterir. 
 
 
4. SONUÇ 
 
Hisse senedi fiyatları, enflasyon, faiz oranı, 
döviz kuru, sanayi üretim endeksi, cari 
işlemler dengesi, altın fiyatları gibi 
makroekonomik faktörlerde meydana 
gelen dalgalanmalardan 
etkilenebilmektedir. Hisse senedi 

fiyatlarını ülke ve dünya bazında etkileyen 
en önemli faktörlerden biri de petrol 
fiyatlarıdır. Petrol fiyatlarında meydana 
gelen dalgalanmalar, ülkemizin finansal 
piyasalarını ve hisse senedi fiyatlarını da 
etkileyebilmektedir. Bu bağlamda 
ülkemizde petrol fiyatları ile hisse senedi 
fiyatları arasındaki ilişkinin incelenmesi, 
bu değişkenler arasındaki ilişkinin daha iyi 
anlaşılmasına yardımcı olacaktır.  
 
Bu çalışmada, BIST 100 endeksi ile petrol 
fiyatları arasındaki ilişkinin araştırılması 
amacıyla Ocak 2003 – Şubat 2014 dönemi 
için günlük veriler kullanılarak Granger eş 
bütünleşme ve Granger nedensellik testleri 
yapılmıştır. Eş bütünleşme testlerinin 
yapılabilmesi için değişkenlerin aynı 
dereceden durağan olması gerekmektedir. 
Değişkenlerin durağan olup olmadıkları 
ADF birim kök testi ile araştırılmış ve 
değişkenlerin düzey değerlerinde durağan 
olmadıkları belirlenmiştir. Düzey 
değerlerinde durağan olmayan 
değişkenlerin birinci farkı alınarak tekrar 
ADF testi yapılmış ve değişkenlerin birinci 
farklarında durağan oldukları görülmüştür. 
Böylece eş bütünleşme testi için gerekli 
olan şart sağlanmıştır. 
 
Eş bütünleşme testi sonuçları 
incelendiğinde BIST 100 endeksi ile petrol 
fiyatları arasında eş bütünleşme olduğu, 
başka bir ifade ile söz konusu 
değişkenlerin uzun dönemde birlikte 
hareket ettikleri görülmektedir. 
Nedensellik testi sonuçları ise, BIST 100 
endeksinin petrol fiyatlarının Granger 
nedeni olduğunu, başka bir ifade ile 
değişkenler arasında tek yönlü bir 



 
nedensellik ilişkisinin bulunduğunu 
göstermektedir. 
 
Bu çalışmada eş bütünleşme analizi 
sonucunda elde edilen bulgular, 
Maghyereh ve Al-Kandari (2007), Güler 
vd. (2010) ve Öztürk vd. (2013) tarafından 
elde edilen sonuçlara paralellik 
göstermektedir. Bununla birlikte, 
literatürde petrol fiyatlarının hisse senedi 
fiyatlarının Granger nedeni olduğuna dair 
elde edilen sonuçlar, çalışmada elde edilen 
sonuçları desteklememektedir. Bunun 
nedeni olarak, yapılan çalışmalarda 
uygulamanın yapıldığı dönemlerin, 
ülkelerin ve endekslerin farklılık 
göstermesi gösterilebilir.   
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SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİNDE  

DUYGUSAL ZEKÂNIN ÖNEMİ 

Fatih BUDAK 

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Kurumları Yönetimi A.B.D 

 

Özet: Dünya Sağlık örgütü’ne gore sağlık; yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, aynı 
zamanda kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir. Yani sağlık, insanoğlu için 
her şeydir. Ve yine, insan hayatının odak noktası olan sağlığın ve sağlık için olmazsa olmaz 
konumda bulunan sağlık kurumlarının yönetimi de, bir o kadar mühimdir. Dolayısıyla; eğitimsel 
anlamda gerekli donanıma sahip, özbilinç sahibi, motivasyonu yüksek, çalışanları ile empati 
kurabilen ve sosyal ilişkileri kuvvetli sağlık yöneticileri, çalıştıkları sağlık kurumlarının duygusal 
zekâlarını da pozitif anlamda yönlendiren ve örgütün iç ve dış müşteri memnuniyetini sağlayan 
temel yapıtaşlarıdır. Ve yine, sağlık kurumlarında sektörel olarak optimal düzeyde gerçekleşmesi 
istenilen kalite, verimlilik ve üretkenlik; yönetsel kademede, duyusal ve duygusal anlamda motive 
olan ve aynı zamanda bu motivasyonu koruyarak çalışma ortamlarına yansıtan yöneticiler 
tarafından gerçekleştirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlık Kurumları Yönetimi, Duygusal Zekâ 

 

THE IMPORTANCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE 

IN HEALTHCARE MANAGEMENT 
Abstract: According to The World Health Organization, health is a state of complete physical, 
mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. So, health is 
everything for human. And again, it is important that the management of health, the focal point of 
human life, and health care instutitions that located essential for health. So, healthcare managers 
who have necessary knowledge about educational area, self-consciousness, can emphatize with 
their employees and have strong sociability are essential components directing the emotional 
intelligence of the health institutions they work in a positive way and providing internal and 
external customer satisfaction of organization. And again, the quality, efficiency and productivity 
which are desired with optimal level as sector in health institutions will be provided by managers 
who motivate in sensory and emotional way and at the same time protect and reflect this 
motivation to their working areas. 

Keywords: Healthcare Management, Emotional Intelligence 
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1. GİRİŞ 

Ekonomik ve toplumsal olarak 
sürdürülebilir kalkınmanın odak 
noktasında bulunan sağlık kavramı, 
insanoğlu için her şey demektir. Kişisel ve 
toplumsal olarak sağlığın gelişmişliği ise, o 
ülkenin sağlık sisteminin ve sağlık 
kurumlarının gelişmişliği ile eşdeğer 
demektir. Ve uluslararası standartlarda bir 
sağlık kurumunun gelişmişliği ise; aynı 
sağlık kurumun, eğitimsel, bilişsel, duyusal 
ve duygusal olarak gelişmiş ve yetişmiş bir 
sağlık kurumları yöneticisi tarafından 
yönetilmesi ve böylelikle etkili, ekonomik,  
verimli ve kaliteli hizmet sunması ile 
değerlendirilmektedir. Bu makalede, sağlık 
kurumları yöneticisinin sahip olması 
gereken özelliklerden biri olan Duygusal 
Zekâ kavramı, yönetsel bakış açısıyla ele 
alınmaktadır.   

Amaç: Çalışmanın amacı; toplumsal ve 
ekonomik anlamda sürdürülebilir 
kalkınmanın odak noktası olan sağlık 
sektörünün yapıtaşları olan sağlık 
kurumlarının, yönetsel açıdan duygusal 
zekaya sahip yöneticiler tarafından 
yönetilmeleri gerekliliğini bilimsel literatür 
ışığında ortaya koymak ve bu hususta 
çözüm önerileri geliştirmektir. 

Kapsam: Ulusal ve uluslararası literatürde 
sağlık kurumları ve yönetiminde duygusal 
zekâ kavramının gerekliliği çalışmaları, bu 
makalenin kapsamını oluşturmakta ve bu 
kapsamdaki konuyla ilgili akademik 
bilgiler, çözümlenerek okuyucuya 
sunulmaktadır. 

Yöntem: Çalışmada yöntem olarak 
literatür taraması yapılmış; konuyla ilgili 
uluslararası ve ulusal çalışmalar 
incelenerek elde edilen bilgiler, bilimsel 
bakış açısıyla çözümlenmiş ve 
yorumlanmıştır. 

Araştırma Problemi: Araştırma, şu 
problem cümlesi etrafında 
şekillenmektedir: Uluslararası sağlık 
sisteminde ve globalleşen dünyada 
uluslararası sağlık sektörünün bir alt 
sistemi olan Türkiye sağlık sisteminde, 
sağlık kurumları yöneticileri için duygusal 
zekâ kavramının önem derecesi nedir? 
Sistemsel ve bilimsel olarak konuyla ilgili 
yapılan çalışmalar nelerdir ve neler 
yapılması gerekmektedir? 

Kurumsal Çerçeve ve Kısıtlar: Araştırma 
metninde; öncelikle genel bir bakış açısıyla 
Zekâ ve Duygusal Zekâ kavramları ortaya 
konmakta, daha sonra Duygusal Zekâ 
kavramı, yönetsel bakış açısıyla Örgütlerde 
Duygusal Zekâ kavramı ve araştırmanın 
odak noktası olan Sağlık Kurumları 
Yönetiminde Duygusal Zekâ kavramları 
irdelenmektedir. Sonuç ve öneriler 
kısmında ise, sağlık kurumları yönetimi 
odaklı Türkiye Sağlık Sistemi’ne yönelik 
çözüm önerileri sunulmaktadır. 

2. DUYGUSAL ZEKÂ 

1980’li yıllara kadar “zekâ” kavramını 
açıklayan neredeyse tek ifade konumunda 
bulunan ve İngilizce “Intelligence 
Quotient” sözcüklerinin baş harflerini 
simgeleyen IQ, Türkçe ifadesiyle “Zekâ 
Katsayısı”; kişinin beyniyle işlem 
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yapabilme ve mantık yürütebilme 
kapasitesini ölçmeye yönelik tasarlanmış 
bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır 
(Logilife, 2008). Her ne kadar, yüksek IQ 
sahibi olmak, kültürel ve eğitimsel olarak 
önem verilen bir konu olsa da; IQ, bazen 
kişilerin içinde bulunduğu duygu ve 
düşünce atmosferini açıklamakta yetersiz 
kalmaktadır. Benzer IQ’lara sahip 
insanların, benzer işlerde farklı başarı 
oranlarına sahip olması, bu gerçeğin en 
önemli göstergelerindendir.  

1980’lerden itibaren, insan psikolojisi ve 
beyni üzerine yapılan araştırmaların, 
kişisel duyguların kişisel düşüncelere 
katkısını ortaya koymasıyla; insanların 
sosyal ve duygusal zekâ kapasiteleri 
ölçümlendiğinde, IQ’ya göre çok daha yeni 
bir fikir olan EQ kavramı ortaya çıkmıştır 
(Stein ve Book, 2003). IQ kısaltmasından 
yola çıkılarak, adına “Emotional 
Quotient”, yani Türkçe ifadesiyle 
“Duygusal Katsayı” denilen ve literatürde 
“Duygusal Zekâ” olarak adlandırılan EQ 
kısaca; duygusal işaretleri ve bilgileri 
anlayabilme ve yönetebilme yeteneği 
olarak tanımlanabilir (Robbins ve Judge, 
2012). 

Özellikle Sanayi Devrimi ile başlayıp 
yaşadığımız yüzyılda belirgin bir biçimde 
ortaya çıkan hızlı teknolojik ilerleme ve 
gelişmeler, küreselleşme kavramı ve 
devamında işyeri ortamından başlayarak 
günlük hayatımıza akseden “sürekli 
iyileştirme” prensibinin gereği, Duygusal 
Zekâ (EQ) kavramının her geçen gün daha 

da önem kazandığı ifade edilebilir (Lanser, 
2000).    

Konu ile ilgili yapılmış olan birçok 
çalışma, duygusal zekânın; kişisel gelişim 
ve ilerlemenin yanı sıra, iş performansı 
üzerinde de önemli bir role sahip olduğunu 
göstermektedir. Bu çalışmalardan biri olan 
ve Franklin Roosevelt’ten Bill Clinton’a on 
bir Amerikan başkanının başarılarının ve 
başarısızlıklarının, toplamda beş özellik 
(iletişim, politik yetenek, vizyon, bilişsel 
tarz ve duygusal zekâ)   üzerinden 
değerlendirilerek incelendiği ve çalışma 
sonucunda, başarılı olanlarla başarısız 
olanlar arasındaki temel farkın duygusal 
zekâ olduğu ortaya çıkmıştır (Greenstein, 
2001).   

Duygusal Zekâ, yalnızca bireylere özgü bir 
kavram değildir. Kurumsal yapıların da 
tıpkı yaşayan bir organizma gibi 
kendilerine özgü duygusal zekâları 
bulunmaktadır. Bu organizma içerisinde 
hayati nokta olan “kalbin” insan olarak 
belirlenmesi, yatırımın insan odaklı olması 
ve kurum çalışanlarının duygu, fikir ve 
emeklerine değer veren bir anlayışla 
hareket edilmesi; günümüz rekabetçi 
piyasasında, kurumların başarısı ve devamı 
adına büyük önem arz etmektedir (Doğan 
ve Demiral, 2007).  

Karmaşık yapısı, aşırı işyükü; 
uzmanlaşmış, birbirinden farklı özelliklere 
sahip ama bir o kadar da karşılıklı 
bağımlılık çerçevesinde hareket eden 
personelin bulunması, rekabetin fazlalığı 
ve sunulan hizmetin hayati önem arz 
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etmesi hasebiyle Sağlık Kurumları, 
duygusal zekâ kavramının işlevselliği 
açısından en fazla önemsenmesi gereken 
kurumların başında gelmektedir. 

Özellikle sağlık sektöründeki rekabet ve 
sağlıkta kalite beklentisinin yükselişi, 
ülkemizde kamu hastanelerinin dahi 
özerkleştirilmesini ve özelleştirilmesini 
gündeme getirmiş ve bu doğrultuda, 11 
Ekim 2011 tarihli ve 663 sayılı “Sağlık 
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname” başlıklı kararname ile “Kamu 
Hastane Birlikleri”nin temeli atılarak, 
kamu hastanelerine yönetsel anlamda 
özerklik sağlanmıştır. Yine ülkemizde 
“Kamu-Özel Ortaklığı” modeli esas 
alınarak temelleri atılan ve çalışmaları 
devam eden şehir hastaneleri de, sağlık 
sektöründeki özerkliğin bir başka boyutunu 
teşkil etmektedir.  

Bu özerklikler neticesinde; başta Kamu 
Hastane Birlikleri Genel Sekreterleri 
olmak üzere, gerek hastanelerin tepe 
yöneticisi olarak görev yapacak olan 
yöneticilerin ve gerekse yönetsel 
kademede çalışacak personel ile tıbbi 
personelin; kendi duygularının bilincinde 
olmaları, kurumdaki diğer çalışanların ve 
hizmet sunulan müşterilerin duygularını 
algılayabilmeleri ve duygusal ipuçlarıyla 
verileri yönetebilme yeteneklerine sahip 
olmaları gerekmektedir. Çünkü, kendi 
duygularını tanıyan ve duygusal ipuçlarını 
doğru okuyabilen, yani duygusal zekâları 
yüksek kişilerin, çalıştıkları kademelerde 

etkin insanlar olmaları kuvvetle 
muhtemeldir (Goleman, 1995).  

2.1. Duygusal Zekâ Kavramı 

Duygusal Zekâ kavramı; duygu ve zekâ 
terimlerinin birleşiminden ortaya çıkan bir 
kavramdır. Dolayısıyla; duygusal zekâ’yı 
tam manasıyla kavrayabilmek için, 
öncelikle bu iki terimi ele almak gerekir 
(Baltaş ve Baltaş, 2012). 

Bunlardan ilki olan ve geçmişi, insanlık 
tarihi kadar eskiye uzanan ve Goleman’ın 
(1995) ifadesiyle, yüz yılı aşkın bir süredir 
psikologların ve felsefecilerin kesin anlamı 
üzerinde tartıştıkları bir terim olan “duygu” 
kavramı, Fransızca kökenli ve isim soylu 
bir kelime olup Türk Dil Kurumu 
Sözlüğü’ne göre: “Belirli nesne, olay veya 
bireylerin insanın iç dünyasında 
uyandırdığı izlenim” ve “Duyularla 
algılama, his” anlamlarına gelmektedir 
(TDK, 2014). Duygusal Zekâ kavramının 
literatürdeki en önemli temsilcilerinden 
olan Goleman ise, duyguyu; bir his ve bu 
hisse özgü belirli düşünceler, psikolojik ve 
biyolojik haller ve bir dizi hareket eğilimi 
olarak tanımlamakta ve karışımları, 
çeşitlemeleri, mutasyonları ve nüanslarıyla 
yüzlerce duygudan söz edilebileceğini 
ifade etmektedir. Yine aynı yazarın 
ifadesiyle duygu; bireyin öğrenme 
potansiyelini harekete geçirerek 
öğrenmesini sağlayan, soru sormasını 
sağlayarak bilinmeyeni aramaya iten, 
kapasitesini geliştiren ve öğrenileni pratiğe 
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geçirerek tavır almasını sağlayan özellikler 
olarak tanımlamaktadır (Goleman, 1995). 

Duygusal Zekâ kavramı içerisinde yer alan 
bir diğer terim ise “Zekâ”dır. Zekâ terimi, 
Arapça kökenli ve isim soylu bir kelime 
olup “İnsanın düşünme, akıl yürütme, 
objektif gerçekleri algılama, yargılama ve 
sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, 
anlak, dirayet, zeyreklik, feraset” olarak 
Türkçe sözlükte yer bulmaktadır (TDK, 
2014). Psikoloji sözlüğünün tanımıyla; 
soyut düşünme, kavrama, problem çözme, 
bildiklerini yeni durumlara uygulama, akıl 
yürütme, bellek, geçmiş deneyimlerden 
kazanılan bilgileri kullanma gibi benzer 
zihinsel yetilerin birleşiminden oluşan zekâ 
kavramı (Budak, 2001), basit bilgiyi elde 
edip onu yeni durumlarda kullanma 
yeteneği olarak da tanımlanmaktadır (Lam 
ve Kirby, 2002; Akbolat ve Işık, 2012). 

Acar’ın (2002) ifadesiyle: “Zekâ kavramını 
sadece bilişsel yeteneklere dayandıran 
bilim adamları, araştırmalarından elde 
ettikleri sonuçları değerlendirerek, zekâ 
tanımına, bireyin çevreye uyumu ve 
çevresindeki kişilerle ilişkisi boyutlarını da 
dâhil etmişlerdir.” Bütün bunların yanı sıra 
insan zekâsının kapsamı ve işleyişi, mantık 
ve benzeri süreçlerle birlikte duygusal 
süreçleri de içermektedir (Öner, 1996). 

Aydınatan’ın (2009) ifadesinde ise “zekâ, 
beynin rasyonel (mantıksal) tarafı kadar 
duygusal tarafından gelen enformasyonu 
dengeleme kapasitesine sahiptir. Beynin 

duygusal kısmı ya da duygusal beyin, 
limbik sistem olarak adlandırırlır. Limbik 
sistem, kişinin doğduğu andan itibaren tüm 
hatıralarını saklar ve kişiye, geçmiş 
tecrübelerinden öğrenme imkânı sağlar. Bu 
nedenle kişinin, sezgi sahibi olmasını 
sağlar. Kişi yaşlandıkça, daha çok tecrübe 
yaşadığı için sezgileri de daha güçlü hale 
gelecektir. Bireylerin duygusal tepkileri, 
rasyonel tepkilerinden daha hızlı ortaya 
çıkar… Ancak, limbik sistemden 
kaynaklanan bu ani ve hızlı duygusal 
tepkiler, çalışma ortamına uygun olmalıdır; 
aksi takdirde duygusal zekânın 
yönetilemediği ortaya çıkacaktır.”   

Bütün bu bakış açıları da dikkate alınarak, 
kapsamlı bir biçimde tanımlanacak olursa 
(Güney, 2013), zekâ; yerinde ve 
zamanında, amaca uygun bir biçimde, 
toplumsal değeri ve farklılığı olan zihnî 
davranışlar sergileyebilme; soyut olayları 
en kısa zamanda ve doğru bir biçimde 
kavrayabilme; karşılaşılan sorunlar için 
doğru ve zamanında çözümler üretebilme; 
en zor şartlarda bile kişisel enerjiyi 
artırarak, kişide meydana gelen heyecan 
durumlarına karşı koyabilme becerisidir.  

Duygusal zekâ kavramı, çok yeni bir 
kuram olarak literatürde yer almakla 
birlikte, bu konu hakkında bugüne kadar 
gerek ulusal ve gerekse uluslararası 
akademik ve sosyal platformlarda bir çok 
çalışma yapılmış, bir çok makale ve kitap 
kaleme alınmıştır. Hepsinden de öte, 
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bugüne kadar belirli bir duygusal zekâ 
tanımı üzerinde hem fikir olamamakla 
birlikte, onlarca, belki de yüzlerce 
duygusal zekâ tanımı yapılmıştır. Aşağıda; 
duygusal zekâ üzerine bugüne kadar 
yapılmış olan tanımlamaların ve 
çalışmaların yalnızca bir kısmına yer 
verilebilmiştir.       

İlk olarak 1920 yılında Harper’s 
Magazine’de yayımlanan “Intelligence and 
Its Uses” başlıklı makalesiyle Sosyal Zekâ 
kuramını ortaya atan ve Mayer ve Salovey 
tarafından ortaya atılan Duygusal Zekâ 
kuramının da temellerini oluşturan Edward 
L. Thorndike olmuştur (Thorndike, 1920). 
Burada sosyal zekâyı; “insan ilişkilerinde 
daha geniş ve önemli rol oynamak için, 
kadın ve erkekleri yönetme ve anlama 
yeteneği” olarak tanımlayan Thorndike’nin 
bu makalesinden 70 yıl sonra, yani 1990 
yılında, New Hampshire Üniversitesi’nden 
John D. Mayer ve Yale Üniversitesi’nden 
Peter Salovey tarafından yayımlanan ve 
geniş kapsamlı bir Duygusal Zekâ 
kuramının temellerini oluşturan 
“Emotional Intelligence” başlıklı makale 
yayımlanmıştır. Mayer ve Salovey bu 
makalelerinde duygusal zekâ’yı “sosyal 
zekânın bir formu olarak, bireyin kendine 
ve başkalarına ait duyguları izleyebilme, 
bunlar arasında ayrım yapabilme ve bu 
süreçlerden elde ettiği bilgiyi düşünce ve 
davranışlarında kullanabilme yeteneği” 
olarak ifade etmektedirler (Mayer and 
Salovey, 1990).    

Duygusal Zekâ’nın öncü modellerinden bir 
diğeri de, 1980’li yıllarda, psikolog Dr. 
Reuven Bar-on tarafından ortaya 
konulmuştur. Uluslararası birçok 
çalışmada geçerliği ve güvenilirliği test 
edilmiş olan Duygusal Zekâ Anketi’nin de 
düzenleyicisi olan Dr. Bar-on, bu alandaki 
önemli isimlerden birisidir. İlk olarak 
doktora tezinde ortaya çıkan ve daha sonra 
başka araştırmalarla pekiştirilerek 
özetlenen modelinde; temelde duygusal 
zekâyı “çevreden gelen talep ve baskılarla 
başa çıkma yeteneğini etkileyen bir dizi 
kişisel, duygusal ve sosyal yeti” olarak 
betimler (Bar-on, 1988; Bar-on, 1997; 
Goleman, 1998). Bar-on’un bu 
çalışmasında; on beş anahtar yeti, temelde 
beş farklı gruba ayrılır (Bar-on, 2006; 
Goleman, 1998):  

1. Kişilere özgü yetenekler: Kendi 
benliğinin bilincinde olma, kendi 
duygularını anlama, kendi his ve 
fikirlerini ortaya koyma;  

2. Kişilerarası beceriler: 
Diğerlerinin duygularının farkına 
varabilme onları anlayabilme, 
kişilere genel itibariyle önem 
vererek onlarla duygusal anlamda 
yakın ilişkiler kurma; 

3. Uyum sağlayabilme: Kendi 
duygularını algılayabilme, 
içerisinde bulunduğu durumu doğru 
değerlendirebilme, kendi duygu ve 
düşüncelerini yeniden 
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şekillendirebilerek sorunları 
çözebilme;  

4. Stres yönetimi stratejileri: Stresle 
başa çıkabilme ve baskın duyguları 
kontrol edebilme; 

5. Motivasyon ve genel ruh hali 
faktörleri: İyimser olabilme, 
kendinden ve başkalarından 
hoşlanma, mutluluğu hissederek 
aynı zamanda dışarıya da 
yansıtabilme yetisi. 

Bar-on’a göre gerçek yaşamda IQ ve EQ 
etkileşim halinde olup birbirini destekler. 
Buna göre gerçek zeki insan sadece bilişsel 
zekâya sahip olan değil, aynı zamanda 
duygusal zekâya sahip olan kişidir (Bar-on, 
2006; Doğan ve Demiral, 2007). 

Neredeyse son 20 yıldır Duygusal Zekâ 
kavramı, dünya çapında gerek bireysel 
gerekse şirketler bazında oldukça popüler 
bir konuma gelmiştir ve her geçen gün de 
bu konu üzerinde yapılan araştırma ve 
çalışmalar artarak devam etmektedir.  

Her ne kadar yukarıda isimleri anılan bilim 
adamlarının bu konu üzerinde yaptıkları 
çalışmalar duygusal zekâ kuramının 
temellerini teşkil etse de, kuşkusuz ki 
başarı için önemli görülen "empati, 
duyguları ifade etme ve anlama, mizacı 
kontrol etme, bağımsızlık, uyum 
sağlayabilme, beğenilme, kişiler arası 
sorunları çözme, sebat, sevecenlik, 
nezaket, saygı... " gibi duygusal nitelikleri 

betimlemek için kullanılan bu kavramın 
"şöhret" olmasında ve bu derece popüler 
hale gelmesinde büyük katkısı olan isim, 
1995 yılında yazmış olduğu “Duygusal 
Zekâ: Neden IQ’dan Daha Önemlidir? 
(Emotional Intelligence: Why It Can 
Matter More Than IQ.)” isimli kitabıyla, 
Dr. Daniel Goleman olmuştur (Beceren, 
2004). Yıllarca New York Times’da beyin 
ve davranış bilimleri konulu makaleler 
yazan, Times’deki makaleleriyle iki kez 
Pulitzer Ödülü’nü kazanan, Harvard 
Üniversitesi’nde dersler veren, merkezi 
Rutgers Üniversitesi’nin Profesyonel ve 
Uygulamalı Psikoloji Okulu’nda bulunan 
ve duygusal zekâ becerilerini geliştirmenin 
en iyi yöntemlerini bulmayı amaçlayan 
“Örgütlerde Duygusal Zekâ 
Konsorsiyumu”nun eş-başkanlığını da 
yapan Goleman’ın ünü, 1995 yılında 
yayımlamış olduğu bu kitapla tüm dünyaya 
yayılmıştır.   

Goleman’a göre duygusal zekâ, kendimizin 
ve başkalarının hislerini tanıma, kendimizi 
motive etme, içimizdeki ve 
ilişkilerimizdeki duyguları iyi yönetme 
yetisine gönderme yapar. Akademik 
zekâdan, yani IQ ile ölçülen salt bilişsel 
yetilerden ayrı olan, ancak onu 
tamamlayan yetenekleri tanımlar. 
Goleman, yaptığı çalışmalarda, Salovey ve 
Mayer’in ortaya atmış oldukları duygusal 
zeka modelini baz alarak, bu modelde 
geçen ve yukarıda yer verdiğimiz 
yeteneklerin çalışma hayatında ne kadar 



                                                                                                                                 
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 43 Mayıs  – Haziran 2014 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 

Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN 
JEL KOD: I4 *** ID:454 K:430 
http://www.akademikbakis.org 

 
önemli olduğunu anlamak açısından, bu 
yetenekleri en kullanışlı bulduğu versiyona 
uyarlamıştır. Bu uyarlama, aşağıdaki beş 
temel duygusal ve sosyal yeterliliği 
içermektedir (Goleman, 1998): 

1. Özbilinç: Bireyin içinde bulunduğu 
duyguların farkında olması ve bu 
duyguları, karar vermede yol 
gösterici olarak kullanması. Aynı 
zamanda gerçekçi bir 
değerlendirmeye ve sağlam 
temellere dayanan bir özgüvene 
sahip olması. 

2. Kendine çekidüzen verme: 
Duygusal olaylara verilen tepkilerin 
kontrol altına alınarak, verilen 
tepkilerin duruma uygun hale 
getirilmesi; duygusal sıkıntılardan 
kurtulup, kişinin kendini 
toparlaması. 

3. Motivasyon: Amaçlanan hedeflere 
ulaşabilmek adına, duyguların 
motive edici anlamda 
yönlendirilmesi.  

4. Empati: Başkalarının duygularının 
farkında olarak onların neler 
hissetiğini sezmek, olaylara onların 
açısından bakabilmek ve çok farklı 
insanlarla dostluk geliştirip onlarla 
uyum sağlayabilmek. 

5. Sosyal Beceriler: Başkalarıyla 
kurulan ilişkilerde, duyguları, 
sosyal durumları ve ilişki ağlarını 

doğru algılayarak sorunsuz bir 
etkileşim içinde olmak, 
anlaşmazlıklarda uzlaşma ve çözüm 
sağlamak ve bu sosyal becerileri  
işbirliği ve ekip çalışması için 
kullanmak. 

Duygusal zekâ ve liderlik üzerine 
yaptıkları çalışmalarla bilinen Robert K. 
Cooper ve Ayman Sawaf, birlikte kaleme 
almış oldukları “Liderlikte Duygusal Zekâ: 
Yönetimde ve Organizasyonda Duygusal 
Zekâ (EQ)” (1997) adlı kitapta, duygusal 
zekâyı yöneticilik ve liderlik açısından ele 
almışlar ve duygusal zekâyı; “Duyguların 
gücünü ve hızla algılayışını, insan enerjisi, 
bilgisi, ilişkileri ve etkisinin bir kaynağı 
olarak duyumsama, anlama ve etkin bir 
biçimde kullanma yeteneği” olarak 
tanımlamışlardır. Yine aynı kitapta yer 
alan ifadeleriyle duygusal zekâyı; 
duyguları öğrenmek, duygusal zindelik, 
duygusal derinlik ve duygusal simyadan 
oluşan dört köşe taşlı model ile 
açıklamaktadırlar. Bu modele göre;  

1. Duyguları öğrenme: İlk köşe taşı 
olarak duygusal dürüstlük, enerji, 
farkında olma, geribildirim, sezgi, 
sorumluluk ve ilişki aracılığıyla bir 
kişisel etkinlik ve güven inşa 
etmeyi;  

2. Duygusal zindelik: İçtenlik, 
inanılırlık ve esnekliğimizi inşa 
ederek güven çemberimizi 
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genişletme, çatışmaları dinleme ve 
yönetme yeteneğimizi artırmayı;  

3. Duygusal derinlik: Yaşamımızı ve 
işimizi, potansiyelimiz ve 
amacımızla uyumlu hale getirmek 
ve bunu doğruluk, adanmışlık ve 
sorumlulukla desteklemek için 
yollar önermeyi;  

4. Duygusal simya: Son köşe taşı 
olup sorun ve baskılarla birlikte 
yaşama ve gelecek için rekabet 
etme gücümüzü artırmayı, yaratıcı 
güdülerimizi geliştirmeyi ifade 
etmektedir.   

 

Acar’a (2001) göre ise duygusal zekâ; 
bireyin yaşamındaki başarısının 
belirleyicisi olarak, öncelikle kendine ait 
duygularını fark edip tanıması, onları 
uygun şekilde kontrol edebilmesi ve 
yaşamındaki hedefleri için öz 
motivasyonunu gerçekleştirebilmesi ile 
ilişkili bireysel yetenek ve becerilerle, 
karşısındaki kişilerin duygularını fark edip, 
kendini onların yerine koyabilmek ve 
çevresindeki kişilerle iyi ilişkiler içinde 
etkileşim kurabilmekle ilişkili sosyal 
yetenek ve becerilerin bir 
kombinasyonudur.  

Duygusal zekâya kaynaklık ettiği ifade 
edilen özellikler, şu şekilde sıralanabilir 
(Güney, 2013): 

a. Empatik olma ve empatik ilişki 
kurabilme özelliği 

b. Duyguları anlama ve duygularını 
ifade edebilme özelliği 

c. Kendi duygularını kontrol edebilme 
özelliği 

d. Bulunulan çevreye uyum 
sağlayabilme özelliği 

e. Bireysel ya da bireyler arası 
ilişkilerde sorun çözebilme özelliği 

f. Sabırlı ve istikrarlı olma özelliği 

g. Sempatik olma özelliği 

h. Diğerlerine saygı duyma özelliği 

i. Başkaları tarafından beğenilme ve 
takdir edilme kaygısı 

  

Buraya kadar bilimsel literatür eşliğinde 
duygusal zekâyı kavramsal olarak 
tanımlamaya ve kuramsal olarak duygusal 
zekânın özelliklerinden bahsetmeye 
çalıştık.  Bu noktada, duygusal zekânın 
öğrenilebilir olup olmamasından 
bahsedecek olursak; bunu en iyi şekilde 
deneysellendirebilmek için insan hayatının 
evrelerine bakmak yeterli olacaktır. 
Örneğin, 35 yaşındaki bir bireyin 10 yıl 
önceki (25 yaşındaki) duygu, düşünce ve 
hayata bakış açısı ile 10 yıl sonraki (45 
yaşındaki) duygu, düşünce ve hayata bakış 
açısı arasında yadsınamaz bir fark olacağı 
aşikârdır. İlerleyen yaşlarda bireylerin, 
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gerek kişisel ve gerekse toplumsal olayları 
ve ilişkileri daha dengeli bir biçimde 
değerlendirmeye başladıkları; daha uyumlu 
oldukları, daha kontrollü oldukları ve genel 
olarak diğerleriyle etkin bir iletişim 
kurabildikleri belirtilmektedir (Gürsoy, 
2005). Bunların yanı sıra; özellikle 
bebeklik ve çocukluk dönemlerinden 
itibaren başlayan aile içi ve aile dışı 
eğitimler ve yine hayatın her aşamasında 
alınabilecek olan Duygusal Okur-Yazarlık 
eğitimlerinin, duygusal zekânın gelişimine 
katkıda bulunacağı, davranış bilimciler 
tarafından ifade edilmektedir. 

2.2. Örgütlerde Duygusal Zekâ 

Örgütler; karmaşık olmasına rağmen, aynı 
zamanda birbiriyle uyum içinde çalışan 
sistemler bütünüdür ve bu sistemlerin 
temel unsuru ise insandır. Uyum sağlayıcı 
sistemler olarak örgütler, her zaman canlı, 
yenilikçi, üretken ve devinimseldir. Tıpkı 
biyolojik canlılar gibi örgütler de öğrenme, 
öğrenerek gelişme ve rekabet etme 
yeteneklerine sahiptirler (Aydınatan, 
2009). Bu yeteneklerin temelinde yatan 
kavram ise “zekâ”dır. Zekâ kavramına 
yukarıda biraz da olsa değinmiştik; ama bu 
noktada karşımıza örgütsel anlamda bir 
zekâ, yani “örgüt zekâsı” kavramı 
çıkmaktadır (Liang, 2002). 

Zekâyı “öğrenme ve bilme kapasitesi ya da 
yeteneği” olarak ifade edecek olursak ve 
yaşadığımız dünya şartlarında reel anlamda 
bu kavramın tek temsilcisi olarak da insanı 

göz önünde bulundurursak; örgütlerin de 
tıpkı insanlar gibi, farklı türde ve düzeyde, 
tecrübelerle öğrenme, çevrede meydana 
gelen değişimlere uyum sağlayarak onlarla 
baş edebilme kapasite ve yetenekleri 
bulunmaktadır (Richards, 2002). Richard 
Veryard’a gore (2000) örgüt zekâsı, 
örgütte çalışan bireylerin genel zekâ 
toplamları anlamına gelmemekte; aksine, 
çalışanaların zekâ seviyelerinin ötesinde 
yepyeni bir varlık olarak örgüt, kendi 
zekasını ortaya koymaktadır. Albrecht 
(2003), örgüt zekâsının 7 farklı 
özelliğinden bahsetmektedir. Bunlar; 

1. Stratejik vizyon 

2. Değişim arzusu 

3. Düzenleme ve uygunluk 

4. Performans baskısı 

5. Bilgi paylaşımı 

6. İstek 

7. Ortak kader 

Örgüt zekâsı, birçok bilim adamı 
tarafından, farklı şekillerde tanımlanmıştır. 
Bunlardan birkaçına değinecek olursak 
(Liebowitz, 2000): Örgüt zekâsı; örgütün 
elinde bulundurduğu verileri işleyerek 
onlardan bilgi üretme, işlenen ve üretilen 
bilgileri, çevreyle daha iyi şekilde uyum 
sağlamak amacıyla kullanma kapasitesidir 
(Halal, 1998; McMaster, 1996). Erçetin’e 
(2001) göre ise örgüt zekâsı; örgütün 
devamlılığı adına gerekli olan ve örgüt 
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tarafından kullanılan tüm yetilerin bir 
birleşimidir. Örgüt teorileri üzerine 
çalışmaları bulunan Belgin Aydınatan, 
2009 yılında yayımlamış olduğu “Örgüt 
Zekâsı ve Yönetimi: Kavramlar-Modeller-
Uygulama” isimli kitabında, konu ile ilgili 
şu ifadelere yer vermiştir: “Örgüt zekâsı, 
örgüte; çevreye uyum sağlama, öğrenme, 
yenilik, bilgi artışı, alternatifler arasında 
seçim yapma yeteneği veren ve bunları 
örgütün çevresine tepki vermesi için 
birleştiren bir kavramdır. Örgüt zekâsı, 
örgütün bünyesinde yer alan ve örgütte 
çalışanların bireysel zekâlarının ötesinde 
olan bir kavramdır. Örgütteki sistemleri, 
sistem içinde bireylerin zekâlarını, 
alışkanlıklarını, iş yapma usullerini, 
süreçleri, uygulamaları ve her türlü fiziksel 
araçları kapsar. Bunun yanında örgüt 
zekâsının, pazar avantajı ve varlığını 
sürdürmeyle de ilişkisi vardır. Örgüt 
stratejisi, enformasyon, pazar bilgisi, 
kalite, stratejik ortaklıklar ve bir 
yöneticinin hemen hemen tüm uğraşlarını 
başarıyla tamamlayabilmesi, örgüt zekâsını 
gerektirir. Yine toplam kalite yönetimi, 
süreç yenileme gibi yönetim 
yaklaşımlarından elde edilen sonuçlar da 
doğrudan örgüt zekâsıyla ilişkilidir. Örgüt 
zekâsı, bu yaklaşımların uygulanmasında 
gerekli bir unsur olduğu gibi, aynı 
zamanda bu yönetim yaklaşımlarının 
uygulanıp başarılı olması da örgüt zekâsını 
artırıcı bir etkiye sahiptir.”  Sarah, Cook ve 
arkadaşları (2004), örgüt zekasını; Ruhsal 

Zekâ, Politik Zekâ, İş Zekâsı ve Duygusal 
Zekâ olmak üzere dört farklı türde ele 
almışlardır. Buna göre duygusal zekâ, 
örgüt zekâsının bir alt birimi olup aynı 
zamanda örgüt başarısındaki en önemli 
etkenlerin başında gelmektedir. 

Örgütlerde duygu kavramının uzunca bir 
geçmişi olmasına rağmen, örgüt içi 
duygulara ilişkin modern çalışmaların, 
sosyolog A.R. Hochschild’in duygusal 
emek üzerine yazdığı “The Managed 
Heart” isimli kitabıyla başladığı kabul 
edilmektedir (Yelkikalan, 2007).   

Bugüne kadar örgütsel bazda, çalışan ve 
yönetici düzeyinde yapılmış olan,örgütsel 
davranış, yönetim, psikoloji vb. alanlardaki 
çalışmalara bakıldığında anlaşılmaktadır 
ki; bireylerin gerek özel ve gerekse iş 
hayatlarında başarılı olabilmeleri için 
bilişsel zekânın (IQ) yanısıra yüksek 
düzeyde duygusal zekâya (EQ) sahip 
olmaları ve bu zekâ türünü etkili bir 
şekilde kullanmaları gerekmektedir (Doğan 
ve Demiral, 2007). Her ne kadar bireysel 
bazda çalışanlar yüksek IQ ve EQ sahibi 
olsalar da, kişi kendi başına fazla bir şey 
başaramaz. Bireysel amaçlarını başarmak 
ve ihtiyaçlarını gidermek için diğerleriyle 
birlikte yaşamak zorundadır. Bu nedenle 
insanların grup çabaları içine girmesi 
kaçınılmazdır. Grup çabaları ise, örgütsel 
anlamda etkili bir işbirliğini ve eşgüdümü 
gerektirir (Baransel, 1993).  
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Özellikle günümüzde, merkezine insanı 
alan, kendi çalışanını da kendi iç müşterisi 
olarak gören ve kendi başarı sırlarının 
aslında çalışanlarının başarısında 
olduğunun farkında olan örgütler, duygusal 
zekâ kavramına daha fazla önem vermekte 
ve özellikle duygusal zekâsı yüksek iş 
arkadaşları aramaktadırlar. Çünkü 
günümüz örgütlerinin her ne kadar temel 
amacı kâr elde etmek olsa da, bunun da 
ötesinde yer alan ve modern dünyada kâr 
elde etmenin temel aracı olarak görülen 
müşteri memnuniyeti, gerek örgütler ve 
gerekse müşteriler açısından büyük önem 
arz etmektedir. Müşteri memnuniyetinin 
odak noktasını ise, maddi ve manevi 
anlamda, o örgütte çalışanların performans 
düzeyleri belirlemektedir. Performans; 
daha öncesinde belirlenen koşullar 
çerçevesinde bir işin yerine getirilme 
düzeyi veya işgörenin davranış biçimi 
olarak tanımlanırken (Bingöl, 2003); 
örgütsel düzeyde duygusal zekâ, gerek 
örgüt içerisinde ve gerekse müşteri 
memnuniyetinde, performans kriteri olarak 
değerlendirilmektedir (Arıcıoğlu, 2002). 

Duygusal zekânın aynı zamanda, 
çalışanların iş tatminlerinde ve örgütsel 
vatandaşlık davranışlarında da önemli bir 
etkiye sahip olduğu ifade edilebilir 
(Gürbüz ve Yüksel, 2008). Bu bağlamda; 
duygusal zekâsı yüksek olan çalışanların 
gerek kendi işlerine göstermiş oldukları 
tutum ve gerekse örgüt içinde sergilemiş 

oldukları örgütsel vatandaşlık davranışları, 
olumlu yönde değişebilir. 

Duygusal zekâ kuramı ile birlikte, 
örgütlerdeki yönetim kademesinde yeni 
yeni dillendirilmeye başlanan bir diğer 
kavram ise “Duygusal Zekâlı Lider” 
kavramıdır. Goleman, Boyatzis ve 
McKee’ye (2002) göre Duygusal Zekâlı 
Lider; ne zaman işbirliğine girileceğini, ne 
zaman vizyoner olunacağını, ne zaman 
dinleyip ne zaman komut verileceğini 
bilen; neyin önemli olduğu konusunda 
kendi sezgilerine güvenen ve önderlik 
ettikleri kişilerin değerleriyle uyumlu olan 
bir misyonu dile getirme yeteneğine sahip 
olan; ilişkileri doğallıkla geliştiren ve için 
için kaynayan meseleleri yüzeye çıkararak 
ahenk içindeki bir grubun insani 
sinerjilerini yaratan; yanlarında çalışanların 
kariyerleriyle ilgilenerek örgüte karşı kesin 
bir sadakat oluşturan ve ortak değerlere 
hitap eden bir misyon uğruna ellerinden 
geleni yapmaları için, çalışanlarına esin 
kaynağı oluşturan ve bütün bunları, doğru 
kişiyle, doğru zamanda ve doğru şekilde 
yapan liderdir.         

2.3.  Sağlık Kurumları Yönetiminde 
Duygusal Zekâ 

1946 yılında, 61 devletin temsilcisi 
tarafından imzalanarak yürürlüğe giren 
Dünya Sağlık Örgütü Anayasası’nda 
sağlık; sadece hastalık ve sakatlığın 
olmayışı değil, aynı zamanda bedenen, 
ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli 
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olarak tanımlanmaktadır. Türkiye 
Cumhuriyeti ise, Haziran 1949 tarih ve 
5062 sayılı Kanunla Dünya Sağlık Örgütü 
Anayasası’nı onaylayarak, hem bu örgüte 
resmi olarak üye olmuş hem de yukarıda 
belirtilen sağlık tanımını kabul etmiştir 
(Sağlık Bakanlığı, 1997).   

Yukarıdaki sağlık tanımında yer alan 
“ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik 
hâli” ifadesi, duygusal ve zihinsel olarak 
tam bir gelişmişlik durumuna işaret 
etmektedir (Tengilimoğlu, Işık ve Akbolat, 
2009). Dolayısıyla, sağlık kurumlarının 
örgütsel anlamda duygusal zekâlarının 
yüksekliğinin de ötesinde, sağlık 
kavramının temelinde duygusal bir iyilik 
hali yatmaktadır.   

Erigüç’ün (2012) ifadesiyle; insanın insana 
hizmet sunduğu, bünyesinde öznesi de 
nesnesi de insan olan sağlık hizmetlerinin 
sunulduğu sağlık kurumları; toplumun 
sağlık hizmetlerine olan ihtiyaçlarını 
karşılama görevlerini üstlenen örgütler 
olarak ve sağlık hizmetleri ise; bir çok 
beceriye sahip olan ve mesleki anlamda iyi 
bir eğitim almış insangücünü barındıran, 
emek-yoğun bir sektör olarak karşımıza 
çıkmaktadır.  

Sağlık kurumlarında “müşteri” kavramı her 
ne kadar soğuk karşılanan bir ifade olsa da 
ve karşıt görüş olarak: “hastaları müşteri 
olarak görmek, sağlık hizmet sunumunun 
ruhuna aykırıdır” gibi humanist ifadeler 
kullanılsa da, reel sektörde bunun böyle 

olmadığı, yapılan çalışmalarla ortaya 
konulmuştur. Özel sağlık işletmelerinin 
yanısıra, kamu hastanelerinin 
özerkleştirilmesiyle birlikte bir işletme 
olarak karşımıza çıkan sağlık kurumları, 
şayet geleceklerini garanti altına almak 
istiyorsa, müşteri kavramının öneminin 
farkında olarak müşteri memnuniyetini ön 
planda tutmalıdırlar (Işık, 2005). Toplam 
Kalite Yönetimi anlayışında, sağlık 
kurumlarında müşteri kavramı, hastadan 
daha fazlasını içeren; hastalarla birlikte 
hasta yakınlarını, sağlık çalışanlarını, 
birlikte çalışılan kurum ve kuruluşları, 
ödeme yapan kurum ve kuruluşları, 
mesleki dernekleri ve öğrencileri de 
kapsayan bir kavramdır (Kaya ve Akbolat, 
2003). Tıpkı diğer işletmelerde olduğu gibi 
sağlık kurumlarında da müşteri tatmini, 
hizmette algılanan kaliteyle kurumdan 
beklenen kalitenin oranlanmasıyla ortaya 
çıkmaktadır ve bu tatmin, sunulan 
hizmetlerle hizmet sunum süreçlerine göre 
farklılıklar göstermektedir (Tengilimoğlu, 
Işık ve Akbolat, 2009). Gerek iç müşteri 
olarak tanımlanan; mesleki faaliyetler 
yerine getirilirken ilişkide bulunulan kişi 
ve kuruluşların ve gerekse dış müşteri 
olarak tanımlanan; mesleki faaliyetler 
neticesinde ortaya çıkan mal ve 
hizmetlerden birinci derecede etkilenen 
kişi ve kuruluşların memnuniyetindeki 
temel öğe, örgüt çalışanları; yani sağlık 
kurumları için, sağlık çalışanlarıdır (Kaya, 
2005).     
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Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımıyla sağlık 
çalışanları; sağlığı geliştirme amacı taşıyan 
eylemlerde bulunan tüm kişilerdir (Sağlık 
Bakanlığı, 1997). Bu tanıma göre sağlık 
insan gücü; doktor, hemşire, laboratuar 
çalışanları, eczacı v.b klinik personeli 
içerdiği gibi, doğrudan sağlık hizmeti 
vermeyip de sağlık sistemi bünyesinde yer 
alan sağlık yöneticilerini ve destek 
çalışanlarını da içermektedir. Sağlık 
hizmetlerinin sunumunda, sağlık 
kurumlarndaki insan gücünün ruhsal, 
zihinsel ve bedensel özellikleri merkezi 
konumda yer alırken, bu kurumlarda 
sunulan hizmetin kalitesini, büyük ölçüde, 
sağlık insangücü kapasitesi belirler. 
Çünkü, sağlık hizmetlerinin özellikleri 
arasında yer alan; bu hizmetlerin 
ikamesinin olmayışı, ertelenemeyişi, sağlık 
hizmetlerinde tüketici davranışlarının 
birbirinden farklı oluşu ve hizmetten 
sağlanan doyum ve kalitenin önceden 
belirlenmesinin zorluğu, sağlık kurumları 
dışında çalışanlara göre sağlık insangücü 
kapasitesinin önemini bir kat daha 
artırmaktadır (Kavuncubaşı ve Yıldırım, 
2010). Bu noktada, sağlık kurumlarının 
başarısı; duygusal zekâsı yüksek 
işgörenlerin katılımıyla, gerek 
mesleklerine ve gerekse kurumlarına olan 
bağlılıkları ve adanmışlıkları ile 
bağlantılıdır (Erigüç, 2012). 

Goleman’ın (1998) sınıflandırmasıyla; 
özbilinç sahibi, kendisine çekidüzen veren, 
motivasyonu yüksek, empati kurabilen ve 

sosyal ilişkileri kuvvetli sağlık çalışanları, 
çalıştıkları sağlık kurumlarının duygusal 
zekalarını da pozitif anlamda yönlendiren 
ve kurumda müşteri memnuniyeti sağlayan 
temel yapıtaşlarıdır.  Çünkü, sağlık 
çalışanlarının yapmış olduğu mesleklerin, 
hastalarla doğrudan iletişim kurmayı 
gerektirmesi ve sağlık kurumlarındaki 
hizmetin ancak bir ekip çalışması ile 
sunulabilmesi, sağlık çalışanlarında 
duygusal zekâ kullanımını ön plana 
çıkarmaktadır (McQueen, 2004). Öncelikle 
kendi duygularının farkına varabilen, 
onları anlamlandırabilen, kontrol edebilen, 
yönetebilen ve bütün bunların yanısıra 
diğer insanların (müşteri kavramı 
içerisindeki kişi ve kurumlar kapsamındaki 
bireylerin) duygu ve düşüncelerinin 
farkında olabilen, onları yorumlayabilen, 
onlarla empati kurarak sağlıklı ve etkili 
iletişimler gerçekleştirebilen sağlık 
çalışanları, günümüz sağlık kurumlarının 
vazgeçilmez ögeleridir (Bar-on, 2006; 
Goleman, 1998; Güney, 2013). Bu 
sebepledir ki bütün bu becerilerin bir 
birleşimi olarak tanımlanan duygusal zeka 
kavramının sağlık kurumları, yöneticileri 
ve çalışanlarları için yeri ve önemi 
günümüz koşullarında tartışılamaz 
boyuttadır. 

11 Ekim 2011 tarihli ve 663 sayılı “Sağlık 
Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname” 2 Kasım 2011 tarihinde Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
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girmiştir. Bu Kanun Hükmünde 
Kararnamenin amacı; Sağlık Bakanlığı ve 
bağlı kuruluşlarının teşkilat, görev, yetki 
ve sorumluluklarını düzenlemektir. Bu 
Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte, 
Sağlık Bakanlığı teşkilat yapısı tamamen 
değişmiş ve Kararname’nin 29. maddesi ile 
Bakanlığa bağlı bir kuruluş olarak 
“Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu” 
kurulmuştur. Kurum tarafından, 
kaynakların etkili ve verimli kullanılması 
amacıyla Kuruma bağlı ikinci ve üçüncü 
basamak sağlık kurumları, il düzeyinde 
Kamu Hastaneleri Birlikleri kurularak 
işletilmektedir. Bu birliklerin kurulmasıyla 
birlikte, kamu hastanelerinde, 
özelleştirmeye doğru giden bir özerkleşme 
dönemi başlamıştır. Bu özerkleşmeyle 
birlikte; başta kamu hastane birliklerinde 
tepe yönetici olarak görev yapan genel 
sekreterler olmak üzere, birliklere bağlı 
hastanelerde görev yapan hastane 
yöneticileri ve diğer sağlık çalışanları için, 
sağlık hizmet sunumunda yeni bir dönem 
başlamış ve bu yeni dönemle birlikte, 
çalışanların gerek bilişsel ve gerekse 
duygusal zekâ kapasiteleri büyük önem 
kazanmıştır. Çünkü, özerkleşmeyle 
birlikte, kamu sağlık kurumları da tıpkı 
özel sağlık kurumları gibi, sağlık 
sektöründeki rekabet çemberinin içerisinde 
yer alarak, reel sektörün örgüt tanımı 
kapsamına dahil olmuştur (Erdem, 2012). 
Dolayısıyla, sağlık sektöründe yer alan 
örgütler olarak sağlık kurumlarında ise, 

optimal düzeyde gerçekleşmesi istenilen 
verimlilik ve üretkenlik, yönetsel ve 
işgören düzeyinde, zihnen ve ruhen motive 
olmuş ve aynı zamanda bu motivasyonu 
koruyarak çalışma ortamlarına yansıtan 
yönetici ve çalışanlar ile gerçekleşecektir.  

3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Aristo’nun, Nikomakus Etiği başlıklı 
felsefi incelemesinde yer verdiği 
ifadesiyle: “Herkes kızabilir, bu kolaydır. 
Ancak doğru insana, doğru ölçüde, doğru 
zamanda, doğru nedenle ve doğru şekilde 
kızmak; işte bu kolay değildir” (Goleman, 
1995). Bu ifadede kullanılan “kızmak” 
kelimesi, yalnızca bir örnektir; üzülmek, 
sevinmek, öfkelenmek, mutlu olmak, 
heyecanlanmak, şaşırmak vb. gibi. Burada 
önemli olan, bütün bu duygusal tezahürleri, 
doğru insanlarla, doğru ölçüde, doğru 
zamanda, doğru mekânda, doğru nedenle 
ve doğru şekilde yapabilmektir. Ki bu da 
gerçek anlamda bir zekâ gerektirir.  

Genellikle bireysel anlamda inceleme 
konusu olan duygusal zekânın, aynı 
zamanda, çalışanların iş tatminlerinde ve 
örgütsel vatandaşlık davranışlarında da 
önemli bir etkiye sahip olduğu ifade 
edilebilir (Gürbüz ve Yüksel, 2008). Bu 
bağlamda; duygusal zekâsı yüksek olan 
çalışanların oluşturdukları sinerjiyle, gerek 
kendi işlerine göstermiş oldukları tutum ve 
davranışlar ve gerekse örgüt içinde 
sergilemiş oldukları örgütsel vatandaşlık 
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davranışları ile örgüt zekâsı ve buna bağlı 
olarak örgüt başarısı olumlu yönde 
değişebilir. 

Örgütsel anlamda insanın insana hizmet 
sunduğu; bünyesinde, her bir ögesi insan 
olan sağlık hizmetlerinin sunulduğu sağlık 
kurum ve kuruluşları, toplumun sağlık 
hizmetlerine olan ihtiyaçlarını karşılama 
görevlerini üstlenen örgütler olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu sebepledir ki 
sağlık hizmetlerinin sunumunda, sağlık 
kurumlarndaki insan gücünün ruhsal, 
zihinsel ve bedensel özellikleri merkezi 
konumda yer almakta ve bu kurumlarda 
sunulan hizmetin kalitesini, büyük ölçüde, 
sağlık insangücü kapasitesi 
belirlemektedir. Dolayısıyla, sağlık 
kurumlarının başarısı; duygusal zekâsı 
yüksek işgörenlerin katılımıyla, gerek 
mesleklerine ve gerekse kurumlarına olan 
bağlılıkları ve adanmışlıkları ile 
bağlantılıdır (Kavuncubaşı ve Yıldırım, 
2010; Erigüç, 2012). 

22 Mayıs 2014 Perşembe tarihli ve 29007 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık 
Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek 
Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına 
Dair Yönetmelik” içerisinde yer bulan 
tanımı ile -Sağlık Kurumları Yöneticisi- 
Sağlık İdarecisi’nin görev ve yetkileri 
aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır. 

Sağlık idarecisi; 

a. Kurumun idari, mali ve teknik 
hizmetlerinin yürütülmesinde, 
misyon, vizyon, temel hedef ve 
değerlerinin belirlenmesinde, 
kalite, standardizasyon ve 
akreditasyon çalışmaları ile 
performans değerlendirmesinde 
görev alır. 

b. Kurumun finansal yönetim 
politikalarının belirlenmesi, 
uygulaması ve yönetilmesinde 
görev alır. 

c. Kurumun muhasebe, bütçe, mali 
analiz ve maliyet analizi 
faaliyetlerini yürütür. 

d. Sağlık hizmetleri sunumunun 
planlanması, yürütülmesi ve 
sonuçlarının değerlendirilmesi 
sürecinde görev alır. 

e. Kurumda tıbbi ve hasta bakımı 
dışında verilen hizmetlerin 
organizasyonu, yürütülmesi ve 
denetimini sağlar. 

f. Kurumda kriz ve afet planının 
hazırlanması ve yürütülmesi 
çalışmalarında görev alır. 

g. Hastalıkların tanıları ve 
ameliyatların uluslararası 
hastalıklar kod sistemine göre 
kaydedilmesi, tıbbi ve idari 
istatistiklerinin tutulması, 
saklanması, değerlendirilmesi ve 
raporlanmasında görev alır. 

h. Kurumun genel ve tıbbi arşiv 
hizmetleri ile hastane bilgi 
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sistemlerinin yürütülmesinde görev 
alır. 

i. Sağlık yönetimi alanına ilişkin 
politikalar geliştirir, planlamalar 
yapar veya bu çalışmalarda görev 
alır.  

Yukarıdaki tanımlamalardan da 
anlaşılacağı üzere, profesyonel anlamda bir 
Sağlık Kurumları Yöneticisi; stratejik 
olarak sağlık kurumunun en tepe 
noktasında yer alan, görev ve 
sorumlulukalrı itibariyle kendisine bütün 
bir örgütün sorumluluğunun devredildiği 
bir pozisyonun temsilcisi konumundadır.  

Bu sebepledir ki sağlık kurumları 
yönetimi; profesyonel ellere emanet 
edilecek kadar önemli bir meslektir. Çünkü 
sağlık; yalnızca hastalık ya da sakatlığın 
olmayışı değil, aynı zamanda kişinin 
bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir 
iyilik halidir. Yani sağlık, insanoğlu için 
her şeydir. Dolayısıyla, insan hayatının 
odak noktası olan sağlığın ve sağlık için 
olmazsa olmaz koumda bulunan sağlık 
kurumlarının yönetimi de, bir o kadar 
mühimdir.  

Bu noktada;  

 Eğitimsel anlamda gerekli 
donanıma sahip, 

 Özbilinç sahibi, 

 Motivasyonu yüksek, 

 Çalışanları ile empati kurabilen ve 
sosyal ilişkileri kuvvetli sağlık 
yöneticilerinin, çalıştıkları sağlık 
kurumlarının duygusal zekalarını 
da pozitif anlamda 
yönlendirecekleri ve örgütün iç ve 
dış müşteri memnuniyetini 
sağlayan temel yapıtaşları 
olacakları ifade edilebilir.   

Ve yine ifade edilebilir ki, sağlık 
kurumlarında sektörel olarak optimal 
düzeyde gerçekleşmesi istenilen etkenlik, 
etkililik, müşteri memnuniyeti, kalite ve 
verimlilik; yönetsel kademede, duyusal ve 
duygusal anlamda motive olmuş ve aynı 
zamanda bu motivasyonu koruyarak 
çalışma ortamlarına yansıtan yöneticiler 
tarafından gerçekleştirilecektir. 

Ülkemizde Sağlıkta Dönüşüm Programı ile 
başlayan ve 12 yıldır devam eden ve 
özellikle son iki yıl içerisinde Kamu 
Hastane Birliklerinin kurulmasıyla birlikte 
özerkleşen Kamu Hastanelerinin işleyişi 
sürecinde, sağlık kurumları yönetimini 
profesyonel bir meslek olarak görmeyen, 
göremeyen anlayış yavaş yavaş 
kaybolmaya başlasa da; ne yazık ki halen 
eğitimsel, bilişsel ve duygusal olarak 
yetiştirilmiş profesyonel sağlık kurumları 
yöneticileri, hak ettikleri değeri 
görememektedir. Bu konuda, ülke 
bürokratlarına ve Türkiye Sağlık Sistemi 
yöneticilerine büyük görev düşmektedir. 
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SANAT EĞİTİMİNDE MATERYAL RUHU: SABUNDAN HEYKELLER1 

Nermin Özcan ÖZER 

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fak. İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği A.B.D.  

 

Özet:  Sanatın anlaşılması, benimsenmesi sanat eğitimi yoluyla mümkün olabilir. Sanat eğitimi 
ile bireylerin görsel, dokunsal yolla algılama ve düşünme yöntemleri öğretilebilir. Kendini anlama 
ve ifade etme becerileri kazandırılırken ayrıntıların da önemli olduğunun farkına varması beklenir. 
Duygu ve düşünceler algılamalarla görselliğe ve dokunsallığa dönüşürken, somutlaştırma çabaları 
ile de zihinsel etkinlikler eyleme dönüştürülmüş olur. Sanat yolu ile hayal gücü duyarlılığı artırılır. 
Tasarım zihinde yapılanırken bellekteki bilgiler aktif hale gelir. Böylece bireyin kendini tanıma ve 
ifade edebilme becerilerinin de temelleri atılır. Sanatta üç boyutlu uygulamalar yaptırmak önem 
arz etmesine rağmen bu tür çalışmalara gerektiği kadar yer verilmemektedir. Üç boyutlu 
uygulamalar denildiğinde akla ilk gelen heykel çalışmalarıdır. Ancak ülkemizde heykel alanına 
hak ettiği ilgi gösterilmezken zaman içinde heykel sevgisi farklı uygulamalarla sevdirilerek 
benimsetilecektir. Yaygın bir değişim gücünü sağlayabilmek adına eylem şekillerine doğru, zihin 
berraklığı ile enerji geçişini sağlamak öncelikle sanata, eğitime katkı sağlayacaktır. Bildirimizde 
2011-2012 Eğitim - Öğretim yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf 
Öğretmenliği Anabilim Dalında Sanat Eğitimi dersi kapsamında uygulanmış olan çalışmalar 
paylaşılacaktır.  

 Anahtar Sözcükler: Sanat Eğitimi, Materyal, Sabun, Heykel 

 

IN ART EDUCATION, SOUL of MATERIALS: SOAP SCULPTURES 

Abstract:  Intelligibility and adoption of art is possible with art education. Art education teaches 
visual and tactile sensation of thinking methods. While these methods purpose to become skilful at 
self-understanding and expressing him/herself, realising importance of details, would be expected. 
When emotions and thoughts turn into visual and tactual performance, concretization efforts turns 
intellectual activities into acts. By way of art, imagination power is improved. Designing in mind 
activates knowledge. In this way people become skilful at self-understanding and expressing 
themselves. Despite three dimensional practising has importance for art, it is not allowed to 

                                                             
1 (*) EGT-D-120613-0288 proje numarası ile BAPKO tarafından desteklenmiştir.  
INTE 2013 4. Uluslar arası Eğitimde Yeni Ufuklar Konferansı’nda sunulan bildirinin genişletilmiş halidir.  
 



 
exercise, as it should be. About three dimensional practices, first thing come to mind is sculpture. 
Hardly in our country, sculpture has not been taken an interest deservedly. In process of time 
sculpture will be adopted and endeared by different practises. Providing mental clarity and energy 
transition in act images contribute art and education, in part of a big change. 
This paper shares exercised works in 2011-2012 education period in Marmara University Atatürk 
Faculty of Education Classroom Teaching Department during the Art Education.   

 

Keywords: Art Education, Material, Soap, Sculpture 

 

 
Amaç: Sanat eğitimi derslerinde kullanılan 
materyal tekniklerinin somutlaştırılması 
öğrencilerin öğrenmelerini kolaylaştırıcı 
bir işleve sahiptir. Özellikle sanat eğitimi 
derslerinin  üç boyutlu çalışmalarında 
(heykel uygulamalarında) kullanılan 
malzemelerin çok çeşitli veya ekonomik 
olmayışı sebebiyle farklı bir malzeme 
seçimi yapılarak hemen kolay 
çalışılabilecek hem de ekonomik olan bir 
materyal (sabun) tercih edilmiştir. Sabun 
malzemesinin uygulanışı ile birlikte heykel 
uygulaması konusuna dikkat çekmek, 
heykeli tanıtmak, bilgi vermek ve bu 
eksikliğe dikkat çekmek, heykel konusuna 
karşı gerekli ilgi ve katkı sunabilmektir. 
  
Kapsam ve Sınırlılık: Uygulamalar 
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim 
Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf 
Öğretmenliği Ana Bilim Dalı II. sınıf 
öğrencileriyle 2012-2013 eğitim-öğretim 
yılı içerisinde üç saatlik sanat eğitimi 
dersinde gerçekleşmiştir.  
 
Yöntem: Öncelikle literatür araştırması 
yapılarak heykeller incelenip yapılacak 
çalışmaların tasarımları, etütleri 
hazırlanmıştır. Sınıf ortamında yapılan 
uygulamalar üç boyutlu heykel haline 

getirilerek sonuçlandırılmıştır. Çalışmalar 
fotoğraflanarak belgelenmiştir. Bu açıdan 
elde edilen bulgular somut, doğru ve 
gerçekçi olma özelliğini göstermektedir. 
 

1. GİRİŞ 
 

“Sanat çok anlamlı bir sözcüktür. Sıfat 
veya isim olarak da kullanılır. Güzel sanat, 
görsel sanat, sanat tarihi, sanat felsefesi, 
sanat sosyolojisi, Türk sanatı, Mısır sanatı 
vs. Sanat insan zekasının doğayı işleyerek, 
kendi amacına uygun bir şekilde doğayı 
büyük bir ustalıkla etkilemesidir. Yalın ve 
sade anlamıyla insanlar arasında anlaşmayı 
sağlayan bir araç veya bir şey yapmada 
gösterilen ustalık diye de tanımlanabilir.  
 
Sanatkârlara göre de tanımlar 
çeşitlenmektedir. Alman ressam Dürer 
“sanat doğada gizlidir; onu oradan 
çıkarabilecekler, ona sahip olurlar” derken 
minyatür sanatkarı Özcan Özcan “sanat 
ruhun matematiksel ifadesidir” diye 
tanımlamaktadır. Sanatın sözlük anlamı ise 
bir duygunun, tasarının veya güzelliğin 
anlatımında kullanılan yöntemlerin tamamı 
veya bu anlatım sonucunda ortaya çıkan 
üstün yaratıcılık.” (Özer, 2012). 



 
Sanatın anlaşılması, benimsenmesi sanat 
eğitimi yoluyla mümkün olabilir. Sanat 
eğitimi ile bireylerin görsel, dokunsal yolla 
algılama ve düşünme yöntemleri 
öğretilebilir. Kendini anlama ve ifade etme 
becerileri kazandırılırken ayrıntıların da 
önemli olduğunun farkına varması 
beklenir. Duygu ve düşünceler 
algılamalarla görselliğe ve dokunsallığa 
dönüşürken, somutlaştırma çabaları ile de 
zihinsel etkinlikler eyleme dönüştürülmüş 
olur. Sanat yolu ile hayal gücü duyarlılığı 
artırılır. Tasarım zihinde yapılanırken 
bellekteki bilgiler aktif hale gelir. Böylece 
bireyin kendini tanıması ve ifade edebilme 
becerilerinin de temelleri atılır. 
 
Bireylerin gelişimlerinin her daim 
önemsenerek, yönlendirilip 
yaratıcılıklarının artması toplumsal bilinç 
ve eğitim olgusu ile mümkün olabilir. Yeni 
materyaller kullanmak, onları 
değerlendirmek, yaratıcılığın meydana 
çıkmasını ve faydalı ürünlerde 
somutlaşmasını sağlar. Hangi alan olursa 
olsun, öğrenmenin, becerinin 
gerçekleşmesi için taklit ve kopya etmek 
önemlidir. Ancak taklit veya kopyanın 
ötesinde bir şeyler üretebilme gerçekleşir 
ise,  artı değerden söz edilebilir. Her 
çalışmanın üzerine teknik ilerlemelerde 
dâhil olduğunda amatörce işler değil, 
uzmanlık ürünleri ortaya çıkar.  
 
Unutulmamalıdır ki; sabır, istek, ilgi, azim 
ve kararlılık başarının anahtarlarıdır.  
Hayal gücü ile taklit etme bütünleştiğinde 
problem çözme yeteneği de gelişme 
gösterir. İyi düzenlenmiş bir eğitim 
ortamında çeşitli materyallerden istifade 

etmek bireyi stresten uzak tutarak duygusal 
doyuma ulaştırır.  Değişik ve çeşitli 
materyallerin kullanılması, bireylerin 
kazanımlarını pozitif yönde geliştirerek 
başarılarını sürdürmelerine yardımcı olur. 
Farklı materyallerin kullanımı ile kazanılan 
tecrübi zenginlikler, bireylerin yaratıcılık 
ufkunun genişlemesine ve altıncı 
duyusunun da gelişmesine katkı sağlar. 
 
“Kuşkusuz öğretim materyali, öğretme-
öğrenme sürecinin temel öğelerinden 
biridir. Öğrencilerde amaçlanan bilgi, 
beceri, tutum ve değerleri geliştirmede 
kullanılan tüm araç-gereç, kaynaklar 
öğretim materyali kapsamına girer.” (Akt: 
Sever, 2010).  
 
“Öğretim materyalleri, öğrenme süreci 
içerisinde öğretmen tarafından değişik 
ortamlarda öğrencilere sunulan araçlardır. 
Bu araçlar; basılı materyaller, fotoğraflar, 
maketler gibi basit nesneler olabileceği 
gibi içeriğine ulaşmak için daha yüksek 
teknolojiye gereksinim duyan ses kasetleri, 
videolar, CD ler, internet sayfaları, çeşitli 
yazılımlar gibi ortamlar da olabilir.” (Akt: 
Sever, 2010).  
 
Sanat eğitimi derslerinde üç boyutlu 
uygulamalarda öğretim materyali olarak 
kullanımı kolay ve rahat bulunabilmesi 
mümkün olan sabun maddesinin 
değerlendirilmesi tercih edilmiştir.  
 
“Materyaller, öğretimi desteklemek 
maksadıyla kullanılır. İyi tasarlanmış 
materyaller; eğitim sürecini zenginleştirir, 
bilginin algılanmasında somutluk 
sağlayarak öğrenmeyi kolaylaştırır, 



 
unutmayı azaltır, öğrenciyi güdüler, 
öğrencinin dikkatini toplar, öğrenme 
isteğini kamçılar, hedef davranışlara 
yaparak-yaşayarak ulaşmayı sağlar, 
düşüncenin kavramlaştırılmasına katkıda 
bulunur, öğrenim çevresini doğallaştırır. 
(Akt: Halis, 2002).  
 
2. MATERYAL SEÇİMİNDE DİKKAT 
EDİLMESİ GEREKEN ÖZELLİKLER 
 
Öğretim materyalinin seçimi ve 
uygulanışına karar vermeden önce 
aşağıdaki sorulara cevap aranmalıdır: 
 
“-Seçilen materyal öğretim programıyla 
uyumlu mu? 
 
-Materyalin içerdiği mesajlar doğru ve 
güncel mi? 
 
-Materyal, öğrenciyi motive edici ve ilgiyi 
sürekli tutacak özelliklere sahip mi? 
 
-Materyal, öğrencinin katılımını sağlayıcı 
özelliklere sahip mi? 
 
-Materyal, teknik ve donanım özellikleri 
açısından yeterli mi? 
 
-Materyalin etkili olduğunu kanıtlayacak 
veriler var mı? 
 
-Materyal, önyargılardan arındırılmış bir 
yapıda mı? 
 
-Materyalin kullanımına ilişkin gerekli 
kullanma kılavuzları ve diğer metinler 
mevcut mu? 
 

Yanpar (2009)’a göre, ders materyali 
geliştirme sürecinde göz önünde 
bulundurulması gereken hususlar aşağıdaki 
gibi belirtilmiştir. 
 

1. Öğrencilere kazandırılması gereken 
hedefler belirlenmeli;  

2. Etkinliklerde hangi içerik ve 
sürecin yer alacağı tasarlanmalı;  

3. Hedefleri gerçekleştirecek 
etkinlikler yer almalı;  

4. Tasarım ilkelerine göre gerekli 
araç-gereçler seçilmeli;  

5. Materyalin öğretim sürecinde 
uygulanması yapılmalı;  

6. Uygulama sonuçları 
değerlendirilmeli ve 
geliştirilmelidir.” (Sever, 2010). 

 
 
Sanatta üç boyutlu uygulamalar yaptırmak 
önem arz etmesine rağmen bu tür 
çalışmalara gerektiği kadar yer 
verilmemektedir. Üç boyutlu uygulamalar 
denildiğinde ilk akla gelen heykel 
çalışmalarıdır. Ancak ülkemizde heykel 
alanına hak ettiği ilgi gösterilmezken 
zaman içinde heykel sevgisi farklı 
uygulamalarla sevdirilerek 
benimsetilecektir. Nitekim Başöğretmen 
Atatürk 22 Ocak 1923’te Bursa’da heykel 
konusuna değinerek şöyle demiştir; 
 
“  Anıtlardan söz açan arkadaşımızın amacı 
heykel olsa gerektir. Dünya da uygarlığa 
ulaşmak, ilerlemek, gelişmek isteyen 
herhangi bir ulus, ister istemez heykel 
yapacak ve heykelci yetiştirecektir. 
Anıtların şuraya buraya tarihsel anıtlar 
olarak dikilmesinin dine aykırı olduğunu 



 
ileri sürenler şer’i hükümleri gereği gibi 
araştırıp incelememiş kimselerdir. 
Peygamber Hazretlerinin Tanrı 
buyruklarını bildirişi sırasında karşısındaki 
insanların kalbinde ve vicdanında putlar 
vardı. Bu insanları hak yoluna çağırmak 
için ilkin o taş parçalarını atmak ve bunları 
ceplerinden ve kalplerinden çıkarmak 
zorunda idi. İslâm gerçekleri tamamen 
anlaşıldıktan ve beliren vicdan inancı güçlü 
olaylarla doğru çıktıktan sonra, birtakım 
aydın kişilerin böyle taş parçalarına 
tapacaklarını farz etmek ve sanmak İslâm 
dünyasının onurunu kırmak demektir. 
Aydın ve dindar ulusumuz ilerlemenin 
nedenlerinden biri olan heykelciliği en 
yüksek derecede ilerletecek ve 
yurdumuzun her köşesi atalarımızın ve 
bundan sonra yetişecek çocuklarımızın 
anılarını güzel heykellerle dünyaya ilan 
edecektir. ”(Hızal, 1983).  
 
Bu söylemin ardından Cumhuriyetin 
ilanından hemen sonra dikilen Atatürk 
anıtlarıyla halkımız heykelleri görerek 
karşılaşmaya, alışmaya ve sevdirilmeye 
başlamıştır. “Dönemin şartları göz önünde 
bulundurulduğunda, halkın heykele ilişkin 
tabularının yanı sıra, gerek heykel 
sanatının var olabilmesi ve varlığını 
özgürce sürdürebilmesi için gerekli 
ortamın, uygulama alanının ve olanağının 
bulunmayışı, gerekse-Sanayii Nefise 
Mektebinden Cumhuriyetin ilanına dek 
geçen sürede İhsan Özsoy, İsa Behzat, 
Mahir Tomruk ve Nijad Sirel olmak üzere 
yetişmiş dört heykel sanatçısı bulunmakla 
birlikte bu alanda hedeflenen gelişmeyi 
sağlayacak düzeyde ve sayıda yetişmiş 
heykel sanatçısının olmayışı, adeta bir 

devrim özelliği taşıyacak biçimde 
cumhuriyet yönetimi tarafından bir takım 
uygulamalar/önlemler getirilmek koşuluyla 
Türkiye’de heykel plastiğiyle ilgili 
çalışmaların temelden başlatılmasını 
zorunlu kılmıştır.” 2 
 
Ülkemizde her ne kadar ilköğretim 
müfredat programlarında heykel konusu 
yer alsa da, olumsuz öğretmen 
yaklaşımlarının etkisi ile konuya gerekli 
ilgi ve özenin gösterilmediği bilinmektedir. 
Oysa, Cumhuriyet döneminde yetişmiş 
önemli heykeltıraşlarımız mevcut olup, 
bunlardan bazılarını burada zikretmek 
gerekir. Osman Yervant Efendi, Hadi Bara, 
Zühtü Müridoğlu, Hüseyin Anka Özkan, 
Sadi Çalık, Hüseyin Gezer, İlhan Koman, 
Ali Teoman Germaner, Burhan Alkar, 
Ernur Tüzün, Hakkı Karayiğitoğlu, Haluk 
Tezonar, Mehmet Aksoy başta gelen 
heykeltıraşlar olarak sayılabilir. 
 
Örgün ve yaygın eğitim-öğretimin her 
kademesinde üç boyutlu çalışmalara 
(heykel, hacimli çalışmalar) gereken 
hassasiyet ve özenin gösterilmesi 
ülkemizin geleceği açısından büyük önem 
arz etmektedir. Nitekim Marmara 
Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi 
İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana 
Bilim Dalı ikinci sınıf öğrencileri ile Sanat 
Eğitimi dersi içerisinde heykel konusu ile 
ilgili materyal geliştirilerek sabun maddesi 
ile heykel uygulamaları 
gerçekleştirilmiştir. Sabun denilince ilk 
akla gelen ellerimizi yıkadığımız, ucuz 
temin edilen katı veya sıvı bir madde gelir. 

                                                             
2 (http://ekitap.kulturturizm.gov.tr) 



 
Mezopotamya’da M.Ö. III. Bin yıldan 
kalma kil tabletlerinde, potasyum ve yağla 
karıştırılarak elde edilen bir maddeden söz 
edilişi, sabunun hayatımızdaki rolünün ne 
kadar kadim ve vazgeçilmez olduğunu 
kanıtlamaktadır. Sabun yağ asitleri ile 
bazların reaksiyonundan oluşan kimyasal 
bir maddedir. Eğer istenirse temizlik 
maddesinden ayrılarak bir sanat ürününe 
de dönüşebilir.  
 
3.SABUN MATERYALİNDE 
KULLANILAN  TEKNİK 
 
“Teknik bakımından heykelcilik, yüzeyden 
büsbütün ayrılan tam oyma ve yüzeyle az 
veya çok bağlantısı kalan alçak veya 
yüksek kabartma diye ikiye ayrılır; konu 
bakımından ise, süsleme heykelciliği ile 
anıtsal heykelcilik diye bir ayrım yapılır.” 
(Meydan Larausse, 1992). 
 
Sert olmayan, yumuşak bir sabuna şekil 
vermek oldukça kolaydır. Bir bütün 
(dikdörtgen) halinde olan sabun kalıbı için 
öncelikle yapılacak konu belirlenir. Figür 
mü, manzara mı, bitki mi vb yapılacaksa 
konu iyice etüd edilir. Genellikle heykel 
denilince tam vücutlu veya yarım olan 
(büst)ler akla gelir. Oysaki her tür ölçüde 
heykel yapılabileceği vurgulanarak 
uygulamalarda örneklendirilir. Buna en iyi 
örnek heykelçelerdir. “Heykelçe: (Oy.) 
İnsan ölçüsünden çok küçük yapılan 
yapılan heykellere denir. Yarım cesamette 
olanlara yarım büyüklükte heykel (Fr. 
Statue demie-nature) tabir olunur.” 
(Arseven, 1958). 
 

Öğretmen ve öğrenci arasındaki uyum 
materyalin biçimleniş planını da oluşturur. 
Herhangi bir masanın veya sıranın üzerine 
gazete kâğıdı, bez ya da muşamba örtülür. 
Kâğıt üzerinde etüt edilen objenin ana 
taslakları belirlenir. Etüt esnasında objenin 
alçak, yüksek, derin veya sığ yapılacak 
bölümleri planlanır. Sabun yüzeyinde 
değişik dokular (kaygan, kıymıklı, 
pürüzlü) uygulanabilir. Sabunun üzerinde 
çalışılacak materyaller etrafımızda rahatça 
bulabileceğimiz malzemelerdir. Modelaj 
kalemleri olduğu gibi tel, spatül, törpü, 
çivili fırça, tığ, çatal, tarak, vida, çivi, 
rende, kürdan vs. kullanılabilir. Ancak 
malzemeler bireyin yaşına göre 
seçilmelidir. Sabun artıkları da ayrıca 
değerlendirilebilir.  
 
Sabundan heykel biçimlendirilirken 
marketlerde, alışveriş merkezlerinde 
bulunan standart sabun ölçüsü ve rengine 
bağlı kalınmaktadır. Ancak iki tane 
dikdörtgen sabun kalıpları birbirleri ile 
ilişkilendirilerek ölçü büyütülebilir. Evde 
eğer sabun yapımı mümkün ise isteğe göre 
ölçü büyük tutulabilir. Sabun üreticileri 
gerek ölçü de gerekse renkte farklılaşmaya 
giderek ayrıca çocuklar için değişik renk 
ve biçimde sabun üretebilirler. Üreticiler 
sabuna biçim verme, heykelleştirme 
yarışmaları düzenleyerek kazanan sabun 
biçimini piyasaya sürebilirler. Böylece 
heykel alanına destekte sağlanmış olur. 
Sabuna biçim verme sonucunda değişik 
renklerde boyanabilir ve su bazlı vernik 
sürülerek kalıcılığı arttırılabilir. Yaygın bir 
değişim gücünü sağlayabilmek adına 
eylem şekillerine doğru, zihin berraklığı ile 



 
enerji geçişini sağlamak öncelikle sanata, 
eğitime katkı sağlayacaktır.  
 
4. SABUN MATERYALİNDE 
UYGULAMALAR 
 
Yaratıcılık dediğimiz bu süreçte en zor 
olan korkuları atabilmektir. Yanlış yapma 
korkusu, beceriksiz duruma düşme 
korkusu, sürekli güven içinde olmayı 
isteyiş; bütün bunlar yaratma açısından çok 
derinlere yerleşmiş engeller olarak, 
çözümü araştırmak yerine tasarımcıyı ilk 
fikre yapışmaya zorlar. Başarıya 
koşullanmış olan zihnimizde “başarısızlık” 
olasılığı deneyin bir parçası olsa da 
istenmez. Halbuki sanatçının-tasarımcının, 
sadece deney yapma fırsatı değil 
başarısızlık fırsatı da vardır.( Akt: 
İnceoğlu, 2012).  
 
Tasarım meydana gelmeden önce, konu ve 
malzeme üzerine yoğunlaşarak düşünülür. 
“Düşünme insan aklının bağımsız ve 
kendine özgü işlemleri olarak kabul 
edilebilir. Karşılaştırma, kıyaslama, 
ayırma, birleştirme, bağlantılar kurma, 
biçimleri kavrama vb işlemlerin duyum, 
izlenim ve tasarımlardan ayrı olarak 
yapılanmasına gönderme yapar.” (Özcan, 
2003) Düşünme ile birlikte hafızaya ait 
konuların biçim taslakları canlandırılarak 
aktif hale getirilir, ilişkiler ağında tasarı 
haline gelir ve malzemede ürüne 
dönüştürülür. 
 
Tasarımın ilk hali bütüne ilişkin ilk 
ipuçlarını verir. Düşüncenin tasarımla 
olgunlaşması bolca etüt ile mümkündür. 
Her bir tasarımda yeni arayışlar söz 

konusudur. Ancak kâğıt üzerinde 
tasarımlanmadan ortaya çıkan ürünlerde 
bireyin yeteneğinin, becerisinin bir 
göstergesidir. Aslında düşünmeden yaptım, 
düşünmeden ortaya çıktı demek olası 
değildir. Öğrenilmiş kalıplardan, kalıp 
düşüncelerden sıyrılarak özgünlük aranır. 
Sabun üzerindekiler yeniliğin, özgünlüğün 
kuşatılarak boyutlandırılmasıdır. 
Tasarımlardaki yapılanma, inşa etme, 
kavrama olgusu bilgi-beceri noktasında 
genişleyerek kültürel birikimle doğru bir 
orantı sergiler.  Böylelikle birey hem 
tasarım ustası hem de sanatkâr kimliğini 
kazanır. Bir anlamda ortaya çıkan ürün 
bireyin anlatımı ve tekniğinin analizidir. 
 
Çalışmaya başlanırken kendine güveni az 
olan bireyler yüreklendirilirler. Bunun bir 
yarışma olmadığı, bir şeylerin ifade 
edilmesinin memnunluk verebileceği 
hissettirilir. Yapılan ürünün herhangi bir 
şeye benzeyip benzememesi, aynısının 
olup olmadığını sorgulamanın gerekmediği 
grafik anlatımın da etkili olabileceği ifade 
edilir. Duyguyu güçlü olarak ifade eden 
çekingen ve özensiz dokunuşlar daha sonra 
kararlı, coşkulu ve özgür bir hale dönüşür. 
Ayrıntılardan arınmış, sadeliğin esas 
olduğu ürünlerin de etkisi farklı olur. 
 
Herhangi bir şeyin belirleyici özelliklerini 
ifade eden temel yapı olan biçim, her 
bireyde özgünlüğe ve biricikliğe dönüşür. 
Birey, ürettiği biçimde üslubunu da 
meydana getirir ve ürünle birlikte hayat 
bulur. Uygulama esnasında, bir mekân ve 
zaman üreticisi konumundadır. Var olmaya 
çalışan somutlaşan biçimler bir bütün 
olabilmek için uyumlu, ahenkli veya bu 



 
duruma çok da ters düşmeyen biçime 
dönüşürler. Her biçim, anlamlı içerik 
olabilir veya estetik gösterge 
oluşturamayabilir. Bu ürünler sadece 
eylem değeri olarak anlam kazanabilirler.  
 
Farklı ustalık dereceleri ve ifade tarzları 
bireyin özelliklerini gösterir. Bireyin 
ürününü başkalarına sunma şekli de farklı 
yapılanmalarla, inceliklerle kendini belli 
eder. Sabun malzemesi deneme-yanılma 
yolunun rahatlıkla icra edilebileceği bir 
malzemedir. Tekrarı kolay olduğundan, 
tekrarlamaların çeşitlenebilen bir yapı 
inşası şeklindedir. Uygulama yapan 
bireylere sabun mimarı, sabun inşacısı, 
sabun heykeltraşı da denilebilir. Çalışmalar 
neticesinde ürünler gitgide zenginleşen bir 
sabun heykel kültürünün belgesini 
oluştururlar.  
 
5. SONUÇ 
 
Sanat eğitimi yolu ile üç boyutlu 
çalışmalar (heykel vb.) ağaç, kil, alçı, taş, 
maden vb. yerine de yeni materyaller 
(sabun malzemesi gibi) geliştirilerek 
uygulamalar çeşitlendirilip özendirilir. 
Sadece üç boyutlu çalışmalar denilince ilk 
akla gelen heykel kavramı yerine de 
helkelçe gibi kavramlar da kazandırılarak 
doğanın bizlere sunduğu veya soyut 
kavramların da sabun materyali ile 
somutlaştırılabileceği gerçeği gündeme 
getirilmiştir. Sanat eğitiminde müfredatta 
belirtilen üç boyutlu çalışmalarla ilgili 
terimler ve düzenlemeler bilgisi, heykel 
sanatı bilgisi, üç boyutlu çalışmalarda 
kullanılan yöntemler bilgisi, Atatürk’ün 
sanat değeri taşıyan heykel ve anıtlarını 

tanıyabilme, üç boyutlu sanat eserlerine, 
düzenlemelere ve tasarımlara duyarlı oluş, 
üç boyutlu düzenlemelerde kompozisyonu 
oluşturan ögeler bilgisi, üç boyutlu temel 
geometrik formlarla ve özgün formlarla 
inşa çalışması yapabilme yetisi de 
kazandırmaktadır. Çalışmalar neticesinde 
ürünler gitgide zenginleşen bir sabun 
heykel kültürünün de belgesini 
oluştururlar. 
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SİBER ZORBA VE MAĞDUR OLMA İLE ALGILANAN SOSYAL 

DESTEK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Nezihe BİNGÖL, Taşkın TANRIKULU 

Milli Eğitim Bakanlığı Şair Erdem Beyazıt Ortaokulu 

Fatih Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik A.B.D. 

Özet: Araştırmanın amacı; lise öğrencilerinin siber zorba ve siber mağdur olma durumları ile 
aileden, arkadaştan ve öğretmenden algılanan sosyal destek düzeyi arasında ilişkiyi belirlemektir. 
Bu amaç doğrultusunda ilişkisel tarama türünde bir çalışma yapılmıştır. İstanbul'da öğrenim 
görmekte olan yaşları 14-19 arasında değişen 205'i kız, 231'i erkek toplam 436 öğrenci 
araştırmanın çalışma gurubunu oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda siber zorbalık ve siber 
mağduriyetin algılanan sosyal destek düzeyine göre farklılık gösterdiği anlaşılmaktadır.  Siber 
zorbalık ve siber mağduriyet ile arkadaştan ve öğretmenden algılanan sosyal destek arasında 
negatif yönde ilişki saptanmıştır. Erkeklerin kızlara göre daha fazla siber zorbaca davrandığı, fen 
lisesi öğrencilerinin diğer lise türlerine (Anadolu, Meslek, Genel) göre daha fazla siber zorba ve 
mağdur olduğu, özel okul öğrencilerinin devlet okulu öğrencilerine göre daha çok siber zorbalığa 
maruz kaldıkları, siber zorbalık ve siber mağduriyet arasında ilişki olduğu araştırmanın diğer 
bulgulardır.  

Anahtar Kelimeler: Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet, Algılanan Sosyal Destek 

 
THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN BEING 
CYBERBULLYING AND CYBER VICTIM WITH THE LEVEL 

OF THE PERCEIVED SOCIAL SUPPORT 
 

Abstract: The purpose of the study is to determine the relationship between high school students’ 
being cyber bullies or cyber victims and the level of social support perceived by the family, friends 
and teachers. In accordance with this purpose, the study was conducted with the relational 
screening model. 205 female and 231 male in total 436 students whose ages range from 14-19 
years studying in Istanbul constitute the sample of the study. As a result of the study it can be 

                                                
 Bu çalışma Yrd. Doç. Dr. Taşkın TANRIKULU’un danışmanlığında Nezihe BİNGÖL’ün Fatih Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde hazırladığı “Lise Öğrencilerinin Siber Zorba ve Mağdur Olma Davranışları ile 
Yakın Sosyal Çevrelerinden Algıladıkları Sosyal Destek Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” isimli 
yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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understood that cyberbullying and cyber-victimization vary according to the level of perceived 
social support. Negative correlation was determined between cyberbullying and cyber-
victimization and perceived social support by friends and teachers. The other findings of the study 
are that male students experience more cyberbullying than female students, science high schools 
have more cyber bullies and victims than the other kinds of high schools (Anatolian, Vocational, 
General), when compared to the students of public high schools, students from private high 
schools are exposed to cyberbullying more and there is a relationship between cyberbullying and 
cyber-victimization. 

Keywords: Cyberbullying, Cyber-Victimization, Perceived Social Support 

1. GİRİŞ 

21. Yüzyılda yüz yüze insan ilişkilerinin 
yerini, sanal ortamda gerçekleşen ilişkiler 
almaya başlamıştır. Aynı binada 
yaşayanların, aynı okulda okuyanların, 
aynı işte çalışanların yüz yüze etkileşim 
yerine sosyal paylaşım ağıyla iletişim 
kurmayı tercih ettikleri görülmektedir. Bu 
durum karşımıza şöyle bir tablo 
çıkarmaktadır: gerçek dünyada arkadaşı 
olmayıp, sanal dünyada yüzlerce arkadaşı 
olan, sosyalleşmek için gerçek arkadaş 
yerine, sosyal paylaşım sitelerinden 
arkadaşlar edinmeyi tercih edenler. Bu 
durum psikolojide yeni bir alanın 
doğmasına neden olmuştur. Siber Psikoloji 
(cyberpsychology) olarak tanımlanan bu 
yeni alan sınırsız, kontrolsüz ve zararlarına 
karşı bilgisiz kullanılan teknolojinin 
kullanıcılarını neden, nasıl ve hangi 
araçlarla etkilediğini açıklamaya 
çalışmaktadır. İnternetin eğitim alanındaki 
yararları tartışılmaz olduğu bir gerçektir. 
İnternetin kötüye kullanılmasıyla beraber 
gün yüzüne çıkan zararları ise internet 
kullanımında dikkatli olunması gerektiğini 
göstermektedir (Arıcak, 2012, s.32) 

Akran zorbalığının elektronik biçimi 
olarak ortaya çıkan siber zorbalık (Strom 
ve Strom, 2006, s. 21), bir birey ya da grup 
tarafından bilgi ve iletişim teknolojileri 
kullanılarak bir başkasına zarar vermek 
amacıyla tekrarlayan düşmanca davranışlar 
olarak tanımlamaktadır (Belsey, 2005, s. 
3). Başka bir şekilde de siber zorbalık 
“bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak 
bir birey ya da gruba, özel ya da tüzel bir 
kişiliğe karşı yapılan teknik ya da ilişkisel 
tarzda zarar verme davranışlarının tümü” 
olarak ele alınabilir (Arıcak, 2011, s. 10). 
Siber zorbalık, zorbalığı yapan kişinin kim 
olduğunun anlaşılmasının zorluğu, mağdur 
için kaçıp kurtulacağı alanın sınırlı oluşu, 
cinselliğin daha yaygın oluşu, daha çabuk 
yayılabilmesi yönleriyle geleneksel 
zorbalıktan ayrılmaktadır (Ayas ve 
Horzum, 2010).  

Farklı şekillerde tanımlanan ve algılanan 
siber zorbalık davranışını en iyi açıklayan 
terimi belirlemek amacıyla yaptıkları 
çalışmada, Nocentini ve arkadaşları 
(2010), öğrencilerin siber zorbalık terimi 
algıları ile farklı form ve davranış algılarını 
(yazılı, sözel, görsel dışlama ve kişiliğe 
yükleme), üç farklı Avrupa ülkesinde 
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(İtalya, Almanya, İspanya) kullanılan 
tanım farklılığı algıları açısından 
incelenmişlerdir. Bu doğrultuda, siber 
zorbalığı etiketlemek için kullanılan terim, 
siber zorbalığı temsil eden farklı 
davranışlar ve ortak davranışlar (güç 
dengesizliği, tekrar, kimlik gizliliği-
anonimlik, umuma açık bir şekilde ilan ve 
kasıt) şeklinde aralarındaki ilişki düzeyleri 
detaylandırılmıştır. Ülkelere göre 
bakıldığında, siber zorbalığı Almanya’da 
en iyi şekilde tanımlayan kelime mobbing, 
İtalya’da sanal ya da siber zorbalık, 
İspanya’da internet ya da cep telefonu 
aracılığıyla taciz olarak belirtilmiştir. Buna 
göre, internet ve cep telefonu gibi siber 
iletişim araçlarıyla yapılan zarar vermeye 
yönelik davranışın siber zorbalık 
olabilmesi için, davranışın kasten ve zarar 
vermek amacıyla tekrarlanacak şekilde 
gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.  

Kullanılan teknolojiden dolayı siber 
zorbalık “kartopu” etkisi 
yaratabilmektedir. Paylaşımların 
başlangıçta sınırlı sayıda insana 
ulaşmasından dolayı kontrol edilebilen 
siber zorbalık, daha sonra kontrol dışına 
çıkabilmektedir. Bu açıdan olayın tekrarı, 
genel zorbalıkta olan aynı davranışın aynı 
kişi tarafından defalarca yapılmasından 
çok daha farklı bir durumdur. Etkisinin 
sürekliliği ve özellikle internet ortamında 
her şeyin sonradan tekrar görülebilmesi ve 
zorbalığı yapan kişinin dışında başka 
kişiler tarafından da kolaylıkla 
yayılabilmesi, dolayısıyla tekrarlanıyor 
olmayı bir koşul olarak değerlendirmeyen 
yaklaşımlar da vardır (Levy ve diğ., 2012). 

Bu durum siber zorbalık için tanımsal bir 
sorun olarak ele alınmaktadır. Bu konu ile 
alakalı diğer tanımsal sorun ise güç 
dengesizliği konusudur. Oweus (1993'ten 
akt. Slonje, Smith ve Frisén 2013, s. 27) 
zorbalık tanımında kurbanı “zayıf” olarak 
belirtmektedir. Bu zayıflık sadece fiziksel 
değil, tanımda bahsedilmeyen psikolojik 
zayıflık da olabilir. Zorbalık tanımında 
fiziksel olanın üstün olmasıyla yaşanan güç 
dengesizliğinden bahsedilmektedir. Fakat 
bu güç dengesizliği bir akran grubu 
tarafından kabul görme veya reddedilme 
sayısı şeklinde de olabilir. Siber zorbalık 
için fiziksel güç önemli değildir. Siber 
zorbalıkta bilgi ve iletişim teknolojilerinde 
yetenek ve kimliğin gizli kalması 
(anonimlik) güç dengesizliğini sağlayan 
diğer iki unsurdur (Slonje, Smith ve Frisén 
2013, s. 26-27). Birçok araştırmacı da 
kimlik gizliliğinin güç dengesizliğine katkı 
sağladığını savunmaktadır (Nocentini ve 
ark, 2010, s. 138).  

Sosyal destek, stres altındaki bir bireye eş, 
aile, arkadaş gibi yakın çevresi tarafından 
sağlanan maddi ve manevi yardım olarak 
tanımlanmaktadır (Eker, Arkar ve Yaldız 
2001, s. 18; Yıldırım, 1997, s. 81). Diğer 
bir tanıma göre sosyal destek; aile, 
arkadaş, komşu ve kurumlardan sağlanan 
fiziksel ve psikolojik bir yardım olarak 
kabul edilmektedir (Aksüllü ve Doğan, 
2004, s. 77). Çakır ve Palabıyıkoğlu (1997, 
s. 15)'in sosyal desteği bireye çevresi 
tarafından verilen destek veya yardım 
olarak açıkladığı görülmektedir. Yine 
yardım temalı açıklama yapılan bir başka 
çalışmada, sosyal destek, bireyin gerek 
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duyduğunda çevresinden elde edeceği 
sosyal, duygusal, araçsal ve bilgisel yardım 
olarak ifade edilmektedir (Duru, 2008). 
Genel olarak sosyal destek kavramı bilgi 
ve öğüt vermenin yanında duygusal destek 
vermeyi de kapsayan çok geniş bir 
kavramdır (Duru, 2008). Sarason ve 
arkadaşları (1983, s. 127)'nin ise 
çalışmalarında, sosyal desteği, bireyin 
başkaları tarafından ne kadar sevildiği ve 
sayıldığını gösteren bir kavram olarak 
tanımladıkları görülmektedir. Ayrıca 
sosyal desteğin bireyin ilgilenildiğine, 
sevildiğine, değerli olduğuna, karşılıklı 
iletişimin bir parçası olduğuna inanmasını 
sağlayan bir tür bilgi olduğu da ifade 
edilmektedir.  

Sosyal destek kaynakları eş, akraba, sınıf 
arkadaşı, iş arkadaşı, din görevlisi, gönüllü 
grup üyeliği, evlat, torun şeklinde 
sıralanmaktadır (Lakey ve Cohen, 2000, s. 
58). Aile, arkadaş, romantik birliktelik, 
evcil hayvan, iş arkadaşı da sosyal destek 
kaynakları kapsamında 
değerlendirilmektedir (Taylor, 2011, s. 
190).   

Stres anında, bireyin kendini koruma ve 
güvende hissetmek amacıyla, arkadaş 
desteği, sosyal ağlarını geliştirmesi ya da 
sosyal ağ kurması bu süreci sağlıklı 
atlatabilmesi açısından oldukça önemli 
kabul edilmektedir. Stres altındaki 
bireylerin, stresli durumla mücadele 
edebilme gücünü sosyal destek 
kaynaklarından aldıklarını görülmektedir 
(Dunkel-Schetter, Folkman ve Lazarus, 
1987, s. 71; Taylor ve ark. 2000). 

Manning-Walsh, (2005, s. 491) da aile ve 
arkadaştan algılanan sosyal desteğin, 
yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen 
etmenlerin azaltılmasında yardımcı 
olduğunu bildirmektedir. Araştırmalar 
aileden görülen sosyal desteğin, çocuğun 
yeteneklerinin özellikle sosyal 
yetkinliğinin açığa çıkması açısından 
önemli olduğunu (Repetti, Taylor ve 
Seeman, 2002), destekleyici ebeveyn 
ilişkilerinin üniversite döneminde çocuk 
için faydalı olduğunu göstermektedir 
(Valentiner, Holahan ve Moos, 1994). 

Siber zorbalık bugün okullarda ciddi bir 
sorun olarak karşımızda durmaktadır. 
İlköğretim düzeyindeki öğrencilerde bile 
siber zorbalığın görüldüğü (Ayas ve 
Horzum, 2012) anlaşılmaktadır. İnternet ve 
siber iletişim araçlarını kullanma düzeyinin 
sosyal destek ihtiyacının karşılandığı 
kişilerde daha düşük olduğu 
anlaşılmaktadır (Batıgün ve Kılıç, 2011). 
Siber mağduriyetin siber iletişim 
teknolojilerini kullanma düzeyine göre 
arttığı göz önüne alındığında (König, 
Gollwitzer, ve Steffgen, 2010; Twyman ve 
ark., 2010) teknoloji ve internetten 
gelebilecek zararlardan korunmanın 
bireyin sahip olduğu sosyal destek 
sistemiyle ilişkili olup olmadığı 
sorgulanabilir. Bu çerçevede gençlerin 
ailelerinden, arkadaşlarından ve 
öğretmenlerinden algıladıkları sosyal 
destek düzeylerinin, siber zorbaca 
davranışlarda bulunma ve siber zorbalığa 
maruz kalma durumu ile ilişkisi bu 
araştırmada cevap aranan temel 
problemdir. 
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2. YÖNTEM 

2.1. Çalışma Grubu  

Araştırmanın verileri 2012-2013 eğitim-
öğretim yılında İstanbul ilindeki orta 
öğretim okullarında öğrenim gören 
öğrencilerden toplanmıştır. Araştırma 
grubunun belirlenmesinde uygun 
örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 
Araştırma için 460 öğrenciye ulaşılmıştır. 
Uygulamalar sonucunda boş bırakıldığı ya 
da ciddi biçimde doldurulmadığı tespit 
edilen veriler analize sokulmamış ve geriye 
kullanılabilir 436 anket kalmıştır Böylece 
çalışma grubunu 205'i (%47,0) kız, 231'i 
(%53,0) erkek olan toplam 436 öğrenci 
oluşturmaktadır.  Öğrencilerin 110'u 
(%25,2) 14-15 yaş, 246'sı (%56,4) 16-17 
yaş, 80'i (%18,3) 18-19 yaş olarak 
dağılmaktadır. Öğrencilerin 67’si (%15,4) 
9. sınıf, 130’u (%29,8) 10. sınıf, 131’i 
(%30) 11. sınıf ve 108’i (%24,8) 12. sınıf 
öğrencilerinden oluşmaktadır. Grubun 
eğitim aldıkları lise türüne göre dağılımı 
ise 143'ü (%32,8) Genel Lise, 47'si 
(%10,8) Meslek Lisesi, 198'i (%45,4) 
Anadolu lisesi, 48'i (%11,0) Fen Lisesi 
şeklindedir. Ayrıca katılımcılar okul türüne 
göre 66'sı (%15,1) özel, 370'i (%84,9) 
devlet olarak dağılmaktadır. 

2.2. Veri Toplama Araçları 

Siber Zorbalık Ölçeği: Arıcak, Kınay ve 
Tanrıkulu (2012) tarafından geliştirilen 
Siber Zorbalık Ölçeği, ergenlerin siber 
zorbalık davranışlarını ölçmek amacıyla 
geliştirilmiştir. Yirmi dört maddeden 

oluşan ölçek Likert Tipi olup, "Hiçbir 
zaman" 1 puan, "bazen" 2 puan, "çoğu 
zaman" 3 puan, "her zaman" 4 puan  
şeklinde puanlanmaktadır. Ölçekten en 
yüksek 96, en düşük 24 puan alınmaktadır. 
Ölçekten alınan yüksek puanlar siber 
zorbalık yapma davranışının fazla 
olduğunu göstermektedir. Ölçeğin 
geçerlilik ve güvenirlilik çalışması 
aşamasında ilk ve orta okul kurumlarında 
öğrenim görmekte olan yaşları 11-18 
arasında değişen 515 öğrenciye Siber 
Zorbalık Ölçeği uygulanmıştır. Ölçek tek 
faktörlü olarak hazırlanmıştır. Bu tek 
faktörün 12.139’luk bir özdeğeri vardır ve 
toplam varyansın %50.58’ini 
açıklamaktadır. Ölçeğin tamamı için 
hesaplanan Cronbach alfa değeri .95 olup; 
test-tekrar test katsayısı ise .70 olarak 
hesaplanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi 
sonuçları doğrultusunda ölçeğin geçerli ve 
güvenilir bir yapıya sahip olduğu 
belirlenmiştir.  

Siber Mağduriyet Ölçeği: Arıcak, 
Tanrıkulu ve Kınay (2012) tarafından Siber 
Zorbalık Ölçeği ile paralel olarak 
geliştirilen Siber Mağduriyet Ölçeği, 
ergenlerin siber zorbalığa maruz kalma 
davranışlarını ölçmek amacıyla 
geliştirilmiştir. Yirmi dört maddeden 
oluşan ölçek "evet" iki puan, "hayır" bir 
puan şeklinde puanlanmakta olup en 
yüksek 48, en düşük 24 puan alınmaktadır. 
Ölçekten alınan yüksek puanlar siber 
mağdur olma durumunun fazla olduğunu 
göstermektedir. Ölçeğin geçerlilik ve 
güvenirlilik çalışması aşamasında ilk ve 
orta okul kurumlarında öğrenim görmekte 
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olan 532 öğrenciye Siber Mağduriyet 
Ölçeği uygulanmıştır. Ölçek tek faktörlü 
olarak hazırlanmıştır. Bu tek faktörün 
7,24’lük bir özdeğeri vardır ve toplam 
varyansın %30.17’sini açıklamaktadır. 
Ölçeğin tamamı için hesaplanan Cronbach 
alfa katsayısı .89 olarak bulunmuştur. Test-
tekrar test güvenirlik katsayısı ise .75 
olarak bulunmuştur. Elde edilen bu 
değerler ölçeğin güvenilir bir ölçme aracı 
olduğu şeklinde yorumlanmıştır. 

Algılanan Sosyal Destek Ölçeği: Yıldırım 
(1997) tarafından geliştirilen, 2004 yılında 
revize edilen Algılanan Sosyal Destek 
Ölçeği (ASDÖ) bireyin aile, arkadaş ve 
öğretmeninden algıladığı sosyal destek 
düzeyini belirlemek amacıyla 
geliştirilmiştir. Ölçeğin aile desteği, 
arkadaş desteği ve öğretmen desteği olmak 
üzere üç alt ölçeği bulunmaktadır. Aile 
Desteği Ölçeğine ait 20 madde, Arkadaş 
Desteği Ölçeğine ait 13 madde ve 
Öğretmen Desteği Ölçeğine ait 17 madde 
bulunmaktadır. "Bana uygun" 3 puan, 
"kısmen uygun" 2 puan, "bana uygun 
değil" 1 puan şeklinde puanlanmaktadır. 
Ölçekten alınan yüksek puan sosyal 
desteğin yüksek oluşunu göstermektedir. 
Ölçeğin geçerlilik ve güvenirlilik çalışması 
aşamasında lise birinci sınıfta okuyan 115 
öğrenciye ASDÖ uygulanmıştır. 
Sonucunda ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 
tümü için .93, aile .79, arkadaş .74, 
öğretmen .75 olarak ölçülmüştür. Test 
tekrar test güvenirlilik katsayısı .69 olarak 
bulunmuştur. Elde edilen bu değerler 
ölçeğin güvenilir bir ölçme aracı olduğu 
şeklinde yorumlanmıştır. 

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırma verileri İstanbul ilinde Avcılar, 
Başakşehir, Bahçelievler, Şirinevler 
ilçelerinde özel dershanelerde öğrenim 
görmekte olan 9, 10, 11 ve 12. sınıfta 
öğrencisi olan 460 katılımcıdan elde 
edilmiştir. Ölçekler gerekli birimlerden 
izin alındıktan sonra uygulanmıştır. 
Katılımcılara katılımın gönüllülüğe dayalı 
olduğu bildirildikten sonra her bir şubeden 
akademik başarı seviyesi yüksek ve 
akademik başarı seviyesi düşük sınıflarda, 
gönüllü katılımcılara ölçekler 
uygulanmıştır. Uygulamalar sonucunda 
boş bırakıldığı ya da ciddi biçimde 
doldurulmadığı tespit edilen veriler analize 
sokulmamış ve geriye kullanılabilir 436 
anket kalmıştır. Ölçekler dershanelerde 
2012-2013 eğitim öğretim yılının ikinci 
döneminde uygulanmıştır. Araştırmanın 
uygulama boyutu yaklaşık 3 hafta 
sürmüştür. 

Araştırmada elde edilen veriler SPSS 
(Statistical Package for Social Sciences) 
for Windows 15.0 programı kullanılarak 
analiz edilmiştir. Niceliksel verilerin 
karşılaştırılmasında iki grup ortalamaları 
arasındaki farkı t-testi, ikiden fazla grup 
durumunda parametrelerin gruplar arası 
karşılaştırmalarında tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) ve farklılığa neden olan 
grubun tespitinde post hoc testlerinden, 
Tukey Post Hoc testi kullanılmıştır. 
Araştırmanın bağımlı ve bağımsız 
değişkenleri arasındaki ilişki Pearson 
korelasyon analizi ile test edilmiştir. Elde 
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edilen bulgular %95 güven aralığında, %5 
anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. 

3. BULGULAR 

Araştırmada öncelikle siber zorbalık ve 
siber mağduriyet puanlarının cinsiyet, lise 

türü ve okul türü bakımından farklılık 
gösterip gösterilmediği incelenmiştir.  

Siber zorbalık ve siber mağduriyet 
puanlarının cinsiyet değişkenine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek için 
t-testi yapılmıştır. Analiz sonucunda elde 
edilen bulgular tablo 1’de sunulmuştur.

 

Tablo 1 Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre t-
testi Sonuçları 

Puan Gruplar N X Ss Shx T-Testi 
t Sd P 

Siber Mağduriyet Kız 205 27,239 3,683 0,257 0,765 434 0,445 
Erkek 231 26,952 4,093 0,269 

Siber Zorbalık Kız 205 26,473 5,707 0,399 -3,088 434 0,001* 
Erkek 231 29,446 12,691 0,835 

* p<0,05         
Tablo 1’e göre siber zorbalık puanlarının, 
erkeklerde kızlara göre anlamlı derecede 
daha yüksek olduğu bulunmuştur (t=-
3,088; p<0,05). Siber mağduriyet puanları 
açısından cinsiyet değişkenine göre 
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 
(t=0,765; p>0,05). 

Siber mağduriyet puanları ortalamalarının 
lise türü değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü 
varyans analizi (ANOVA) yapılmıştır. 
Analiz sonucunda elde edilen bulgular 
tablo 2’de sunulmuştur.

Tablo 2 Siber Mağduriyet Puanlarının Lise Türüne Göre ANOVA 
Sonuçları 

  Kareler Top. sd Kareler Ort. F p 
Gruplar arası 179,176 3 59,725 4,001 0,008* 
Grup içi 6 449,512 432 14,929   
Toplam 6 628,688 435 0,000   
* p<0,05      
      

Tablo 2’de verilen ANOVA sonucuna göre 
grup ortalamaları arasındaki fark 
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur 
(F=4,001; p<0.05). Farklılıkların 

kaynaklarını belirlemek amacıyla yapılan 
post-hoc analizine göre Fen lisesinde 
öğrenim gören lise öğrencilerinin siber 
mağduriyet puanlarının diğer lise türlerine 
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göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu 
anlaşılmıştır.  

Siber zorbalık puanları ortalamalarının lise 
türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek 
amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) yapılmıştır. Analiz sonucunda 
elde edilen bulgular tablo 3’de 
sunulmuştur. 

 
Tablo 3 Siber Zorbalık Puanlarının Lise Türüne Göre ANOVA 

Sonuçları 
  Kareler Top. sd Kareler Ort. F p 
Gruplar arası 1 633,442 3 544,481 5,468 0,001* 
Grup içi 43 016,547 432 99,575   
Toplam 44 649,989 435 0,000   
* p<0,05      
      

Tablo 3’de verilen ANOVA sonucuna göre 
grup ortalamaları arasındaki fark 
istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuştur 
(F=5,468; p<0.05). Yapılan post-hoc 
analizi sonucuna göre Fen lisesinde 
öğrenim gören lise öğrencilerinin siber 
zorbalık puanları diğer lise türlerine göre 
anlamlı derecede daha yüksektir. 

Siber mağduriyet ve siber zorbalık ölçeği 
puanlarının aritmetik ortalamaları arasında 
okul türü değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık bulunup bulunmadığını belirlemek 
amacıyla bağımsız grup T-testi yapılmıştır. 
Analiz sonucunda elde edilen bulgular 
tablo 4’de sunulmuştur. 

 
Tablo 4 Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet Puanlarının Okul Türü Değişkenine Göre 

T-Testi Sonuçları 
Puan Gruplar N X Ss Shx T-Testi 

t Sd P 
Siber Mağduriyet Özel 66 28,485 4,645 0,572 3,191 434 0,008* 

Devlet 370 26,838 3,708 0,193 
Siber Zorbalık Özel 66 29,182 11,691 1,439 0,987 434 0,324 

Devlet 370 27,846 9,831 0,511 
* p<0,05         
                  Tablo 4’te verilen t-testi sonuçlarına göre 
siber mağduriyet puanlarının grupların 
aritmetik ortalamaları arasındaki fark 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 
(t=3,191; p<0,05). Söz konusu farklılık 

özel okulda öğrenim gören lise 
öğrencilerinin lehine gerçekleşmiştir. Siber 
zorbalık puanlarında ise okul türü 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık 
görülmemiştir. 
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Çalışmada siber zorbalık, siber mağduriyet 
ile algılanan sosyal destek arasındaki 
ilişkiyi incelemek için Pearson korelasyon 

analizi yapılmıştır. Analiz sonucunda elde 
edilen bulgular tablo 5’de sunulmuştur.

 

Tablo 5 Siber Zorbalık Ölçeği, Siber Mağduriyet Ölçeği ve Algılanan 
Sosyal Destek Ölçeği Puanlarının Pearson Korelasyon Tablosu 

 1 2 3 4 5 

1. Aileden Algılanan 
Sosyal Destek 

1.000     

2. Arkadaştan 
Algılanan Sosyal 
Destek 

0,662** 1.000    

3. Öğretmenden 
Algılanan Sosyal 
Destek 

0,525** 0,474** 1.000   

4. Siber Mağduriyet -0,077 -0,112* -0,118* 1.000  
5. Siber Zorbalık  -0,030 -0,118* -0,135** 0,347** 1.000 
*p.05, **p.01      
      

Arkadaştan algılanan sosyal destek ile 
aileden algılanan sosyal destek arasında 
istatistiksel açıdan pozitif yönde, orta 
düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur 
(r=0.662; p<0.05). Buna göre arkadaştan 
algılanan sosyal destek arttıkça, aileden 
algılanan sosyal destek de artmaktadır. 

Öğretmenden algılanan sosyal destek ile 
aileden algılanan sosyal destek arasında 
istatistiksel açıdan pozitif yönde, orta 
düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur 
(r=0.525; p<0.05). Buna göre öğretmenden 
algılanan sosyal destek arttıkça, aileden 
algılanan sosyal destek de artmaktadır. 

Öğretmenden algılanan sosyal destek ile 
arkadaştan algılanan sosyal destek arasında 

istatistiksel açıdan pozitif yönde, orta 
düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur 
(r=0.474; p<0.05). Buna göre öğretmenden 
algılanan sosyal destek arttıkça, arkadaştan 
algılanan sosyal destek de artmaktadır. 

Siber mağduriyet ile arkadaştan algılanan 
sosyal destek arasında istatistiksel açıdan 
negatif yönde, düşük düzeyde anlamlı 
ilişki bulunmuştur (r=-0.112; p<0.05). 
Buna göre siber mağduriyet arttıkça, 
arkadaştan algılanan sosyal destek 
azalmaktadır. 

Siber mağduriyet ile öğretmenden 
algılanan sosyal destek arasında 
istatistiksel açıdan negatif yönde, düşük 
düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur (r=-
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0.118; p<0.05). Buna göre siber 
mağduriyet arttıkça, öğretmenden 
algılanan sosyal destek azalmaktadır. 

Siber zorbalık ile arkadaştan algılanan 
sosyal destek arasında istatistiksel açıdan 
negatif yönde, düşük düzeyde anlamlı 
ilişki bulunmuştur (r=-0.118; p<0.05). 
Buna göre siber zorbalık arttıkça, 
arkadaştan algılanan sosyal destek 
azalmaktadır. 

Siber zorbalık ile öğretmenden algılanan 
sosyal destek arasında istatistiksel açıdan 
negatif yönde, düşük düzeyde anlamlı 
ilişki bulunmuştur (r=-0.135; p<0.05). 
Buna göre siber zorbalık arttıkça, 
öğretmenden algılanan sosyal destek 
azalmaktadır. 

Siber zorbalık ile siber mağduriyet 
arasında istatistiksel açıdan pozitif yönde, 
orta düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur 
(r=0.347; p<0.05). Buna göre siber 
zorbalık arttıkça, siber mağduriyet de 
artmaktadır. 

Siber mağduriyet ile aileden algılanan 
sosyal destek, siber zorba ile aileden 
algılanan sosyal destek arasında 
istatistiksel açıdan anlamlı ilişki 
bulunmamaktadır (p>0.05). 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ 

Araştırma bulguları siber mağduriyet ve 
cinsiyet açısından fark bulunmadığını 
gösterirken, siber zorbalık ve cinsiyet 
arasında anlamlı bir farklılık olduğunu 

göstermektedir. Erkeklerin siber zorbalık 
puanları kızların siber zorbalık 
puanlarından manidar derecede farklıdır. 
Peker, Eroğlu ve  Çitemel  (2012, s. 211)'in 
yaptığı araştırma  cinsiyet ve siber zorbalık 
arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
yönündedir. Benzer biçimde başka bir 
araştırmada ise siber zorbaca davranışları 
erkeklerin kızlara oranla daha çok 
sergiledikleri, siber mağduriyetin ise 
kızlara oranla erkeklerde daha fazla olduğu 
tespit edilmiştir (Şahin ve ark. 2010). 
Eroğlu (2011)'un araştırmasında erkeklerin 
kızlara göre daha çok siber zorbaca 
davrandığı ve siber zorbalığa maruz kaldığı 
belirtilmiştir. Bu bulguları destekler 
biçimde bir başka araştırmada erkeklerin 
kızlara oranla daha fazla siber zorbaca 
davrandığı gözlenmiştir (Calvete ve ark., 
2010). Bu bakımdan araştırmada elde 
edilen bu bulgu literatür tarafından 
desteklenmektedir. 

Araştırmada Fen lisesinde öğrenim gören 
öğrencilerin, Meslek ve Anadolu lisesinde 
öğrenim gören öğrencilerden daha fazla 
siber mağdur olduğu görülmüştür. Ayrıca 
Fen lisesi öğrencilerinin diğer lise türlerine 
göre daha fazla siber zorba oldukları 
belirlenmiştir. Buna karşın Ayas ve Pişkin 
(2011) endüstri, genel, özel ve Anadolu 
liseleri arasında yaptıkları araştırmada, 
genel zorbalığa en fazla uğrayan endüstri 
meslek lisesi öğrencileri, genel zorbalığa 
en az uğrayan Anadolu lisesi öğrencileri 
olarak belirtmiştir. Çivildağ ve Cooper 
(2013) yaptıkları çalışmada, Anadolu lisesi 
öğrencilerinin, genel lise öğrencilerine 
göre daha fazla siber zorbaca davrandıkları 
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saptamıştır. Anlaşıldığı üzere genel 
zorbalık ve siber zorbalığın farklı 
akademik düzeyler tarafından yordandığını 
görülmektedir. Siber zorbalık teknoloji 
kullanımını gerektirdiğinden dolayı daha 
yüksek bir yeterlilik düzeyini 
gerektirmektedir. Bu durum siber zorbalık 
ve mağduriyetin, akademik yeterliliği 
yüksek öğrencilerde görülmesinin bir 
nedeni olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Katılımcıların siber mağduriyet puanları 
okul türüne göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. Özel okulda öğrenim 
gören öğrencilerin, devlet okulunda 
öğrenim gören öğrencilerden daha fazla 
siber mağdur oldukları görülmüştür. Özel 
okul öğrencilerinin ekonomik olanaklarının 
daha iyi düzeyde olduğu düşünüldüğünde 
teknoloji kullanımının da daha yaygın 
olduğu sonucuna varılabilir. İnternet 
teknolojisini kullanma düzeyinin siber 
zorbalık ve mağduriyeti artırdığı (König, 
Gollwitzer, ve Steffgen, 2010; Twyman ve 
ark., 2010)  göz önüne alındığında, özel 
okul öğrencilerinde siber zorbalığın daha 
yaygın oluşu açıklanabilir bir durum olarak 
düşünülebilir. 

Katılımcıların siber zorbalık ve siber 
mağduriyet puanları algılanan sosyal 
desteğe göre anlamlı bir farklılık 
göstermektedir. Araştırma bulguları 
arkadaştan ve öğretmenden algılanan 
sosyal desteğin artması durumunda hem 
siber zorbalığın hem de siber mağduriyetin 
azalacağı yönündedir. Ayrıca arkadaştan 
algılanan sosyal desteğin artması 
durumunda aileden algılanan sosyal 

desteğin de artacağı; öğretmenden 
algılanan sosyal destek artıkça hem aileden 
hem de arkadaştan algılanan sosyal 
desteğin artacağı bulunmuştur.  Bir çok 
araştırmada algılanan sosyal destek ve 
stresli durumla baş etme arasında yüksek 
bir ilişki saptanmıştır (Dunkel-Schetter, 
Folkman ve Lazarus, 1987, s. 71; Gümüş, 
2006, s. 112; Heinrichs, ve ark. 2003, s. 
1389; Kaner, 2003, s.57 ; Sarason ve ark. 
1983, s. 127; Terzi, 2008, s. 1).  Sosyal 
desteğin düşmesi durumunda ise benlik 
saygısı, uyum ve toplum yanlısı 
davranışlarda azalma, siber zorbaca 
davranışlarda ve depresyonda artma 
olmaktadır (Doğan, 2008, s. 37). Yaman ve 
Peker (2012, s. 827) öğrencilerin siber 
zorbalık yapma nedenlerini; arkadaş ortamı 
geliştirmek, can sıkıntısını gidermek ve 
kendisine yapılan yanlış bir tutum veya 
davranıştan ötürü intikam almak olarak 
belirtmiştir. Öğrencilerin siber zorbalığı 
sürdürmesinin nedenlerini ise; kendilerini 
iyi hissetme, iyi vakit geçirme ve sosyal 
ilişkilerini geliştirmek olarak ifade etmiştir. 
Bu sonuçlar ergenlerin çevrelerinden 
özellikle arkadaşlarından bulamadıkları 
sosyal desteği sanal ortamda aradıklarını 
doğrular niteliktedir. 

Araştırma bulgularıyla paralel olan Brighi 
ve arkadaşları (2012, s. 375)'in 
araştırmasında akran ilişkileri içinde 
kendini yalnız hissetmenin mağduriyet 
açısından önemli bir belirleyici olduğunu 
belirtmiştir. Erkeklerde akranlar arasında 
yalnızlığın, mağduriyetin güçlü bir 
yordayıcısı olduğu ifade edilmiştir. Bu 
araştırmayı destekleyen diğer araştırma 
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bulgularında ortak kanı, izalosyon ve 
düşük arkadaş desteğinin siber zorbalık 
açısından risk faktörü olduğu yönündedir 
Williams ve Guerra (2007, s. 14) düşük 
akran desteğinin internet zorbalığını da 
içeren bütün zorbalıkları yordadığını 
belirtmişlerdir. Siber zorbalığın arkadaştan 
algılanan sosyal desteğin düşük 
algılanmasıyla ilişkili olduğu destekleyen 
bir diğer çalışma ise Calvete ve arkadaşları 
(2010, s. 1128)'in araştırmasıdır. Ergenlik 
döneminde önem kazanan arkadaş ilişkileri 
çoğu zaman ailenin yerini almaktadır. 
Ergenlik döneminde yeterince arkadaşı 
olmayan ve var olan arkadaşlarıyla yeteri 
kadar iletişim kuramayan gençleri bir çok 
risk beklemektedir. Çetin ve arkadaşları 
(2012, s. 646) sosyal becerilerin,  bağımlı 
öz-benlikleri yüksek bulunan bireyleri 
siber zorbalığa maruz kalmaktan 
koruduğunu belirtmiştir. Bunu destekleyen 
biçimde Calvete ve arkadaşları (2010, s. 
1128) siber zorbaların sahip oldukları 
sosyal destek düzeylerinin düşük olduğunu 
belirtmiştir. Bu görüşlerle paralel olarak 
Lyznicki, McCaffree ve Robinowitz (2004, 
s. 1723) siber zorbaların akranları 
tarafından reddedilmiş bireyler olduğunu 
ifade etmektedir. Arkadaşı olmayan 
gençlerin kendilerini yalnız hissettikleri 
görülmektedir. Araştırmalarda sosyal 
izolasyonun siber zorbalığı yordadığı 
bulunmuştur. Ergenlerin günlük 
hayatlarında bulamadıkları ilgi ve 
sempatiyi zorbalık yaparak elde etmeye 
çalıştığı belirlenmiştir (Ekşi, 2012, s. 
1692). Başka bir araştırma yalnız kalan, 
aradığı ilgiyi bulamayan çocukların can 
sıkıntısı nedeniyle cinsel içerikli 

mesajlaştıklarını ortaya çıkarmıştır 
(Kopecký, Szotkowski ve Krejci, 2012, s. 
1355). Diğer bir araştırma sonucu yalnızlık 
(sosyal, duygusal ve genel) ile siber 
mağduriyet arasında ilişki olduğu 
yönündedir (Olenik-Shemesh, Heiman, ve 
Eden, 2012, s. 361). Şahin (2012, s. 834) 
siber mağduriyet, siber zorbalık ve 
yalnızlık arasında anlamlı bir ilişki 
saptamıştır. Sonuçlar yalnızlığın siber 
mağduriyet tarafından yordandığı 
yönündedir. Gençlerin internette ve cep 
telefonunda ne kadar çok zaman 
geçirdikleri bilinmektedir. Bunun nedeni 
bu bireylerin yalnızlık eğilimi olarak 
kendilerini toplumdan izole etmek için 
internet ve cep telefonunu bir araç olarak 
kullanmaları gösterilmektedir. 
Literatürdeki araştırmalar yalnızlık ve 
sosyal desteğin birbiri ile ters yönde ilişkili 
olduğunu göstermektedir (Çeçen, 2008, s. 
424; Yılmaz, Yılmaz ve Karaca, 2008, s. 
71). Bu sonuçlarla paralel nitelikte olan 
Hinduja ve Patchin (2013, s. 2)'nin 
araştırmasına göre arkadaşı olmayan zorba 
öğrencilerde yetişkin yaptırım olasılığının 
çok düşük ya da çok yüksek olması 
durumunda siber zorbalık artarken, 
yetişkin yaptırım olasılığının orta düzeyde 
olması durumunda siber zorbalık 
azalmaktadır. En azından bir tane iyi 
arkadaşa sahip olmak, mağdur olmanın 
olumsuz etkilerini engelleyebileceği 
düşünülmektedir (Leung ve Chang, 2013, 
s. 159). 

Araştırmanın diğer bir bulgusu 
katılımcıların siber zorbalık ve siber 
mağduriyet puanları arasında anlamlı bir 
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ilişki gözlendiği yönündedir. Araştırma 
bulguları siber zorbalık ve siber 
mağduriyet arasındaki ilişki yönünün, siber 
zorbalığın artması durumunda siber 
mağduriyetinde artacağını belirtmektedir. 
Bu bulguları destekler nitelikte Barlett ve 
Gentile (2012, s. 123)'ün araştırma 
sonuçlarına göre siber zorbalık, siber 
mağduriyeti yordamaktadır. Literatürdeki 
diğer araştırma bulguları siber zorbalığın, 
siber zorbalığa maruz kalma ile ilişkili 
olduğu yönündedir. (Calvete, ve ark. 2010, 
s. 1128; Dilmaç, 2009, s. 1305). 
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Özet: Demokratik yaşamın en vazgeçilmez bileşenlerinden biri seçimlerdir. Elbette ki demokrasi 
yalnızca seçimlere indirgenemez. Her seçimin yapıldığı sistem demokratik bir sistemdir şeklinde 
bir genelleme yapılamaz. Ancak seçimler olmadan da demokrasiden söz edilemez. Seçimlerde 
halk, seçtikleri temsilcilerine, kendilerini yönetme izin ve ehliyetini verir. Bir başka anlatımla 
seçimlerde bireyler, sergiledikleri siyasi tutum ve davranışları toplumun siyasi yapısını şekillendirip, 
yerel ya da merkezi siyasi elitleri belirlerler. Öte yandan, demokrasi denildiğinde ilk akla gelen 
Antik Yunan site devletleri olsa da, demokrasinin beşiğinin eski Türk kavimleri olduğu gerçeğini de 
hatırlatmak gerekir. Bir başka ifadeyle, Türk sosyoloğu Ziya Gökalp’ın de vurguladığı gibi, 
dünyanın en demokrat kavmi eski Türkler’dir. Bu çalışmada, son 2 yerel seçimler siyaset 
sosyolojisinin yöntem ve teknikleri temelinde, karşılaştırmalı olarak analiz edilmiştir. Daha net bir 
ifadeyle, 2009 ve 2014 yerel seçimleri karşılaştırmalı bir bakış açısı ile incelenmiştir. Bulgular her 
iki seçimde, özellikle de son seçimlerde, seçimlere katılım oranlarının son derece yüksek olduğunu 
ortaya koymaktadır. Türkiye genelinde sağ siyaset anlayışının bariz bir üstünlüğünün gözlemlendiği 
seçimlerin galibi, iktidar partisi konumundaki Adalet ve Kalkınma Partisi olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Türk toplumu, Yerel seçimler, Türkiye, Türkiye’de Yerel 
Seçimler, Siyasi Yapı, Yerel Siyasi Elitler 
 

A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE LAST TWO TURKISH 
LOCAL ELECTIONS: A SOCIO-POLITICAL ANALYSIS OF  

TURKISH LOCAL ELECTİONS OF 2009 AND 2014 
 

Abstract: Political participation and in relation with this elections, escpecially the local elections are 
inevitable elements of democratic and spcecially the liberal democratic regimes. Of course democracy 
can not be reduced only to the elections. However, there can be no democracy without elections. 
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People defines the political structure of the society and appoints the political elites as the 
representatives at the elections.On the other hand, when somebody talks of democracy first comes to 
mind the states of Ancient Greece. Yet the world's most democratic nation, is the ancient Turks. It 
was aimed to analyse the last two Turkish local elections. One of them held at the 29th March 2009. 
The last one realised at the 30th of  March 2014. A comparative perspective was used to realise the 
aim. Documentary and historical research techniques were employed to gather the data. Findigs 
clearly shows that the participation level was extremely high at the both two elections, especially at 
the final one. The Justice and Development Party which is the ruling party was completed as the 
leader of the elections. On the other hand, it is easy to observe an obvious supremacy of the right 
wing at all over the Turkey. 

Keywords: Democracy, Turkish society, Local Elections, Turkey, Turkish Local Elections, Political 
Structure, Local Political 

 

1.GİRİŞ 
 
Toplum, insanın çevresiyle ve doğayla baş 
edebilme çabalarının zorunlu bir sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır. Binlerce yıl 
öncesinde insanlar, kendi başlarına 
gerçekleştiremediklerinin üstesinden 
gelebilmek için, öteki insanlarla iş birliği 
ve güç birliğinin kaçınılmaz olduğunu fark 
etmişlerdir. Bu ise insanlar arasında 
etkileşimi ve iletişimi zorunlu kılmıştır. 
Bütün bunlardan da insanlar arası ilişki 
doğmuştur ki, sosyologlar bunu toplumsal 
ilişki olarak adlandırırlar. İşte toplum 
denilen soyut gerçekliğin özünde insanlar 
arasında gerçekleşen bu ilişkiler yatar. 
Daha öz bir anlatımla toplum, insanların 
birbirleriyle ilişkiye girme zorunluluğunun 
bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Zaten 
biz sosyologlar toplumu, en yalın haliyle, 
“insanlar arası ilişkilerin sistemli 
bütünlüğü” olarak tanımlarız. 
 
Görüldüğü gibi toplumun temelini insan ve 
insanlar arasında gerçekleşen toplumsal 
ilişkiler oluşturmaktadır. Ancak bu 

tanımdan toplumun, insanların rast gele 
toplanmasından oluşan sıradan bir varlık 
olduğu anlamı çıkartılmamalıdır. İnsanlar 
arasında cereyan eden ilişkiler de rastgele 
değil, belirli ilkeler ve kurallar 
çerçevesinde gerçekleşir. Yapısal 
perspektiften hareket edildiğinde 
vurgulanması gereken ikinci bir olgu ise 
toplumsal yapıdır. Toplumsal yapı, 
insanlar arası etkileşim ve bu etkileşimin 
ürünü olan toplumsal kurumların sistemli 
bütünlüğünden oluşur. Bu temel 
kurumların bir tanesi de siyaset 
kurumudur. Siyaset kurumunun 
şekillenmesinde ise seçimler hayati rol 
oynar. Bu gerçekten hareketle, araştırmada 
günümüz Türk toplumunun siyasi 
yapısının şekillenmesinde belirleyici rol 
oynamış son iki yerel seçimler incelendi. 
 
1.1 Kuramsal Ve Kavramsal Çerçeve 
 
Başta da belirtildiği, günümüz Türk 
toplumunun siyasi yapısını ve değişim 
düzenliliklerini ortaya koymayı hedefleyen 
bu çalışma, sosyolojik açıdan yapısal bir 
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perspektifle ele alınmıştır. Yapısalcılık, 
bireylerin bilinçli eylemlerinden ziyade, 
yapı üzerinde yoğunlaşan bir yaklaşımdır. 
Bu yaklaşımın öncülerinden Claude Levi 
Strasuss’a göre yapı denilen toplumsal 
gerçeklik, gözlemlenebilir toplumsal 
ilişkilerin örüntüsü olmanın ötesinde bir 
anlam taşır. Bir başka ifadeyle yapı, sosyal 
sistemin, gözlemlenmesi mümkün olmayan 
mantığını şekillendiren bir gerçekliktir. 
Marksist yapısalcılar ise siyasi 
organizasyonlar, ideolojiler ve sınıfların 
temsilcisi olarak kabul ettikleri kültürel 
formlara öncelik atfederler (Arslan, 20007: 
18).  
 
Yapısal işlevsel yaklaşım ise toplumun 
varlığını ve düzenini, yapılandırılmış 
toplumsal kurumların sağladığını vurgular 
(Newman, 2012:  24). Araştırmanın 
dayandığı başlıca sosyolojik kavramlar ise 
toplum, toplumsal yapı, toplumsal kurum, 
seçimler ve demokrasidir. Öncelikle toplum 
kavramı üzerinde duralım. 
 
1.1.1 Toplum 
 
Toplum konusunda oldukça farklı 
tanımlamalar vardır (Kızılçelik & Erjem, 
1992; Hançerlioğlu, 1986; Ozankaya, 
1986; Ozankaya, 1984; Demir & Acar, 
2005; Jarry & Jarry, 1991; Bilgiseven, 
1984). Bütün bu tanımlardan hareketle 
yapılabilecek şu ayrıntılı tanımlama, 
toplumun daha iyi anlaşılmasında oldukça 
yardımcı olacaktır: Toplum, insanların 
öteki insanlarla ve doğayla olan 
ilişkilerinden doğan, kendine özgü bir 
örgütleniş düzeni, bir sosyal yapısı, bir 

kültürel sistemi, sınırları belirli bir coğrafi 
mekânda göreceli de olsa bir sürekliliği 
olan insan birlikteliklerinin sistemli 
bütünlüğüdür (Arslan, 2012). 
 
Tanımdan da anlaşılacağı üzere toplum 
demografik ve beşeri, sosyal, kültürel ve 
coğrafi faktörler tarafından belirlenen çok 
boyutlu bir varlıktır. Temelini insan ve 
insanlar arasında gerçekleşen toplumsal 
ilişkiler oluşturur. Fakat bu, insanların rast 
gele toplanmasından oluşan sıradan bir 
varlık değildir. Yine bu ilişkiler rast gele 
değil, belirli kuralların kontrolünde 
gerçekleşir. Bu kurallar yazılı olabileceği 
gibi (hukuk kuralları), yazılı olmayan bir 
nitelikte de olabilir (örf, adet, gelenek-
görenekler... gibi). Söz konusu ilişkiler bir 
coğrafi mekân üzerinde gerçekleşir ki bu 
çoğunlukla “vatan” veya ülke olarak 
adlandırılır. 
 
1.1.2. Toplumsal Yapı 
 
Yapısal ya da yapısal işlevselci 
araştırmalarda toplum konusu denildiğinde 
akla gelen ikinci bir olgu ise toplumsal 
yapıdır. Kıray’ın da vurguladığı gibi 
toplumsal yapı, bu yapıyı meydana getiren 
karşılıklı ilişki halindeki toplumsal 
kurumların, insan ilintilerinin ve bunların 
karşılıklı etkileşiminden doğan toplumsal 
değerlerin bir bütünüdür (Kongar, 
2010:173). Bu yapı durağan bir karakterde 
olmayıp, bazen hızlı bazen yavaş olsa da, 
her zaman bir değişim durumundadır. 
Toplumsal yapıya daha makro bir açıdan 
yaklaşan Boran (1945) ise toplumsal yapı 
hususunda, kurumların belli bir düzeyde 
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bütünleşmesinden doğan toplumsal bir 
düzene vurgu yapar. 

 
Toplumsal yapı olgusuna makro düzeyde 
yaklaşan bir başka araştırmacı Bozkurt 
(1972)’un da belirttiği gibi yapı 
denildiğinde akla gelen hareket noktası, 
bireylerden ziyade toplumsal karakterdeki 
gruplardır. İbrahim Yasa (1970) ise 
toplumsal yapı araştırmalarının, toplumun 
doğa ile ilişkileri temelinden başlatılması 
gereğine vurgu yapar. Türkiye’de 
toplumsal yapı araştırmaları hususunda 
fikirleri ile dikkat çeken bir başka önemli 
isim Nihat Nirun’dur. Nirun (1991)’un 
toplumsal yapı analizinde hem mikro ve 
hem de makro boyutlar dikkat çeker. Her 
yapı bir doğal ve toplumsal çevre içinde 
yer alır. Örneğin yapı denildiğinde 
toplumun yanı sıra aile, köy ya da kent de 
akla gelebilir. Bunların da ötesinde Gökçe 
(1996) ise toplumsal yapı ve kültürel 
yapıyı bir birinden ayrı ele alır. Gökçe de 
toplumsal yapı konusunda, toplumu 
oluşturan temel öğeleri, bunların topyekûn 
toplum içindeki yerini, aralarındaki 
ilişkileri ve işleyişlerindeki düzenlilikleri 
ön plana çıkarır. Görüldüğü gibi toplumsal 
kurumlar, toplumsal yapının temelini 
oluşturur. 

 
Newman (2012)’ın toplumsal yapı kavramı 
ise kafalardaki karışıklığa daha bir netlik 
kazandırır. O’na göre toplumsal yapı daha 
geniş bir anlama sahip olup, bireylerin 
hayatına düzen be öngörülebilirlik 
sağlayan toplumsal kurumlar, sosyal 
gruplar, örgütler, statüler, roller, kültürel 
inanç ve normları da kapsayan toplumun 

çerçevesi anlamına gelir (Arslan, 2013: 
300). 
 
Yapısal-işlevselci sosyoloji perspektifden 
bakıldığında, toplumda altı temel kurum 
vardır. Her toplumsal kurumun toplumsal 
yapı içinde üstlendiği temel işlevler vardır. 
Bu toplumsal kurumların yerine getirdiği 
işlevler, toplumsal yapının varlığı ve 
devamı açısından hayati önem taşır. 
Siyaset kurumu da, aile, eğitim, ekonomi, 
din, serbest (boş) zamanları değerlendirme 
kurumu gibi 6 temel toplumsal kurumdan 
biridir. 
 
1.1.3. Toplumsal Kurum 
 
En yaygın tanımı ile toplumsal kurum, 
“toplumsal yapının varlığını ve devamını 
sağlamak amacı doğrultusunda, belli sosyal 
işlevleri yerine getirmeye yönelik olarak, 
karşılıklı yapısal ve işlevsel bir bağımlılık 
ve eşgüdüm içinde bir araya gelmiş roller 
ve bu rollerin gereği olan; sınırları 
kurallarla, değer ve normlarla belirlenip, 
standartlaştırılmış davranış biçimlerini 
içeren kurulu düzendir.”  

 
Newman (2012)’ın toplumsal kurum 
tanımlaması ise bu toplumsal olguyu daha 
ayrıntılı bir şekilde ortaya koyar. O’na göre 
toplumsal kurum, toplumsal hayatın temel 
alanları ile ilgili belirli davranış 
kalıplarının, statülerin, rollerin, grupların 
ve organizasyonların oluşturduğu aile, din, 
siyaset gibi yapılardır (Arslan, 2013: 24). 
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Şekil 1: Toplumsal Yapı 

 
Kaynak: Arslan, 2012. 

Tanımlama dikkatlice incelendiğinde 
toplumsal kurumun (Kızılçelik & Erjem, 
1992: Demir & Acar, 2003: 374–375) 
temelini, sosyal ilişkiler süreci içinde 
şekillenen, rol temelli (Jary & Jary, 1991: 
314) bireysel davranış kalıplarının 
oluşturduğu gerçeği ile karşılaşılır. Her 
kurumun kendine özgü rol örüntüleri ve bu 
rol örüntülerine yönelik davranış formları, 
davranış kuralları (gelenek, görenek, 
yasalar) ile biçimlendirilir. Bireyler kurum 
içindeki konumuna uygun olarak rollerinin 
gerektirdiği davranışları, belirlenmiş 
kurallara uygun olarak sergilerler. Kurum 
içinde roller arasında olduğu gibi, 
toplumsal yapı içinde de kurumlar arasında 
da bir eşgüdüm ve karşılıklı bağımlılık 
vardır. 
 
 
 
 

1.1.4. Toplumsal Kurum ve Siyaset 
Kurumu 
 
Öte yandan siyaset kavramı kısaca, “ülke, 
devlet, insan yönetimi” şeklinde 
tanımlanabilir. Bazı sosyal bilimciler 
siyaset biliminin konusunun “devlet” 
olduğunu vurgularken, önemli bir 
çoğunluğu da “iktidar” olgusuna ağırlık 
verirler. İktidar olgusu, karar verme-alma, 
verilen-alınan kararları uygulama ve 
uygulatma gücü ile yakından ilişkilidir. 
İktidar kavramı, otorite kavramını da içerir. 
Otorite kavramı ise özellikle “yöneten” ve 
“yönetilen” ayrışması temeli üzerinde 
şekillenir.  
 
Siyaset sosyolojisinin konusu özetle 
siyasal otorite ile ilgili kurumlar ve 
kurumların oluşmasında - işlemesinde rol 
oynayan birey davranışları şeklinde 
özetlenebilir. Siyaset sosyolojisi (Vergin, 
2004: 11–12) açısından siyaset kurumu, 
toplumsal yapı içinde üstlendiği yönetme 
işlevini, topyekûn toplum ve öteki 
toplumsal kurumlar ile yakın etkileşim ve 
işbirliği içinde gerçekleştirir. Günümüz 
çağdaş demokratik toplumlarında siyaset 
kurumu büyük ölçüde seçimlerle şekillenir. 
Bu konuda, bireylerin siyasi katılımları ve 
politik süreç içinde sergiledikleri siyasi 
tutum ve davranışlar bu şekillenmede 
belirleyici rol oynar (Jary & Jary, 1991: 
475–480). En genel biçimiyle aday-
seçmen, yöneten-yönetilen gibi rol 
örüntülerinin yanı sıra; toplumsal yapı, 
seçimler, siyasal sistem, siyasi partiler, … 
gibi olgular, siyaset kurumunun yapısal 
oluşumda büyük önem taşır. 
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1.1.5. Seçimler ve Demokrasi 
 
Günümüzde siyaset ya da siyaset kurumu 
denildiğinde ilk akla gelen kavram hiç 
kuşkusuz demokrasidir. Demokrasi kısaca, 
halkın yönetimi demektir. Eski Yunanca 
halk anlamına gelen “demos” ve güç 
anlamına gelen “kratos” sözcüklerin 
bileşiminden doğmuş bir terimdir (Çeçen, 
2000: 55). Bazıları demokrasiyi bireyci bir 
yaklaşımla tanımlarken, bazıları da bunu 
toplumcu bir yaklaşımla yapar. En çok 
bilinen ve sosyal bilimciler arasında da 
oldukça kabul gören demokrasi tanımı 
Abraham Lincoln tarafından yapılmıştır. 
Lincoln’e göre “demokrasi halkın halk 
tarafından, halk için ve halk adına 
yönetimidir.”Tarih süreci içinde, 
demokrasi anlayışı da evrimleşerek, 
doğrudan katılımcı demokrasi anlayışı 
yerini, çoğulcu-temsili demokrasi 
modeline bırakmıştır. Kışlalı (2007)’nın da 
belirttiği gibi çağdaş demokrasiler, liberal 
demokrasi ve sosyal demokrasi olarak 2 
kategoride incelenebilir. 
 
Bu bağlam da muhalefet de, demokratik 
sistemin vazgeçilmezlerinden birini 
oluşturur. “İktidar her siyasal sistemde 
vardır; ama muhalefetin yasal olarak 
tanındığı ve güvence altına alındığı tek 
siyasal sistem demokrasidir” (Kışlalı, 
2003: 244). Çağdaş demokratik sistemler 
(Kışlalı 2003: 238–239), toplumu oluşturan 
bireylerin, yasal zeminlerde bir araya gelip 
örgütlenerek (Duverger, 2002; Duverger, 
1964; Teziç, 1976), siyasal iktidarın 
şekillenişinde söz sahibi olma 

mücadelesine en uygun zemini sunar. Bu 
barışçı savaşım sürecinde her siyasi parti, 
siyasal güç dengesini kendi lehine 
çevirmeyi hedefler. Bu siyasi süreç içinde, 
iktidara ulaşmanın en önemli yolun yerel 
ya da genel seçimlerde elde edilen 
başarıdan geçer. 
 
Görüldüğü üzere seçimler, demokratik 
sistemin ayrılmaz bir parçasıdır. 
Seçimlerdeki siyasal davranışları (Orhan, 
2011) ile bireyler, hem kendilerinin hem de 
toplumun yarınlarını şekillendirmede aktif 
rol oynamaktadırlar. Yurttaşların kolektif 
karar alma sürecine katılımı seçimlerle 
sınırlı olmasa (Sarıbay, 2008: 112) da, 
bireylerin seçimlere katılımı, demokratik 
yapının inşası ve devamında hayati önem 
arz eder. 

 
Seçimlerdeki tercihleri ile bireyler, ülkenin 
yönetimine belirli bir dönem süresince yön 
verecek, merkezi ya da yerel siyasi elitlerin 
(Arslan, 2005-a; Arslan, 2005-b; Arslan, 
2005-c; Arslan, 2004; Turhan, 1991; Frey, 
1965) kimler olacağına karar verirler. 
Ayrıca seçimlerdeki siyasi tercihleri ile 
bireyler, siyasal erkin (Bachracah, 1962) 
siyasi partiler (Kili, 1976) arasındaki 
dağılımını belirleyip, toplumsal iktidarın 
yapısını (Dahl, 1961) şekillendirirler 
(Golder & Alvarez, 2005: 245–248). Bazı 
durumlarda siyasi partilerin toplumsal güç 
pastasından alacakları pay, seçimlerde 
adlıkları oylarla paralellikler 
göstermeyebilir. Bu durumda, belirleyici 
faktör seçim sistemleridir (Glasgow, 2005: 
103–121). 
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1.2. 2009 Yılı Yerel Seçim Sonuçları 
 
2009 yerel seçimleri, 29 Mart 2009 tarihinde 
gerçekleştirildi. Bu seçimlerde seçmen 
ilgisinde, 2004 yerel seçimlerine kıyasla, 
ciddi ölçüde artış gözlemlenir. Bu 
seçimlerin temel bileşenlerinden olan il 
genel meclisi seçimlerinde, 177.431 
sandıktakayıtlı 48.049.446 seçmenden, 
40.932.260’ı oy kullanmıştır. Türkiye 
genelinde seçimlere ortalama katılım oranı 
85,2 olarak gerçekleşmiştir (YSK, 2014). 
Kırsal alanlarda seçimlere katılım oranı, 
kentsel alanlara oranla daha yüksek 
olmuştur. Daha net bir anlatımla Türkiye 
kırsalında katılım yüzde 89,7 oranında 
gerçekleşirken, kentsel alanlarda yüzde 
6,7’lik bir düşüşle yüzde 83,7 civarında 
gerçekleşmiştir (TÜİK, 2009). 

 
Harita 1: Ülke Genelinde İl Genel Meclisi Seçimi 

İl Birincisi Partilerin Dağılımı 

 
Kaynak: YerelNET (2012), 14 Eylül 2012, 
http://www.yerelnet.org.tr/basvuru_kaynaklari/secim_sonuclari/i
ndex.php?yil=2009  
    
Ülke genelde yerel siyasi yapısı, kazanılan 
belediye başkanlıkları baz alınarak 
incelendiğinde oldukça anlamlı bulgularla 
karşılaşılır. Seçimler sonucunda ortaya çıkan 
tablonun renkleri, seçimlerde Türkiye 

genelinde seçmen tercihlerini olanca 
çıplaklığıyla gözler önüne serer. Harita 1 ve 
Harita 2 dikkatlice incelendiğinde, partilerin 
oylarının ağırlıklı olarak hangi bölgelerde 
yoğunlaştığı kolaylıkla görülebilir. Birinci 
harita, il genel meclisi seçimlerinde il 
birincisi olan partiler temel alınarak 
oluşturulmuştur. İkinci haritada ise illerde 
belediye başkanlıklarını kazanan partileri 
göstermektedir. Haritalar dikkatlice 
incelendiğinde, hem il genel meclisi üyeleri 
seçimlerinde ve hem de belediye başkanlığı 
seçimlerinde ortaya çıkan tablonun son 
derece birbirine yakın olduğu gerçeği ile 
karşılaşılır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerinde, etnik temelli siyaset 
yapan DTP’nin ezici bir ağırlığı dikkat 
çeker.  
 
Akdeniz ve Ege sahil şeridi ile Trakya’da ise 
siyasi yelpazenin sol merkez kulvarını 
kendine hareket alanı seçmiş olan CHP’nin 
üstünlüğü görülür. Milliyetçi sağ siyaset 
anlayışını kendine düstur edinmiş MHP’nin 
sahil şeridindeki tek kalesi ise bir Akdeniz 
sahil kenti olan Mersin ilidir. Buna ilaveten 
MHP Adana’da da bir hayli güçlü bir 
seçmen desteğine sahiptir. MHP’nin, sahil 
şeridinde olmamakla birlikte bir Orta 
Akdeniz Havzası kenti olan Osmaniye’deki 
gücü de gözden ırak tutulmamalıdır. 
Milliyetçi muhafazakâr siyasi kimliğe sahip 
olan BBP ise genel başkanı Muhsin 
Yazıcıoğlu’nun memleketi olan Sivas’ta 
varlığını hissettirir. Bunların dışında, ülke 
genelinde hâkim olan tek renk, iktidar partisi 
konumundaki Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin renkleridir.  
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Harita 2: Ülke Genelinde Belediye 
Başkanlıklarının Partilere Dağılımı 

 
Kaynak: YerelNET (2014), 14 Eylül 2012, 
http://www.yerelnet.org.tr/basvuru_kaynaklari/secim_sonuclari  
 

Seçim sonuçlarına ilişkin yüzde ve oranlar 
incelendiğinde bu renklerin detayları daha 
bir netlik kazanır. Ancak sayısal bulgulara 
geçmeden önce, bir gerçeğin altını 
dikkatlice çizmek yerinde olacaktır. Tablo 
29’da da görüldüğü gibi, belediye 
başkanlıklarının partilere dağılımı 
hususunda farklı kaynaklar da farklı veriler 
ile karşılaşılmaktadır. Bu durum büyük 
ölçüde veri kaynaklarının verilerinin, 
bilgilerin kayda alındığı dönemdeki durumu 
yansıtıyor olmasından kaynaklanır. Bu 
durumu etkileyen bir başka önemli husus da 
bazı kaynaklarda verilere cezaevi seçmenleri 
dâhil edilirken, bazı kaynaklarda sonuçların 
bu veriler ilave edilmeden yayınlanmış 
olmasıdır. Karmaşayı önleyebilmek için, 
diğer dönemlerde de olduğu gibi 2009 yılı 
yerel seçimlerinde de, akademik ve 
kamusallık boyutunu da göz önünde 
bulundurularak, daha güncel olabileceği 

düşüncesiyle TODAİE-YERELNET’in 
verileri incelemeye esas teşkil etmiştir.  

 
Tablo 29: 2009 Yerel Seçimlerinde, Belediye 

Başkanlarının Partilere Dağılımı 
Türkiye’de Belediye Başkanlarının Partilere 

Dağılımı 

 

TÜİK, 2012 (*) TODAİE 
YerelNET  

(2012-
Güncel) 

(**) 

Erkek Kadın Toplam 

 AKPARTİ 1.450 3 1.453 1.490 
 ANAP 17 - 17 17 
 BAGIMSIZ 45 - 45 11 
 BBP 20 - 20 20 
 BTP 4 - 4 3 
 CHP 507 6 513 520 
 DP 148 3 151 151 
 DSP 60 - 60 62 
 DTP 83 14 97 98 
 EMEP 2 - 2 2 
 MHP 485 - 485 489 
 ODP 4 - 4 4 
 SP 80 - 80 81 

Toplam 2.905 26 2.931 2931 
Kaynak:  
(*) TÜİK, 2012, 14 Eylül 2012, 
http://tuikapp.tuik.gov.tr/secimdagitimapp/yereladaykazanan.zu  
(**) YerelNET (2012), 14 Eylül 2012, 
http://www.yerelnet.org.tr/basvuru_kaynaklari/secim_sonuclari/ind
ex.php?yil=2009   
 
Bulguları daha anlamlı hale getirebilmek 
için öncelikle, belediye başkanlıklarının 
partiler bazında dağılımına bir göz atmak 
faydalı olacaktır. Partilerin kazandıkları 
belediye başkanlıkları incelendiğinde, bir 
önceki seçimlerde olduğu gibi 2009 yılı 
yerel seçimlerinin tartışmasız galibi yine Ak 
Parti’dir. Tablo 29’da da görüldüğü gibi 
ülke genelinde seçimi gerçekleştirilen 2931 
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belediye başkanlığının 1490’ını Ak Parti 
kazanmıştır. 2004 yılı yerel seçimlerinde 
yerel siyasi elitlerin yaklaşık yüzde 55’ini 
elinde bulunduran Ak Parti, iktidarın 
yıpratıcı etkisine rağmen, 2009 yılı yerel 
seçimlerinde de ülke genelinde yerel siyasi 
yapının yüzde 50’sini kontrolüne almayı 
başarmıştır. 

 
Tablo 30: 2009 Yılı Yerel Seçimlerinde Türkiye 

Genelinde Durum 
 Türkiye Geneli 

Belediye 
Başkanlığı 

Seçimlerinde 
Oy Dağılımı 

(%) 

Belediye 
Başkanlarının 

Partilere 
Göre 

Dağılımı 
Sayı  (%) 

 
2009 

Sağ 
Partiler 
Toplamı 

66,6 2399 73,12 

Sol 
Partiler 
Toplamı 

26 638 19,45 

Diğerleri 7,4 244 7,43 
Toplam 100 3281 100 

Kaynak: TÜİK 2009 Mahalli İdareler Seçimi 
Sonuçları Veri Tabanı Temel Alınarak hazırlanmıştır. 
 
Sonuçlar siyasi yelpazenin renkleri 
bağlamında ele alındığında, ülke genelinde 
yerel siyasi yapıda, sağ siyaset kültürünün 
geleneksel hükümranlığının sürmekte 
olduğu gerçeği ile karşılaşılır. Tablo 30’da 
da görüldüğü gibi ülke genelinde belediye 
başkanlığı seçimlerinde yüzde 66’nın 
üzerinde oy alan sağ kanat, kazanılan 
belediye başkanlığının dağılımı bakımından 
da yüzde 73’ün üzerinde bir siyasi temsil 
gücüne ulaşmıştır. Bununla birlikte sağ 
kanadın, siyasi yapı içinde temsil 

hususunda, bir önceki seçimlere oranla, göz 
ardı edilemeyecek bir kan kaybı yaşadığı 
hakikati ile karşılaşılır. Daha net bir 
ifadeyle, sağ kanadın 2009 yılı yerel 
seçimlerindeki güç kaybı yüzde 9’u aşmıştır. 
Bu durumda asıl belirleyici rolü, solun kısmi 
de olsa artan oy oranları değil, bağımsızların 
ve etnik kökenli siyaset yapan partinin artış 
gösteren temsil gücü oynamıştır. 
 

Tablo 31: 2009 Belediye Başkanlığı Seçimleri 
Parti Oy % 

AKPARTİ 12.368.897 38.70 
ANAP 191.091 0.60 
BBP 379.721 1.19 
BTP 97.971 0.31 
CHP 7.856.595 24.58 
DP 1.146.960 3.59 
DSP 899.107 2.81 
DTP 1.664.721 5.21 
HAKPAR 5.674 0.02 
HYP 8.200 0.03 
LDP 8.538 0.03 
MHP 5.276.050 16.51 
MP 6.139 0.02 
ODP 20.204 0.06 
SP 1.725.157 5.40 
TKP 28.092 0.09 
BAĞIMSIZ 39.130 0.12 
Kaynak: YerelNET (2014), 26.05.2014, 
http://www.yerelnet.org.tr/basvuru_kaynaklari/secim
_sonuclari/ 
 
Ülke genelinde, siyasi partilerin aldığı 
oylar dikkatli bir şekilde incelendiğinde 
konu daha bir netlik kazanır (Tablo 31). 
Yurt genelinde,2009belediye başkanlığı 
seçimlerine katılım oranı yüzde 84,17 olarak 
gerçekleşmiştir (YSK, 2014). Seçimlerde ilk 
üç sırayı Adalet ve Kalkınma Partisi, CHP 
ve MHP paylaşmıştır. Başta da vurgulandığı 
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gibi, 2009 yerel seçimlerinin hemen her 
kategorisinin tartışmasız galibi Ak Parti’dir. 
Bununla birlikte bu seçimlerde, AKP’nin 
kısmi de olsa bir yıpranma sürecine girmiş 
olduğu yadsınamaz gerçeği ile karşılaşılır. 
Zira bir önceki yerel seçimlerde (2004 yerel 
seçimleri) iktidar partisinin, belediye 
başkanlığı kategorisinde oy oranı yüzde 40,2 
civarındadır. Ak Parti’nin 2009 belediye 
başkanlığı seçimlerinde seçmen desteği ise 
3,7 oy oranı gerileyerek yüzde 38,7’ye 
düşmüştür. Buna karşın ana muhalefet 
partisi CHP ise oy oranlarını önemli ölçüde 
arttırmıştır. Bir başka ifadeyle CHP, bir 
önceki seçimlerde yüzde 20,7 civarında olan 
oy oranını, yüzde 24,58’e yükseltmiştir. Bu 
sayılar ise CHP’nin oylarında yüzde 18,7’lik 
bir artış olduğu gerçeğini ortaya 
koymaktadır. 
 
Muhalefet partisi olarak seçimlere giren 
MHP de 2009 belediye başkanlığı 
seçimlerinde, oy oranları bazında dikkat 
çekici bir başarıya imza atmıştır. Daha net 
bir anlatımla bir önceki seçimlerde yurt 
genelinde yüzde 10,12 civarında oy alan 
MHP, bu seçimlerde seçmen desteğini 
yüzde 16,51’e yükseltmiştir. İki seçim 
arasındaki oyların değişim oranına 
bakıldığında, MHP’nin oylarında yüzde 
63,14 gibi çok büyük bir artış yaşandığı 
gerçeği ile karşılaşılır.  
 

Tablo 32: 2009 Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Seçimleri 

Parti Oy % 
AKPARTİ 7.672.280 42.19 
ANAP 48.358 0.27 
BBP 116.216 0.64 

BTP 49.320 0.27 
CHP 5.896.884 32.43 
DP 179.350 0.99 
DSP 381.875 2.10 
DTP 780.176 4.29 
HAKPAR 12.966 0.07 
HYP 7.176 0.04 
LDP 8.518 0.05 
MHP 2.249.039 12.37 
MP 11.405 0.06 
ODP 1.039 0.01 
SP 689.025 3.79 
TKP 24.812 0.14 
Kaynak: YSK (2014) ve YerelNET (2014), 
26.05.2014,  
http://www.yerelnet.org.tr/basvuru_kaynaklari/secim
_sonuclari/index.php?yil=2009 
 
2009 yerel seçimleri ile yeniden şekillenen 
ülkenin siyasi yapısını daha iyi 
anlayabilmek için özellikle metropol 
şehirlerin belediye başkanlığı seçimlerini de 
dikkatli bir şekilde incelemek gerekir. 
Yüksek Seçim Kurulu’nun yayınladığı 
veriler, yurt genelinde 2009 Büyükşehir 
belediye başkanlığı seçimlerine katılım 
oranının, yüzde 83,17 olarak gerçekleşmiş 
olduğunu göstermektedir (YSK, 2014). 
Oyların partiler arasında paylaşımına 
bakıldığında, metropol şehirlerin dışındaki 
belediye başkanlılarında olduğu gibi ilk üç 
sırada Ak Pati, CHP ve MHP yer 
almaktadır.  
 
Bununla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi 
ile CHP, MHP’ye ve diğer partilere kıyasla, 
büyükşehirlerde daha başarılı görünmektedir 
(Tablo 32). Zira daha önce de değinildiği 
üzere, büyükşehirler dışındaki illerde Ak 
Parti’nin oy oranı yüzde 38,7 iken, 
büyükşehirlerde seçmen desteğini yüzde 9 
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oranında arttırarak, yüzde 42,2’lere kadar 
yükseltmiştir. Benzer durumu CHP 
kanadından gözlemlemek mümkündür. Bir 
başka ifadeyle, solun büyük biraderi 
CHP’de metropol kentlerde, öteki illere 
kıyasla, seçmenleri ikna hususunda daha 
başarılı görünmektedir. Büyükşehir 
statüsüne sahip iller dışında CHP’nin 
seçmen desteği yüzde yaklaşık yüzde 
24,6’larda seyrederken, bu oran 
büyükşehirlerde yüzde 32’leri aşmıştır. Bu 
yaklaşık 32’lere ulaşan bir oy farklılaşması 
anlamına gelmektedir.  
 
Tablo 33: 2009 Belediye Meclis Üyeliği Seçimleri 

Parti Oy % 
AKPARTİ 12.125.953 38.20 
ANAP 200.758 0.63 
BBP 504.079 1.59 
BTP 81.679 0.26 
CHP 7.847.288 24.72 
DP 1.161.880 3.66 
DSP 917.940 2.89 
DTP 1.689.354 5.32 
HAKPAR 4.618 0.01 
HYP 5.566 0.02 
LDP 2.451 0.01 
MHP 5.301.504 16.70 
MP 6.685 0.02 
ODP 24.299 0.08 
SP 1.799.646 5.67 
TKP 3.409 0.01 
Kaynak: YerelNET (2014), 26.05.2014,  
http://www.yerelnet.org.tr/basvuru_kaynak
lari/secim_sonuclari/index.php?yil=2009  
 
Milliyetçi Hareket Partisi’nin durumu ise 
tamamen farklıdır. Büyükşehirlerde istediği 
seçmen desteğini elde edemeyen MHP, 
teselliyi küçük illerde bulmuş 
görünmektedir. Daha net bir anlatımla 

büyükşehirler dışındaki illerde yüzde 
16,51’lik seçmen desteğine ulaşan MHP, 
aynı başarıyı büyükşehirlerde 
gösterememiştir ve oy oranını yüzde 
12,37’ye düşürmüştür. Bu oranlar MHP’nin 
küçük büyükşehirlerde, küçük illerden 
yüzde 25 daha az oranda seçmen desteği 
alabildiği anlamına gelmektedir. Bütün bu 
bulgular MHP’nin, kentli bir siyasi parti 
kimliği kazanmada henüz yeterince başarılı 
olamadığı gerçeğini ortaya koymaktadır.  
 
Öte yandan yerel seçimlerin bir diğer 
önemli seçim kategorisi ise belediye meclis 
üyeliği seçimleridir. 2009belediye meclis 
üyeliği seçimlerine, yurt genelinde katılım 
oranı yüzde 84,06 olarak gerçekleşmiştir 
(YSK, 2014). Tablo 31 ve Tablo 33’te de 
görüldüğü gibi, belediye başkanlığı 
seçimleri ile belediye meclisi üyeliği 
seçimlerinin sonuçları neredeyse birbirinin 
aynıdır. Bir başka anlatımla 2009 yerel 
seçimlerinin bu kategorideki galibi de, aldığı 
yüzde 38,20 seçmen desteği ile Ak Parti’dir. 
Bu partiyi yüzde 24,70 oy oranı ile CHP 
izler. Üçüncü sırada ise yüzde 16,70 
oranında oy alan MHP yer alır. 

 
Tablo 34: 2009 Yılı İl Genel Meclisi Seçimlerinde, 

Partilerin Oy Dağılımı 
 

 Türkiye Geneli Partilere 

Göre Oy Dağılımı (%) 

AKPARTİ 38.17 
ANAP 0.75 
BBP 2.33 
BTP 0.42 
CHP 23.08 
DP 3.83 
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DSP 2.83 
DTP 5.76 
HAKPAR 0.08 
HYP 0.02 
LDP 0.01 
MHP 16.27 
MP 0.11 
ODP 0.17 
SP 5.13 
TKP 0.21 
BAGIMSIZ 0.44 

Toplam 100 
 

Ülke genelinde siyasi erkin partilere göre 
dağılımı, il genel meclisi seçimleri esas 
alınarak incelendiğinde de sonuçlar anlamlı 
bulgulara işaret eder. Tablo 34’te de 
görüldüğü gibi, bu seçimlerin hem Türkiye 
genelindeki mutlak galibi Ak Parti’dir. 
Bununla birlikte, Ak Parti ülke genelinde 
yadsınamaz bir oy kaybı yaşamıştır. İktidar 
partisinin bir önceki il genel meclisi 
seçimlerinde, yüzde 41,67 oranında oy 
aldığı dikkate alındığında, 2009 yılındaki 
kaybının yüzde 8’i aştığı gerçeği ile 
karşılaşılır. Bu sonuçlariktidarın yıpratıcı 
etkisinin, bu sefer de Ak Parti açısından 
ortaya çıktığı gerçeğini gözler önüne serer. 
İkinci ve üçüncü sırayı ise aynen öteki 
kategorilerde olduğu gibi, CHP ile MHP 
paylaşır. 
 
1.3. 2014 Yılı Yerel Seçim Sonuçları 
 
Hali hazırda gerçekleşmiş son yerel seçimler 
olma hüviyeti taşıyan 2014 yılı yerel 
seçimleri, 30 Mart 2014’te yapılmıştır. 
Seçmen ilgisinin son derece yüksek olduğu 
seçimlere (belediye meclis üyeliği), katılım 

oranı yüzde 89’un üzerinde (yüzde 89,15) 
olmuştur (YSK, 2014; Vikipedi, 2014). 
Seçimlerde kayıtlı 48.843.157’den, 
43.543.717’ü oy kullanmıştır. 
 

Harita 3: Ülke Genelinde İl Genel Meclisi 
Seçimiİl Birincisi Partilerin Dağılımı 

 
Kaynak: Hürriyet Gazetesi (2014), 26.05.2014, 
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-secim-2014  

 
 
 
 
 

Harita 4: Ülke Genelinde Belediye 
Başkanlıklarının Partilere Dağılımı 

 
Kaynak: Hürriyet Gazetesi (2014), 26.05.2014, 
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-secim-2014  
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2009 yerel seçimleri, ülke geneli 
bağlamında incelendiğinde, toplumun yerel 
siyasi yapısına dair son derece çarpıcı 
bulgularla karşılaşılır. Özellikle, ülke 
genelinde il genel meclisi seçimiil birincisi 
partilerin dağılımı ve belediye 
başkanlıklarının partilere dağılımının yer 
aldığı Harita 3 ve Harita 4 dikkatli bir 
şekilde incelendiğinde, son seçimlerde 
şekillenen yerel siyasi yapının renkleri, 
bütün detayları ile gözler önüne serilir. 
Haritalara bakıldığında, partilerin oylarının 
ağırlıklı olarak hangi bölgelerde 
yoğunlaştığı kolaylıkla görülebilir. 
Haritaların renkleri bir önceki seçimlerle 
kıyaslandığında, 2014 yerel seçimlerinde bir 
önceki seçimlerden daha farklı bir renk 
bileşeni ile karşılaşılır. Bir önceki bölümde 
de tartışıldığı gibi, 2009 yerel seçimlerinde, 
il genel meclisi üyeleri seçimlerinde ve 
belediye başkanlığı seçimlerinde ortaya 
çıkan tablonun son derece birbirine yakındır. 
2014 seçimlerinde ise il genel meclisi 
sonuçları ile belediye başkanlığı sonuçları 
arasında çarpıcı farklılıklar göze çarpar. Bu 
haritalardan, belediye başkanlığı 
seçimlerinde aday faktörünün, seçim 
sonuçları üzerinde belirleyici bir etkisinin 
olabileceği gerçeği de kolaylıkla 
görülebilmektedir.  
 
Haritaların renkleri incelendiğinde, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, etnik 
temelli siyaset yapan DTP’nin devamı 
niteliğindeki BDP’nin üstünlüğü dikkat 
çeker. Özellikle belediye başkanlığı 
seçimlerinde Akdeniz ve Ege sahil şeridi ile 
Trakya’da ve Karadeniz’de ise renkler de bir 
çeşitlenme ve canlanma dikkati çeker. 

Bunlar arasında en dikkat çekici bulgu 
MHP’nin, Orta Akdeniz bölgesinde 
yükselişe geçerek bölgedeki geleneksel 
gücünü yeniden kazanmaya başladığı 
gerçeğidir. Bir başka anlamlı sonuç ise 
Akdeniz sahillerinde CHP mevzi 
kaybederken, bölgede Ak Parti’nin de 
renklerinin görülmeye başlamasıdır. Daha 
net bir ifadeyle, Antalya gibi CHP açısından 
son derece önemli bir ilde liderlik Ak 
Parti’ye geçmiştir. Zira bu il, eski genel 
başkanı Deniz Baykal’ın memleketi olması 
hasebiyle CHP açısından ayrı bir anlam ve 
sembolik önem taşımaktadır. 
 
Öteki Akdeniz ve Ege illeri ile Trakya’da ise 
CHP’nin geleneksel hâkimiyeti devam ettiği 
görülür. Milliyetçi sağ siyaset anlayışını 
kendine düstur edinmiş MHP ise Orta 
Akdeniz Havzası’ndaki gücünü yeniden 
kazanmaya başlamışıdır. Bir önceki 
seçimlerde, Akdeniz sahil şeridindeki tek 
kalesi durumunda olan Mersin’e, Adana’yı 
da eklemiştir. Bu bağlamda MHP, Mersin-
Adana-Osmaniye hattında son derece 
önemli bir güce ulaşmıştır. Dikkat çeken bu 
önemli ayrıntıların dışında, ülke genelinde 
hâkim olan tek renk, yine iktidar partisi 
konumundaki Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin renkleridir.  
 
Seçim sonuçlarına ilişkin yüzde ve oranlar 
incelendiğinde bu renklerin detayları daha 
bir netlik kazanır. Belediye başkanlığı 
seçimlerinde oyların ve başkanlıkların 
partilere dağılımı konusunda, seçimler 
konusunda en yetkin merci konumundaki 
Yüksek Seçim Kurulu’nun verileri dikkate 
alınmıştır. Partilerin aldığı oy oranları ve 
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kazandıkları belediye başkanlıkları 
incelendiğinde, Adalet ve Kalkınma 
Partisi’nin yurt genelindeki üstünlüğü 
kolayca gözlemlenebilir.  
 
2014 belediye başkanlığı seçimlerine, yurt 
genelinde katılım oranı yüzde 89,2 olarak 
gerçekleşmiştir (YSK, 2014). Partilerin elde 
ettiği seçmen desteği temelinde seçimlerden 
galip çıkan ilk üç parti, bir önceki 
seçimlerde olduğu gibi, Adalet ve Kalkınma 
Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve 
Milliyetçi Hareket Partisi’dir. Kazanılan 
belediye başkanlığı sayısında da sıralama 
değişmez. Daha net bir anlatımla 2014 yerel 
seçimlerinde, Tablo 35’te de görüldüğü gibi, 
yüzde 43’ün üzerinde oy alan Ak Parti, 800 
belediye başkanlığı kazanmıştır. Bu Ak 
Parti’nin ülke genelinde, yüzde 60’a yakın 
bir yerel temsil gücü elde ettiği anlamına 
gelmektedir.  
 
Bu sonuçlar, bir önceki seçimlerle 
kıyaslandığında, Ak Parti’nin 2014 
seçimlerinde elde ettiği başarının boyutları 
daha bir netlik kazanır. Bir önceki bölümden 
de hatırlanacağı üzere, Ak Parti 2009 yerel 
seçimlerinde yüzde 38,70 oranında oy 
almış ve ülke genelinde yaklaşık yüzde 50 
civarında bir temsil gücü elde etmişti. 2014 
yerel seçimlerinde ise hem oy oranı, hem 
kazandığı belediye başkanlığı sayısı ve hem 
de elde ettiği temsil gücü bakımındançok 
daha büyük bir başarıya imza atmıştır. Ak 
Parti’nin 2004 yerel seçimlerine de iktidara 
partisi kimliği ile girdiği hatırlandığında, söz 
konusu partinin 2014 yerel seçimlerinde 
ulaştığı başarının, siyaset sosyolojisi 
açısından ifade ettiği anlam ve önem daha 

da artar. Üst üste yapılan üç yerele seçime 
iktidar partisi kimliği ile girip de, 
seçimlerden rakiplerine büyük bir fark 
atarak galip çıkan bir siyasi partiye, Türkiye 
gibi büyük ve köklü toplumların siyasi 
tarihinde de ender rastlanır.  

 
Tablo 35: 2014 Belediye Başkanlığı Seçimleri 

Parti Oy sayısı 
Oy 

oranı 
(%) 

Belediye 
Başkanlığı 

sayısı 

Adalet ve Kalkınma 
Partisi 

17.952.504 43.13 800 

Cumhuriyet Halk 
Partisi 

11.008.961 26.45 226 

Milliyetçi Hareket 
Partisi 

7.391.458 17.0 166 

Barış ve Demokrasi 
Partisi 

1.738.372 4.18 97 

Saadet Partisi 1.181.226 2.84 27 

Halkların 
Demokratik Partisi 

836.741 2.01 0 

Büyük Birlik Partisi 592.296 1.42 6 

Demokrat Parti 311.947 0.75 14 

Demokratik Sol 
Parti 

162.943 0.39 5 

Bağımsız 103.388 0.25 5 

Bağımsız Türkiye 
Partisi 

96.707 0.23 0 

Hür Dava Partisi 83.430 0.20 0 

İşçi Partisi 62.736 0.15 0 

Millet Partisi 18.589 0.04 1 

Hak ve Eşitlik 
Partisi 

17.605 0.04 0 

Liberal Demokrat 
Parti 

14.660 0.04 1 
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Doğru Yol Partisi 11.383 0.03 0 

Hak ve Özgürlükler 
Partisi 

9.570 0.02 1 

Yurt Partisi 9.550 0.02 0 

Türkiye Komünist 
Partisi 

7.878 0.02 1 

Özgürlük ve 
Dayanışma Partisi 

4.516 0.01 1 

Toplumsal Uzlaşma 
Reform ve 
Kalkınma Partisi 

2.780 0.01 0 

Emek Partisi 455 0.00 0 

Halkın Kurtuluş 
Partisi 

103 0.00 0 

Toplam geçerli oy 41.619.798 100 1.351 

Toplam oy 
kullanan seçmen 43.459.938   

Kayıtlı seçmen 48.724.241 
   

Kaynak: YSK (2014), 26.05.2014.   
 

Belediye başkanlığı seçim sonuçları, yerel 
siyasi gücün siyasi yelpazeye dağılımı 
bakımından incelendiğinde, ülkenin siyasi 
yapısına dair dikkat çekici ve önemli 
bulgularla karşılaşılır. Tablo 36’da da 
görüldüğü gibi, toplumun 2014 yerel 
seçimleri ile yeniden şekillenen yerel siyasi 
yapısında, sağ siyaset geleneğinin ezici bir 
ağırlığı göze çarpar. Ülke genelinde 
seçmen desteğinin üçte ikisini almayı 
başaran sağ siyasi yelpazedeki partiler, 
siyasi temsil gücünün de dörtte üçünü elde 
etmeyi başarmıştır. Daha net bir anlatımla, 
bir önceki seçimlerde olduğu gibi bu 
seçimlerde de, Türk toplumunun siyasi 

yapısına sağ siyaset anlayışı damgasını 
vurmuştur.  

 
Bir önceki bölümden de hatırlanacağı 
üzere 2009 yerel seçimlerinde, belediye 
başkanlığı seçimleri kategorisinde ülke 
genelinde yüzde 66’nın üzerinde oy alan sağ 
kanat, kazanılan belediye başkanlığının 
dağılımı bakımından da yüzde 73’ün 
üzerinde bir siyasi temsil gücüne ulaşmıştı. 
2004 yerel seçimlerine kıyasla, 2009 ve 
2014 yerel seçimlerinde sağ kanadın toplam 
oy oranı ve temsil gücünde bir kayıp 
gözlemlense de, sağın ülkenin siyasi 
yapısındaki geleneksel egemenliği 
değişmemiştir. Tablo 36’da da ayrıntılı bir 
şekilde görüldüğü gibi, 2014 belediye 
başkanlığı seçimlerinin sağ kanat açısından 
sonuçları, 2009 belediye başkanlığı 
seçimlerinin sonuçları ile oldukça paralellik 
taşımaktadır.  
 

Tablo 36: 2014 Yılı Yerel Seçimlerinde Türkiye 
Genelinde Durum 

 Türkiye Geneli 
Belediye 

Başkanlığı 
Seçimlerinde 
Oy Dağılımı 

(%) 

Belediye 
Başkanlarının 

Partilere 
Göre 

Dağılımı 
Sayı  (%) 

 
2014 

Sağ 
Partiler 
Toplamı 

65,7 1015 75,13 

Sol 
Partiler 
Toplamı 

27,01 232 17,17 

Diğerleri 7,29 104 7,7 
Toplam 100 1351 100 

Kaynak: YSK (2014), 26.05.2014, verileri temel 
alınarak düzenlenmiştir. 
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Günümüz Türk toplumunun siyasi 
yapısını daha iyi anlayabilmek için, 
büyükşehir statüsündeki illerin belediye 
başkanlığı seçim sonuçlarının da detaylı bir 
şekilde incelenmesi gerekir. Yurt genelinde 
2014 Büyükşehir belediye başkanlığı 
seçimlerine katılım oranı yüzde 89,48 olarak 
gerçekleşmiştir (YSK, 2014). Seçmen 
ilgisinin, önceki seçimlere kıyasla çok daha 
yüksek olduğu bu seçimlerde, metropol 
illerin belediye başkanlığı seçimlerinin de 
galibi Adalet ve Kalkınma 
Partisi’dir(Tablo 37). Oyların partiler 
arasında paylaşımına bakıldığında, 
büyükşehirlerin dışındaki belediye 
başkanlıklarında olduğu gibi yine ilk üç 
sırada Ak Pati, CHP ve MHP yer aldığı 
görülür. 
  

Tablo 37: 2014 Büyükşehir Belediye Başkanlığı 
Seçimleri 

Parti Oy 
sayısı 

Oy 
oranı 
(%) 

Büyükşehir 
Belediye 

Başkanlığı 
sayısı 

Adalet ve 
Kalkınma Partisi  

15.898.025 45.54 18 

Cumhuriyet Halk 
Partisi  

10.835.876 31.04 6 

Milliyetçi Hareket 
Partisi  

4.764.833 13.65 3 

Barış ve 
Demokrasi Partisi  

1.079.026 3.09 2 

Halkların 
Demokratik Partisi  

817.494 2.34 0 

Saadet Partisi  579.231 1.66 0 

Büyük Birlik 
Partisi  

248.169 0.71 0 

Bağımsız 206.029 0.59 1 

Diğerleri  485.033 1,38 0 

Parti Oy 
sayısı 

Oy 
oranı 
(%) 

Büyükşehir 
Belediye 

Başkanlığı 
sayısı 

Toplam geçerli oy 34.913.716 100 30 

Toplam oy 
kullanan seçmen 36.440.968   

Kayıtlı seçmen 40.727.194   
Kaynak: YSK (2014), 26.05.2014. 
 
Sonuçlar ayrıntılı bir şekilde incelendiğinde 
ise Adalet ve Kalkınma Partisi ile CHP’nin, 
MHP’ye ve diğer partilere kıyasla, 
büyükşehirlerde daha başarılı olduğu 
gerçeği ile karşılaşılır (Tablo 37). Benzer 
durumun bir önceki seçimlerde de 
gözlemlendiği dikkate alındığında, 
Türkiye’nin siyasi yapısı içinde, iktidar 
partisi ile ana muhalefet partisinin 
büyükşehirlerde daha güçlü bir konuma 
ulaştıkları sonucuna kolaylıkla ulaşılabilir. 
Başta MHP olmak üzere öteki muhalefet 
partileri ise metropol iller dışında daha etkili 
görünmektedir. Bununla birlikte, MHP’nin 
hem büyükşehirlerde ve hem de 
büyükşehirler dışındaki illerde oy 
oranlarında, küçük de olsa bir artışın 
yaşanmayı başladığı da dikkatlerden 
kaçmamaktadır. Daha net bir anlatımla 
MHP, bir önceki seçimlerde 
büyükşehirlerde yüzde 12,37 olan seçmen 
desteğini bu seçimlerde yüzde 13,65’e 
yükseltmiştir. Bu oransal olarak yüzde 
10,35’lik bir artış manasına gelmektedir. 
 
Muhafazakâr demokrat kimliği ile merkez 
sağ partisi konumunu pekiştirme 
çabasındaki Ak Parti’nin seçim grafiği de 
benzer bir görünüm sergiler. 2009 
seçimlerinde büyükşehirlerde yüzde 42,19 
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oranında seçmen desteği elde eden iktidar 
partisi, kayda değer bir yükseliş sağlayarak 
2014 seçimlerinde yüzde 45,54’lük bir 
seçmen desteği elde etmiştir. Bir başka 
ifadeyle Adalet ve Kalkınma Partisi son 
büyükşehir belediye başkanlığı seçimlerinde 
gücünü, yüzde 7,9 oranında arttırtmayı 
başarmıştır. CHP kanadında ise farklı bir 
görünüm göze çarpar. Ana muhalefet partisi 
bir önceki seçimlerdeki seçmen desteğini 
koruyamamış ve yüzde 4,3’lük bir kayıpla 
gücünü, yüzde 31,04’e kadar düşürmüştür.
  
Tablo 38: 2014 Belediye Meclis Üyeliği Seçimleri 

Parti Oy sayısı 
Oy 

oranı 
(%) 

BM 
üyeliği 

Adalet ve Kalkınma Partisi  17.802.976 42,87 10.530 

Cumhuriyet Halk Partisi  10.938.262 26,34 4.161 

Milliyetçi Hareket Partisi  7.399.119 17,82 3.501 

Barış ve Demokrasi Partisi  1.729.297 4,16 1.432 

Saadet Partisi  1.180.322 2,84 411 

Halkların Demokratik Partisi  881.830 2,12 9 

Büyük Birlik Partisi  628.729 1,51 165 

Demokrat Parti  287.209 0,69 164 

Demokratik Sol Parti  144.337 0,35 66 

İşçi Partisi  100.021 0,24 4 

Hür Dava Partisi  87.726 0,21 6 

Bağımsız Türkiye Partisi  82.768 0,20 8 

Türkiye Komünist Partisi  60.298 0,15 6 

Bağımsız 49.594 0,12 5 

Özgürlük ve Dayanışma Partisi  45.204 0,11 4 

Hak ve Özgürlükler Partisi  35.256 0,08 6 

Hak ve Eşitlik Partisi  34.125 0,08 0 

Millet Partisi  15.068 0,04 6 

Doğru Yol Partisi  11.029 0,03 0 

Liberal Demokrat Parti  9.122 0,02 12 

Yurt Partisi  3.364 0,01 0 

Toplumsal Uzlaşma Reform ve 
Kalkınma Partisi  

1.242 0,00 0 

Emek Partisi  489 0,00 2 

Toplam geçerli oy 41.527.387 100 20.498 

Toplam oy kullanan seçmen 43.543.717   

Kayıtlı seçmen 48.843.157  
  

Kaynak: YSK (2014) 26.05.2014. 
 
Ülkenin yeni siyasi yapısını tam bir şekilde 
anlamlandırabilmek için belediye 
başkanlığı ve büyükşehir belediye 
başkanlığı seçim sonuçlarına ilaveten, 
belediye meclis üyeliği seçimleri ve il 
genel meclis üyeliği seçimleri sonuçlarının 
da detaylı bir şekilde incelenmesi gerekir. 
2014 belediye meclis üyeliği seçimlerine 
katılım oranı,yurt genelinde yüzde 89,15 
olarak gerçekleşmiştir (YSK, 2014). Tablo 
38’de de görüldüğü gibi, diğer iki kategoride 
de olduğu gibi, 2014 belediye meclis üyeliği 
seçimlerinin de galibi Adalet ve Kalkınma 
Partisi olmuştur. İkinci ve üçüncü sıranın 
sahiplerinde de bir değişiklik söz konusu 
değildir. Daha net bir anlatımla yüzde 42,87 
oranında oy alan Ak Parti birinci sıradaki 
konumunu pekiştirirken, yüzde 26,34’lük 
seçmen desteği sağlayan CHP ikinci sırada 
yer almıştır. Üçüncü sıra ise yüzde 17,82 
oranında oy alan MHP’ye kalmıştır. 
 
Büyükşehir belediyeleri dışında 
düzenlenen il genel meclisi üyeliği 
seçimleri sonucunda ortaya çıkan tablo ise 
belediye meclis üyeliği seçimler 
sonuçlarından çok daha farklıdır. 2014 
seçimlerinin öteki tüm kategorilerinde 
olduğu gibi il genel meclis üyeliği 
seçimlerinin mutlak galibi de yine Adalet 
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ve Kalkınma Partisi’dir. Seçimlerden yüzde 
45,43 oranında oy alan Ak Parti, ülke 
genelindeki 1251 il genel meclis üyeliğinin 
779’unu kazanmıştır (Tablo 39). Bu sayılar 
Ak Parti’nin, 51 ildeki meclis üyeliklerinin 
yaklaşık yüzde 62,3’ünü kazanmış olduğu 
anlamına gelir.  
 

Tablo 39: 2014 İl Genel Meclis Üyeliği Seçimleri 
(Büyükşehir belediyeleri dışındaki 51 ilde 

düzenlenmiştir) 

Parti Oy sayısı 
Oy 

oranı 
(%) 

İGM 
üyeliği 

Adalet ve Kalkınma Partisi  4.622.484 45.43 779 

Milliyetçi Hareket Partisi  2.107.357 20.71 174 

Cumhuriyet Halk Partisi  1.716.720 16.87 159 

Barış ve Demokrasi Partisi  786.502 7.73 128 

Saadet Partisi  336.872 3.31 5 

Büyük Birlik Partisi  231.726 2.28 4 

Demokrat Parti  104.733 1.03 0 

Bağımsız 40.818 0.40 0 

Hür Dava Partisi  37.918 0.37 0 

Halkların Demokratik Partisi  35.538 0.38 1 

Bağımsız Türkiye Partisi  35.363 0.35 0 

Demokratik Sol Parti  35.127 0.35 0 

İşçi Partisi  23.275 0.23 0 

Özgürlük ve Dayanışma Partisi  17.335 0.17 0 

Hak ve Özgürlükler Partisi  11.435 0.11 0 

Liberal Demokrat Parti  10.162 0.10 0 

Türkiye Komünist Partisi  7.653 0.08 1 

Millet Partisi  4.070 0.04 0 

Doğru Yol Partisi  3.731 0.04 0 

Hak ve Eşitlik Partisi  2.718 0.03 0 

Toplumsal Uzlaşma Reform ve 
Kalkınma Partisi  

285 0.00 0 

Yurt Partisi  204 0.00 0 

Toplam geçerli oy 10.175.026 100 1.251 

Toplam oy kullanan seçmen 10.552.213   

Kayıtlı seçmen 11.904.853 
 

  

Kaynak: YSK (2014) 26.05.2014. 
 
2014 il genel meclis üyeliği seçimlerinde en 
kayda değer başarıyı ise Milliyetçi Hareket 
Partisi gerçekleşmiştir. Bir önceki seçimlere 
kıyasla bu seçimlerde, oy oranlarında 
önemli bir artış sağlayan MHP, Cumhuriyet 
Halk Partisi’ni de geride bırakmayı 
başarmıştır. Bu başarıyı sayılarla anlatmak 
gerekirse, 2014 il genel meclis üyeliği 
seçimlerindeMHP yüzde 20,71’lik bir 
seçmen desteği ile 174 meclis üyeliği 
kazanmıştır. Üçüncü sıradaki CHP’nin 
kazandığı üyelik sayısı ise 159’dur. 

 
Tablo 40: İl Genel Meclisi Üyelerinin Yaş Grubu 

ve Cinsiyet Profili 

 

KAZANILAN İL GENEL MECLİSİ 
ÜYELİĞİ SAYISI 

YAŞ 
GRUBU KADIN ERKEK 
25-29 3 6 
30-39 26 176 
40-49 15 382 
50-59 15 467 
60-69 1 155 
70+ 0 5 
Toplam 60 1.191 
Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu (2014), 
http://www.ysk.gov.tr/ 
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Seçim sonuçlarını daha anlamlı hale 
getirebilmek için oyların yalnızca partilere 
ve siyasi yelpazeye dağılımını incelemekle 
yetinmemek gerekir. Bunlara ilaveten 
seçimlerden galip çıkan yerel siyasi 
elitlerin genel toplumsal profillerini 
sosyolojik olarak incelemek de faydalı 
olacaktır. Bu bağlamda önce il genel 
meclis üyelerinin yaş ve cinsiyet 
dağılımına bakmak yerinde olur. Tablo 
40’ta ve Grafik 1’de de görüldüğü gibi, il 
genel meclis üyeleri arasında erkeklerin 
ezici bir üstülüğü göze çarpar. Ülke 
genelinde seçilen toplam 1251 üyenin 
yalnızca 60 tanesi kadındır. Bir başka 
anlatımla, kadınların il genel meclis üyeleri 
arasındaki temsil gücü yüzde 5’i bile 
bulmazken, erkelerin temsil oranı yüzde 
95’i aşar.  
 

Tablo 41: BüyükşehirBelediye Başkanlarının 
Yaş Grubu ve Cinsiyet Profili 

YAŞ GRUBU KADIN ERKEK 
30-39 0 1 

40-49 2 4 
50-59 1 11 
60-69 0 9 
70+ 0 2 
Toplam 3 27 
 

İl genel meclis üyelerinin yaş özellikleri 
incelendiğinde ise üyeler arasında 40-60 
yaş arasındaki bireylerin ezici bir 
hâkimiyeti göze çarpar. Bunlarında çok 
büyük çoğunluğunu erkekler oluşturur. 
Daha net bir ifadeyle bu yaş grubundaki 
erkek bireylerin, meclis üyeleri arasındaki 
gücü neredeyse yüzde 68’i bulur.  
 

 
 
Büyükşehir belediye başkanlığı görevini 
sürdürme hakkını elde eden yerel siyasi 
elitler, cinsiyet faktörü temelinde 
incelendiğinde de benzer bir görünümle 
karşılaşılır. 2014 yerel seçimleri ile yerelde 
iktidar olma hakkını elde eden büyükşehir 
belediye başkanları arasında da erkeklerin 



                                                                                                                                 
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 43 Mayıs  – Haziran 2014 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 

Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN 
JEL KOD: Z12-Z19*** ID:439 K:413 

http://www.akademikbakis.org 
 
ezici bir üstünlüğü göze çarpar. 30 
büyükşehir belediye başkanının 27 tanesi 
erkektir. Bir başka ifadeyle Tablo 41 ve 
Grafik 2’de de görüldüğü gibi, büyükşehir 
belediye başkanlıklarında erkeklerin temsil 
gücü yüzde 90 iken, kadınların gücü yüzde 
10 ile sınırlı kalmıştır.  
 
Tablo 42: Belediye Başkanlarının Yaş Grubu ve 

Cinsiyet Profili 
YAŞ GRUBU KADIN ERKEK 
25-29 2 1 
30-39 12 141 
40-49 13 526 
50-59 10 508 
60-69 0 132 
70+ 0 6 
Toplam 37 1.314 
Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu (2014), 
http://www.ysk.gov.tr/ 
 

Başkanların sosyolojik profilleri yaş 
değişkeni bağlamında incelendiğinde ise il 
genel meclis üyelerine kıyasla yaş 
ortalamasının arttığı gerçeği ile karşılaşılır. 
Daha net bir ifadeyle büyükşehir belediye 
başkanlarının yaklaşık yüzde 67’si, 50-69 
yaş grubundaki erkeklerden oluşmaktadır. 
Seçimleri büyükşehir belediye başkanı 
olma hakkı kazanan kadınların ise büyük 
çoğunluğu 40-49 yaş aralığındadır.  
 

 
 
Büyükşehirler dışındaki belediye 
başkanlıklarını kazanan yerel siyasi elitler 
de toplumsal ve siyasi yapı bakımından 
son derece büyük önem arz ederler. Bu 
sebeple toplumun yeni siyasi yapısını 
anlamlandırabilmek için onların da 
toplumsal profillerinin incelenmesi faydalı 
olur. Tablo 42’de ve Grafik 3’te de 
görüldüğü üzere, il genel meclis üyeleri ve 
büyükşehir belediye başkanları arasında 
olduğu gibi, belediye başkanları arasında 
da erkeklerin mutlak üstünlüğü göze 
çarpar. Belediye başkanları arasında 
kadınların temsil oranı yüzde 3’ü bile 
bulmazken, erkeklerin temsil gücü yüzde 
97’yi aşar. 
 
Öte yandan, belediye başkanlarının 
sosyolojik profilleri yaş faktörü 
bağlamından incelendiğinde de anlamlı 
sonuçlarla karşılaşılır. Bir başka anlatımla 
belediye başkanları arasında orta-genç yaş 
grubu olarak tabir edilebilecek 40-59 yaş 
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grubunun ezici bir üstünlüğü göze çarpar. 
Özellikle de bu yaş grubundaki erkeklerin 
genel temsil gücü, yüzde 76’nın bile 
üzerindedir. 

 
Tablo 43: Belediye Meclis Üyelerinin Yaş Grubu 

ve Cinsiyet Profili 
YAŞ GRUBU KADIN ERKEK 
25-29 222 451 
30-39 679 3.464 
40-49 690 5.888 
50-59 502 6.201 
60-69 99 2.127 
70+ 6 169 
Toplam 2.198 18.300 
Kaynak: Yüksek Seçim Kurulu (2014), 
http://www.ysk.gov.tr/ 
 

 
Son olarak belediye meclis üyelerinin yaş 
ve cinsiyet değişkeni bağlamında 
sosyolojik profillerine göz atmak yararlı 
olacaktır. Tablo 43’te ve Grafik 4’te de 
görüldüğü gibi, 2014 yerel seçimlerinde 

toplam 20.498 belediye meclis üyesi 
seçilmiştir. Bu üyelerin 18.300’ünü 
erkekler oluştururken, kadınların sayısı 
2.198 ile sınırlı kalmıştır. Bir başka 
ifadeyle meclis üyelerinin yaklaşık yüzde 
89,3’ü erkek iken, kadınların oranı yüzce 
10’un biraz üzerindedir.  
 
Belediye meclis üyeleri yaş değişkeni 
bağlamında incelendiğinde de, cinsiyet 
temelli eşitsizliklerin benzeri eşitsizlikler 
göze çarpar. Daha net bir anlatımla, 
belediye başkanları arasında da, orta-genç 
yaş grubu şeklinde tanımlanan 40-59 yaş 
grubunun ezici üstünlüğü dikkati çeker. 
Özellikle de bu yaş grubundaki erkekler, 
belediye meclis üyeleri arasında belirgin 
bir üstünlük sergilerler. Bir başka ifadeyle 
bu yaş grubundaki bireylerin belediye 
meclislerindeki gücü yüzde 60’a yaklaşır.  
 
Yerel siyasi elitlerin toplumsal profillerine 
yönelik bulgular bir arada 
değerlendirildiğinde, merkez siyasi elitler 
(Arslan, 2011-a; Arslan, 2011-b; Arslan, 
2011-c; Arslan, 2005) arasında olduğu gibi 
yerel siyasi elitler arasında da eşitsizlikçi 
bir görünümle karşılaşılır. Bir başka 
ifadeyle, Türk toplumunun siyasi yapısı 
içinde, yerel siyasi gücün toplum kesimleri 
arasında dağılımı konusunda büyük bir 
eşitsizlik söz konusudur. Siyasal hayatta 
bazı toplumsal gruplar aşırı şekilde temsil 
edilirken, öteki bazı toplum kesimleri, 
toplum içindeki varlıklarına oranla çok 
daha az oranda temsil edilmektedirler Bu 
eşitsiz durum özellikle yaş ve cinsiyet 
faktörü temelinde daha belirgin bir şekilde 
varlığını gösterir. 2014 Türkiye’sinin yerel 
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siyasi elitleri arasında özellikle gençler ve 
kadınlar, toplumsal yapı içindeki oransal 
varlıklarının çok altında bir siyasi temsil 
gücüne sahiptirler. Sosyolojik olarak 
yaşçılık ve cinsiyetçilik olarak tanımlanan 
bu durumun, üçüncü bin yılda, dünyanın 
birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de 
etkin bir şekilde varlığını sürdürmesi son 
derece manidar ve dikkat çekicidir. 
 
2014 VE 2009 YEREL SEÇİMLERİNİN 
KARŞILAŞTIRMALI BİR GENEL 
DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇ 
 
Sıklıkla vurgulandığı gibi seçimler 
demokratik sistemlerin vazgeçilmez 
unsurlarındandır. Demokrasi olgusunun 
yalnızca seçimlere indirgenemeyeceği 
herkesçe bilinen bir vakıadır. Ne var ki, 
seçimler olmadan demokrasiden söz 
edilemeyeceği de yadsınamaz bir gerçektir. 
Hem genel seçimler ve hem de yerel 
seçimler, demokrasinin tesisi ve 
demokratik rejimin işleyişi açısından son 
derece büyük önem arz eder. Bireyler 
seçimlerde kullandıkları oylarıyla, 
toplumun siyasi yapını şekillendirmede 
belirleyici rol oynarlar. Bu realiteden yola 
çıkan bu araştırmada, inceleme konusu 
olarak yerel seçimler seçildi. Özellikle de, 
son iki mahalli idareler seçimleri, 
karşılaştırmalı bir bakış açısı ile incelendi. 
Böylece, günümüz Türk toplumunun yerel 
siyasi yapısını incelemek ve son iki yerel 
seçimlerde yaşanan değişimin boyutlarını 
ortaya koymak hedeflendi. 
 
Bulgular, günümüz Türk toplumunun yerel 
siyasi yapısında, sağ siyaset geleneğinin 

belirleyici bir konumda olduğunu 
göstermektedir. Grafik 5 ve Grafik 6’da da 
görüldüğü gibi (Ek 1), her iki seçimlerde 
de ülkenin siyasi yapısını, sağ siyaset 
geleneği şekillendirmiştir. Bu süreçte 
özellikle de, sağ siyasi kulvarda, 
muhafazakâr demokrat kimliğiyle iktidar 
yarışı içinde olan Adalet ve Kalkınma 
Partisi, merkezi siyasi yapıda olduğu gibi 
yerel siyasi yapıda da belirleyici rol 
oynamıştır.  
 
Grafiklerde de açıkça görüldüğü gibi, 
belediye başkanlığı seçimleri kategorisinde 
son iki yerel seçimlerde ortaya çıkan siyasi 
tablo neredeyse birbirinin aynısıdır. Hem 
2014 ve hem de 2009 belediye başkanlığı 
seçimlerinde sağ siyasi partiler, ülke 
genelinde seçmen desteğinin yaklaşık üçte 
ikisini almayı başarmışlardır. Buna karşın 
sol siyaset anlayışının yurt genelinde elde 
ettiği seçmen desteği ise yüzde 27 ile 
sınırlı kalmıştır. Son seçimlerde sağın 
toplam oy oranında cüzi bir düşüş, buna 
karşın solun genel seçmen desteğinde de 
küçük bir artış göze çarpar. Bununla 
birlikte bu hareketlenme, genel gidişatı 
değiştirebilecek bir boyutta değildir. Etnik 
temelli siyaset yapan partiler ve 
diğerlerinin oyları toplamı ise yüzde 7’ler 
civarındadır.  
 

Son iki yerel seçimler, seçimlere katılım 
oranları temelinde incelendiğinde de son 
derece önemli bulgular ile karşılaşılır. 
Grafik 7 ve Grafik 8’de de görüldüğü gibi 
(Ek 1) günümüzde seçmenlerin siyasete 
olan ilgisi son derece yüksektir. Hatta 
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grafiklerin detaylarına bakıldığında, bu 
ilginin artarak sürdüğü gerçeği ile 
karşılaşılır. 2009 yerel seçimlerinde 
ortalama katılım oranı yüzde 84’ler 
civarında iken, 2014 yerel seçimlerinde bu 
oran yüzde 89’u aşmıştır. 
 
Son 50 yıllık süreç içinde Türkiye 
genelinde seçimlere ortalama katılımı 
oranının yüzde 78 civarında olduğu gerçeği 
(Arslan, 2012) hatırlandığında, son iki 
dönemde vatandaşların seçimlere olan 
ilgisindeki arştın boyutları daha bir netlik 
kazanır. Kısacası bu ilgi artışını mahalli 
idareler seçimlerinin her dört kategorisinde 
de gözlemlemek mümkündür. Ortaya çıkan 
bu tabloda, dünyanın ve içinde 
bulunduğumuz coğrafyanın genel 
konjonktürünün yanı sıra, toplumun 
kendine özgü toplumsal dinamikleri ile 
ülkenin içinde bulunduğu siyasi ve 
toplumsal koşullar da belirleyici rol 
oynamaktadır. Bu ilgi artışında medyanın 
ve özellikle de sosyal medyanın katkısını 
da gözden ırak tutmamak gerekir.  
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Grafik 7: 2014 ve 2009 Yerel Seçimlerinde 
Türkiye Genelinde Seçimlere Katılım Oranları
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TÜRKİYE’DE TEK PARTİLİ DÖNEMİN TOPLUM VE SİYASET 

ANLAYIŞININ DÜNYA KONJONKTÜRÜ BAĞLAMINDA 

DEĞERLENDİRİLMESİ1 

 

Tuğrul KORKMAZ 

Sakarya Üniversitesi İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü 
 

Özet: Bu çalışmanın amacı 1923-1945 yılları arasında Türk Siyasal Hayatında “Tek Partili 
Dönem” olarak adlandırılan periyotta siyasal iktidar tarafından sergilenen toplum ve siyaset 
anlayışı hakkında fikir edinebilmektir. Bu bağlamda üzerinde yoğunlaşılan problematik, tek partili 
dönemin toplum ve siyaset anlayışı üzerinde etkili olan faktörlerin neler olduğu ve bu sistemin 
nasıl işlediği hususudur. Betimleyici ve tarihsel yöntemlerin bir arada kullanıldığı çalışmada tek 
partili dönemin tarihsel evrimi ve karakteristik özelliklerinin neler olduğu, o dönemdeki  toplum 
ve siyaset anlayışının ne gibi esasları olduğu şeklindeki soruların cevapları aranmıştır. Araştırma 
sonunda ulaşılan başlıca sonuçlar olarak ise, dönemin; milli bütünleşme, ekonomik ilerleme ve 
siyasal modernleşmeyi sağlamak gibi hedeflere odaklanılan bir dönem olduğu, bu bağlamda siyasi 
ve toplumsal yapının devlet eliyle biçimlendirilmeye çalışıldığı, modernleşmeden ziyade 
batılılaşmanın ön planda olduğu ve son olarak döneme damgasını vuran uygulamaların uluslaşma, 
otoriterizm, laiklik, güdümlü demokrasi, devletçilik ve elitizm gibi hususların oluşu gösterilebilir. 
Bunlara ek olarak, popüler söylemde göz ardı edilen önemli bir konudan da özellikle 
bahsedilebilir. Ulus devlet, otoriter devlet ve tek parti sistemlerinin girift bir şekilde iç içe geçtiği 
söz konusu döneme ait değerlendirmelerde rastlanan anti demokratik, baskıcı, çoğulculuğa karşı 
gibi nitelemelerin, zamanın ruhu açısından değerlendirildiğinde pek doğru olmadığı, aksine bu 
dönemde aslında demokratikleşmenin altyapısını teşkil eden adımların atıldığı görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Tek Partili Dönem, CHP, CHF, Toplum, Siyaset 

 
EVALUATION OF SOCIETY AND POLITICS 

UNDERSTANDING OF SINGLE PARTY PERIOD BASED ON 
WORLD CONJUNCTURE 

 

Abstract: Aim of this study is to have an idea about society and politics understandings shown by 
political power in “single party period” of Turkish political life between 1923 and 1945. In this 
context, problematic concentrated on is what the effective factors on society and politics 
understandings are in the single party period and how the system is running.  In the study, 



 
descriptive and historical methods were used together, while researching looked for answers about 
some questions such as what the characteristic features and historical evolution of single party 
period and what are the basics of period’s society and politics understandings are. According to 
main results of the study, period is a focus age of national integration, economic improvement, and 
political modernization aim. In this context political and social structure tried to shape by hands of 
state, more than modernization westernization is in the foreground and lastly marked applications 
are nationalization, authoritarianism, laicism, command democracy, statism and elitism. In 
addition to these, in popular discourse especially on ignored result can be mentioned. In this result, 
evaluations of period, in which nation state, authoritarian state and single party system are a 
mixture, although there are characterization like anti-democratic, oppressive, anti-pluralist, process 
is a ground for democratization from the spirit of time. 

 

Keywords: Single Party Period, CHP, CHF, Society, Politics 

1. GİRİŞ 

Siyasal sistemde bir tek partinin var olduğu 
veya etkin olduğu siyasal sistemler tek 
partili siyasal sistemler olarak 
nitelendirilmektedir2. 1923–1945 yılları 
arasındaki dönem, Türk siyasal hayatında 
tek partili siyasal sistemin bir örneği olarak 
gösterilebilir. Bu dönem, Türkiye’de tek 
parti dönemi olarak adlandırılmaktadır. 
1946 yılı Ocak ayında Demokrat Parti’nin 
(DP) kurulmasıyla sona erdiği 
söylenebilecek olan3 bu dönem, tek partili 
bir siyasal sistemin işlemesinin yanı sıra 
yeni kurulan Türk devletinin temellerinin 
atıldığı, yeni bir rejimin kurulmaya 
çalışıldığı bir dönem olması sebebiyle de 
önem taşımaktadır.  

Bu dönem, Türk siyasal hayatında üzerinde 
yoğun tartışmalar olan bir tarih dilimini 
işaret etmektedir. Dönemle ilgili önemli bir 
tartışma konusu da siyasal iktidarın 
sergilediği toplum ve siyaset anlayışıdır. 
1923–45 arasında yaşanan belli başlı 
siyasal süreçler kapsamında yer alan ve 

döneme damgasını vurduğu söylenebilecek 
olan uygulamalar, toplum ve siyaset 
anlayışı açısından önemli bir veri olarak 
görülebilir. Bu uygulamaların başlıcaları; 
tek partili sistemin tercihi, buna bağlı 
olarak gelişen otoriter bir yapı ve ulus-
devlet hamleleridir. O halde; tek parti 
sisteminin doğası gereği olan dinamikler, 
genelde ılımlı otoriter yönetim dâhilindeki 
politikalar ve bir ulus-devlet oluşturma 
sürecinin gereği olarak atılan adımlar bu 
araştırma açısından yol gösterici olacaktır.  

Tek parti iktidarının toplum ve siyaset 
anlayışının tartışılacağı bu çalışmada, ilk 
olarak 1920-1940 arası dönem dünya 
konjonktüründe incelenecektir. Daha sonra 
otoriterizm, tek partili sistem ve merkezi 
ulus devletin gerekleri teorik anlamda 
ortaya konulacaktır. Bu bağlamda 
Türkiye’deki tek parti deneyiminin içinde 
bu esaslar belirlendikten sonra ikinci 
bölümde 1923–1945 yılları arasında bu 
esaslar çerçevesinde yapılan politikalar, 
toplumsal ve siyasal sistem açısından 



 
değerlendirilerek konu hakkında bir fikre 
ulaşılmaya çalışılacaktır.  

Böylelikle, çalışmada Türkiye’de kimileri 
tarafından üzerine toz kondurulmayan 
kimileri tarafından ise adeta yerin dibine 
sokulan bir dönem olan tek parti 
döneminin sağlıklı bir analizi için 
dünyanın genel durumu ortaya koyulmaya 
çalışılacak, bu bağlamda da Türkiye’nin 
durumu hakkında daha sağlıklı yorum 
yapabilme imkânı doğacaktır. 

1.1. Huntington’ın “Demokratikleşme 
Dalgaları” Teorisi Ekseninde 1923-1945 
Arası Dönemin Dünya Konjonktüründe 
Kısa Bir Analizi 

Amerikalı bir akademisyen olan siyaset 
bilimci Samuel P. Huntington, “Üçüncü 
Dalga: Yirminci Yüzyılın Sonlarında 
Demokratlaşma” adlı eserinde, dünya 
ülkelerinin demokratikleşme adına 
geçirdikleri süreçleri; siyasal, ekonomik, 
kültürel, sosyo psikolojik, diplomatik ve 
jeostratejik açılardan izleyerek teorik ve 
tarihsel yöntemin bir arada kullanıldığı bir 
analiz yapmaya çalışmıştır. Çalışma 
kapsamında ortaya çıkan istatistikî veriler 
ışığında, dünya tarihinde üç 
demokratikleşme dalgası ve ilk iki 
demokratikleşme dalgasının arasında da iki 
ters dalganın4 yaşandığı tespitini yapan 
Huntington, bu dalgaların neden ve 
sonuçlarını ortaya koymaya çalışmıştır.  

Türkiye’de tek partili dönem olarak 
adlandırılan 1923-1945 arası süreç, 
Huntington’ın demokratikleşme dalgaları 

içerisinde “birinci ters dalga” ile 
örtüşmektedir.  

Huntington’ın “birinci ters dalga”sı, 
ABD’de 1828’de genel oy hakkının 
verilmesi ile başlayan “birinci 
demokratikleşme dalgası”nın popülerliğini 
yitirmesiyle ortaya çıkmıştır. 1920’lere 
gelinceye kadarki süreçte, seçkin gruplar 
ve halkın arasında demokratik değerlerin 
zayıflığı, şiddetli ekonomik başarısızlıklar 
ve kriz ortamı, muhafazakâr orta ve yüksek 
sınıfın aşağı sınıfı politik gücün dışında 
tutma isteği, demokratik yönelimi olumsuz 
etkileyen unsurlar olarak görülebilir. 
Bunlara ek olarak terörizm ve isyanlardan 
kaynaklanan kural ihlalleri, darbe/devrim 
gibi demokrasiye yapılan müdahaleler ve 
son olarak demokratik ülkelerde 
sistemlerin başarısızlığa uğrayarak 
çökmesi sonucu ortaya çıkan çığ etkisi, 
birinci demokratikleşme dalgasını bitiren 
faktörler olarak görülebilir (Huntington 
1996: 44-101). Tüm bu faktörler bir 
yandan “birinci demokratikleşme 
dalgasına” son verirken diğer taraftan da  
“birinci ters dalgayı” da ortaya çıkaran 
gelişmeler olarak ele alınabilir.  

Nitekim bu gelişmeler sonrasında “birinci 
ters dalga” Roma Yürüyüşü ve 
Mussolini’nin bahsi geçen gerekçelerle 
yıpranan ve zayıflayan İtalyan 
demokrasisini yıkmasıyla başlamıştır. 
1922’deki bu gelişmeleri takiben Litvanya, 
Polonya, Letonya ve Estonya’da yeni 
kurulmuş olan demokratik rejimler askeri 
darbeler ile yıkılırken Yugoslavya ve 
Bulgaristan gibi hiç demokrasi deneyimi 



 
yaşamamış ülkeler ise daha katı diktatoryal 
bir rejime doğru evrim göstermiştir. 
1926’da Portekiz’de Salazar’ın darbesi, 
1933’te Almanya’da Hitlerin İktidarı, 
1936’da Yunan demokrasisinin rafa 
kaldırılması, 1938’de Çekoslovak 
demokrasisinin son bulması ve son olarak 
1939’da İspanya’da yaşanan iç savaş 
sonrası İspanya Cumhuriyeti’nin yıkılması 
(Huntington 1996: 15) dönemin siyasal ve 
idari karakteri hakkında fikir verecek 
örnekler olarak sunulabilir. Kuşkusuz ki 
1922’de başlayan bu sürecin, kuvvet 
kazanarak 1942’ye kadar devam etmesinde 
1929 Büyük Buhran’ın da etkisi büyüktür. 
Zira ekonomik krizin faturası demokratik 
yönetimlere kesilirken, otoriter rejimlerin 
bu krizden hasarsız veya nispeten daha az 
hasarla çıkması, demokrasiler yerine 
otoriter ve diktatoryal rejimlerin örnek 
alınmasına neden olmuştur. Demokratik 
siyasal sistemlerden geri dönüşün 
yaşandığı ülkelerdeki beklentinin, bir 
anlamda demokratik rejimlerin yarattığı 
“enkazdan” kuvvetli ve otoriter liderlerin 
alacakları önlemlerle bu dönemin 
sonlandırılacağı üzerine kurulu olduğu 
söylenebilir.     

1920-1930’ların hâkim siyasal gelişiminin, 
demokrasiden uzaklaşarak, ya geleneksel 
otoriter yönetim biçimlerine dönme ya da 
yeni, kütle tabanına dayanan, daha sert 
totaliterizm biçimlerinin oluşması yönünde 
olduğu söylenebilir. Birinci 
demokratikleşme dalgasıyla kazanılan 
ivme özellikle bu ters dalga sürecinde son 
bulmuş ve geri dönüşler hızlanmıştır. Geri 
dönüşler daha çok, demokratik sistemleri I. 

Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde ve 
sonrasında kabul etmiş, sadece 
demokrasinin değil, çoğu durumda 
milletinde yeni olduğu ülkelerde 
gerçekleşmiştir (Huntington 1996: 14-15).   

 

Tablo 1. Modern Dünyada Demokratlaşma 
(Huntington 1996: 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yıl Demokratik 
Devletler 

Demokratik 
olmayan 
Devletler 

Toplam 
Devlet 
Sayısı 

Toplam 
Devletler İçinde 
Demokratik 
Devletlerin 
Oranı 

1922 29 35 64 %45.3 

1942 12 49 61 %19.7 
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2. TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NDE 
TEK PARTİ DÖNEMİ: KURULUŞ, 
KURUMSALLAŞMA VE GENEL 
ÖZELLİKLER 

Türkiye’deki tek partili dönem; “kuruluş” 
ve “kurumsallaşma” dönemi olarak iki ana 
başlık altında incelenebilir. Kuruluş 
dönemi olarak 1923 – 1931 arası (Tunçay 
2005: 1), kurumsallaşma dönemi olarak ise 
parti devlet bütünleşmesine yönelik 
kararların alındığı CHP’nin 3. Büyük 
Kurultayı’nın yapıldığı 1931 yılından çok 
partili hayata geçme adımlarının atıldığı 
1945’e kadar olan dönem 
gösterilebilir(Ayata 1992: 73). 

Genel olarak tek partili sitemlere 
bakıldığında, her şeyden önce bu sistemin 
yirminci yüzyılda ortaya çıkan bir siyasal 
yapı olduğu belirtilmelidir (Duverger 
1993:  335). Türk siyasal hayatında ise 
yaklaşık çeyrek asırlık bir süreç, tek partili 
olarak yaşanmıştır. Teorisyenlerce farklı 
yorumlamalara konu olan bu yapılanmanın 
en temel özelliği olarak, kapalı ve 
yarışmaya açık olmayan bir siyasal sistemi 
ifade etmesi gösterilebilir (Aydın 2002: 
184). Ayrıca Duverger’in ifadesiyle “tek 



 
parti, hem bir elit hem de bir bağdır” 
(Duverger 1993: 336). Yani elit bir 
topluluk ve bu topluluğun yeni bağlar 
kurarak oluşturmaya çalıştığı bir toplumsal 
yapı söz konusu olmaktadır. Bu bağlamda, 
resmi bir ideolojinin ortaya çıkması ve bu 
ideolojiyi benimsetme yönündeki yoğun 
politikaların yürütülmesi, tek parti 
olgusunun önemli köşe taşları olarak 
belirtilebilir. 

2.1 Kuruluş Dönemi (1923-1931) 

Türkiye Cumhuriyeti’nin tek partili 
dönemindeki siyasal merkezi doğal olarak 
Cumhuriyet Halk Fırkası’dır (CHF).  Tek 
partili yıllarda yönetici ve baş aktör 
konumunda olan CHF (Yetkin 1983: 91), I. 
TBMM’de grup şeklinde yer almış olan 
Anadolu ve Rumeli Müdafaa- i Hukuk 
Cemiyeti’nin 1922 yılında siyasal partiye 
dönüştürülmesiyle ortaya çıkmıştır. 
Yaklaşık 27 yılı bulan tek parti CHF 
egemenliğindeki bu dönem, Tarık Zafer 
Tunaya tarafından İttihat ve Terakki 
iktidarı dönemine benzetilmektedir 
(Kabasakal 1991: 111-112). Bu dönemde 
CHF’nin, İttihat ve Terakki gibi 
merkeziyetçi ve otoriter bir yönetim 
sergilediği söylenilebilir (Uyar 1999: 77). 
CHF’nin bu yıllar içinde sağladığı 
meşruluğun temelinde yer alan başlıca 
faktörler ise; Müdafaa-i Hukuk 
Cemiyeti’nden gelen tarihsel saygınlığı ve 
ülkenin kurtuluşu doğrultusunda gösterdiği 
‘yüce’ dirence dayalı hatıralardır. Ayrıca 
CHF’nin bu dönemde toplumu 
modernleştiren halkçı bir parti olduğu 
savını da sık sık tekrar ederek kendisine 

demokratik ve meşru bir dayanak sağlama 
çabası içinde olduğu da görülmektedir 
(Uyar 1999:  69-71). 

CHF eksenli olarak yerleşecek Tek partili 
sistemin toplum ve siyaset anlayışının ilk 
izleri olarak bu partinin 1923 tarihli 
nizamnamesindeki hükümler ele alınabilir 
(Tunçay 2005: 375-384). Genel bir 
ifadeyle bu nizamnamede, cumhuriyet 
devrimlerine zemini hazırlayan hükümlerin 
yer aldığı söylenilebilir.  

Nizamnamenin 1. maddesinde CHF’nin 
devrimci karakteri belirgindir. Bu madde 
Halk Fırkası’nın amacını “milli 
hâkimiyetin halk tarafından ve halk için 
icrasına rehberlik etmek ve Türkiye’yi asri 
bir devlet haline yükseltmek ve Türkiye’ de 
bütün kuvvetlerin fevkinde kanunun 
velayetini hâkim kılmaya çalışmak” olarak 
açıklanmaktadır. İkinci madde halkçılık 
düşüncesinin özünü teşkil etmektedir ve 
her türlü ayrımcılığa karşı çıkmaktadır 
(Yetkin 1983: 93). İkinci maddede “Halk 
Fırkası nazarında halk mefhumu, herhangi 
bir sınıfa münhasır değildir” denilerek 
buna ek olarak “hiçbir imtiyaz iddiasında 
bulunmayan ve umumiyetle kanun 
nazarında mutlak bir müsavatı kabul eden 
bütün fertler”, “halk” olarak tanımlamıştır. 
Ayrıca bu madde, halkçılık prensibi 
hakkında da fikir vermektedir. Bu 
maddeye göre halkçılar; “hiçbir ailenin, 
hiçbir sınıfın, hiçbir cemaatin, hiçbir 
ferdin imtiyazlarını kabul etmeyen ve 
kanunları vaz’ etmekteki mutlak hürriyet ve 
istiklali tanıyan fertler” olarak 
tanımlanmıştır. 



 
Halk Fırkası 1924 yılında, meclis grubu 
olmanın yanı sıra ülke genelinde 
örgütlenmeye başlamıştır (Tunçay 2005: 
95). 1924 yılının başlarında cumhuriyete 
karşı siyasal bir seçenek olan halifelik 
ortadan kaldırılarak, siyasal rakip olan 
halife de uzaklaştırılmıştır. Bu, siyasal 
gücü hiç kalmamış olmasına rağmen, 
varlığı devam eden hilafet kurumuna 
yönelik, hilafet ve saray yanlılarının 
ümitlerini ortadan kaldıran bir gelişme 
olarak değerlendirilebilir (Koçak 2002: 
136).  

Tek partili sistemin kurulma sürecindeki en 
önemli gelişme olarak, cumhuriyet 
dönemindeki ikinci parti olan ve Mustafa 
Kemal’ in CHF içindeki, meclisteki ve 
hükümetteki artan otoritesini dizginlemek 
isteyen (Koçak 2002: 138-139) 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın 
(TCF) 17 Kasım 1924 tarihinde 
kurulduktan (Kabasakal 1991: 114) kısa bir 
süre sonra kapatılması gösterilebilir. 
TCF’nin kapatılması, aynı zamanda, 
ülkede siyasal çoğulculuğa da izin 
verilmeyeceğinin bir göstergesi olarak 
değerlendirilebilir. TCF’nin 3 Haziran 
1925’te, hükümet tarafından irticayı 
desteklediği gerekçesiyle kapatılmasından 
itibaren (Kabasakal 1991: 116) ülkede 
muhalif kesimleri etkisizleştirmeye yönelik 
bir siyaset izlendiği söylenebilir. Bu 
bağlamda, Şeyh Said ayaklanması (13 
Şubat 1925-15 Nisan 1925) sonrasında 
muhalefetin bir kısmının daha kabul edilen 
Takrir-i Sükun Kanunu (3 Mart 1925) ile 
tasfiye edildiği ifade edilebilir.  

Muhalefete ait kalan son nüvelerin ise 
Haziran 1926’da Mustafa Kemal’e karşı 
“gerçekleştirilmesi planlanan”, İzmir’ deki 
suikast girişimi bahane edilerek ekarte 
edildiği söylenebilir (Karatepe, 2001: 30). 
Bu olay neticesinde, suikast davası ile TCF 
arasında bağlantı kurulmuş, böylece 
TCF’den geriye kalan muhalefet de 
tamamen yok edilmek istenmiştir (Koçak, 
2002: 144-145). Bu gelişmeler sonrasında 
oluşan yeni ortamda artık aleni bir 
muhalefetin kalmadığı, tüm siyasi 
hâkimiyetin Cumhuriyet Halk Fırkası’na 
geçtiği görülmektedir (Karatepe 2001: 32). 

Sonuç itibarıyla muhalefetin yok 
edilmesiyle beraber tek partili sistem 
kurulmuş olmaktadır. Bu dönemin önemi; 
çoğulcu siyasal yapıya müsaade 
edilmeyeceğinin gösterilmiş olmasıdır. Bu 
durum, Mustafa Kemal ve ekibinin önemli 
bir ideologu konumunda olduğu 
söylenebilecek olan Ziya Gökalp’in, 
özgürlükçü ve çoğulcu demokratik 
korporatizm yaklaşımından çoğulcu 
olmayan bir korporatizme geçiş olarak 
ifade edilmesi mümkündür (Parla 1993: 
212). 

2.2. Kurumsallaşma Dönemi (1931-1945) 

Tek partili düzenin kurumsallaşma süreci, 
ikinci muhalefet partisi olan Serbest 
Cumhuriyet Fırka’sı (SCF) denemesinin 
başarısızlıkla sonuçlanmasıyla başlamıştır. 
Bu dönemin önemi 10–18 Mayıs 1931 
tarihleri arasında toplanan CHP 3. Büyük 
Kongresi’nde parti devlet bütünleşmesi 
politikalarının uygulanmaya başlamasıdır. 



 
SCF olayının arkasındaki başlıca etmen 
“1929 Küresel Krizi”nin de etkisiyle ülke 
içinde artan hoşnutsuzluklar olarak 
gösterilebilir. Tek partili, sıkı bir otoriter 
yönetimin yanı sıra ekonomik sorunların 
da baş göstermesi, toplumu iyice 
bunaltmaya başlamıştır. Bu durumun 
muhalefetsizlikten kaynaklandığını 
düşünen Mustafa Kemal, muhalif bir 
siyasal parti kurulmasını teşvik etmiştir 
(Koçak, 2002: 147). Bunun sonucunda 
SCF 12 Ağustos 1930’da Fethi Bey 
tarafından kurulmuştur. SCF’nin kuruluş 
nedenlerinden birisi de dış dünyaya karşı, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin sahip olduğu 
otoriter görüntünün silinmek istenmesidir. 
Fırkanın kurulma amaçlarından bir diğeri 
ise; ülkedeki denetim eksikliğinin 
giderilmek istenmesidir. Bilindiği üzere tek 
partili sistemin en büyük handikaplarından 
biri, hükümetlerin mecliste 
eleştirilememesi ve denetlenememesidir 
(Yükseliman 2002: 22). Bir diğer ifade ile 
Serbest Fırka’nın kurulmasının altında 
yatan en önemli gerçeklerden biri, rejime 
çıkış yolu aramak yönündeki çabadır 
(Timur 2001: 175). Nitekim ilk çok partili 
sürece geçiş denemesi olan TCF’nin 
oluşumundan farklı olarak SCF, CHF 
içinde oluşan, muhalif seslerin, Mustafa 
Kemal’in teşviki ile partiden ayrılmaları 
suretinde oluşan, sözde muhalefet olarak 
kurulan bir parti olma özelliği taşımaktadır 
(Öz 1992: 101-102). 

1930’lu yılların başlarına gelindiğinde, 
iktidar partisinin özellikle ekonomik 
sorunları çözemediği görünür hale 
gelmiştir. CHF’nin bazı uygulamaları 

toplumda tepki uyandırmış bu da seçmenin 
SCF’ ye yönelmesini hızlandırmıştır 
(Kabasakal 1991: 122; Yetkin 1983: 18). 
1930 yılının Eylül ayında Fethi Bey’ in 
yaptığı İzmir gezisinde gözlenen, halkın 
SCF’ye olan büyük ilgisi ve güveni, 
CHF’yi telaşlandırmış, aynı zamanda genel 
seçim sonucunda iktidarın kaybedilme 
olasılığını da belirginleşmiştir. Sonrasında 
SCF’nin 1930 yılında yapılan yerel 
seçimlerdeki başarısı, büyük oranda kendi 
sonunu hazırlamasına da vesile olmuştur. 
Yapılan belediye seçimlerinde de 512 
bölgenin 30’unu SCF kazanmıştır (Zürcher 
2001: 261). Her ne kadar az gibi görünse 
de hegemonik bir partinin, kendinden 
beklenmeyen bir şekilde 30 bölgeyi ülkeyi 
kuran partiye karşı kazanması ciddi bir 
başarı olarak nitelendirilebilir.  

Mustafa Kemal’in desteğinin çekilmesi, 
bununla birlikte tasarım parti olarak 
nitelendirilebilecek olan SCF’nin CHF’ ye 
alternatif olma olasılığının artması ve bu 
bağlamda Fethi Bey’le Mustafa Kemal’in 
karşı karşıya gelme ihtimalinin 
kuvvetlenmesi sonucu 16 Kasım 1930’da 
SCF çözümü kendi kendini feshetmekte 
bulmuştur (Kabasakal 1991: 124). Bir 
başka ifadeyle, güdümlü olmasına karşın 
beklenmedik şekilde güçlenen ve yayılan 
bu muhalefet aslında kendi sonunu 
hazırlamıştır. 

23 Aralık 1930’da Menemen’de ortaya 
çıkan rejim karşıtı ayaklanma, TCF ve 
Şeyh Sait isyanı ilişkisine benzer bir 
şekilde, SCF ile ilişkilendirilerek muhalif 
grupların tasfiyesi için vesile olmuştur 



 
(Karatepe 2001: 36). Bu ayaklanma 
sonrasında muhalefet ortadan kaldırılırken 
aynı zamanda topluma da bir korku 
verilmiş, halkın aklından yeni parti 
kurulması olasılıkları silinmeye 
çalışılmıştır (Yetkin, 1983: 51). SCF 
olayının konu açısından önemi; Atatürk ve 
ekibinin fikirlerini 
toplumsallaştıramadıklarını fark etmelerine 
zemin hazırlamasıdır. Bu bağlamda siyasal 
çoğulculuk için öngörülen muhalefet 
partisi girişimlerinin henüz erken olduğu 
fark edilmiştir (Köker 1993: 148). Bu 
farkındalığın beraberinde tek partili sistemi 
iyice perçinlediğini söylemek pek de yanlış 
olmayacaktır.   

Böyle bir siyasal ve toplumsal iklimde, 10 
Mayıs 1931’de toplanan CHF’nin 3. 
Büyük Kongresi, 1923–1946 yılları 
arasında bir dönüm noktası olarak kabul 
edilebilir. Zira bu kongreye kadar siyasal 
sistem içinde, parti sistemi noktasında 
çeşitli dalgalanmalar olmuş, ancak 3. 
Kongre’den sonraki on beş yıl boyunca 
tam bir tek partili yönetim gözlenmiştir 
(Tunçay 2005: 317). 

Kongrenin önemi ilk defa bir parti 
programının hazırlanmış olmasıdır (CHF 
1931: 26-91). “Programın Esasları” 
başlığını taşıyan birinci kısımda; vatan, 
millet, devletin esas teşkilatı ve amme 
hukuku ile ilgili kavramlara yer verilmiştir. 

Programın ikinci kısmında; daha sonra altı 
ok olarak ifade edilecek olan CHF’nin ana 
vasıfları (Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, 
Devletçi, Laik, İnkılâpçı) tanımlanmıştır. 

İkinci kısmın ikinci maddesinde, halkçılık 
prensibi “Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı 
ayrı sınıflardan mürekkep değil ve fakat 
ferdi ve içtimai hayat için iş bölümü 
itibariyle muhtelif mesai erbabına ayrılmış 
bir camia telakki etmek esas 
prensiplerimizdendir.” şeklinde 
tanımlanmıştır.  

Bu Programın üçüncü kısmı ekonomi, 
dördüncü kısmı Maliye işlerine ayrılmış, 
beşinci kısımda da Milli Talim ve Terbiye 
konuları işlenmiştir. Altıncı kısımda 
toplumsal hayat ve kamu sağlığı, yedinci 
kısımda devlet memurları ve serbest 
çalışanlarla ilgili konulara değinilirken 
sekizinci ve son kısımda ise vatan 
müdafaası ve ordu ile ilişkin politikalar 
ortaya konulmuştur. Programın beşinci 
kısmını oluşturan Milli Talim ve Terbiye 
bölümünde “kuvvetli cumhuriyetçi, 
milliyetçi ve laik vatandaşlar yetiştirmek” 
temel prensip olarak ele alınmıştır. 

Parti teşkilatlanmasıyla ilgili olan 13. 
maddede teşkilatın ilk basamağı şehir ve 
kasabalarda mahalle ocakları ve köylerde 
köy ocakları olarak belirtilmiş, böylece 
aşağıdan yukarı doğru bir örgütlenme tarzı 
benimsendiği açıklanmaya çalışılmıştır. 

Gerçekten de bu dönemde CHF sistemin 
merkezine yerleşmiş ve ortaya konulmaya 
çalışılan devlet modeli, CHF, merkez 
alınarak kurgulanmıştır. Parti, bu dönemde, 
devletle özdeşleşmiş ve Peker’in 
nitelemesiyle, Türkiye Cumhuriyeti, 
tarihteki “ilk parti devleti” olmuştur. 
CHF’nin kendisine biçtiği bu rol, tek parti 



 
döneminde devlet ile partinin iç içe 
geçmesi sonucunu doğurmuştur. Bir diğer 
ifade ile CHF devleti yönetme hakkını 
ulusun kendisi adına üstlenmiş olmuştur. 
Nitekim 2 yıl sonra 1935 yılında toplanan 
IV. Büyük Kongre’de, tek parti 
yönetiminin iyice kurumsallaşmasına yol 
açtığı görülen iki önemli adım atılmıştır. 
Bunlar; parti genel sekreteri ile içişleri 
bakanlığı görevinin birleştirilmesi kararı ve 
illerdeki parti başkanlığı görevinin valilere 
bırakılması kararıdır (Öz 1992: 118). 

Bu gelişmelere müteakiben CHF yeniden 
örgütlenme girişimine başlamıştır. Bu 
dönemde örgütlenmenin temel kriterlerinin 
daha otoriter ve merkezi eğilimler taşıdığı 
söylenilebilir.  Bir diğer ifade ile Mustafa 
Kemal’in cumhurbaşkanı olduğu yıllarda, 
rejimin kurumsallaşmasına yönelik ilk 
adımlar atılırken, İnönü döneminde ise 
kurumsallaşma büyük ölçüde 
tamamlandığından otoriter yönetim 
ilkelerinin kalıcı kılınmasına çaba 
harcanmıştır (Beriş 2009:  16). 

Özellikle 1930 sonrası dönemde parti 
devlet bütünleşmesiyle birlikte, ülkedeki 
tüm yasama ve yürütme işlerinin yetki ve 
sorumluluğu, CHF üzerinde toplanmaya 
başlamıştır. Bu duruma yönelik olarak 
yapılan tüm eleştiriler CHF üzerinde aksi 
yönde tesirde bulunmuş; muhalif çevreler 
üzerine daha kararlılıkla gidilmiştir. Bu 
reaksiyoner tutumun, ülkede tek partili bir 
düzene doğru gidişi tetiklediği de 
söylenebilir (Goloğlu 1974: 7). Bu arada 
bir başka genel özellik;  bu yıllarda tek 
partili düzenin Türkiye’ye özgü bir devlet 

modeli olarak lanse edilme çabasıdır. Yani 
devlet parti bütünleşmesi, ne liberal ne de 
sosyalist olan yepyeni bir model olarak 
ortaya konulmaya çalışılmaktadır (Beriş 
2009: 90). 

Bunun yanı sıra, bu dönemde Kemalizm’in 
halka tanıtılması için çalışma içine 
girilmiştir. Partinin önde gelen isimlerine 
ve milletvekillerine Kemalizm’i anlatan 
kitaplar yazdırılmış, broşürler 
bastırılmıştır5. Ayrıca yine bu dönemde, 
Kemalizm’in bir doktrin olup olmadığı 
tartışmasına girilmiştir. Bu tartışma 
Atatürk’ün, Kemalizmin bir doktrin olarak 
kalıplar içine sokulamayacağı, dinamik 
karakteriyle kendisini çağdaş dünyaya 
uyumlaştıracağı sözleriyle noktalanmıştır 
(Öztekin 2000: 243-244). 

2.3. Tek Parti Döneminin Genel 
Özellikleri 

Tek parti döneminin kuruluş ve 
kurumsallaşma aşamalarına yönelik 
yukarıda özetlenen gelişmelerden hareketle 
bu döneme ait karakteristik özellikler tespit 
edilebilir. Bu özelliklerden faydalanarak 
tek parti döneminde siyasal iktidarlarca 
sergilenen toplum ve siyaset anlayışı 
ortaya konulabilir. Yukarıda yapılan 
analizlerden hareketle tek parti döneminin 
karakteristik özellikleri olarak; otoriterizm, 
elitizim, güdümlü demokrasi anlayışı, 
laiklik süreci, ulus yaratma süreci ve 
devletçilik uygulamaları gösterilebilir 
(Köker 1993: 123-209; Tunçay 2005: 211-
242).  



 
2.3.1. Otoriterizm 

Otoriter sistem, “totaliterizm” gibi 
kuvvetler birliğinden kaynaklanan 
demokratik olmayan bir hükümet 
sistemidir. Totaliterizmden farklı olarak 
otoriter sistemler, sınırlı bir plüralizme yer 
vermekte, toptancı ve yoğun bir 
ideolojiden ziyade zihniyete dayanan, 
yaygın ve yoğun bir siyasal mobilizasyon 
ve katılmayı arzu etmeyen rejimler 
görünümündedir. Bu sistemlerde sınırlı da 
olsa temel hak ve özgürlükler anayasada 
güvencesiz olarak yer almaktadır (Gözler 
2007: 86).   

Otoriter rejim aynı zamanda, herhangi bir 
kişi ya da grubun toplumun geri kalanı 
üzerinde baskıya ve zora dayalı hâkimiyet 
kurduğu bir sistemdir. Genellikle siyasal 
iktidarın sahibi olan bu grup ya da kişi bir 
siyasal parti aracılığıyla ülkeyi yönetir. 
Tek parti egemenliği söz konusudur ve 
parti hükümetle ülke arasında, daha 
doğrusu sistemle halk arasında sürekli bir 
bağ kuran örgüt konumundadır. Sistemde 
yer alan tek partinin işlevi, Duverger’in 
benzetimiyle, hem verici hem alıcı görevi 
gören radyonun işlevine benzetilebilir (Öz 
1992: 13). Böyle bir sistemde çoğulculuk 
yer almaz. Toplum belli bir fikir veya 
ideoloji etrafında biçimlendirilmeye 
çalışılır. Dolayısıyla tek parti sisteminin 
temin edilmesi demek toplumun 
biçimlendirilmeye çalışılması ve bu esnada 
siyaseten muhalefet istenmemesi olarak 
ifade edilebilir. Bu sistemler ideolojik ya 
da dini referanslara sistemin meşruluğunu 
sağlarlarken, kendilerine yöneltilen baskıcı 

ve zora dayanan sistem eleştirilerini de 
kabul etmek istemezler (Türköne 2007: 
176).  

Otoriter sistemlerde iktidarın sınırları 
belirsizdir. Hukuk devleti anlayışı 
olmadığından siyasal iktidar eylem ve 
işlemlerinden ötürü sorumlu değildir. 
Yönetici halktan ziyade, parti içi kliklere 
karşı sorumludur. Buradan hareketle parti 
içi klikleşmenin, hesaplaşmanın ve 
çatışmaların bu sistemin özellikleri 
arasında olduğu belirtilebilir. Kuvvetler 
ayrılığı anlayışının olmadığı bu sistemlerde 
yasama, yürütme ve yargı erki, tek parti 
veya diktatörün elindedir. Dolayısıyla da 
parti kararlarını tartışmak veya yanlış 
olduğunu söylemek de pek mümkün 
değildir (Türköne 2007: 177-178).  

Bu bilgiler ışığında Türkiye’deki tek partili 
döneme göz atıldığında, otoriterizmin 
yukarıda bahsedilen nitelikleriyle 
karşılaşıldığı görülmektedir. Her şeyden 
önce siyasal sistemde tek bir partinin 
egemenliği söz konusudur. Bu dönemde 
sınırlı ve güdümlü bir şekilde çoğulculuk 
denemeleri yapılmıştır. 1924 Anayasası 
aslında devrine göre iyi olarak 
nitelendirilebilecek, temel hak ve 
özgürlüklerin yer bulduğu bir anayasadır. 
Ülke dış dünyaya kapılarını kapatmamakta, 
çeşitli paktlarda yer almaya çalışmaktadır. 
En önemlisi de yoğun ve teröre dayalı 
toptancı bir ideoloji, özellikle Mustafa 
Kemal döneminde söz konusu değildir. Bir 
başka ifadeyle totaliter yönetimlerin 
yaptığı gibi tümüyle yeni bir toplum ve ya 
yeni bir insan tipi yaratmak değil, 



 
Türkiye’yi batılı değerlere sahip modern ve 
güçlü bir ulus-devlet haline getirme çabası 
belirgindir (Köker 1993: 214). Ancak, 
Kemalizm olarak adlandırılan bir proje 
doğrultusunda elit ve yönetici kesimin 
topluma biçim verme çabasından da 
bahsedilebilir. Bu doğrultuda, siyasal 
hayatta yeni aktörlere ancak sınırlı 
müsaade verilebilmektedir. Tüm bunlardan 
hareketle özellikle Atatürk dönemindeki 
otoriterizmi ılımlı bir otoriterlik olarak da 
değerlendirebilmek mümkündür. 

2.3.2. Güdümlü Demokrasi 

Tek parti döneminde toplumsal dönüşüm 
hedefi söz konusu olduğundan vesayetçi 
bir demokrasi mantığı hâkimdir. Bunun 
sonucu olarak kontrol altında güdümlü bir 
muhalefet anlayışı söz konusu olmuştur. 
Bu dönemindeki toplumsal dönüşüm 
hedefinin, disiplini sağlayacak, devrim 
ilkelerinden sapmayacak, bunları topluma 
işleyebilecek güçte siyasal bir 
örgütlenmeye dayalı tek parti sisteminin 
oluşmasının da önemli bir sebebi olduğu 
belirtilmelidir (Yetkin 1983: 41).  

Çoğulculuk, toplumsal ve siyasal hayatta 
farklı görüş ve düşüncelerin varlığını, 
örgütlenebilmelerini ifade eden 
demokrasinin temel niteliklerinden biridir 
(Dursun 2006: 174). Toplumsal ve siyasal 
çoğulculuğun tek partili bir düzende 
gelişmesinin imkânsız olduğu açıktır. 
Böyle bir ortamda Türkiye’de cumhuriyet 
rejimini benimseyen ve halk 
egemenliğinden güç alan bir yönetimin, en 
azından güdümlü muhalefet hareketleriyle, 

demokrasi kulvarında yer almaya çalıştığı 
söylenebilir. Esasen Daver’in de ifade 
ettiği gibi rejim konusunda demokratik bir 
arka plana da sahip olan Mustafa Kemal 
için (Köker 1993: 215-216) fiiliyattaki bu 
durumun yarattığı rahatsızlıkları giderme 
çabaları, bu döneme güdümlü demokrasi 
uygulamaları şeklinde tezahür etmektedir.  

Yukarıda bahsedilenlere verilebilecek en 
iyi örnek olarak SCF’nin kuruluşu 
gösterilebilir. 12 Ağustos 1930 tarihinde 
Ali Fethi Okyar tarafından Mustafa 
Kemal’in direktifiyle kurulan SCF, 
toplumsal muhalefeti kanalize eden 
güdümlü bir muhalefet oluşturma hareketi 
olarak değerlendirilebilir (Dursun 1999: 
34).  

SCF ile aynı dönemlerde, 1930 ve 1931 
yıllarında, pek de etkili olmayan başka 
parti kurma girişimleri de olmuştur. Bunlar 
içinde en önemlileri, “Ahali Cumhuriyet 
Fırkası”, “Türk Cumhuriyet Amele ve 
Çiftçi Partisi” ve “Layık Cumhuriyetçi İşçi 
ve Çiftçi Fırkası”dır (Uyar 1999: 122). Bu 
yıllardaki parti kurma girişimlerinin bir 
kısmı kuruluş aşamasında engellenmiş, bir 
kısmı da kuruluşundan kısa bir süre sonra 
kapatılmıştır. Bu partiler siyasal hayata bir 
alternatif olamamışlardır. Hükümetin bu 
tür eylemleri yeni partilere hoş 
bakılmadığını da belirgin hale getirmiştir 
(Kabasakal 1991: 125). 

1930’lu yılların sonunda bir diğer güdümlü 
muhalefet girişimi de, muhalefetin 
eksikliğinin hissedildiği gerekçesi ve gerek 
iç gerekse dış çevrelerde çoğulculuk 



 
noktasında gelen eleştiriler nedeniyle 
1939’da CHP’nin 5. büyük kurultayında, 
parti içinde fakat partiden bağımsız bir 
“müstakil grup” kurulmasıdır. Müstakil 
grup; parti kurultayının milletvekilleri 
arasından seçilen 21 kişiden oluşmaktadır. 
Müstakil hüviyet taşıyan bu grubun 
üyeleri, CHF meclis grubu toplantılarında 
görüş beyan etmeksizin ve oylamalara 
katılmaksızın bulunabileceklerdir. Meclis 
genel kurulundaki görüşmelerde ise fikir 
beyan etme ve oylamalara katılma hakları 
vardır.  Fakat bu grup üstüne düşen 
vazifeyi yeterince yerine getirememiş, 
muhalefet etmede başarısız olmuştur 
(Dursun 1999: 34). 

O dönemde takip edilen dernekler siyaseti 
de güdümlü demokrasi anlayışının bir 
başka örneği olarak gösterilebilir. Tek 
partili dönemde özellikle 1930’lu yıllarda 
tüccar, sanayici, esnaf ve serbest meslek 
sahiplerinin ve spor derneklerinin 
faaliyette bulunabildiği^, ancak bunların 
zamanla parti bünyesine alındıkları 
görülmektedir. Ayrıca bu dönemdeki 
derneklerin büyük çoğunluğunun da 
doğrudan partili yöneticiler ve bürokratlar 
tarafından kurulduğu görülmektedir (Öz 
1992: 194). 

2.3.3. Uluslaşma Politikası 

Ulus devlet, sınırları belirlenmiş bir toprak 
parçası üzerinde güç kullanma tekelini 
elinde bulunduran, yönetimi altındaki halkı 
ortak dil, kültür, mitler ve değerler 
yaratarak birleştirmeyi amaçlayan, siyasal 
ve toplumsal manada ulus üzerinde tesis 

edilmiş bir devlet biçimi olarak ifade 
edilebilir (Şahin 2007: 149). 

Ulus devlet şeklinde bir yapılanmada, 
toplumsal ve siyasal meşruiyet zemininin 
ulus olmasından hareketle, ulus devletin 
temel unsurları olarak milli egemenlik ve 
milli kimlik kurma siyaseti gösterilebilir. 
Ulus devlet oluşturma sürecinde en önemli 
süreç uluslaşma sürecidir. Bu süreçte 
herkesin ortak, tek bir üst kimliğe sahip 
olmasını, benimsenmiş bir üst kültürü ve 
yerleşmiş bir milli bilincin oluşturulmasını 
öngören “milli kimlik” ve buna dayalı 
bütünlüğün tesisi ile siyasal ve idari 
bütünlük çabaları yoğunlaşmaktadır (Şahin 
2007: 141-143). 

Ulus devletin başlıca bileşeni olan ulusun, 
bir inşa süreci gerektirmekte oluşu 
toplumsal ve siyasal yapılanmanın niteliği 
açısından son derece önemli bir husustur. 
Her şeyden önce bu modeli benimseyerek 
kurulan devletlerde, siyasal iktidar pratiği, 
iktidarın iyice güçlenmesi ve kontrol 
edilmesinin zorlaşması şeklinde tezahür 
etmektedir (Dursun 2006: 120). Çünkü 
siyasal iktidar sahipleri uluslaşma 
sürecinde hedefledikleri toplumsal 
homojenliği sağlamak açısından, 
muhalefetin olmadığı bir ortamı oluşturma 
gayretindedirler. Bu süreçte, semboller, 
mitler, kahramanlar, anıtlar, ayinler ve 
ritüeller kullanılarak ortak bir dil, kültür ve 
tarih birikimi oluşturup milli kimlik 
yaratılmakta, şayet bu başarılırsa da 
sorunsuz olarak işleyebilecek siyasal ve 
toplumsal bir sistemin ortaya çıkacağı 
düşünülmektedir (Şahin 2007: 143). Tek 



 
parti çoğu zaman devletlerin kuruluş 
aşamalarında yönetimde bulunan 
partilerdir. Bu ülkelerde kuruluş 
aşamasında ulus inşaları, kendilerini ayakta 
tutma kabiliyeti yüksek olan tek partiler 
tarafından yapılmıştır (Aydın 2002: 185-
186).  

Uluslaşma süreçleri bir nevi toplumsal 
mühendislik süreçleridir. Bu süreç, 
toplumu belirlenen bir doğrultuda 
yönlendirme çabaları kapsamında 
değerlendirilebilir. Türkiye’de tek partili 
dönemde de bu doğrultuda kültürel 
politikalar izlenmiş ve Türk uluslaşma 
süreci yaşanmıştır.  

2.3.4. Laiklik 

Mustafa Kemal ve kadrosunun, başından 
beri büyük önem verdiği laiklik, ilk ifade 
edilmeye başlandığı tarihten itibaren din ve 
devlet işlerinin birbirinden ayrı tutulması 
ve dinin siyasete alet edilmemesi üzerinde 
olmuştur. Aslında buradaki temel hedefin 
yaratılmak istenilen yeni toplumsal yapının 
temelini millete dayandırmak ve milleti de 
dinsel olmayan ifadelerle ele alma eğilimi 
olduğu söylenebilir (Köker, 1993: 161-
162).  Mustafa Kemal, askeri zaferlerin 
yanı sıra toplumsal bir dönüşümü de 
öngörmekte ve arzulamaktadır. Bu 
noktada, dinsel olmayan öğelerle 
tanımlanmış bir millet kavramı ile 
temellendirilen milli hâkimiyet düşüncesi, 
din ve devlet işlerinin ayrılması olarak 
belirlenen bir laiklik ilkesi bu toplumsal 
dönüşümün esasları olarak gösterilebilir 
(Köker 1993: 164). 

Bu dönemde Auguste Comte’un 
fikirlerinden etkilenilerek pozitivist bir 
anlayış çerçevesinde “hayatta en hakiki 
mürşit ilimdir” sözüyle ifadesini bulan yeni 
bir din anlayışının oluşturulmaya 
çalışıldığı söylenilebilir. Laiklik bu 
çerçevede İslami inanç sisteminin yerine, 
bilimsel inanç ve örgütlenme sisteminin 
geçirilmesini ifade etmektedir (Köker 
1993: 168). 

Bu yöndeki ilk adım CHF’nin ikinci 
kongresinde (15-20 Ekim 1927) atılmış, 
partinin din ve devlet işlerini birbirinden 
ayırmak gibi bir amacı olduğu açık bir 
biçimde ilan edilmiştir. Hazırlanan 
bildiride ‘Laik’ kavramı kullanılmış 
(Koçak, 2002: 153) böylece 
cumhuriyetçilik ile birlikte laiklik ilkesi de 
partinin ana vasıfları arasına eklenmiştir. 
Laiklik bu şekilde parti nizamnamesine 
girmiş (Uyar 1999: 80) daha sonrasında da 
büyük değişimlere uğramaksızın parti 
programında yer almıştır. Ancak tek parti 
dönemindeki laiklik uygulamaları, din ve 
devletin ayrılmasından ziyade, dinin devlet 
tarafından denetlenmesi fikri 
doğrultusunda şekillenen bir süreç 
izlemiştir (Köker 1993: 165). 

2.3.5. Devletçilik 

1929 Krizi nedeniyle liberal kapitalist 
sistemin dünya çapında büyük bir sarsıntı 
geçirmesi, liberalizme olan güveni sarsmış, 
aynı dönemde Sovyetler’in bu krizi, planlı 
ve hızlı bir kalkınmayla aşması dikkatleri 
bu ülke üzerinde toplamıştır. 1923-1931 
arası dönemde yeterli yabancı kapitalin 



 
sağlanamamasına ek olarak yerli özel 
girişimlerin büyük ve sürekli yatırımlar 
gerektirmeyen çabuk gerçekleştirilebilecek 
karlı işlere yönelmesi, devletin bu alanda 
oluşan boşluğu doldurma girişimiyle 
sonuçlanmıştır. Devletçi ekonomik 
politikalara geçişte bir diğer neden olarak 
ülkenin içinde bulunduğu siyasal 
konjonktür gereğince, siyasal iktidarı 
elinde bulunduranların ekonomi alanında 
bir düzenleme yapmadıkları taktirde 
iktidarlarını kaybedecekleri görüşüdür 
(Yükseliman 2002: 66). Bir diğer ifade ile 
1923-1930 yılları arasında izlenen 
ekonomi politikalarındaki başarısızlığın 
gözle görülür hale gelmesi, toplumsal 
sınıfların da iyice ayrışmış ve 
belirginleşmiş olması devletçi politikalara 
başvurulmasını gerektirmiştir (Yetkin 
1983: 18-20).  

1933 1. Sanayi Planı ve sonrasında 1936 2. 
Sanayi Planı ile perçinlenen devletçi 
uygulamalar, komünist rejimlerden farklı 
olarak yorumlanmıştır. Recep Peker’e göre 
bu dönem uygulanan devletçilik; serbest 
ticarete müsaade eden, mülkiyet haklarını 
tanıyan, özel sektörün bütün ekonomik 
faaliyetlerini benimseyen bir sistemdir. Bu 
dönem uygulanan devletçilik, Recep 
Peker’inde tanımından anlaşılacağı üzere 
bir baskı sisteminden ziyade kendi 
dinamikleriyle kapitalizme geçememiş bir 
toplumun İsmet İnönü’nün tabiriyle 
“devlet eliyle sanayileşmesidir” 
(Yükseliman 2002: 67).  

Her açıdan, devletin gözetiminde bulunan, 
alternatif aktörlere yaşama şansı 

bırakmayan bir kamusal alan, toplum 
üzerinde devlet otoritesinin geniş vesayeti 
ve bu süreçte yasalarla toplumu düzenleme 
anlayışı, devletçiliğin somut tezahürleri 
olarak gösterilebilir (Beriş 2009: 15).  

2.3.6. Elitizm 

Tek parti sisteminin önemli bir özelliği 
olarak da elitizm gösterilebilir. Buna göre, 
toplum kendisini yönetemeyecek 
durumdadır. Duverger’e göre, bu 
toplumlarda devlet eliyle yeni elitler 
meydana getirilerek yeni bir yönetici sınıf 
yaratılmaya çalışılmaktadır (Duverger 
1993: 337). Bunun Türkiye’deki yansıması 
da Kemalist bir elit oluşturma süreci olarak 
ifade edilebilir. Bu husus, halkçılık ve 
inkılâpçılık ilkelerinin sağladığı zeminde 
halkın belirlenen yeni kimlik ve egemenlik 
politikaları doğrultusunda önderlik edecek 
kadroların oluşturulması olarak da ifade 
edilebilir. Esasen bu süreç, dünyada hemen 
hemen tüm bağımsızlık savaşlarının 
ardından kurulan ulus-devletlerde, ulus 
inşa süreçlerinde karşılaşılan bir olgudur. 

Tek parti olgusunun temelinde, elit bir 
topluluğun hiyerarşik bir yapıda örgütlenip 
yeni bağlar kurarak oluşturduğu topluma, 
resmi ideolojiyi benimsetme isteğinin 
yattığı söylenebilir. Bir diğer ifade ile 
kitlelerin kendini yönetemeyeceği bu 
toplumlarda, ülkeyi yönlendirebilecek 
nitelikte, yetenekli liderleri bir araya 
getirerek yeni elitler meydana getirmek 
düşüncesi yatmaktadır. Siyasal, yönetsel ve 
ekonomik işler için liderler parti içinden 
seçilir. Parti, devletin tüm organlarını 



 
denetlemek amacıyla hareket etmektedir. 
Tek partinin amacı, ülkeye yayılmış olan 
örgütlenme yapısıyla, hem sosyal, hem 
siyasal kopmayı engellemeye 
çalışmaktadır. Böylesine sıkı bir bağ 
kurulunca toplum ve parti arasındaki 
hiyerarşik yapıdaki etkileşim, etkin ve eş 
zamanlı gerçekleşmektedir (Duverger 
1993: 337-338).  

 

3. TEK PARTİ DÖNEMİNİN GENEL 
ÖZELLİKLERİNDEN HAREKETLE 
DÖNEMİN TOPLUM VE SİYASET 
ANLAYIŞI ÜZERİNE BİR 
DEĞERLENDİRME 

Tek partili dönemin toplum ve siyaset 
anlayışı, bu döneme has karakteristik 
özelliklerden hareketle ortaya konulabilir. 

Türkiye’de tek partili dönemde siyasal alan 
tasvir edecek olursa; öncelikle bu dönemde 
siyasal alanın dar olduğunu söylemek 
mümkündür. İktidar gücünü elinde 
bulunduran CHF’nin, muhalefet istemeyen 
bir politika izlemesi ve her ne kadar iki kez 
sınırlı bir muhalefet test edildiyse de 
bunlarda başarısızlığa uğraması, siyasi 
alanı daraltan başlıca faktörlerdir. Ülkenin 
içinde bulunduğu olağanüstü şartlar 
gerekçesiyle izlenen bu politikalar, 
çoğulculuğa izin vermemekte ve 
farklılıklara karşı son derece duyarlı ve 
tepkisel siyasal bir yapıyı ortaya 
çıkartmaktadır. Türkiye’deki tek partili 
siyasal sitem de bu çerçeve dâhilinde 
sonuçlar üretmiştir. Parti ile devlet 

bütünleşmesi ve topluma şekil verme 
çabası bunun örnekleri olarak 
gösterilebilir. 

Bu dönemde rejimin adının ne olduğu 
sıklıkla tartışılan bir konudur. Rejimin, 
parti kurmayı yasaklayan bir kanun 
çıkarılmadığını öne sürerek, demokrasiye 
yatkın olduğunu savunan görüşün 
karşısında dönemin sosyal ve ekonomik 
koşullarının demokrasinin tesisi için 
mümkün olmadığını öne süren ve dönemi 
demokrasi olarak nitelendirmeyen 
yaklaşımlar da söz konusudur. Bu iki 
yaklaşım dışında, Atatürk’ün ileriye dönük 
amacının demokrasi olduğunu belirten bu 
konuda da o dönemde çeşitli ve önemli 
düzenlemeler yapılarak en azından prensip 
düzeyinde demokrasinin altyapısının 
oluşturulmaya çalışıldığını iddia eden 
görüşlerde mevcuttur. Bu görüşe göre 
dönemin şartları içerisinde, tam manasıyla 
demokrasiyi uygulayabilmenin mümkün 
olmadığından hareketle dönemin yarı 
demokrasi olarak adlandırılması 
mümkündür (Nişanyan 2009: 39-40).  

Dönem kendi şartları içerisinde 
değerlendirildiğinde; uzun süren bir 
bağımsızlık savaşından çıkan, merkezi-
otoriter ve teokratik bir imparatorluğun 
küllerinden doğan bir ülke olarak 
Türkiye’nin, kendini sancılı bir iç ve dış 
konjonktürün içerisinde bulması göz ardı 
edilmemesi gereken bir husustur. Osmanlı 
imparatorluğundan güçlü bir demokratik 
miras devralmamış olan Türkiye’nin, 1929 
büyük ekonomik buhranıyla sarsılan 
Batıdan ziyade, bundan etkilenmemiş ve 



 
hatta gelişmesini arttırarak sürdürmüş olan 
Rusya’dakine benzer bir önder parti 
sistemine yönelmesi pek de şaşırılacak bir 
olgu olarak görülmemektedir. 

Her ne kadar dönemin şartlarıyla da 
düşünülse gerekli ve hatta zorunlu olan bu 
dönemin eleştirilebilecek olan yanı, tek 
partili sistemin özellikle de 1925 
sonrasında kurumsallaşarak, gereğinden 
fazla uzun sürmesidir. Geçici olması 
beklenen ama kurumsallaşan ve jakoben 
bir anlayışı barındıran bu dönemde halk 
için halka rağmen politikalar izlendiğini 
söylemek yanlış olmayacaktır. Fakat 
devrimlerin genel karakteristikleri 
incelendiğinde ve diğer devrimlerle 
karşılaştırıldığında bunun yadsınacak bir 
durum olmadığını da söyleyebilmek 
mümkündür.      

Cumhuriyetin ilk yıllarında, iktidarın 
otoritesini kurumsallaştırdığı bu dönemde, 
rejim, dayandığı temel siyasal ilkeleri 
açıklama ihtiyacını hissetmiştir. Altı ok 
olarak tabir edilen; devletçilik, halkçılık, 
laiklik, cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve 
devrimcilik ilkeleri bu dönemde 
belirlenmiştir. Uygulanan politikaların bu 
ilkelere göre değil, ilkelerin uygulanan 
politikalara göre şekillendiğini söylemek 
pek de yanlış olmayacaktır. Bu ilkelere 
atfedilen değerler, bir başka ifadeyle bu 
ilkelerin birbirlerine karşı olan öncelikleri 
incelendiğinde; halkçılık ya da 
cumhuriyetçilik gibi soyut temelleri olan 
ilkelere karşın devletçilik çok daha somut 
temellere dayanmaktadır. Tek parti 
döneminde izlenilen birçok ekonomik ve 

siyasi karar, meşruiyetini devletçilik 
ilkesinden almaktadır.  

1927’de istiklal mahkemelerinin görevleri 
sonlandırıldığı, 1929 da ise Takrir-i Sükûn 
kanununun yürürlükten kaldırıldığı bu 
dönemde özellikle siyasal ve toplumsal 
hayatı düzenlemeyi içeren bir takım 
düzenlemeler daha önceki dönemden farklı 
olarak, daha kurumsal araçlarla 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır.  

Dönemin toplum anlayışının yukarıda 
bahsedilen elitist ve uluslaşma süreci 
ekseninde şekillendiği söylenebilir. Tek 
partinin esas amacı, yönetici elitin 
isteklerini topluma yayarak, hükümetin 
propagandasını yapmaktır. Nitekim 
hatırlanacağı üzere Duverger’e göre tek 
partili sistemlerde Parti, toplumu 
yönlendiren, yöneten, örgütleyen en 
önemli propaganda aracıdır. Bu 
sistemlerde parti, propaganda aracı 
olmanın yanı sıra, aynı zamanda bir baskı 
aracı da olabilmektedir (Duverger 1993: 
340).  

Kısaca özetlenmesi gerekirse, bu dönemde 
biçimlendirilmesi gereken bir toplum 
algısının varlığından bahsedilebilir. Henüz 
SCF kurulmadan önce önlem niteliğinde 
çıkarılan “3 Nisan 1910 tarihli Belediye 
Kanunu”, basının tek parti hâkimiyetine 
alındığı “8 Ağustos 1930 tarihli Matbuat 
Kanunu”, sosyo-politik hayatı düzenleme 
ve disiplin altına almaya yönelik 8 Haziran 
1936 tarihinde kabul edilen “İş Kanunu”, 
derneklerin kurulmasını zorlaştıran, 
kapatılma yetkisini hükümete bırakan ve 



 
üzerlerine sıkı bir devlet denetimi getiren 
28 Haziran 1938 tarihinde yürürlüğe giren 
“Cemiyetler Kanunu” toplumsal ve siyasal 
hayatın denetim altına alınmasına ve 
disipline edilmesine yönelik yasal 
düzenlemelere örnek olarak sunulabilir. 
Bunlara ek olarak yapılan düzenlemeler 
ise, yıpranan tek parti rejiminin onarılması, 
meşruiyet zeminini kazanması ve çok 
partili siyasal hayata geçinceye kadar 
geçerliliğini koruması amacıyla yapılmıştır 
(Öz 1992: 119-121). 

Kültürel alanda yapılan inkılâplar, özellikle 
tarih ve dil alanında yapılan çalışmaların 
da toplumu şekillendirmek için 
kullanıldıkları ileri sürülebilir. Türk Tarih 
Kongresi ve Türk Dil Kongresi bunun 
örnekleri olarak gösterilebilir. Nitekim bu 
bağlamda ileri sürülen Türk Tarih Tezi ve 
Güneş Dil Teorisi gibi çalışmalar, 
toplumun şekillendirilmesi ve ulus 
inşasında kullanılan araçlar olarak 
görülebilir.  

Bu dönemde, devletçiliğin, otoriter 
yönetim anlayışına meşruluk kazandıran 
önemli bir etken olduğu da ileri sürülebilir. 
Bir diğer ifadeyle tek parti otoriterizmini 
besleyen ve ona meşruluk zemini yaratan 
unsurlardan biri de devletçiliktir. Devleti 
merkeze alan bir çözümleme, kaçınılmaz 
olarak yurttaş ve birey haklarının ikincil 
konuma düşmesine ve halkın çevre olarak 
algılanmasına katkıda bulunur. Üstelik bu 
fikir, toplumun varlığını sürdürebilmek 
için devlete ihtiyacı olduğu, devletin 
“herkesin iyiliğini” sağlayacağı, 
dolayısıyla, birinin ya da birilerinin 

haklarının ortak yararı korumak amacıyla 
ihlal edilmesinin çok da yanlış olmadığı 
argümanıyla meşrulaştırılır. 

 

4.SONUÇ 

Bu çalışma kapsamında ele alınan 
Türkiye’de tek parti döneminde toplum ve 
siyaset anlayışının ne olduğu hususunda 
çalışma sonucunda ulaşılan temel tespit; 
erken dönem Türkiye’sinde siyasal 
iktidarlarca siyasette ve toplumda 
çoğulculuğun istenmediği, siyasi ve 
toplumsal yapının devlet eliyle 
biçimlendirilmeye çalışıldığıdır. Ortaya 
çıkan bir diğer sonuç ise, aslında tüm 
bunların Duverger’in demokrasiye 
uydurulmuş diktatörlük olarak tanımladığı 
(Duverger 1993: 335) tek partili siyasal 
sistemlere has gelişmelerin bir örneği 
olduğudur. Duverger’e göre otoriter-
pragmatik tek parti sistemlerinde, dar bir 
ideoloji ile sınır konulmuştur. Faaliyetlerin 
amacı milli bütünleşmeyi sağlama, 
ekonomik gelişme ve siyasal 
modernleşmeyi sağlamak gibi hedeflere 
yöneliktir. Türkiye’de tek parti sisteminin 
benimsenmesinin daha çok ulus inşa etme 
amacıyla tercih edildiğinin bir kanıtı olarak 
sayılabilir (Kapani 1999: 178). 

Çalışmayla ortaya çıkan bir başka sonuç 
ise, tek partili döneme şekil veren 
karakteristik özelliklerin; uluslaşma, 
otoriterizm, laiklik, güdümlü demokrasi, 
devletçilik ve elitizm gibi süreçlerin, bu 
yapılanmanın temel dinamikleri olduğudur.  



 
Bunlara ek olarak, çalışma kapsamında 
dönemin toplumsal ve siyasal bir analizi 
yapıldığında, tek partinin etkin olduğu bu 
dönemde, kişilerin temel hak ve 
özgürlükler anlamında eşit oluşuna önem 
verilişinden bahsetmek gerekir. Aslında bu 
ulus- inşa süreçlerinde o dönemin ruhu 
olan milli ve eşit vatandaşlık sisteminin 
yerleşmesi hususudur. Belki de 
demokrasinin çoğulculuğu noktasında, bu 
süreçte bir zayıflık söz konusudur. Ama 
demokrasinin bir diğer dinamiği olan birey 
olmayı ve sisteme güveni sağlayan eşit 
vatandaşlık olgusuna yönelik adımların bu 
dönemde atılmaya başlandığı söylenebilir. 
Nitekim 1924 Anayasası gerek kişi hakları, 
gerek ise siyasi haklar noktasında dönemin 
bir adım önünde olduğu söylenebilecek 
olan bir anayasadır. Bu dönemdeki 
anlayışta millet kavramının, dini olmayan 
unsurlarla açıklamaya çalışılarak, 
vatandaşlar arasında herhangi bir dini 
temelli sınıflandırma yapmadan insana 
insan olduğu için değer veren ve ulus 
devlet vatandaşı olan insanların ontolojik 
varlıklarının ahlaken eşit olarak görülmesi 
yaklaşımının oluşturulmaya çalışıldığı da 
söylenilebilir. Bu anlayışın temel 
nedeninin ise demokratikleşmeden ziyade 
batılılaşma ve asrileşme çabası olduğu 
ifade edilebilir. Tüm bunlardan hareketle 
ulus devlet, otoriter devlet ve tek parti 
sistemlerinin girift bir şekilde iç içe geçtiği 
bu dönemdeki uygulamalar her ne kadar 
anti demokratik, baskıcı, çoğulculuğa karşı 
gözükse de yine bu dönemde 
demokratikleşme adına da kilometre taşı 
olarak nitelendirilebilecek olan önemli 
adımlar atıldığı iddia edilebilir. 

Dünyadaki tek parti uygulamaları örnekleri 
ile karşılaştırıldığında Türkiye’deki tek 
parti pratiğinde bazı farklılıklar göze 
çarpmaktadır. Örneğin Sovyet Rusya’da 
komünist parti ya da Almanya ve 
İtalya’daki nasyonal sosyalist veya faşist 
tek parti pratiğinin Türkiye’den farklı 
olduğu söylenebilir. Nitekim Türkiye’de 
pratik teoriden önce gelmiş ve hatta 
arkadan hiçbir teorinin gelmediği durumlar 
da ortaya çıkmıştır. Bu noktada 
Portekiz’de uygulanan tek parti sisteminin 
Türkiye’de uygulanan sistemle 
benzerliğinden bahsedilebilir. Tek parti 
sisteminin bu iki ülkedeki uygulaması 
arasındaki benzerlik, sistemin anayasal bir 
garanti altına alınmadan oluşturulmuş 
olmasından gelmektedir. Bir diğer ifade 
ile, her iki ülkede de sistem, çeşitli 
anayasal düzenlemeler yaparak, kendi 
siyasal konumlarını meşrulaştırma çabası 
içerisine girmemiştir (Duverger 1993: 
336). Bu anlamda Türk tek parti sistemi 
hiçbir zaman tek parti doktrinine 
dayanmamış, tekele resmi bir nitelik 
vermemiş; onu sınıfsız bir toplumun 
varlığıyla ya da parlamenter çekişmeleri 
veya liberal demokrasiyi ortadan kaldırma 
arzusuyla meşrulaştırmaya çalışmamıştır. 
Bunlara ek olarak, iktidar sahiplerinin 
sahip olduğu bu tekelden dolayı, zaman 
zaman rahatsızlık hissettiği ve hatta utanç 
duyduğu tespiti de yapılabilir. Zira 
hissedilen bu rahatsızlığın ortadan 
kaldırılması hususunda çeşitli girişimlerin 
olduğu da görülmektedir. Bunlar 1924’te 
Kazım Karabekir’in Terakkiperver Fırkası, 
1930’da Serbest Fırka ve 1935’te birçok 
bağımsız adayın seçime girmesinin 



 
teşvikine ek olarak Mustafa Kemal Atatürk 
hayattayken bile parti içerisinde İsmet 
İnönü ve Celal Bayar örneklerinde olduğu 
gibi rekabetin olması ve hiziplerin 
oluşmasıdır. Tüm bunlardan dolayı 
Türkiye’deki tek parti sistemi, dönemin 
taklit edilmesi gereken modelleri olarak 
görülen faşist ya da komünist tek parti 
sistemlerinden de oldukça farklılaşmıştır 
(Duverger 1993: 360-361).  

Huntington’ın demokratikleşme dalgaları 
teorisi eksenli analizi, dönemin bir 
anlamda “moda” ideolojisinin/yönetim 
şeklinin otoriterizm/diktatoryal yönetimler 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu noktada 
Türkiye’nin de bu modadan etkilendiği 
tespiti yapılabilir. Fakat bu etkilenme ile 
birlikte, ülkedeki siyasal sistemin 
totaliterizme ve diktatoryalizme kaymadan, 
otoriterizm sınırları içerisinde kaldığı ve 
Türkiye’nin bu kısa geçiş sürecini 
başarıyla atlattığı söylenebilir. Nitekim 
Türkiye Huntington’ın bu analizi 
çerçevesinde 1946’da çok partili hayata 
geçişle birlikte “ikinci demokratikleşme 
dalgasından” etkilenerek demokratik ülke 
klasmanına dâhil olmuş bir ülkedir. Ayrıca 
yine Avrupa’da modern siyaset biliminin 
kurucusu olarak kabul edilen Duverger’e 
göre, Türkiye ılımlı bir otoriterliği 
demokratik adımlar da atarak sergilemeyi 
başarmış bir ülkedir (Duverger 1993: 336-
364). Yine Duverger; dönemin 
demokrasiye doğru giden sürece bir 
hazırlık aşamasında olduğunu dile 
getirerek bir örnekle durumu 
açıklamaktadır. Ona göre Türk halkı, tıpkı 
bir kimsenin karada bir tabure üzerinde 

yüzükoyun yatıp yüzme hareketlerini 
öğrendiği gibi bu sürecin demokrasi 
açısından yetersiz ve soyut olmasına 
rağmen demokrasi ile ilgili altyapıyı bu 
dönemde oluşturmuştur. Bu sayede, 
1950’de demokrasiye geçişte olası 
sorunları büyük oranda ortadan kalkarak 
neredeyse sorunsuz bir geçiş sağlanmıştır 
(Duverger 1993: 475). 
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1 Bu çalışma yazara ait, 16-17 Haziran 2011’de Azerbaycan Bakü’de düzenlenen “9. Uluslararası Türk Dünyası 
Sosyal Bilimler Kongresinde” sunulan “Türkiye’de Tek Partili dönemde Toplum ve Siyaset Anlayışı” başlıklı 
tebliğinin “dünya konjonktürü” bölümü de eklenerek geliştirilmesinden ortaya çıkan bir makaledir.   
 



 
                                                                                                                                                   
2 Parti sistemlerinden tek partili sistemler kendi arasında ayrılmaktadır. Gerçek tek partili sistem; siyasal sistem 
içerisinde hukuken ve fiilen yalnızca bir partinin olması durumunu işaret eder. Hâkim parti ve hegemonyacı parti 
sistemleri ise esasen tek parti sistemi içerisinde yer alan alt sistemlerdir. Bunların her ikisinde de aslında siyasal 
sistem içerisinde yer alan birden çok parti bulunmaktadır. Hâkim tek parti sisteminde seçimlerde iktidar 
yarışında birden çok parti bulunmasına karşın üst üste az çok eşit şartlar altında yapılan seçimlerde oy oranı ve 
parlamentoda temsili bakımından bu partilerden biri sürekli olarak diğerlerine üstünlük sağlar. Bu sistemlerde 
muhalefet her ne kadar görevini yerine getirse de hâkim partinin üstün gücü nedeniyle iktidar kolay kolay el 
değiştirmemektedir. Hegemonyacı parti sisteminde ise durum bundan biraz daha farklıdır. Hâkim tek parti 
sisteminde olduğu gibi bu sistemde de siyasal arenada birden fazla parti vardır fakat bu partilerin eşit şartlar 
altında yarıştığı söylenemez. Mutlak üstünlüğe sahip olan parti dışında başka partilerin varlığına izin verilmez. 
İzin verilen parti veya partiler ise egemen partinin çıkarları doğrultusunda ve onun politikalarını destekleyen 
“uydu partilerdir” (Kapani 1999: 178-179). 
 
3 Türkiye Cumhuriyeti’nin, kuruluş dönemi sonrası ilk muhalif parti olan, 18 Temmuz 1945’te kurulan Milli 
Kalkınma Partisi (MKP) teorik olarak tek parti döneminin son bulması olarak görülebilecekken bu dönemin fiili 
son buluşunun DP’nin kurulmasıyla olduğu söylenebilir.  
 
4 Birinci Demokratlaşma Dalgası (1828-1926):19.yy başlarında Amerika’da genel oy hakkının verilmesiyle 
başlar 
Birinci Ters Dalga (1922-1942):1922’de İtalyada Mussolini’nin demokrasiyi yıkmasıyla başlar 
İkinci Demokratlaşma Dalgası (1943-1962): 2.Dünya Savaşının müttefikler tarafından kazanılmasıyla başlar 
İkinci Ters Dalga (1958-1975):Latin Amerika’da Diktatoryal rejimlerin doğmasıyla başlar 
Üçüncü Demokratlaşma Dalgası(1974-….) 1974’de Portekiz ve Yunanistan’ın demokratik sisteme geçmesiyle 
başlar 
 
5 Bu eserlerden bazıları; Saffet Engin – Kemalizm İnkılâbının Prensipleri (3 Cilt), Tekin Alp – Kemalizm, Recep 
Peker – İnkılâp Tarihi Ders Notları, Şeref Aykut – Kemalizm olarak sayılabilir. 
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TUTUMUN RİDİT ANALİZİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Necla TEKTAŞ1, Mihriban AYDIN2 

1-2Marmara Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 

Özet:Bu araştırmada, tutumların değerlendirilmesi için geleneksel yöntemlerden farklı bir yöntem olan 

Ridit analizi kullanılmıştır. Tutum ölçeklerinin analizinde frekansların yerine ölçeğe verilen cevapları 

doğrudan kullanarak çözümleyen Ridit Analizi ile öğrencilerin Teknoloji ve Tasarım Dersine yönelik 

tutumları araştırılmıştır. Araştırmada; Mardin ili ve ilçelerinde 2012-2013 öğretim yılı ikinci döneminde 

6.,7. ve 8.sınıfta öğrenim gören öğrencilerden anket uygulaması yapılarak veriler  toplanmıştır.  Veri 

toplama aracı olan anket; iki bölümden oluşmaktadır.  Anketin, birinci bölümünde öğrenciler ile ilgili 

bilgiler, ikinci bölümde Teknoloji ve Tasarım Dersine Yönelik Tutum Ölçeği yer almaktadır. Bu 

araştırmada; öğrencilerin Teknoloji ve Tasarım Dersindeki düzen, kurgu ve yapım kuşaklarını sevme 

durumlarına göre değerlendirilmesi tutum ölçeğindeki ifadeler bazında yapılarak ridit dereceleri 

hesaplanmıştır. Öğrencilerin hesaplanan ridit puanları sonucunda Teknoloji ve Tasarım Dersine 

tutumların olumlu olduğuna ulaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Ridit analizi, Tutum, Teknoloji ve Tasarım Dersi 

EVALUATİON OF ATTITUDES WITH RIDIT ANALYSIS 
Abstract: In this study, for evaluating the attitude of the traditional methods ridit analysis that a 

different method was used. Attitude scale analysis of the answers given to the frequency scale instead of 

using directly with evaluating Ridit Analysis and Design Course students' attitudes towards technology 

were investigated. In this study and in the districts of Mardin second period of the 2012-2013 academic 

year 6, 7 and 8th grade students in the application of the survey data was collected done. Survey data 

collection tool; consists of two parts. The survey, information about students in the first part, the second 

part is  scale attitudes towards technology and design courses. In this study, students in the Technology 

and Design Course layout, editing and making love their generation according to their assessment on 

the basis of statements made in the attitude scale was calculated ridit degrees.As a result of student 

scores calculated ridit positive attitude to Technology and Design Courses that have been achieved. 
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Keywords: Ridit Analysis, Attitude, Technology and Design Courses 

 

1.GİRİŞ 

Yaşamın her alanında değişim ve gelişimin 

etkili olduğu bir dünyaya uyum 

sağlayabilmek çağın beklentilerine cevap 

verebilecek, sorgulayan, araştıran ve 

özgüven duygusu gelişmiş bireylerin 

varlığı ile mümkündür. Bütün bu 

özellikleri taşıyan kendini gerçekleştirmiş 

bireylerin yetişmesi de eğitim ile 

gerçekleştirilir. 

Eğitimin amaçlarından biri bireyleri çağın 

ve içinde bulunduğu toplumun ihtiyaçları 

doğrultusunda yetiştirmektir. Dolayısıyla 

eğitimdeki değişme nitelikli insan 

yetiştirmekle aynı anlamda kullanılabilir. 

Bireylerin değişimden uzak kalmaması 

için, bilim ve teknolojideki gelişmeleri 

takip etmesi amacıyla çağın gerektirdiği 

nitelikli insan özelliklerine sahip bireyleri 

yetiştirebilmek amacıyla Türkiye’de geniş 

ölçekli bir program geliştirme çalışması 

yapılmıştır. 21.03.2006 tarih ve 24 sayılı 

kararı ile ilköğretim programlarından 6., 7. 

ve 8. sınıf iş eğitimi dersi uygulamadan 

kaldırılmış, 2006-2007 öğretim yılından 

itibaren Teknoloji ve Tasarım dersi 

öğretim programları ilköğretim 6., 7. ve 8. 

sınıflarda uygulanmak üzere kabul edilmiş 

ve bu dersin iş eğitimi öğretmenleri 

tarafından okutulması kararı alınmıştır. 

İlgili kurul kararının Nisan 2006 tarih ve 

2583 sayılı Tebliğler Dergisi’nde 

yayımlanarak yürürlüğe girmesi ile 

ilköğretim iş eğitimi dersi öğretmenleri, 

hem yapılandırmacı öğretim 

uygulamalarını hem de iş eğitimi dersinden 

farklılık gösteren Teknoloji ve Tasarım 

öğretim programını uygulamaya 

başlamışlardır. 

2.TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ 

ÖĞRETİM PROGRAMININ YAPISI 

Teknoloji ve Tasarım dersi genel olarak, 

kendisinin ve toplumun yarınını daha 

yaşanabilir hale getirmek için sorunların 

farkına varan, çözümler üretebilen, yaratıcı 

ve hayal gücü gelişmiş, düşüncelerini 
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kurgulayan ve ifade eden, öğrenmeyi 

öğrenen, sorgulayan, girişimci, değişim ve 

gelişime açık sorumluluk bilinci gelişmiş 

bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Teknoloji ve tasarım öğretim programı, her 

biri 6., 7. ve 8. sınıfta devam eden üç 

kuşaktan oluşmaktadır. Bunlar; “düzen, 

kurgu ve yapım”dır (MEB, 2010). Kuşak; 

birbiriyle ilişkili odak noktalarının, beceri, 

kavram ve değerlerin bir bütün olarak 

görülebildiği özgün yapılardır. Odak 

noktası ise aynı kuşağın farklı sınıflarda 

sınıf seviyelerine göre değişiklik ve 

aşamalılık gösteren ilgili kavram ve 

becerilerin bir arada verildiği anlamlı 

bütünlerdir. 

Teknoloji Tasarım dersinin genel yapısı ise 

aşağıda görüldüğü gibidir. 

 
Şekil 1. Teknoloji ve tasarım dersi 

programının genel yapısı [MEB, 2010] 

Şekil 1’e bakıldığında Teknoloji ve 

Tasarım Dersi Öğretim Programı’nın genel 

yapısı görülmektedir. Program birbiriyle 

ilişkili kuşaklardan ve her sınıf düzeyinde 

ayrı ayrı belirlenmiş, aşamalılık gösteren 

odak noktalarından sarmal program 

anlayışına uygun olarak hazırlanmıştır. 

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim 

Programı ile öğrencilerin eleştiren, 

sorgulayan, araştıran, bağımsız 

düşünebilen, öz güveni yüksek, hayal gücü 

ve estetik duyguları gelişmiş, kendine has 

bir bakış açısına sahip, değerlendirme 

yeteneğine sahip, sorumluklarını bilen bir 

kişiliğe sahip olmaları amaçlanmıştır. 
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Bunun yanında öğrencilerden teknolojik 

gelişmeleri takip etmeleri ve gelişmeler 

karşısında kendilerini yenilemeleri, 

sorunlara özgün çözümler üretmeleri, 

geleceğe dair kurgular yapmaları da 

beklenmektedir.   Teknoloji ve Tasarım 

Dersi Öğretim Programı kazanımları ile 

öğrencinin öğrenme sürecinde planlanmış 

ve düzenlenmiş öğrenme yaşantıları 

sonucu edinmesi beklenilen bilgi, beceri ve 

tutumları ifade etmektedir. 

Bu  çalışmada,  Mardin ili ve ilçelerinde 

6.,7. ve 8. sınıf öğrencilerinin Teknoloji ve 

Tasarım dersine tutumları ve  tutumlarına 

etki eden değişkenleri  ortaya  koymak  

amaçlanmıştır. 

3.RİDİT ANALİZİ 

Ridit analizi, I. Bross tarafından 

kullanılagelen istatistiksel yöntemlerdeki 

eksikliği gideren bir bağlantı olarak 

sunulmuştur (Bross, 1958). Bross’un 

istatistik literatürüne kazandırdığı ridit 

analizi, başta sosyal bilimler olmak üzere 

çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır 

(Bross, 1981) 

Ridit analizinde tek varsayım, sınıfların 

sürekli sıralamalı ölçek üzerinde ardıl 

aralıkları temsil ettiğidir. Dağılımın şekli 

hakkında herhangi bir varsayım yoktur 

(Brockett , 1977 ; Bross, 1958; Flora, 

2007). Şiddet, tatmin, tercih, uyum, önem 

yada kabul derecelerinin v.b. lerinin yer 

aldığı sıralı ölçekle ölçülen 

değişkenlere(ifadelere) ait seçeneklerin 

onaylanma düzeylerini ve tüm 

değişkenlerin onaylanma düzeylerinin 

sıralamasını gözlemlemek ve ayrıca 

yanıtlayan grupların aynı değişkenleri 

onaylama derecelerini karşılaştırmak 

amacıyla kullanılmaktadır (Bross, 1958). 

Ridit analizi, sıralı sınıflayıcı ölçekli 

değişkenler için riditlerin hesaplanmasını 

gerektirir. Riditler, yanıtlayan grupları 

karşılaştırma amacıyla kullanılıyorsa, 

herhangi bir referans grubuna (dağılımına) 

göre bir olasılık ölçüsünü temsil 

etmektedir. Referans dağılımı araştırmanın 

amacına göre araştırmacı tarafından 

belirlenir. Herhangi bir doğal referans 

grubu belirlenemediğinde toplam örneğin 

dağılımı, alt grupları karşılaştırmak için 
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referans dağılımı olarak 

kullanılabilmektedir (Flora, 2007). 

Araştırma konusu edilen değişkenler ve 

değişkenlere ait sıralı ölçeğin 

seçeneklerine(sınıflara, kategorilere) karşı 

gelen sıklıklar çizelge şeklinde 

düzenlenerek, izleyen paragrafta verilen 

basit ve anlaşılması kolay işlemlerle, ridit 

değerleri elde edilmektedir (Kurt, 2007). 

İlk sütuna değişkenler(i=1,…,m tane), 5’li 

Likert ölçeği kullanılıyorsa 2-6. sütuna 

sıralı ölçeğin sınıflarına (hiç 

katılmıyorum,…,tamamen katılıyorum) 

karşı gelen yanıtlayan kişi sayıları 

(sıklıklar) ve son sütuna değişkeni 

yanıtlayanların toplam sıklığı (ni’lerin eşit 

sayıda olması tercih edilmektedir) yazılır. 

İzleyen satırlarda sınıflara ait toplam 

sıklıklar(fs) ve değişkenlerin her birini 

yanıtlayan, 

								∑ 푛  =N                 (1) 

(1) formülü ile gösterilir. Bir sonraki 

satırda sınıflara ait toplam sıklığın yarısı 

alınarak sınıfların orta noktası 

belirlenir(Brockett, 1977). Birikimli 

sıklıklar için ilk sınıfın orta noktası ilk 

birikimli sıklık olmak üzere 2.inci ve 

izleyen birikimli sıklıklar, ilgili sınıfın 

sıklığının orta noktasına önceki sınıfların 

toplam sıklıkları ilave edilerek 

belirlenmektedir. Her bir sınıfa ait ridit 

değerleri(Rs), birikimli sıklıkların her bir 

değişkeni yanıtlayan kişi sayılarının 

toplamına bölümü ile hesaplanmaktadır(bu 

ridit değerleri ile tüm değişkenlerin 

onaylanmasına ilişkin sınıf frekans 

dağılımı yorumlanabilmektedir). 

Değişkenlerin ortalama ridit değerlerini(ri) 

hesaplamak için, değişkene ait frekans(ni) 

ile sıklığın ridit değeri(Rs) çarpılarak 

değişkeni yanıtlayan toplam kişi 

sayısına(N) bölümü sonucu bulunan 

değerlerin toplamı alınır. 

Her bir değişken için hesaplanan ortalama 

ridit değerlerinin(ri’lerin) büyüklük 

sıralamasına göre listelenmesiyle, en 

büyük/en küçük ridit değerlerine bakılarak 

ve 0,5 ile karşılaştırılarak, yanıtlayanlar 

tarafından değişkenlerden hangisinin daha 

yüksek düzeyde onaylandığı (ya da 
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onaylanmadığı) belirlenmiş olmaktadır 

(Agresti, 1990; Bross, 1958) .  

Sıklıklar sınıflara düzgün şekilde yada 

ortadaki sınıfa/lara göre simetrik dağılırsa 

ortalama ridit 0,5’e eşit, alt sınıflarda 

yığılma olursa 0,5’ten büyük, üst sınıfların 

frekansı yüksek olursa 0,5’ten küçük değer 

almaktadır. 

Değişkenlerin ortalama ridit değerlerinin 

hangi değerler arasında olmasının 

beklendiğini belirlemede, değişkeni 

yanıtlayan toplam kişi sayısının(ni) üç 

katının karekökünün tersi ortalama ridit 

değerine eklenip çıkarılarak alt ve üst ridit 

değerleri bulunmaktadır. Bu sınırlar 

arasında 0,5 değerinin olması değişkenin 

frekans dağılımının simetrik ya da düzgün 

dağılmış olabileceğini ve 0,5’in olmaması 

ilgili değişkenin sınıflarının onaylanma 

frekansının alt ya da üst sınıflarda 

yoğunlaştığını ve farklı frekans dağılımına 

sahip bir değişken olduğunu 

gösterecektir(Flora, 2007). 

Ayrıca değişkenler için hesaplanan 

ortalama ridit değerleri ile 0,5 standart 

değeri arasındaki farkın önemini 

belirlemede Kruskal-Wallis istatistiği, 

       W=12∑ 푛 (푟 -0,5)       (2)                                                                      

(2) formülü ile hesaplanır. Bulunan değer, 

m-1 serbestlik dereceli(değişken sayısının 

bir eksiği)Ki-Kare çizelge değeri ile 

karşılaştırılarak, yanıtlayanlar tarafından 

değişkenlerin onaylanma düzeylerinin 0,5 

ten farklı olup olmadığına belirli bir güven 

düzeyi(%95) ile karar verilmektedir. 

4.MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmada, orta öğretim öğrencilerinin 

2006-2007 eğitim öğretim yılından bu yana 

müfredatta yer alan Teknoloji ve Tasarım 

Dersine yönelik öğrenci tutumlarının 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır.  

Çalışmanın anakütlesini; Mardin ili ve 

ilçelerinde 2012-2013 eğitim –öğretim 

yılında öğrenim gören 6., 7. ve 8. Sınıf 

öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın 

örneklem çerçevesini ise Mardin ili ve 

ilçelerinde öğrenim gören öğrenciler 

oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan 

veriler, Mardin ili ve ilçelerinde 6.,7. ve 8. 
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Sınıf öğrencilerine 2.yarıyıl bahar öğretim 

Döneminde Teknoloji ve Tasarım Dersinde 

öğretmenleri tarafından anket uygulaması 

olarak toplanmıştır. 1091 anket elde 

edilmesine rağmen bazı öğrenciler 

soruların tamamına cevap vermemiş 

olduklarından 101 adet anket 

değerlendirilmeye alınmamıştır. Sonuç 

olarak, 990 anket değerlendirilmeye 

alınmış ve araştırmanın örneklemi 309 

adeti 6.sınıf, 327 si 7.sınıf ve 354 adet 

8.sınıf öğrenciden oluşmaktadır.  

Uygulanan anket formu iki bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilere 

cinsiyet, sınıf, ailenin geliri, anne-babanın 

eğitim durumu gibi kişisel bilgiler, ikinci 

bölümde Gazi Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Enstitüsü’nde Prof. Dr. Recai 

Çınar’ın danışmanlığında yüksek lisans 

tezi olarak Gözde Yolaç tarafından 

hazırlanan “Öğrencilerin Teknoloji ve 

Tasarım Dersi Tutum Ölçeği” kullanılarak 

veri toplanmıştır(Yolaç,2009:144).  Ölçek 

21 adet 5’li Likert ölçeğinde ‘‘Asla 

Katılmıyorum’’ dan ‘‘Tamamen 

Katılıyorum’’ a doğru maddelerden 

oluşmaktadır. Bunlardan 1, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 

13, 14, 16, 18 olumlu maddeler ve 2, 4, 6, 

10, 12, 15, 17, 19, 20, 21 maddeler ölçeğin 

olumsuz maddeleridir.  

5.ARAŞTIRMANIN BULGULARI 

Araştırma katılan öğrencilerin %52,3’ü 

kadın,  %47,7’si erkek, %31,2’si 6.sınıf , 

% 33’ü 7.sınıf ve  %35’i 8.sınıf 

öğrencilerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin 

ailelerinin gelir dağılımı; %47,4 ü 

600TL’den az gelirli iken %13,5’i ise 

ailelerinin gelir durumu hakkında bilgi 

sahibi değildir.  Öğrencilerin annelerinin 

%53,3’ü ilkokul mezunu, babaların 

%51,2’si ortaokul mezunudur.  

Öğrencilerin en sevdiği derslerden birinci 

sırayı %29,4 ile Türkçe dersi, ikinci sırayı 

%28 ile Matematik dersi, %20,6 ile Fen ve 

Teknoloji dersi diğer dersler %10’dan daha 

küçük bir oranda yer almıştır. Öğrencilerin 

Teknoloji ve Tasarım dersinde öğrencilerin 

başarı durumlarını değerlendirmelerinin 

sonucunda %61,9’u kendini başarılı 

bulmuşlardır. Öğrencilerin teknoloji 
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tasarım dersinde en sevilen kuşak %46,1 

ile yapım kuşağı, %29,2 ile düzen kuşağı 

ve %24,7 ile kurgu kuşağı olmuştur. 

Teknoloji ve tasarım dersi öğretmeninin 

değerlendirilmesinde öğrenciler %63,3 ile 

çok iyi, Teknoloji ve tasarım dersi ürün 

dosyası hazırlamayı seven öğrenciler %70, 

5 ve günlük yazmayı seven öğrencilerin 

oranı %59,4’tür.  

6.RİDİT ANALİZİ BULGULARI 

Araştırmanın bu bölümünde, teknoloji ve 

tasarım dersine yönelik tutum ölçeğinde 

yer alan ifadelere katılmayla ilgili 

frekanslar kullanılarak öğrencilerin ilgili 

derste en çok sevdiğiniz kuşak değişkenine 

göre ridit analizi yapılmıştır. Teknoloji 

tasarım dersinde bulunan yapım, düzen ve 

kurgu kuşağından oluşmaktadır. Burada 

düzen kuşağına ait hesaplamalar yapılmış 

diğer iki kuşağın sonuçları alınarak 

karşılaştırmaları yapılmıştır.   

Ekte yeralan Tablo 1.’de görüldüğü gibi 

değişkenlere ait frekanslarla, değişkenlere 

ait riditler hesaplanarak, riditlerin alt ve üst 

sınırları belirlenmiştir. Sınırları belirlenen 

riditlerin aralığının 0,5’i içerip içermediği 

belirlenerek Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Araştırmanın sonunda bulunan Tablo 

2’deki ridit(ri) değerleri incelendiğinde; 

A1, A4, A8, A10, A11, A13, A14, A16, 

A17, A19, A20 ve A21’nolu ifadelerde, 

teknoloji ve tasarım dersinde en sevilen 

kuşak değişkeninin düzen kuşağı için 

hesaplanan alt/üst ridit aralıklarının 0,5’i 

içermemesi nedeniyle sıklıkların sınıflara 

düzgün olarak dağılmadığı söylenebilir.  

Öğrenciler tarafından  bu ifadelerin, diğer 

ifadelerden  farklı değerlendirildiği 

söylenebilmektedir. Bulunan tüm riditlerin 

0,5’ten farklı olmadığı hipotezinin 

sınanmasında kullanılan Kruskal-Wallis 

test istatistiği değeri Kruskal Wallis test 

istatistiği W =476,9 ‘da çok yüksek olup χ2 

(21-1)=31,41, (Ki-kare) tablo değeri ile 

karşılaştırıldığında, ridit değerleri, %95 

güvenle, 0,5’ ten farklıdır. 

 Ridit analizi, yukarıda anlatılan yapılan 

örnek çözümden de görülebileceği gibi 

basit ve sıradan işlem adımlarından 

oluşmaktadır. Bu işlemler diğer kuşaklara 
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göre yapılan analizlerde tekrar yapılmamış 

sonuçlar verilmiştir. 

Ekte en son Tablo 3’te verilen, olasılık 

olarak değerlendirilen ortalama ridit 

değerlerinin sıralaması incelendiğinde, 

düzen kuşağında A1’de “Tamamen 

Katılıyorum”a yoğunlaştığı ve A19, A17 

ve A10’da ise “Asla Katılmıyorum”a yani 

alt sınıflarda yoğunlaştığı, kuşaklara 

dağılımının bir birinden önemli derecede 

farklı olmadığı söylenebilir. 

7.SONUÇ VE TARTIŞMA  

Bu araştımada ‘‘Ridit Analizi’’ yöntemi 

kullanılarak, Mardin ili ve ilçelerinde orta 

öğretim 6., 7. ve 8. Sınıf öğrencilerinin 

Teknoloji ve Tasarım dersine olan 

tutumları araştırılmıştır. Öğrencilere  5’li 

Likert ölçeğine göre, ‘‘Asla 

Katılmıyorum’’dan ‘‘Tamamen 

Katılıyorum’’a doğru maddeleri olan “ 

Teknoloji Ve Tasarım Dersine Yönelik 

Tutum Ölçeği” uygulanmış ve ölçeğin 

değerlendirilmesi sonucunda, elde edilen 

verilerin analizleri ve Teknoloji ve Tasarım 

Dersi Kuşaklarını sevmelerine göre 

karşılaştırılmaları yapılmıştır. Burada 

öğrencilerin ifadelere katılım sıralamasını 

ortaya çıkarmak amaçlanmış ve bu katılım 

puanlarına göre ölçek maddelerinin 

sıralamaları yapılmıştır.  

Ridit analizde kullanılan Likert ölçeğinin 

sınıflarına karşı gelen frekanslar (teknoloji 

ve tasarım dersi kuşakları olan düzen, 

kurgu ve yapım kuşaklarına göre 

düzenlenmiş) yardımıyla, Teknoloji ve 

Tasarım Dersine Yönelik Tutum Ölçeği 

ifadelerine ait riditler hesaplanmış, 

riditlerin standart riditten farklı olduğu 

Kruskal-Wallis test istatistiği değeri ile Ki-

Kare tablo değeri karşılaştırılarak 

belirlenmiş ve son olarak değişkenlere ait 

riditler büyüklüğe göre sıralanarak 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.  

Ridit değerleri Teknoloji ve Tasarım Dersi 

Kuşakları değişkenine göre sıralandığında 

düzen, kurgu ve yapım kuşakları 

arasındaki sıralama ilk iki madde için aynı, 

sonraki iki madde düzen ve kurgu kuşağı 

için aynı yapım kuşağı için aynı maddeler 

yer değiştirmiş olarak yer almıştır. 
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Sıralama çok fark göstermemiş olup çok 

küçük farklarla aynı maddeler sıralarını 

korumuşlardır. Olumlu maddelerin üst 

sıralarda ve yüksek puanlar alması 

öğrencilerin cevaplarının doğrudan işlemde 

kullanılması ile ayrıntılı bir inceleme 

yapma olanağı sağlamıştır. Ridit 

puanlarının yoğunlaştığı ifadelere 

bakıldığında dağılımı olumlu puanlara 

doğru ağırlık kazandığı görülmüştür.  

Öğrencilerin Teknoloji ve Tasarım Dersine 

karşı tutumlarını olumlu olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Tutum ölçeğinde cevaplar evet/hayır 

şeklinde oluşan ifadelerle oluşturulsaydı 

ayrıntılı bir sonuca ulaşılamayacak sonuç 

olumlu yada olumsuz çıkacaktı. Likert 

ölçeğinde hazırlanan anketin 

değerlendirilmesinde kullanılan ridit 

analizi basit, yorumu ve anlaşılması kolay 

bir yöntem olması nedeniyle 

araştırmacılara önerilebilir. Analizde 

maddelerin tek tek yoğunlaştığı ifadelerin 

bulunması ve analiz işlemlerinin kolaylığı 

bir avantaj sağlamaktadır. Analiz 

işlemlerinin kolay ve anlamlı sonuçlar 

vermesi araştırmalarda güvenle 

kullanılabileceğini göstermektedir.  

Örneklem hacminin küçük olması ve 

seçeneklere karşı gelen frekansların düşük 

olması, hızlı analizi yapmak gerektiğinde 

ya da gerçekten az veriyle çalışılması 

zorunluluğu olduğunda yöntemin anlamlı 

sonuçlara ulaşılmasına yardımcı olduğu 

ridit analizini kullanan pek çok istatistikçi 

ve araştırmacı tarafından vurgulanan 

yönleridir(Kurt, 2008:9). Araştırmalarda 

kategorik verilerin analizinde kullanılan 

yöntemlerin sınırlılığı ve parametrik 

olmayan yöntemlerin parametrik 

yöntemlere göre daha az güvenilir sonuçlar 

vermesi nedeniyle ridit analizi alternatif bir 

yöntem olarak kullanılacak bir yöntem 

olarak önerilebilir.  Bunun yanı sıra fazla 

bilinmeyen ve kullanılmayan bir 

yöntemdir. Bu araştırmada kategorik 

verilerin analizi bu yöntemle güvenle 

kullanılmıştır. Bundan sonra kategorik 

verilerle çalışma yapacaklara bu yöntemi 
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kullanmaları için araştırmacılar tarafından 

önerilmektedir. 
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EKLER: 

Tablo1: Değişkenlere Ait Frekanslar ve Sıralı Sınıfların Riditleri (Düzen Kuşağı)  

  Asla 
Katılmıyorum Katılmıyorum Fikrim 

Yok Katılıyorum Tamamen 
Katılıyorum ni 

A1 9 9 20 49 202 289 
A2 40 40 40 57 112 289 
A3 38 53 27 65 106 289 
A4 49 31 48 65 96 289 
A5 20 28 60 73 108 289 
A6 40 34 40 51 124 289 
A7 36 35 59 54 105 289 
A8 14 12 30 70 163 289 
A9 32 35 47 80 95 289 
A10 58 40 107 36 48 289 
A11 21 17 42 73 136 289 
A12 43 34 32 65 115 289 
A13 19 20 25 56 169 289 
A14 15 20 32 68 154 289 
A15 47 37 48 46 111 289 
A16 29 18 50 65 127 289 
A17 82 60 47 31 69 289 
A18 44 42 46 53 104 289 
A19 63 57 45 49 75 289 
A20 48 46 52 60 83 289 
A21 50 41 55 51 92 289 

       
fs 797,00 709,00 952,00 1217,00 2394,00 6069 

fs/2 398,50 354,50 476,00 608,50 1197,00  
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Fj 398,50 1151,50 1982,00 3066,50 4872,00  
Rj 0,07 0,19 0,33 0,51 0,80  

 

Tablo 2: Değişkenlere Ait Riditler ve Güven Aralıkları (Düzen Kuşağı) 

 
Asla 

Katılmıyorum Katılmıyorum Fikrim Yok Katılıyorum Tamamen 
Katılıyorum ri Alt Üst  

A1 0,00 0,01 0,02 0,09 0,56 0,68 0,65 0,71 * 
A2 0,01 0,03 0,05 0,10 0,31 0,49 0,46 0,52  
A3 0,01 0,03 0,03 0,11 0,29 0,48 0,45 0,51  
A4 0,01 0,02 0,05 0,11 0,27 0,47 0,44 0,50 ** 
A5 0,00 0,02 0,07 0,13 0,30 0,52 0,49 0,55  
A6 0,01 0,02 0,05 0,09 0,34 0,51 0,48 0,54  
A7 0,01 0,02 0,07 0,09 0,29 0,48 0,45 0,51  
A8 0,00 0,01 0,03 0,12 0,45 0,62 0,59 0,65 * 
A9 0,01 0,02 0,05 0,14 0,26 0,49 0,46 0,52  

A10 0,01 0,03 0,12 0,06 0,13 0,36 0,33 0,39 ** 
A11 0,00 0,01 0,05 0,13 0,38 0,57 0,54 0,60 * 
A12 0,01 0,02 0,04 0,11 0,32 0,50 0,47 0,53  
A13 0,00 0,01 0,03 0,10 0,47 0,61 0,58 0,64 * 
A14 0,00 0,01 0,04 0,12 0,43 0,60 0,57 0,63 * 
A15 0,01 0,02 0,05 0,08 0,31 0,48 0,45 0,51  
A16 0,01 0,01 0,06 0,11 0,35 0,54 0,51 0,57 * 
A17 0,02 0,04 0,05 0,05 0,19 0,36 0,33 0,39 ** 
A18 0,01 0,03 0,05 0,09 0,29 0,47 0,44 0,50  
A19 0,01 0,04 0,05 0,09 0,21 0,40 0,37 0,43 ** 
A20 0,01 0,03 0,06 0,10 0,23 0,44 0,41 0,47 ** 
A21 0,01 0,03 0,06 0,09 0,26 0,45 0,42 0,48 ** 

(Ridit aralığı0,5’i içermiyor ve sınırlar 0,5 ten büyük(*), sınırlar 0,5 ten küçük(**)  

Tablo 3:Teknoloji ve Tasarım Dersi Kuşaklarına Göre Ridit Değerleri ve 

Sıralaması 
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Ridit Değerleri ve Sıralaması 

Ridit Değerleri Ridit Değerleri Sıralaması 

Düzen Kurgu Yapım Düzen Kurgu Yapım 

A1 0,68 0,66 0,64 A1 A1 A1 

A2 0,49 0,52 0,53 A8 A8 A8 

A3 0,48 0,49 0,43 A13 A13 A14 

A4 0,47 0,49 0,50 A14 A14 A13 

A5 0,52 0,49 0,48 A11 A11 A6 

A6 0,51 0,55 0,57 A16 A6 A12 

A7 0,48 0,48 0,44 A5 A12 A11 

A8 0,62 0,60 0,61 A6 A2 A2 

A9 0,49 0,49 0,49 A12 A16 A16 

A10 0,36 0,37 0,38 A2 A18 A18 

A11 0,57 0,57 0,56 A9 A15 A4 

A12 0,50 0,53 0,56 A7 A4 A15 

A13 0,61 0,59 0,57 A3 A5 A21 

A14 0,60 0,59 0,61 A15 A9 A9 

A15 0,48 0,50 0,50 A18 A3 A5 

A16 0,54 0,51 0,52 A4 A7 A7 

A17 0,36 0,32 0,31 A21 A21 A3 

A18 0,47 0,50 0,51 A20 A20 A19 

A19 0,40 0,39 0,41 A19 A19 A20 

A20 0,44 0,42 0,40 A17 A10 A10 

A21 0,45 0,45 0,49 A10 A17 A17 
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ÜNİVERSİTELERDE KARŞILAŞILAN ETİK DIŞI DAVRANIŞLARA 
İLİŞKİN AKADEMİSYEN GÖRÜŞLERİ1 

 
İnayet AYDIN1, Senar ALKIN-ŞAHİN2, Nihan DEMİRKASIMOĞLU3 

1-3-Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü    

2-Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü 
 

Özet: Bu çalışmada, Türkiye’deki üniversitelerde, akademisyenlerin, akademide gözlenen etik 
ihlallere, bunların nedenlerine, akademisyenler için etik kodların gerekliliğine ve üniversitelerde 
etik kültürün yaygınlaştırılması için önerilerine ilişkin görüşleri belirlenmiştir. Araştırma, nitel 
verilere dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmada, 2010–2011 eğitim-öğretim yılında, 
Türkiye’deki üniversitelerin tıp, mühendislik ve eğitim fakültelerinde görev yapmakta olan 275 
akademisyene ulaşılmıştır. Araştırma verileri açık uçlu anket ile toplanmıştır. Elde edilen veriler, 
içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Akademisyen görüşlerine göre üniversite ortamında 
karşılaşılan etik dışı davranışlar; mesleğe (bilimsel araştırma ve yayınlardaki etik dışı davranışlar, 
eğitim-öğretim sürecindeki yükümlülüklere ilişkin etik ihlaller), meslektaşlara, öğrencilere, 
üniversiteye ve topluma karşı olmak üzere beş temada toplanmıştır. Akademisyenlere göre, 
öğretim üyelerinin etik dışı davranmalarının en temel nedenleri; ekonomik kaygıların bilimsel 
düşünmenin önüne geçmesi, akademik yükselme kaygısı ve kişisel çıkarlardır. Üniversitelerde etik 
bir kültür yaratılabilmesine ilişkin akademisyenler, en çok, öğretim üyelerine etik eğitiminin 
verilmesini, öğretim üyelerinin atama-seçiminde nesnel ölçütlerin kullanılmasını, etik ihlallere 
karşı cezai yaptırımların yeniden düzenlenmesini ve uygulanmasını, eğitim programlarında etikle 
ilgili derslerin olmasını önermişlerdir. Araştırmaya katılan akademisyenlerin büyük çoğunluğu 
akademik etik ilkelerin belirlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. 

Anahtar kelimeler: Akademik Etik, Etik Dışı Davranışlar, Etik Dışı Davranışın Nedenleri, 
Üniversitelerde Etik Kültür, Akademik Etik İlkeler 

 

ACADEMICIANS’ OPINIONS RELATED TO THE UNETHICAL 
BEHAVIORS IN UNIVERSITIES 

Abstract: In this study, opinions of Turkish academicians related to the academic ethical 
violations in universities, the reasons of these violations, the necessity for ethical codes and their 
suggestions for disseminating these ethical codes were determined. Within this frame, in 2010-
2011 academic year, 275 academicians from faculties of medicine, engineering and education 

                                                
1 Bu araştırma, TÜBİTAK tarafından desteklenmiş olan “Türk Kamu Üniversitelerinde Görev Yapan Öğretim Üyelerinin Akademik Etik 

İlkeleri Benimseme ve Meslektaşlarının Bu İlkelere Uyma Düzeylerine İlişkin Görüşleri” konulu ve 109K594 sayılı projenin bir 

bölümünden üretilmiştir. 



were included to the study. Data were gathered through an open-ended questionnaire and analyzed 
by content analysis. According to the academicians, the most prevalent unethical behaviors were 
classified under five themes; unethical behaviors to the profession (unethical behaviors in 
scientific research and publications, violations in educational and instructional activities), to 
colleagues, to university and to society. Considering academicians views, main reasons for 
unethical academicians’ behaviors were; economical concerns have priority over scientific 
thinking, academic promotion concerns and personal interests. . In order to build an ethical culture 
in universities, academicians have suggested “ethics training”, “applying objective criteria in 
faculty promotion and appointment”, “re-regulation and application of punishment systems in case 
of ethical violations”, and “ethics courses in curriculum” the most. Most of the academicians 
remarked that academic ethical principles should be determined. 

Key Words: Academic Ethics, Unethical Behaviors, Reasons For Unethical Behaviors,  Ethical 
Culture In Universities, Academic Ethical Principles 

 

1. GİRİŞ  

Akademisyenler arasında etik ihlallerin 
yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte, 
araştırmacılar da yüksek öğretim 
kurullarında etik dışı konuları araştırmaya 
başlamışlardır (Örn. Mason, Bearden ve 
Richardson,1990; Bruhn, Zajac, Al-
Kazemi ve Prescott, 2002; Macfarlane ve  
Saitoh, 2008; Robie ve Kidwell, 2003; 
Kumar, 2008; Simon, Carr, Deflyer, 
Mccullough, Morgan, Oleson ve Ressel, 
2001; Kidwell, Wozniak ve Laurel, 2003; 
Mccabe, Treviño ve Butterfield, 2001; 
Knight ve Auster, 1999; Wenger, 
Korenman, Berk ve Liu, 1998). Akademik 
toplulukta etik dışı uygulamaların var 
olduğu dünya genelinde bilinmekte ve bu 
tür olumsuz uygulamaları azaltmak 
amacıyla evrensel olarak kabul gören etik 
ilkeler uygulanmaktadır. Calabrese ve 
Roberts (2004), akademik dünyada etik 
ilkeleri “bir çiftliği kuşatan çitlere 
benzetmekte ve bu çitlerden bir kısmının 
kırılması halinde geri kalanların da gücünü 
ardı ardına  kaybedeceğini; benzer biçimde 
etik ilkelerin ihlal edilmesinin görmezden 
gelinmesi durumunda da akademideki 
araştırma iskeletinin zayıflayacağı ve 
akademik dürüstlüğün kaybolacağını” 
vurgulamaktadır. 
 
Akademik etik kodların, mesleği temsil 
eden herhangi bir resmi kurum ya da örgüt 
tarafından resmi olarak yayınlanmamış 
olmasına karşılık, bilim insanları için etik 
kodlar bulunmaktadır. Araştırmalarda 
sahtekarlık, aldatma ve yanıltma gibi 

davranışlarla etik kodların ihlal edilmesi 
bilimsel bilginin tümüne ve kamu oyu 
nezdinde bilim insanlarının itibarına zarar 
vermektedir (Chubin, 1985). Akademik 
sahtekarlık, akademisyenlerin kendi 
alanlarındaki otoritesini ve söz 
söyleyebilme gücünü de sarsmaktadır 
(Kizza,  2009).  
 
Üniversitelerde yaşanan etik problemler ve 
iddialar şöyle özetlenebilir: Öğrencilerin 
cinsel ya da diğer yönlerden sömürülmesi, 
öğretimde sorumsuzluk ve özensizlik, 
üniversite ya da öğrencilere karşı 
yükümlülüklerini ihmal ederek üniversite 
dışındaki etkinliklere katılma, adaletsiz 
atama ve yükselme uygulamaları, 
akademisyenlere asılsız suçlamalarla 
yöneltilen sosyal baskılar, kişisel ve 
mesleki ilişkilerde nezaketsiz davranışlar, 
akademisyenin sınıfı kişisel değerlerini 
öğrencilere telkin edebileceği bir forum 
olarak görmesi, aşırmacılık ve sahtekarlığa 
tolerans göstermek, birlikte yürütülen 
araştırma projelerinde kıdemli 
akademisyenlerin, genç ve kalıcı kadroda 
bulunmayan akademisyenleri sömürmesi, 
öğretim üyelerinin sorumluluk duygusunun 
yetersiz oluşudur (Callahan, 1982). 
Bunlara ek olarak, akademik sahtekarlığa 
giren konular aşırmacılık, veri uydurma ve 
yanıltma, aynı çalışmanın birden fazla 
yerde aynı anda yayımlanması istemiyle 
sunulması, başkalarının ulaştığı kaynakları 
kendisi ulaşmış gibi göstermek, ücret 
karşılığında başkalarının yürüttüğü bir 
araştırmanın bir parçası olmak gibi 



durumlar yer almaktadır. (Kizza, 2009; 
Calabrese ve Roberts, 2004; Frey, 2010). 
 
Weed’e göre (2002) araştırmacıların etik 
dışı davranmasında dışsal ve içsel nedenler 
önemli bir rol oynamaktadır. Dışsal 
nedenler arasında yayın baskısı, rekabet, 
bilim toplumunun genişlemesi nedeniyle 
denetim eksiklikleri ve deneyimli 
araştırmacıların kötü örnek olması 
sayılabilir. İçsel nedenler arasında ise 
kişisel kazançları artırma isteği, kendini 
beğenmişlik ya da psikolojik rahatsızlıklar 
yer alabilir. Bunların yanında, “yetersiz 
araştırma eğitimi ve disiplini; proje almak 
için yarışma; daha fazla prestij için fazla 
yayın yapma arzusu; hızlı yükselme 
arzusu; bilim dünyasında tanınma isteği; 
bencillik ve çıkar sağlamak, parasal destek 
alınan kurumlardan elde edilen burs, proje 
ve sanayi desteğini yitirme kaygısı” 
bilimsel etkinliklerde etik dışı davranışlara 
neden olan diğer uygulamalardır (Kansu, 
1994; Pellegrino ve Thomasma, 1993; 
Ertekin, Berker, Tolun ve Ülkü, 2002). 
Kizza (2009), akademisyenler ve 
araştırmacılar arasındaki akademik 
sahtekarlığın temel nedenini daha özet bir 
biçimde söyle ifade etmektedir: “Yayımla 
ve kaybol” politikasının neden olduğu 
baskılar. Benzer biçimde Frey (2010) de, 
akademik yalancılık ve sahtekarlığın artma 
nedenlerini, bilim insanlarının ahlaki 
değerlerinin diğer zamanlara göre 
azalmasına değil, yüksek düzeyde baskı ve 
stres yaşamalarına bağlamaktadır. 
 
Kansu ve Ruacan (2000) bilimsel 
yalancılığın önlenmesinde genel olarak; (1) 
bireylere bilimsel araştırma yöntem ve 
tekniklerinin en ileri düzeyde 
öğretilmesinin, (2) akademik yükseltmeler 
konusunda araştırmacılar üzerlerindeki 
baskının azaltılmasının, araştırma ve 
yayınların sayısal fazlalığından çok 
niteliğinin önemsenmesinin, 
(3)araştırmaların ticari kuruluşlar 
tarafından finanse edildiği durumlarda bu 
tür mali desteklerin açıkça ortaya 
konmasının ve idari mekanizmalar ile 

işbirliği yapılarak araştırmacılar üzerindeki 
ekonomik baskıların azaltılmasının etkili 
olacağını belirtmektedir.   
 
Bunlara ek olarak, etik dışı davranışın 
engellenmesinde, deneylere ait tüm 
belgeler ve verilerin en az beş yıl el altında 
bulundurulacak biçimde arşivlenmesi, genç 
araştırmacıların denetimi daha kolay ve 
basit olan araştırma projeleri ile işe 
başlaması, yayın sayısı ile birlikte yayın 
niteliğinin de önemli olduğunun 
vurgulanması gibi önlemler de etkili 
olabilir (Ertekin, Berker, Tolun ve Ülkü, 
2002). 
 
Bilimsel etiğin sağlanması, bilim 
insanlarının etik değerleri 
içselleştirmelerine, araştırma ve yayın etiği 
ile ilgili kabul edilmiş standart ve ilkelere 
sıkı sıkıya bağlı kalmaları ile olanaklıdır. 
Etik eğitiminin gerçekleştirilmesinde 
aşağıdaki yaklaşımlar etkili olmaktadır 
(Aydın, 2006, 85): 

1. Bilimsel sosyalleştirme: Özellikle 
genç araştırmacıların 
yetiştirilmesinde, bilim dalına 
ilişkin eğitim verilirken o alandaki 
doğru araştırma uygulamaları ve 
ayrılmaz etik davranış standartları 
da kazandırılmalıdır. Bilimsel 
eğitimin temel sorumluluklarından 
biri de etik eğitimidir. Bu eğitim, 
doğrudan bir etik dersinin verilmesi 
ile olabileceği gibi en azından 
öğretim elemanlarının ve 
danışmanların rol modeli olması ile 
de desteklenmelidir (Aydın, 2002, 
114). 

2. Mesleki norm ve değerlerin 
paylaşılması: Genç araştırmacıların, 
iyi bilimsel uygulamaları işbaşında 
gözlemlemesi, denemesi ve 
bilimsel normları öğrenmesi için 
geleneksel danışmanlık yaklaşımı 
son derece önemlidir. Benzer işleri 
yapan kişilerin benzer normları, 
değerleri ve standartları 
öğrenmeleri, mesleki bir dışsal 



baskıyı da beraberinde getirecek; 
paylaşılan bu normların 
kurumsallaşmasında etkili olacaktır 
(Bolton, 2006). 

3. İşyeri kültürü: Birçok bilim insanı 
için işyeri standartları ve kuralları 
önemli ve geçerlidir. Bu kurallar 
araştırma kayıtlarının korunması ya 
da etik dışı davranışların nasıl 
cezalandırılacağı gibi hükümleri 
içeren ve bilim insanlarının 
sorumluluklarını tanımlayan 
yaptırımları da içerir. Bu standartlar 
ve kurallar işyeri kültürünü de 
yansıtır. Bu kültür bilim 
insanlarının dürüstlüğünün o işyeri 
için önemini gösterir. İşyerinde 
yüksek düzeyde dürüstlüğe değer 
verilmeli ve ödüllendirilmeli, bilim 
etiği açısından kabul edilemez 
davranışlara karşı da gerekli 
yaptırımlar uygulanmalıdır. İşyeri 
kültürünün bu yansıması, 
araştırmacıların etik davranışlarını 
da olumlu yönde etkileyecektir. 

4. Bilimsel değerlendirmelerde 
dürüstlük: Bilim insanları, bilimsel 
dürüstlüğün artırılmasında 
doğrudan sorumluluk 
üstlenmelidirler. Araştırmacıların 
çoğu sadece kendileri araştırma 
üretmekle sınırlı kalmayıp, pek çok 
araştırma ve yayında değerlendirici, 
meslektaş, diğer araştırmacıların 
çalışmalarının tüketicisi ve mesleki 
derneklerin üyeleri olarak çeşitli 
roller üstlenmektedirler. Bu 
rollerini yerine getirirken bilimsel 
yanıltmaların kontrolü ve 
önlenmesinde etkin (aktif) rol 
oynamaları gerekmektedir. Diğer 
yandan bilimsel araştırmaların 
yayıncı ve editörleri kurumlarının 
ve yayınlarının niteliğini ve 
saygınlığını koruyucu bir yaklaşım 
içinde davranmalıdırlar (Bolton, 
2006).  

Buraya kadar tartışılanlar ışığında, 
akademik dünyada etik olmayan 

davranışların geniş bir yelpazede yer aldığı 
söylenebilir. Bu çalışmada, akademisyenler 
tarafından akademide gözlenen etik 
ihlaller, bunların nedenleri, akademisyenler 
için etik kodların gerekliliği ve 
üniversitelerde etik kültürün 
yaygınlaştırılması için önerilerin neler 
olabileceği incelenmiştir. Bu çalışmayı 
geçmişte yürütülen çalışmalardan ayıran 
nokta, bu araştırmada görüşlerine 
başvurulan akademisyenlerin, akademinin 
üç temel alanından biri olan sağlık, sosyal 
ve fen bilimlerinin temsilcilerinden olan 
tıp, eğitim ve mühendislik fakültelerinde 
görev yapmakta olan öğretim üyelerinin 
görüşlerini bütünleyici bir yaklaşımla 
birleştirmesidir. Akademideki etik ihlalleri, 
bunların yoğunlaştığı alanları ve 
nedenlerini belirlemek, bunların ortadan 
kaldırılması noktasında çözüm önerilerinin 
geliştirilmesinde ve üniversitelerde etik 
kültürün geliştirilmesinde ipuçları 
sağlayabilecektir. 

 
2. YÖNTEM 
Akademisyenlerin, üniversite ortamında 
karşılaşılan etik dışı davranışlara, bu 
davranışların nedenlerine ve önlenmesi 
için önerilere ilişkin görüşlerinin 
belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışma, 
nitel verilere dayalı betimsel bir 
çalışmadır.  
 
2.1. Evren ve Örneklem 
Araştırmanın hedef evrenini, 2010–2011 
eğitim-öğretim yılında, Türkiye’deki 
üniversitelerin tıp, mühendislik ve eğitim 
fakültelerinde görev yapmakta olan 
öğretim üyeleri oluşturmaktadır. 
Araştırmanın örnekleminin 
belirlenmesinde, Türkiye İstatistik 
Kurumu’nun (TÜİK) desteği ile Devlet 
Planlama Teşkilatı (DPT)  tarafından 
geliştirilen İstatistiksel Bölge Birimleri 
Sınıflandırması (İBBS) esas alınmıştır. 
Sınıflandırmaya göre Türkiye’de “Düzey 
1” grubunda 12 İstatistiksel Bölge Birimi 
yer almaktadır (DPT, 2002). Araştırmada 
öncelikle her bir birimdeki tıp, 
mühendislik ve eğitim fakültesi bulunan 



üniversiteler arasından basit yansız 
örnekleme ile birer üniversite seçilmiş ve 
bu üniversitelerde örnekleme alınacak 
öğretim üyesi sayısı (profesör, doçent , 
yardımcı doçent) 11443 olarak 
belirlenmiştir. Örneklem büyüklüğünün 
belirlenmesinde örneklem büyüklüğü 
tablosundan yararlanılarak (Anderson, 
1990; akt. Balcı, 2011); 11443 kişilik 
hedef kitleyi, %95 güven düzeyine göre 
381 kişinin temsil edeceği varsayılmıştır. 
381 kişinin bölgeye, üniversiteye, 
fakülteye ve unvana göre dağılımını 
belirlemek amacıyla, evrende belirlenen alt 
grupların, evrende var oldukları oranda 
örneklemde temsil edilmesi gereken 
durumlarda kullanılan Tabakalı Örnekleme 
Yöntemi (Fraenkel ve Wallen, 1990; Fink, 
1995)” kullanılmıştır. Tabakaların 
oluşturulmasında “bölge”, “üniversite”, 
“fakülte” ve “unvan” değişkenleri ölçüt 
olarak kabul edilmiş; her bir tabakadan 
örnekleme alınacak öğretim üyesi sayıları 
hesaplanmıştır. Veri toplama aracını 
yanıtlamaya gönülsüz olma ve özensiz 
doldurma gibi nedenlerle elde edilen veri 
toplama araçlarından kullanılabilir 
durumda olan 275 anket üzerinden 
analizler yapılmıştır. Araştırmaya katılan 
öğretim üyelerinin  178’i erkek (%65), 
97’si kadın (%35); 120’si profesör (%44), 
54’ü doçent (%20), 101’i yardımcı 
doçenttir (%37). Türkiye’deki 12 devlet 
üniversitesinde görev yapan katılımcıların 
168’i (%61) Tıp Fakültesi’nde, 91’i (%23) 
Mühendislik Fakültesi’nde ve 60’ı (%16) 
Eğitim Fakültesi’ndedir.  
 
2.2. Veri Toplama Aracı 
Araştırma verileri açık uçlu anket ile 
toplanmıştır. Beş alan uzmanına sunulan 
ve uzmanlardan gelen görüşlere göre son 
şekli verilen anket, 4 açık uçlu sorudan 
oluşmaktadır:  
1. Üniversite ortamında en sık 
karşılaştığınız etik dışı durumlar nelerdir? 
2. Size göre öğretim üyelerinin etik dışı 
davranma nedenleri nelerdir?  

3. Üniversitelerde etik bir kültür 
yaratabilmek için neler yapılmasını 
önerirsiniz? 
4. Akademik etik ilkelerin belirlenmesi 
gerektiğini düşünüyormusunuz? Lüften 
nedenleri ile açıklayınız. 
 
2.3. Verilerin Analizi 
Araştırmada elde edilen veriler; başlıca 
örüntüleri belirleme, kodlama ve 
kategorilere ayırma işlemlerini kapsayan 
nitel içerik analizi tekniği ile analiz 
edilmiştir. Bu süreçte daha önce belirlenen 
“üniversite ortamında en sık karşılaşılan 
etik dışı durumlar”, “öğretim üyelerinin 
etik dışı davranma nedenleri”, 
“üniversitelerde etik bir kültür 
yaratabilmek için öneriler” ve “akademik 
etik ilkelerin belirlenmesine gerek olup 
olmadığı”  başlıklarına ilişkin elde edilen 
veriler önce okunmuş ve her bir başlık 
kendi içinde kodlanmıştır. Her bir başlığa 
ilişkin elde edilen kodlar yeniden okunarak 
benzerlik ve farklılıkları belirlenmiş, 
birbiriyle ilişkili olan kodlar bir araya 
getirilmiş, kodlardan oluşan her bölümün 
kavramsal olarak ne anlam ifade ettiği 
bulunmaya çalışılmış ve temalaştırılmıştır. 
Elde edilen temalar kavramsal olarak 
yeniden incelenmiş benzerlik ve 
farklılıkları saptanmış birbiriyle ilişkili 
olan temalar bir araya getirilerek ana 
temalar oluşturulmuştur. Temalar 
doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. 
Araştırmanın güvenirliği için, verilere 
yönelik araştırmacılar tarafından belirlenen 
temalar, alt temalar ve kodlar, alıntılarıyla 
birlikte analizi yapan araştırmacının 
dışında kalan diğer bir araştırmacı 
tarafından incelemiştir.  Daha sonra iki 
araştırmacı bir araya gelerek tartışmalı kod 
ve temalarda görüş birliğine varmaya 
çalışmışlardır. Ayrıca elde edilen yapı iki 
alan uzmanına sunulmuş ve uzmanlardan 
oluşturulan yapının uygunluğu konusunda 
görüş bildirmeleri istenmiştir. Gelen 
görüşler doğrultusunda düzeltmeler 
yapılmıştır. İç geçerliğin sağlanması için 
ise veriler, bir nitel araştırma uzmanına 
sunulmuş, gelen görüş ve öneriler ışığında 



araştırma raporunda gerekli düzeltmeler 
yapılmıştır. 

3. BULGULAR VE YORUMLAR  

3.1. Üniversite Ortamında Gözlenen 
Etik Dışı Davranışlara İlişkin Bulgular 
Üniversite ortamında karşılaşılan etik dışı 
davranışlara ilişkin akademisyen görüşleri 
Çizelge 1’de gösterilmiştir. 

 
Çizelge 1. Üniversite ortamında karşılaşılan etik dışı davranışlar 

 f % * 
Mesleğe Karşı Etik Dışı Davranışlar 315 72 

Temalar   
Bilimsel araştırma ve yayınlardaki etik dışı davranışlar 125 40 
Yazarlık hakkını ihlal etme  55 17 
İntihal (Aşırmacılık, korsanlık, plajerizm)  44 14 
Uydurmacılık (Fabrikasyon)  12 4 
Yanıltmacılık  9 3 
Bölerek yayınlama  4 1 
Tekrarlama (Çoklu yayın-Duplikasyon) 1 0,3 
Eğitim-öğretim sürecindeki yükümlülüklere ilişkin etik ihlaller 54 17 
Ders ve uygulamalarda özensizlik 40 13 
Ders verme yükümlülüğünü araştırma görevlilerine bırakma 8 3 
Başarının değerlendirilmesinde özensizlik  6 2 
Diğer yükümlülüklere ilişkin etik ihlaller 136 43 
Kişisel çıkarlar nedeniyle görevi ihmal etme/kötüye kullanma 59 19 
Bir akademisyen olarak doğruluğunu ve tarafsızlığını tehlikeye düşürecek biçimde davranma  43 14 
Mesai saatlerine uymama- mesai saatlerini etkili kullanmama 12 4 
Mesleki yeterlilik alanına uymayan görevlere talip olma 10 3 
Akademik yeterliklerini geliştirmeme 7 2 
Etik ihlalleri yetkili makamlara bildirmeme 5 2 

Meslektaşlara Karşı Etik Dışı Davranışlar 80 18 
Saygısız davranışlarda bulunma 20 25 
Saygınlığa ya da kariyere zarar verecek davranışlarda bulunma  12 15 
Akademik özgürlük tanımama  11 14 
Taciz, tehdit ya da hakaret içeren davranışlarda bulunma  10 13 
Genç akademisyenlerin yetişmesine ve gelişmesine yardımcı olmama 7 9 
Akademik çalışmalarda işbirliğine gönüllü olmama 6 8 
Değerlendirmelerinde tarafsız olmama 6 7 
Ayrımcı davranışlarda bulunma  5 6 
Eleştirilere açık olmama 3 4 

Öğrencilere Karşı Etik Dışı Davranışlar 28 6 
Öğrenciyi önemsememe 8 29 
Taciz kapsamına girecek davranışlarda bulunma  4 14 
Ayrımcı davranışlarda bulunma 4 14 
Mesleki ilişkilerini etkileyecek kişisel yakınlık ve ilişkiler kurma 4 14 
Yasal olarak açıklanması gerekenler dışında, öğrencilerin özel bilgilerini gizli tutmama 2 7 
Öğrencileri küçük düşürecek söz ve eylemlerde bulunma 2 7 
Danışma saatlerini öğrencilerin kendisine ulaşabileceği biçimde düzenlememe  2 7 
Not verme yetkisini öğrenciye karşı güç olarak kullanma  2 7 

Üniversiteye Karşı Etik Dışı Davranışlar 13 3 
Üniversitenin olanaklarını kötüye kullanma  4 31 
Üniversitedeki görev ve yükümlülükleri ile çelişen üniversite dışı etkinliklere katılma 4 31 
Kişisel görüşlerini üniversite adına ve üniversiteyi bağlayıcı biçimde sunma 2 15 
Üniversiteye karşı yükümlülüklerini, üniversite dışındaki herhangi bir etkinliğe ya da çalışmaya katılmak için aksatma 2 15 
Üniversite kurumu içinde eğitim-öğretim sorumluluğu dışındaki rol ve sorumluluklarını yerine getirmeme  1 8 

Topluma Karşı Etik Dışı Davranışlar 2 0,5 
Topluma yönelik açıklamalarında bilimsel bulgular ile kişisel görüşlerini birbirinden ayırt etmeme 1 50 
İçinde yetiştiği topluma hizmet etmeyi bir toplumsal sorumluluk olarak kabul etmeme 1 50 
TOPLAM 438 100 
* Çizelge 1’deki yüzdelik değerler, her bir kategoride ifade edilen görüşlerin dağılımına aittir. 

 
Çizelge 1’de görüldüğü gibi 
akademisyenlerin üniversite ortamında 
gözledikleri etik dışı davranışlar 
“mesleğe”, “meslektaşlara”, “öğrencilere”, 
“üniversiteye” ve “topluma” olmak üzere 
beş ana temada toplanmıştır. Bunların alt 

temalarına ilişkin elde edilen bulgular 
şöyledir: 
 
Mesleğe karşı etik dışı davranışlar (f: 
315): Akademisyenlerin mesleğe ilişkin 
etik dışı davranışları altında yer alan alt 



temalardan biri bilimsel araştırma ve 
yayınlardaki etik dışı davranışlardır 
(f:125). Bu alt temaya ilişkin üniversite 
ortamında en sık karşılaşılan bilimsel 
yanıltma biçimleri “yazarlık hakkını ihlal 
etme (f: 55)”, intihal (f:44)” ve 
“uydurmacılık (f:12)”dir. 
Akademisyenlerin “Katkı getirilmediği 
halde asistanların yayınlarına ortak 
olunmaktadır.”; “Bölüm başkanına 
yazarlık hediye edilmekte, yazarlık sırası 
ile ilgili etik kurallara uyulmamaktadır.”; 
“Başkasının yayınına kendi adını yazma, 
isim sırasını ayarlama “Misafir Yazar & 
Hayalet Yazar” gibi hatalar 
yapılmaktadır.”; “Bilimsel çalışmalar 
bölerek sunulmakta, nadiren de olsa 
deneysel çalışmalarla sahte veriler 
üretilerek masaüstü yayın yapılmaktadır.” 
ifadeleri ilgili bulguyu desteklemektedir.  
 
Benzer şekilde “intihal ve araştırma 
verilerinde çarpıtma” (falsifacation) Engle 
ve Smith’in (1990) muhasebe alanında 
görev yapmakta olan öğretim üyeleri 
üzerinde yaptıkları araştırmalarında da en 
çok gözlenen etik dışı davranışlar 
arasındadır. McKay, Kidwell ve Kling 
(2007) akademisyenlerin en sık, araştırma 
verilerini çarpıtmak, bir metnin önemli bir 
bölümünü aşırmak, bir katkı sağlamadan 
bilimsel bir yazıya ortak yazar olmak  gibi 
etik dışı davranışlarda bulunduğunu 
belirtmektedir. Shenas (1994) benzer 
biçimde akademisyenlerin en sık; 
“araştırma verilerini tahrif ederek sonuçları 
bozduğu” bulgusuna ulaşmıştır.  Pınar 
(2002), Köklü (2003) ve Macfarlane ve 
Saitoh (2008) “verileri uydurma, araştırma 
verilerini değiştirme, kendisine aykırı 
gelen verileri yok etme, araştırma yöntemi 
hakkında yanlış bilgi verme, aşırma, 
projeye katkısı olmayan kişileri araştırma 
projesine ortak yazar ekleme” gibi etik dışı 
davranışların üniversite ortamında sıkça 
gözlendiğini saptamıştır. Yine Poon ve 
Ainuddin (2011), “aşırmacılık ve haksız 
yazarlığın” List, Bailey, Euzent ve Martin 
ise (2001), “öğrencilerin çalışmalarına 
haksız biçimde ortak olunarak yazarlık 

hakkının ihlal edilmesinin” sık rastlanan 
etik ihlallerden olduğunu bildirmektedir.  
 
Akademisyenlerin mesleğe ilişkin etik dışı 
davranışları altında yer alan alt temalardan 
diğeri eğitim-öğretim sürecinde 
karşılaşılan etik dışı davranışlardır (f: 
54). Bu alt temaya ilişkin en öne çıkan 
görüş, “akademisyenlerin ders ve 
uygulamalardaki özensizliği (f:40)”dir. 
Ayrıca “ders verme yükümlülüğünü 
araştırma görevlilerine bırakma (f:8)” ve 
“başarının değerlendirilmesinde özensizlik 
(f:6)” de eğitim öğretim sürecinde 
karşılaşılan etik dışı davranışlar olarak 
belirtilmiştir. Akademisyenlerin “Bazı 
akademisyenler dersini normal süresinden 
erken bitirmekte, dersle ilgisiz konuları 
anlatma, ek ders ücreti almak için sanal 
ders programı hazırlamaktadırlar.”; “Bazı 
meslektaşlarım dersine gereken önemi 
vermemekte, kaynaklarını 
güncellememekte ve ders programlarına ve 
içeriklerine uygun 
davranmamaktadırlar.”; “Dersine sürekli 
asistan sokan kişileri biliyoruz.”; 
“Öğrencilerin başarılarının 
değerlendirilmesinde akademik ölçütler 
dışında ölçütler aranmaktadır.” ifadeleri 
ilgili bulguyu desteklemektedir.  
 
Elde edilen bulgulara paralel olarak, 
McKay, Kidwell ve Kling (2007) 
tarafından yapılan araştırmada da 
akademisyenlerin öğretim etkinlikleri ile 
ilgili en sık yaptıkları etik dışı davranışlar 
arasında derse hazırlıksız gelmek, 
öğrencilere değerlendirme kriterlerini 
bildirmemek gibi davranışlar yer 
almaktadır. 
 
Akademisyenlerin mesleğe ilişkin etik dışı 
davranışları altında yer alan alt temalardan 
sonuncusu diğer yükümlülükler (f: 136) 
olarak adlandırılmıştır. Yukarıda sözü 
edilen alt temalar dışında öğretim 
üyelerinin çoğu “kişisel çıkarlar nedeniyle 
görevi ihmal etme/kötüye kullanma (f:59)” 
ve “bir akademisyen olarak doğruluğunu 
ve tarafsızlığını tehlikeye düşürecek 



biçimde davranma (f:43)” bazıları “mesai 
saatlerine uymama-mesai saatlerini etkili 
kullanmama (f:12) ”, “mesleki yeterlilik 
alanına uymayan görevlere talip olma 
(f:10)”, “akademik yeterliklerini 
geliştirmeme (f:7)” ve “etik ihlalleri yetkili 
makamlara bildirmeme (f:5)” gibi etik dışı 
davranışlarla sık karşılaştıklarını 
belirtmişlerdir. Akademisyenlerin 
“Öğretim üyeleri maddi çıkarlarını ön 
planda tutan davranışlar göstermektedir.”; 
“Gereksiz medikal ve cerrahi girişimler 
yapılmakta, az sayıda olsa da yapılan her 
türlü işlemden (muayene, ameliyat, 
reçetelendirme, alet alımı) çıkar 
sağlanmaktadır.”; “Din, dil, ırk, politik 
görüş nedeniyle ayrımcılık 
yapılmaktadır.”; “Liyakatsiz kişiler üst 
görevlere getirilmekte, akademik vasıfları 
düşük kişiler dost, tanıdık ve çıkar ilişkileri 
nedeniyle üniversitelere alınmakta, kadro 
tahsisinde akademik bilgi ve birikim yerine 
kişisel ve siyasi görüşler dikkate 
alınmaktadır.”; “Meslek etiğine uygun 
davranılmamakta, para kazanmak için, 
herkes her türlü derse girmektedir.”; 
“Akademik kariyer basamağının sonuna 
gelen öğretim üyelerinin önemli bir kesimi 
üretme etkinliklerine de son 
vermektedirler. Bu bilinmesine karşın 
görevlerinde kalabilmektedirler.”; “Etik 
ihlallere karşı duyarsızlık kalınmakta,  
hoşgörülü olunmakta ve etik ihlaller yetkili 
makamlara bildirilmemektedir.” ifadeleri 
ilgili bulguyu desteklemektedir.  
 
Meslektaşlara karşı etik dışı davranışlar 
(f: 80): Öğretim üyelerine göre, 
meslektaşların birbirlerine karşı etik dışı 
davranışları arasında öne çıkan görüşler; 
“saygısız davranışlarda bulunma (f:20)”, 
“saygınlığa ya da kariyere zarar verecek 
davranışlarda bulunma (f:12)”, “akademik 
özgürlük tanımama (f:11)” ve “taciz, tehdit 
ya da hakaret içeren davranışlarda bulunma 
(f:10)”dır. Akademisyenlerin 
“Başkalarının yayınları, ders anlatması vs. 
hakkında konuşulmakta, dedikodu 
yapılmaktadır.”; “Farklı düşüncede olan 
insanlara baskı uygulayarak üniversiteden 

ayrılmasına neden olmaktadır. Kendinden 
olmayana iftira. Kendi siyasi görüşünde 
olmayan veya çıkar ilişkisi bulunmayan 
kişilerin araştırma olanaklarının önüne 
geçilmektedir.”; “Bilimsel araştırma ve 
çalışma yapılması engellenmektedir.”; 
“Meslektaşlarına yıldırma, taciz, zorbalık 
gibi davranışlarda bulunulmakta; 
asistanlar performansını yüksek göstermek 
amacıyla istismar edilmektedir.” ifadeleri 
ilgili bulguyu desteklemektedir. 
Frekansları görece daha düşük olmakla 
birlikte, öğretim üyelerine göre “genç 
akademisyenlerin yetişmesine ve 
gelişmesine yardımcı olmama (f:7) ”, 
“akademik çalışmalarda işbirliğine gönüllü 
olmama (f:6)”, “değerlendirmelerinde 
tarafsız olmama (f:5)” ve “ayrımcı 
davranışlarda bulunma (f:5)” “eleştirilere 
açık olmama (f:3)” da akademisyenlerin 
meslektaşlarına karşı gösterdikleri diğer 
etik dışı davranışlar arasındadır. 
Akademisyenlerin “Genç 
akademisyenlerin mesleki gelişiminde bilgi 
ve tecrübe paylaşılmamakta, yetişmeleri 
için yeterli çaba harcanmamaktadır.”; 
“Doçentlik sınavı gibi akademik 
değerlendirmelerde eşit ve adil 
davranılmamakta, yanlı 
davranılmaktadır.”; “Meslektaşların 
fikirlerine açık olunmamaktadır.” ifadeleri 
ilgili bulguyu desteklemektedir.  
 
Öğrencilere karşı etik dışı davranışlar 
(f: 28): Öğrencilere karşı etik dışı 
davranışlara ilişkin öne çıkan görüşler, 
“öğrenciyi önemsememe (f:8)”, “taciz 
kapsamına girecek davranışlarda bulunma 
(f:4)”, “ayrımcı davranışlarda bulunma 
(f:4)”, “mesleki ilişkilerini etkileyecek 
kişisel yakınlık ve ilişkiler kurma (f:4), 
“yasal olarak açıklanması gerekenler 
dışında öğrencilerin özel bilgilerini gizli 
tutmama (f:2)”, “öğrencileri küçük 
düşürecek söz ve eylemlerde bulunma 
(f:2)”, “danışma saatlerini öğrencilerin 
kendisine ulaşabileceği biçimde 
düzenlememe (f:2), “not verme yetkisini 
öğrenciye karşı güç olarak kullanma 
(f:2)”dir. Akademisyenlerin  



“Akademisyenler, danışmanı olduğu 
lisansüstü öğrenciler ile yeterince 
ilgilenmemekte, danışmanlık 
yapmamaktadırlar”; “Öğrenciye kaba 
davranan, sarkıntılık yapan, yıldırma ve 
taciz davranışlarında bulunan, öğrenciler 
arasında ayrım yapan meslektaşlarımızın 
olduğunu biliyoruz.”; “Öğrencilerle kişisel 
ilişkilere giren, özel işlerini lisansüstü 
öğrencilere yaptıran akademisyenler 
vardır.” ifadeleri ilgili bulguyu 
desteklemektedir.  
 
Bu bulgulara paralel olarak Engle ve 
Smith’in (1990) araştırmasında da, 
akademisyenlerin en çok gözledikleri etik 
dışı davranışlar arasında “not karşılığında 
öğrenciden para ya da duygusal yakınlık 
talep etme” yer almaktadır. Robie ve 
Kidwell’in (2003) öğretim üyelerinin etik 
ve etik dışı davranış algılarını incelediği 
araştırmasında “öğretim üyesinin 
görüşlerine şiddetle itiraz eden öğrencilere 
düşük not verme” ve ”sınıfındaki bir 
öğrenci ile romantik ilişki kurma” 
davranışları öğretim üyelerinin neredeyse 
tamamı tarafından “tamamen etik dışı” 
bulunan davranışlar olmuştur. Yine 
Erdemir, Öz ve Güleç’in (2004), “siyasal 
görüş, akrabalık, hemşerilik vb. 
nedenlerden dolayı belirli öğrencilere 
ayrımcı davranılmasının” iş etiğine aykırı 
görüldüğüne; Mason, Bearden and 
Richordson’ın (1990) ise “öğrencilere 
verilen randevu saatlerine uymamanın” en 
sık karşılaşılan etik dışı davranışlardan 
olduğuna ilişkin elde ettikleri bulgular da 
bu araştırmanın bulgularıyla tutarlılık 
göstermektedir.  
 
Üniversiteye karşı etik dışı davranışlar 
(f:13): Üniversiteye karşı etik dışı 
davranışlara ilişkin öne çıkan görüşler, 
“üniversitenin olanaklarını kötüye 
kullanma (f:4)”, “üniversitedeki görev ve 
yükümlülükleri ile çelişen üniversite dışı 
etkinliklere katılma (f: 4)”, “kişisel 
görüşlerini üniversite adına ve üniversiteyi 
bağlayıcı biçimde sunma (f:2)”, 
“üniversiteye karşı yükümlülüklerini, 

üniversite dışındaki herhangi bir etkinliğe 
ya da çalışmaya katılmak için aksatma 
(f:2)” ve “üniversite kurumu içinde eğitim-
öğretim sorumluluğu dışındaki rol ve 
sorumluluklarını yerine getirmeme (f:1)” 
dir.  Akademisyenlerin “Devlet olanakları 
bireysel gelir elde etme aracı olarak 
kullanılmaktadır.”; “Üniversitedeki görev 
ile çelişen, üniversite dışında  ek iş (ikinci 
iş) yapılmaktadır.” ifadeleri ilgili bulguyu 
desteklemektedir.  
 
Benzer biçimde Pınar (2002) da, “özel 
seyahatleri bilimsel çalışma gibi gösterip 
üniversiteden maddi destek sağlama”, 
“üniversite desteğiyle yapılan seyahatlerde 
harcamaları aşırı gösterme” gibi ihlalleri 
akademisyenlerin üniversiteye karşı 
gözlemlediklerini belirtmektedir. Japon 
Yükseköğretim Sistemi’nde görev yapan 
akademisyenlerin görüşlerinin incelendiği 
bir araştırmada ise “araştırmalar için 
sağlanan kaynakların kötüye kullanılması” 
ve “sahtecilik” etik dışı davranışlar 
arasında öne çıkmaktadır (Macfarlane ve 
Saitoh, 2008). McKay, Kidwell ve Kling 
(2007), Mason, Bearden ve Richardson 
(1990) ve Evans, Ferris ve Thompson 
(1998) da üniversitelerde en sık gözlenen 
etik ihlaller arasında örgüt kaynaklarını 
kötüye kullanmanın yer aldığını ifade 
etmektedir.  
  
Topluma karşı etik dışı davranışlar 
(f:2): Yalnızca iki öğretim üyesinin ifade 
ettiği topluma karşı etik dışı davranışlar; 
“topluma yönelik açıklamalarında bilimsel 
bulgular ile kişisel görüşlerini birbirinden 
ayırt etmeme (f:1)” ve “içinde yetiştiği 
topluma hizmet etmeyi bir toplumsal 
sorumluluk olarak kabul etmeme (f:1)” dir. 
“Akademisyenlerin davranışlarını ve 
bilimsel araştırmalarını yönlendiren asıl 
motivasyon kaynağı kişisel çıkarlar, iktidar 
hırsı ve kariyer hırsı olabilmektedir. Bu 
durumda toplumun yararını gözetme ilkesi 
ihlal edilmektedir. Sonuç olarak kalitesiz 
araştırmalar ortaya çıkmakta ve etik dışı 
davranışlar ortaya çıkmaktadır”. ifadesi 
ilgili bulguyu desteklemektedir. Lewellyn 



(1996) de “information systems” alanında 
görev yapan akademisyenlerin  etik 
tutumlarını belirlemeye yönelik yaptığı 
araştırmada akademisyenlerin “neglecting 
university responsibilities due to outside 
employment” aktivitesini “moderately’den  
extremely unethical” arasında değişen 

düzeylerde %77 oranında etik dışı 
bulduklarını belirlemiştir.   
 
3.2. Akademisyenlerin Etik Dışı 
Davranma Nedenlerine İlişkin Bulgular  
Akademisyenlerin; öğretim üyelerinin etik 
dışı davranma nedenlerine ilişkin görüşleri 
Çizelge 2’de sunulmuştur.  

 
              Çizelge 2. Etik Dışı Davranışın Nedenleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Çizelge 2’de görüldüğü gibi öğretim 
üyelerinin etik dışı davranma nedenleri 
arasında en çok öne çıkan temalar 
“ekonomik kaygıların bilimsel düşünmenin 
önüne geçmesi (f:59)”, “akademik 
yükselme kaygısı (f:54)”, “kişisel çıkarlar 
(f:37)”, “akademisyenlerin etik eğitimi 
almamış olması (f:34)”, “olumsuz kişilik 
özellikleri ve psikolojik sorunlar (f:32)”, 
“etik ihlallere karşı cezai yaptırımların 
yetersiz olması (f:29)”, “akademik 
yetersizlik-güvensizlik (f:26)” ve “mesleki 
değerlerin gelişmemesi (f:26)”dir.  Daha az 
öne çıkmakla birlikte, “prestij kazanma 
isteği (f:10)”, “etik davranışlar 
sergileyenlerin değer 
görmemesi/ödüllendirilmemesi (f:7)”, 
“akademik çalışmalar için yeterli olanağın 
olmaması (f:7)”, “zaman yetersizliği (f:6)”, 
“örnek modellerin azlığı (akademisyenlerin 
rol model olmaması) (f:6)” ve “iş yükünün 
fazlalığı (f:1) da öğretim üyelerinin etik 
dışı davranma nedenleri arasındadır. 
Akademisyenlerin “Akademisyenlerin ders 
ücreti peşinde koşmaları nedeniyle bilimsel 

çalışmalara yeterli zamanı ayırmaması”; 
“Akademik unvan  almak için yayın 
(makale) yapmanın önkoşul olması. 
Akademisyenin diğer faaliyetleri, endüstri 
projeleri, öğrenci ilişkileri ve öğrenciye 
sağladığı katkılar, bulunduğu kuruma olan 
katkısı gibi diğer unsurların hemen hemen 
göz önüne alınmaması”; “Kişisel 
çıkarların kurum ve toplum çıkarlarının 
önünde tutulması”; “Etik eğitim 
verilmemesi, etik ilkelerin içselleşmemesi, 
yöneticilerin etik konusunda bilgi 
eksikliği”; “Kişisel ve psikolojik 
zayıflıklar”; “İntihal sorununun yeterince 
gündeme getirilmemesi ve gerekli 
yaptırımların uygulanmaması”; 
“Bilimsel/akademik yetersizlik, 
özgüvensizlik”; “Öğretim üyesinin her şeyi 
en iyi bildiğini sanması, eleştiriye açık 
olmaması”; “Bir çıkar grubuna (siyaset, 
tarikat vb) mensup olmaları sebebiyle; 
seçme, atama ve yükseltmelerde objektif 
davranamamaları”; “Unvan hırsı”, 
akademik saygınlık isteği”; “Bilimsel 
etkinliklere katılım için yeterli destek 

Öğretim Üyelerinin Etik Dışı Davranma Nedenleri   
Temalar f % 

Ekonomik kaygıların bilimsel düşünmenin önüne geçmesi 59 15 
Akademik yükselme kaygısı 54 14 

Kişisel çıkarlar 37 9 
Etik eğitimi almamış olma 34 9 

Olumsuz kişilik özellikleri ve psikolojik sorunlar 32 8 
Etik ihlallere karşı cezai yaptırımların yetersiz olması 29 7 

Akademik yetersizlik-güvensizlik 26 7 
Mesleki değerlerin gelişmemesi 26 7 

Öğretim üyelerinin atanmasında-seçiminde nesnel ölçütlerin kullanılmaması 25 6 
Mesleki hırs 18 5 

Ahlak eğitiminin yetersizliği 16 4 
Prestij kazanma isteği 10 3 

Etik davranışlar sergileyenlerin değer görmemesi/ödüllendirilmemesi 7 2 
Akademik çalışmalar için yeterli olanağın olmaması 7 2 

Zaman yetersizliği 6 2 
Örnek modellerin azlığı (Akademisyenlerin rol model olmaması) 6 2 

İş yükünün fazlalığı 1 0,3 
TOPLAM 393 100 



sağlanmaması tam gün çalışmanın 
özendirilmemesi” ifadeleri ilgili bulguyu 
desteklemektedir.  
 
Öğretim üyelerinin etik dışı davranma 
nedenleri arasında öne çıkan “etik eğitimi 
almamış olma”, Büyüköztürk ve Kutlu 
(2006)’ya göre de Türkiye’de sosyal bilim 
araştırmacılarının yaşadığı en önemli 
sorunlardan biridir. Araştırmacılara göre 
bireylerin eğitim sürecinde olabildiğince 
erken bir dönemde araştırma eğitimi 
alması, araştırma kültürünün toplumsal bir 
değer haline dönüşmesine önemli katkı 
sağlayabilir. Türkiye’de araştırma 
eğitiminin kurumsallaşmamış olması ve 
üniversitelerde öğrencilerin gerçek 
araştırma süreçlerinde etkin olarak yer 

almaması temel bir eğitim sorununa işaret 
etmektedir. Uzbay (2006) da Türkiye’de 
etik kusurlara neden olan davranış 
kalıplarının temelinde “etik dışı davranış 
ortaya çıksa bile bir şey olmaz” ve “etik 
kurullar etik olmayan davranışları 
görmezden gelirse bu davranışlar idare 
edilebilir” gibi düşüncelerin olduğunu 
belirtmektedir.  
 
3.3. Üniversitelerde Etik Bir Kültür 
Yaratabilmek İçin Geliştirilen Önerilere 
İlişkin Bulgular  
 
Akademisyenlerin üniversitelerde etik bir 
kültür yaratılabilmesine ilişkin önerileri 
Çizelge 3’te sunulmuştur.  

 
Çizelge 3. Üniversitelerde Etik Bir Kültür Yaratılabilmesine İlişkin Öneriler 

 
Çizelge 3’te görüldüğü gibi, öğretim 
üyelerinin üniversitelerde etik bir kültür 
yaratılabilmesine ilişkin önerileri arasında 
en çok öne çıkan temalar “öğretim 
üyelerine etik eğitiminin verilmesi (f:74)”, 
“öğretim üyelerinin atama-seçiminde 
nesnel ölçütlerin kullanılması (f:39)”, “etik 
ihlallere karşı cezai yaptırımların yeniden 
düzenlenmesi ve uygulanması (f:39)”, 
“ilköğretim basamağından yüksek 
öğretime kadar öğrencilere etik eğitiminin 
verilmesi/Eğitim programlarında etikle 
ilgili derslerin olması (f:30)”, “öğretim 
üyelerinin ekonomik koşullarının 

iyileştirilmesidir (f:26). Bunların dışında az 
sayıda öğretim üyesi ise üniversitelerde 
etik bir kültür yaratabilmek için “profesör 
ve doçent kadrosundaki öğretim üyelerinin 
yeterlikleri açısından sürekli 
değerlendirilmesi (f:2)”, “üniversitelerin 
siyasi baskılardan uzak durması (f: 2), 
“etik ihlallerin üniversite içinde 
duyurulması (f:1)”, “akademik personelin 
eğitici ve araştırmacı olarak iki gruba 
ayrılması (f:1)” gerektiğine dikkat 
çekmiştir. Akademisyenlerin “Akademik 
yaşama başlarken akademik etik kurslar 
verilmeli, araştırma etiği, bilimsel yayın 

Üniversitelerde Etik Bir Kültür Yaratılabilmesine İlişkin Öneriler   
Temalar f % 
Öğretim üyelerine etik eğitiminin verilmesi  74 22 
Öğretim üyelerinin atama-seçiminde nesnel ölçütlerin kullanılması 39 12 
Etik ihlallere karşı cezai yaptırımların yeniden düzenlenmesi ve uygulanması 39 12 
İlköğretimden basamağından yüksek öğretime kadar öğrencilere etik eğitiminin verilmesi/Eğitim programlarında etikle ilgili 
derslerin olması 

30 9 

Öğretim üyelerinin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi 26 8 
Etik ilkelere uygun davranışların ödüllendirilmesi 21 6 
Etik ilkelerin belirlenmesi  19 6 
Yöneticilerin etik ihlaller yapmaması  17 5 
Etik dışı davranışların tarafsız biçimde değerlendirilmesi 16 5 
Akademik yükselme kriterlerinin tehdit unsuru olmaktan kurtarılması  14 4 
Akademisyenlerin rol model olması 12 4 
Etik kurulların etkili çalışması ve etik ihlalleri denetleyecek başka mekanizmaların geliştirilmesi 9 3 
Bilimsel araştırma ve yayının özendirilmesi-desteklenmesi  9 3 
Ek ders ücretlerinin kaldırılması 4 1 
Profesör ve doçent kadrosundaki öğretim üyelerinin yeterlikleri açısından sürekli değerlendirilmesi 2 0,6 
Etik ihlallerin üniversite içinde duyurulması  1 0,3 
Akademik personelin eğitici ve araştırmacı olarak iki gruba ayrılması 1 0,3 
TOPLAM 335 100 



etiği, eğitim etiği konularında sürekli 
eğitim verilmelidir, her fakülte etik dersini 
eğitim programına koymalı.”; 
“Akademisyenlerin liyakat usulüne göre 
seçilmesi, akademik ve idari 
yükseltilmelerin daha objektif kriterlerle 
yapılması etik kültürün oluşmasını 
temelden etkileyecektir.”; “İlköğretimden 
başlayan bilimsel/akılcı düşünme eğitimi. 
Bilimsellik ve araştırma ilkeleri eğitiminin 
lisans, lisansüstü dönemde tekrar tekrar 
verilmeli.” ifadeleri ilgili bulguyu 
desteklemektedir.  
 
Güven (2006), yayın süreci ve yayın 
etiğine ilişkin çalışmasında, 
araştırmacıların ders yüklerinin 
azaltılmasının ve onları maddi açıdan 
güçlendirmenin yayın yapmalarına 
yardımcı olacağını; yayın etiği ile ilgili 
sorunlara çözüm olabileceğini 
belirtmektedir. Karluk (2011) ise bilim 
etiğinin yaygınlaşması için, üniversitelerde  
etik dışı uygulamaları duyurmamayı tercih 
etmekten, “bana dokunmayan yılan bin yıl 
yaşasın” ya da “benim hırsızım iyidir” 
anlayışından vazgeçilmesi gerektiğine 
vurgu yapmakta; etik ihlallerin 
yaygınlaşmasını önlemek için etik dışı 
uygulamalarda bulunanların ihbar 
edilmesini önermektedir.  

 
3.4. Akademik Etik İlkelerin 
Belirlenmesine İlişkin Bulgular 
Öğretim üyelerinin dörtte üçü (f:180, %65) 
akademik etik ilkelerin belirlenmesi 
gerektiğini düşünürken, dörtte biri ise 
(f:45, %16) belirlenmesine gerek 
olmadığını düşünmektedir. Türkiye’deki 
üniversitelerin çok azında (örn. Anadolu 
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Boğaziçi 
Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Doğu 
Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi, 
Uşak Üniversitesi) akademisyenlerin 
sorumlu oldukları akademik etik ilkelerin 
belirlenmesine yönelik çalışmaların 
yapıldığı dikkate alındığında, öğretim 
üyelerinin dörtte üçünün bu ilkelerin 
belirlenmesini ihtiyaç olarak görmesini 
açıklayabilir. 

 
Akademik etik ilkelerin belirlenmesi 
gerektiğini düşünen akademisyenlerin 
gerekçeleri akademik etik ilkelerin; nesnel 
ve standart ölçütlerle ortak bir düzenin 
sağlanmasına, etik ihlallerin önüne 
geçilmesine, etik dışı davranışlara ilişkin 
farkındalığı artırmasına, etik ihlallerin 
denetlenmesine, akademik işleyişe/yaşama, 
öğretim üyelerinin haklarının korunmasına, 
üniversitenin saygınlığının korunmasına 
katkı sağlamasıdır.  
 
Akademik etik ilkelerin belirlenmesine 
gerek olmadığını düşünen akademisyenler 
ise öğretim üyelerinin bu ilkeleri zaten 
bilmekle yükümlü olduğu; uyulması 
gereken ilkelerin zaten belli olduğu; 
ilkelerin yazılı hale getirilmesinin ilkelere 
uyumu sağlama konusunda katkı 
getirmeyeceği; bu ilkelere uymayanlar için 
yaptırımın uygulanmadığı ve akademik 
kültürün oluşturulamadığı bir ortamda 
kuralların belirlenmesinin anlam ifade 
etmeyeceği gibi görüşler sunmuşlardır.    
 
Mccabe, Butterfield ve Trevino (2003) de 
çalışmalarında, etik kodların belirlendiği 
kurumlarda görev yapan akademisyenler 
ile etik kodların belirlenmediği kurumlarda 
görev yapan akademisyenlerin tutum ve 
davranışlarının farklılaştığını 
belirlemişlerdir. Etik kodların belirlendiği 
kurumlardaki akademisyenler, 
kurumlarındaki akademik dürüstlük 
politikalarının daha adil ve etkili olduğuna 
inanmaktadırlar. Buna bağlı olarak 
araştırmada, etik kodların belirlendiği 
kurumlardaki akademisyenlerin öğrenci 
davranışlarının izlenmesi için 
sorumlulukların öğrencilerle 
paylaşılmasına daha gönüllü oldukları 
belirlenmiştir. Diğer yandan aynı 
akademisyenler, sahtekarlık yapanların 
yakalanmasında açıkça rol alabileceklerini 
daha az dile getirmişlerdir (Mccabe, 
Butterfield ve Trevino, 2003). 

 
4. SONUÇ VE ÖNERİLER  



Bu bölümde, araştırmanın bulgularına 
dayanılarak ulaşılan sonuç ve önerilere yer 
verilmiştir. 

 Akademisyenlerin görüşlerine göre, 
üniversite ortamında karşılaşılan etik 
dışı davranışlar, sırayla “mesleğe”, 
“meslektaşlara”, “öğrencilere”, 
“üniversiteye” ve “topluma” olmak 
üzere beş ana temada toplanmaktadır.  

 Akademisyenlerin görüşlerine göre, 
mesleğe karşı etik dışı davranışlar, 
temelde bilimsel araştırma ve 
yayınlarda ve eğitim-öğretim 
sürecindeki yükümlülüklerde 
gözlenmektedir. Ayrıca, kişisel 
çıkarlar nedeniyle görevi ihmal 
etme/kötüye kullanma, bir 
akademisyen olarak doğruluğunu ve 
tarafsızlığını tehlikeye düşürecek 
biçimde davranma, mesai saatlerine 
uymama- mesai saatlerini etkili 
kullanmama gibi davranışlar da 
mesleğe karşı etik dışı davranışlar 
arasında öne çıkan görüşler 
arasındadır.  

 Meslektaşlara karşı etik dışı 
davranışlara ilişkin en çok vurgulanan 
görüşler, saygısız davranışlarda 
bulunma, saygınlığa ya da kariyere 
zarar verecek davranışlarda bulunma, 
akademik özgürlük tanımama ve 
taciz, tehdit ya da hakaret içeren 
davranışlarda bulunmadır. Ayrıca 
ayrımcı davranışlarda bulunma ve 
eleştirilere açık olmama da 
meslektaşlara karşı etik dışı 
davranışlara ilişkin görüşler 
arasındadır. Öğrencilere karşı etik dışı 
davranışlara ilişkin,  en çok 
vurgulanan görüş öğrenciyi 
önemsememe iken yasal olarak 
açıklanması gerekenler dışında, 
öğrencilerin özel bilgilerini gizli 
tutmama, öğrencileri küçük düşürecek 
söz ve eylemlerde bulunma, danışma 
saatlerini öğrencilerin kendisine 
ulaşabileceği biçimde düzenlememe, 
not verme yetkisini öğrenciye karşı 

güç olarak kullanma da ifade edilen 
görüşler arasındadır.  

 Akademisyenlerin görüşlerine göre, 
üniversiteye karşı etik dışı 
davranışlar, üniversitenin olanaklarını 
kötüye kullanma, üniversitedeki görev 
ve yükümlülükleri ile çelişen 
üniversite dışı etkinliklere katılma, 
kişisel görüşlerini üniversite adına ve 
üniversiteyi bağlayıcı biçimde 
sunmadır. Topluma karşı etik dışı 
davranışlar ise Topluma yönelik 
açıklamalarında bilimsel bulgular ile 
kişisel görüşlerini birbirinden ayırt 
etmeme ve içinde yetiştiği topluma 
hizmet etmeyi bir toplumsal 
sorumluluk olarak kabul etmeme 

 Akademisyenlerin görüşlerine göre, 
öğretim üyeleri en çok ekonomik 
kaygıların bilimsel düşünmenin önüne 
geçmesi, akademik yükselme kaygısı, 
kişisel çıkarlar, akademisyenlerin etik 
eğitimi almamış olması, olumsuz 
kişilik özellikleri ve psikolojik 
sorunlar gibi nedenlere bağlı olarak 
etik dışı davranışlar göstermektedir. 
Daha az vurgulanmakla birlikte etik 
davranışlar sergileyenlerin değer 
görmemesi/ödüllendirilmemesi, 
akademik çalışmalar için yeterli 
olanağın olmaması, zaman 
yetersizliği, akademisyenlerin rol 
model olmaması ve iş yükünün 
fazlalığı da öğretim üyelerinin etik 
dışı davranma nedenleri arasındadır. 

 Akademisyenlerin, üniversitelerde 
etik bir kültür yaratılabilmesi için en 
çok vurguladıkları öneriler, öğretim 
üyelerine etik eğitiminin verilmesi, 
öğretim üyelerinin atama-seçiminde 
nesnel ölçütlerin kullanılması, etik 
ihlallere karşı cezai yaptırımların 
yeniden düzenlenmesi ve 
uygulanması, ilköğretimden 
basamağından yüksek öğretime kadar 
öğrencilere etik eğitiminin 
verilmesi/Eğitim programlarında 
etikle ilgili derslerin olmasıdır. 
Bununla birlikte ek ders ücretlerinin 



kaldırılması, profesör ve doçent 
kadrosundaki öğretim üyelerinin 
yeterlikleri açısından sürekli 
değerlendirilmesi, etik ihlallerin 
üniversite içinde duyurulması, 
akademik personelin eğitici ve 
araştırmacı olarak iki gruba ayrılması 
da üniversitelerde etik bir kültür 
yaratılabilmesi için bulunulan öneriler 
arasındadır.  

 Akademisyenlerin büyük çoğunluğu 
akademik etik ilkelerin belirlenmesi 
gerektiğini, az sayıda akademisyen ise 
belirlenmesine gerek olmadığını 
düşünmektedir. Akademik etik 
ilkelerin belirlenmesi gerektiğini 
düşünen akademisyenler bu ilkelerin, 
nesnel ve standart ölçütlerle ortak bir 
düzenin sağlanmasına, etik ihlallerin 
önüne geçilmesine, etik dışı 
durumlara ilişkin farkındalığın 
artırılmasına, etik ihlallerin 
denetlenmesine katkı sağlayacağını 
düşünmektedir. Akademik etik 
ilkelerin belirlenmesine gerek 
olmadığını düşünen öğretim üyeleri 
ise; öğretim üyelerinin bu ilkeleri 
bilmekle yükümlü olduğunu; 
uyulması gereken ilkelerin zaten belli 
olduğunu; ilkelerin yazılı hale 
getirilmesinin ilkelere uyumu sağlama 
konusunda katkı getirmeyeceğini; 
öğretim üyelerinin bu ilkeleri zaten 
bildiğini ancak bu ilkelere 
uymayanlar için yaptırımın 
olmamasını; akademik kültürün 
oluşturulamadığı bir ortamda 
kuralların belirlenmesinin anlam ifade 
etmeyeceğini gerekçe olarak 
göstermişlerdir.   

Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre 
üniversitede etik ilkelerin hakim olduğu bir 
kültür yaratılabilmesi için aşağıdaki 
öneriler getirilebilir: 

 Etik dışı davranışın önlenmesinde, 
etik dışı davranış tespit edildiğinde, 
daha etkin işleyen ve daha güçlü 
yaptırımlar öngörebilen denetim 
mekanizmalarına ihtiyaç olduğu 

açıktır. Etik dışı davranışın yetkili 
makamlara bildirilmesinin etik dışı 
davranışın önlenmesindeki 
öneminin ve erdemli bir davranış 
olduğunun akademisyenlere 
kavratılması ve bu davranışın 
mümkün olduğunca teşvik edilmesi 
gerekmektedir. Bu rol, 
üniversitelerin etik kurullar ya da 
üniversite yönetimlerince 
üstelenilebilir. Bildirim 
mekanizmalarının etkin düzeyde 
işletilemeyişinin nedenleri arasında,  
bildirimde bulunan kişinin 
korunmaması ve bildirim 
davranışının teşvik edilmemesi 
sayılabilir. Yasadışı uygulamaların 
ya da hizmet sunan kişilere karşı 
güvenin sarsılmasına neden olan 
yetkinin kötüye kullanılmasında 
etkin olan bildirim, genellikle 
istenmeyen bir durum olarak 
değerlendirilmektedir. Bildirimde 
bulunan kişinin, bildirim eylemi 
sonrasında meslektaşları tarafından 
dışlanmak ya da işini kaybetmek 
gibi risklerle karşı karşıya 
kalmasını engelleyecek önlemler 
alınmalıdır. Bu önlemler, 
bildirimde bulunan kişinin 
kimliğinin açıklanmaması ya da 
korunması gibi önlemler olabilir.  
Ayrıca, etik dışı davranışta bulunan 
kişileri bu davranışı ya da benzeri 
davranışı tekrarlamaktan 
caydıracak ağı cezalar 
getirilmelidir. Etik dışı 
davranışların önlenebilmesi için 
meslektaşlar ve yaptırım 
uygulamak konumunda olan 
yetkililer gereken cesareti 
gösterebilmelidir. Etik dışı 
davranışlar, örtbas edilmemeli, 
görmezden gelinmemeli ve 
nemelazımcı anlayıştan 
vazgeçilmelidir.  

 Üniversite ortamında karşılaşılan 
etik dışı durumların önlenmesinde, 
üniversitelerin lisans 
programlarında tüm disiplinlerde 



etik eğitimleri ve mesleki etik 
kodlar, eğitim programının bir 
parçası olmalıdır. Çünkü, etik 
davranış sadece akademinin değil, 
tüm mesleklerin bir gerekliliğidir. 
Akademik etik, aslında meslek 
etiğinin akademisyenlerin iş 
çevresinde uymaları gereken 
toplumsal ve bilimsel 
sorumlulukları kapsamaktadır. Etik 
davranışın eğitimlerle öğretilmesi 
ve içselleştirilmesi her zaman 
mümkün olmasa da eğitim, etik 
değer  ve ilkelerin önemine karşı 
farkındalık ve duyarlılık 
geliştirilmesinde yararlı olacaktır. 
Bunun yanında hizmete yeni 
başlayan akademisyenlere de, bir 
akademisyen olarak, mesleğe, 
meslektaşlara, öğrenciye, 
üniversiteye ve topluma karşı 
yükümlülüklerini ve rollerini, ilgili 
mevzuat ve düzenlemeleri de içeren 
etik eğitimlerinin verilmesi yerinde 
olacaktır.  

 Öğretim üyelerinin atama ve 
seçiminde liyakata ve nesnel 
ölçütlere dayalı olmayan 
uygulamalara olanak sağlayacak 
yetki ve takdir haklarının denetim 
altına alınması, akademik atama ve 
yükseltmelerde objektif kriterlerin 
belirlenmesi ve ölçüt olarak 
kullanılması, böylelikle 
üniversitelerdeki bu sistemlere 
güvenin sağlanması yerinde 
olacaktır.  

 Akademik yükselme kriterlerinin 
fazlasıyla zorlayıcı olması, başka 
bir deyişle akademik yükselmeler 
için bilimsel yanıltmalara neden 
olabilecek, baskı kuracak kriterler 
olması, nitelikten daha çok niceliğe 
önem verilmesi gibi durumların 
akademisyenlerde gelecek kaygısı 
yarattığı, bu nedenle de isteyerek 
ya da istemeden akademisyenleri 
etik dışı davranmaya ittiği 
bilinmektedir. Bu nedenlerden 
kaynaklanan etik dışı davranışların 

önlenmesinde yayınların sayısına 
değil niteliğe önem verilmesi ve 
ekonomik baskıların azaltılması 
gerekmektedir. Ayrıca 
akademisyenlerin ders yükünün 
azaltılması, araştırma ve yayın 
faaliyetlerine daha zaman 
ayırmalarını sağlayacağından, etik 
dışı davranışa başvurma olasılığını 
da azaltabilir.  
 

 Akademisyenlerin üniversite 
dışında iş yapmalarının böylelikle 
üniversite dışında yapılan 
faaliyetlerin üniversitedeki 
görevlerini ihmal etmesine neden  
olması, genellikle ekonomik 
şartların yetersizliğine 
bağlanmaktadır. Bu noktada 
araştırmaya katılan çok sayıda 
öğretim üyesinin de belirttiği gibi, 
akademisyenlerin mesleki 
saygınlığına yakışan ekonomik ve 
sosyal şartlarda bir yaşam 
sürdürebilmelerine olanak 
sağlayacak ekonomik düzenlemeler 
yapılması bu tür davranışları 
azaltabilir. 

 Nesnel ve standart ölçütlerle ortak 
bir düzenin sağlanması için, geniş 
katılımlı bir platformda, bilimsel 
yöntemlere başvurularak, öğretim 
üyelerinin haklarının korunmasına, 
akademik işleyişe, etik ihlallerin 
önüne geçilmesine ve 
denetlenmesine katkı sağlayacak 
akademik etik ilkeler yazılı olarak 
belirlenmelidir.  
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Araştırmada ailelerin öğrencilerden sırasıyla en fazla arkadaş seçimine dikkat edilmesi, derslere çalışılması, 
kimseye güvenilmemesi, çevreye dikkat edilmesi ve arkadaşlarla iyi geçinilmesi şeklinde beklentilerinin olduğu 
bulgularına erişilmiştir. Bunun yanında dikkati çeken bir diğer saptama ise ailelerin öğrencilerin sosyal 
etkinliklere katılımları ve kendilerini geliştirmelerine ilişkin beklentilerinin çok fazla vurgulanmadığıdır. 
Araştırmaya katılan öğrenciler ailelerin beklentilerinin; arkadaş seçiminde özen gösterme, derslere çalışma 
isteğinin artması, öğrencilerin kendilerine güvenmeleri, diğer taraftan kendilerini güvende hissetmeleri, 
sorumluluk bilinci ve önemsenmekten dolayı mutlu olmak gibi olumlu yansımaları olduğunu ifade etmektedirler. 
Bunun yanında bazı öğrencilerde ise bu beklentiler özellikle insanlara ve çevreye karşı güvensizlik, ön yargı ve 
şüpheci bir tutum geliştirdiğini, ayrıca derslerde başarısız olmanın yarattığı korku, stres, gerginlik, insanlarla 
iletişime geçmede tedirginlik ve karamsarlık gibi olumsuz durumlar oluşturduğunu saptanmıştır. Bu çalışma ile 
öğretmenlik mesleğini seçen öğretmen adaylarının yetiştiği toplumsal çevrenin tanımlanması ve ailelerin 
üniversiteye ilişkin tutum ve bakış açılarına ilişkin olarak alan yazınına katkı sağlandığı düşünülmektedir.  
 
Anahtar kelimeler: Üniversite, Aile, Aile Beklentileri, Eğitim, Toplum, Öğrenci 
 

 
EFFECTS OF PARENTAL EXPECTATIONS ABOUT THEİR 

OFFSPRİNG THAT START UNIVERSITY: AMASYA UNIVERSITY 
FACULTY OF EDUCATION SAMPLE 

 
Abstract: Current study aimed to present parental expectations from university students who were accepted into 
Amasya University Faculty of Education. The study was conducted on 207 students from different majors in 
their first years of the falls semester of 2012-2013 academic year. Data were collected from students with three 
open ended questions. Qualitative data obtained in the study were analyzed with descriptive and content 
analyses. Findings regarding parental expectations include paying attention to selecting friends studying, 
mistrusting others, being careful about the environment and getting along with friends respectively. Another 
finding is related to lack of emphasis on expectations regarding participation in social activities and self-
development. Participating students express that parental expectations are reflected positively in their lives and 
contribute to increased consideration while selecting friends, increased desire to study, self-confidence, feeling 
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of safety, sense of responsibility and feelings of happiness due to the attention they receive from parents. 
However, various negative outcomes were also experienced by some students such as lack of confidence towards 
people and to environment, bias and attitudes of suspicion, fear of failure at classes, stress, anxiety, restlessness 
in communicating with others and pessimism. It is believed that current study contributes to literature regarding 
the identification of social environments where teacher candidates are raised and attitudes and views of parents 
about university. 
 
Key Words: University, Family, Family Expectations, Education, Society, Student 
 
 
 
I.GİRİŞ 
 
Biyolojik, kültürel ve sosyal bir varlık olan 
insan doğumundan itibaren başka insanlara 
gereksinim duymakta ve yaşamının sonuna 
kadar da o insanlarla hayatını devam 
ettirmektedir. Bu bağlamda insanın 
toplumsal yaşamdan uzak olması 
düşünülemez. Toplum içinde yaşayan 
bireyin toplumsallaştırılması önemlidir ve 
bu görev topluma verilmiştir. Her toplum 
bireylerini toplumsallaştırmaya ihtiyaç 
duymaktadır. Toplumsallaşma, genel 
olarak toplumun sahip olduğu gelenek, 
görenek, örf ve adetleri, değerleri kısaca 
barındırdığı kültürün bireylere 
kazandırılması ve böylece bireyin içinde 
yaşadığı toplumla uyumlu hale gelmesini 
ifade etmektedir (Hoşgörür,2011).Bireyin 
toplumsallaşmasında çeşitli dinamikler 
etkili olmaktadır. Bunlardan en önemlisi 
hiç şüphesiz bireyin doğumundan itibaren 
ilk sosyalleştiği kurum olan ailedir.  
 
Aile; içinde bulunduğu toplumun değer 
yargılarını kültürünü, gelenek ve 
göreneklerini yansıtan, ayrıca kendi içinde 
özel bir düzeni olan, çevresiyle iletişimde 
bulunan anne, baba ve çocuklardan oluşan 

bir kurumdur (Yenilmez, 2012). Taylan 
(2009)’a göre ise aile evlilik ile başlayan, 
kan bağı, akrabalık ve sosyal bağlarla 
birbirine bağlanan, rol ve statüler 
aracılığıyla konumlanan sosyal bir grup 
olarak görülmektedir. Çocuğun 
gelişiminde, sosyal deneyimlerin 
kazanılmasında, doğru ve yanlışı 
öğrenmesinde, cinsel kimliğini 
kazanmasında, davranışlarını kontrol 
etmesinde, ailenin rolü çok büyüktür. 
Ailede anne ve babanın hem bir birlerine 
hem de çocuklarına karşı gerek sosyal 
gerekse yasalarla da belirlenen görev ve 
sorumlulukları vardır (Yenilmez, 2012). 
Aile gündelik hayatta kullandığımız ve 
toplu halde yaşamanın gereği olarak 
kazandığımız sosyal rollerin benimsendiği 
ilk ortamdır. Bu nedenle de çocuğun 
kişiliğinin oluşumunda aile, insanlarla olan 
ilişkilerinin düzenlenmesi, kendine ve  
 
 
dünyaya tavır alışı, kısacası topluma uyum 
sağlayabilmesi ve sağlıklı bir sosyalleşme 
gerçekleştirebilmesi açısından büyük önem 
taşımaktadır (Yeşildağ, 2010). 
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Aile; gelenekleri konusunda daha önce 
kendi ailesinden görerek öğrendikleri ile 
çocuğu üzerinde etkide bulunmakta ve 
çocuğunu  ailenin yetiştirme düzenine göre 
yetişmektedir. Bu açıdan her ailenin çocuk 
yetiştirmedeki eğitim ortamının birbirinden 
farklı olduğu söylenebilir (Hoşgörür, 
2011). Ancak aileler arasında farklılıklar 
olsa da değişmeyen tek şey her bireyin ilk 
olarak içinde bulunduğu ailede 
toplumsallaşması gerçeğidir. 
Toplumsallaşma sürecinde çocuk; 
özdeşleşme, örnek alma, pekiştirme ve 
öğrenme yoluyla kişiliğini geliştirmektedir. 
Diğer bir ifadeyle ebeveyn ile çocuk 
arasındaki bu etkileşim, ailenin 
gerçekleştirdiği eğitimi ifade etmektedir. 
Bu bağlamda, ailenin içinde bulunduğu 
toplumun kültürü, ailenin çocuk yetiştirme 
eğiliminde son derece belirleyici 
olmaktadır (Aslan ve Cansever, 2007).  
 
Aile, form olarak farklı toplumlarda benzer 
özellikleri taşısa da din, ekonomi, ekolojik 
sistem, ideoloji, demografik yapı, siyasal 
yapı, tarihi ve kültürel belirleyiciler gibi 
unsurlardan etkilenmektedir. Bu bağlamda 
Türk ailesinden bahsederken toplumsal 
yapının dinamiklerini de göz önünde 
bulundurmak gerekmektedir 
(BASAGM.,2010). Buna göre her toplum 
içinde bulunduğu yerel özelliklerden ve 
kültürden etkilenerek kendine özgü bir 
şekil almaktadır. Örneğin Kağıtçıbaşı 
(2002) batılı toplumlarda bağımsız 
bireylerin yetiştirilmesi amaçlanırken, 
Türk toplumunda bireylerin daha çok 
bağımlı bireyler olarak yetiştirildiğini öne 
sürmektedir. Sosyal dinamikler olarak da 

adlandırılan bu unsurlar aynı toplum 
içerisinde yaşayan ailelerde de yerel 
özelliklere bağlı olarak kısmen 
farklılaşabilmektedir. Buradan hareketle 
üniversite öğrencilerinin ailelerinin 
çocuklarını üniversiteye gönderirken 
onlardan beklentileri ve beklentilerinin 
öğrenciler üzerindeki etkilerinin ortaya 
konulması bu araştırmanın amacını 
oluşturmaktadır. Bu amaca ulaşabilmek 
için aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır; 
 
1-Ailelerin çocuklarını üniversiteye 
gönderirken öğrencilerden beklentileri 
nedir?  
2-Ailelerin beklentilerinin öğrenciler 
üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri 
nelerdir? 
 
1.1. Araştırmanın Önemi 
Bu araştırma ailelerin çocuklarından 
beklentilerinin belirlenmesine katkı 
sağlayacaktır. Öğrencilerin beklentilerden 
nasıl etkilendiği ve geleceğe ilişkin bir 
birey olarak kendilerini geliştirmeleri 
yönünde nasıl etkilendikleri konusunda 
daha derinlemesine veriler sağlayacağı 
düşünülmektedir. Diğer taraftan ailelerin 
çocuk yetiştirmedeki tutumları konusunda 
veri sağlaması beklenmektedir. Yine 
ailelerin üniversite eğitimine bakışları 
konusundaki algılarının belirlenmesinde 
katkı sunmakla birlikte öğretmenlik 
mesleğini seçen öğrencilerin beslendiği 
toplumsal değişkenlerin neler olduğu 
konusunda da katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.   
 
2. YÖNTEM 
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2.1. Araştırma Modeli 
Araştırma tarama modelinde olup 
araştırmanın deseni, nitel araştırma 
yöntemlerinden durum çalışması yöntemi 
ile hazırlanmıştır. Bu çalışmada duruma 
ilişkin etkenler bütüncül bir yaklaşımla ele 
alınmış ve ilgili durumdan nasıl 
etkilendiklerinin belirlenmesine 

çalışılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: 
77). 
 
2.2. Çalışma Grubu 
Araştırma 2012–2013 öğretim yılında 
Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 
birinci sınıf olup farklı branşlarda öğrenim 
gören 207 öğrenci ile yürütülmüştür. 
 

 
Tablo 1: Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Demografik Özelliklerine İlişkin Veriler 

 
 
Ekonomik 
durum 
algısı 

 f %  
 
Anne 
eğitim 
düzeyi 

 f % 
Çok düşük 4 2 Okumaz 

yazmaz 
31 15 

Düşük 18 9 İlkokul 121 58 
Orta 178 85 Ortaokul 34 16 
Yüksek 7 4 Lise 14 7 
Çok yüksek 0 0 Üniversite 7 4 

Toplam 207 100 Toplam 207 100 
 
 
Baba 
eğitim 
düzeyi 

    
 
 
 
 
Beklenti 
belirten 
kişiler 

 
Okumaz 
yazmaz 

8 4    

İlkokul 99 48 Anne 119 38 
Ortaokul 41 20 Baba 102 32 
Lise 38 18 Dayı 6 2 
Üniversite 21 10 Amca 10 3 

Toplam 207 100 Öğretmenler 4 1 
 
 
 
 
Ailenin 
yaşadığı 
coğrafi 
bölge 

   Teyze 8 2 
Ege 16 7 Erkek kardeş 3 1 
Akdeniz 27 13 Anneanne 6 2 
Marmara 35 17 Abi 18 6 
İç Anadolu 47 23 Abla 20 6 
G.D Anadolu 11 5 Hala 7 2 
Karadeniz 61 30 Kuzen 2 1 
D. Anadolu 8 4 Babaanne 6 2 
Yurt dışı 2 1 Dede 5 2 

Toplam 207 100 Toplam 316 100 
Cinsiyet Erkek 70 34  

Kız 137 66 
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Toplam 207 100 
 
Tablo 1 incelendiğinde öğrencilerin 
ekonomik durumlarına ilişkin algıları 
incelendiğinde öğrencilerin çoğunluğunun 
(%85) orta düzeyde algılarının olduğu 
görülmektedir. Öğrenciler anne eğitim 
durumu açısından en fazla ilkokul mezunu 
(%58)  olduğu görülmektedir. Diğer 
taraftan okumaz yazma olanların oranı 
%15 iken ortaokul mezunu olanlar  
%16‘dır. Dikkat çeken bir nokta ise 
üniversite mezunun oranının %4 olup bu 
oranın çok düşük olduğudur. Öğrencilerin 
baba eğitim düzeyi değişkeni açısından 
incelendiğinde anne eğitim düzeyine 
benzer bir yapı göstermekle birlikte daha 
üst düzeyde bir eğitim dağılımı 
görülmektedir. Buna göre ilkokul mezunu 
olan babaların oranı %48 iken, bu grubu 
ortaokul mezunu (%20) ve lise mezunu 
(%18)  oranlarıyla izlemektedir. Babaların 
üniversite eğitimi açısından oranı %10’dur. 
Öğrencilerin üniversiteye başlamasıyla 
birlikte onlara kimlerin beklentilerini ifade 
ettiği yönünde iletişime geçenlerle ilgili 
olarak görüşleri incelendiğinde ise; anne 
(%38), baba (%32), abi (%6)  ve abla (%6)  
olmak üzere aile bireyleri en önde yer 
aldıkları görülmektedir. Bunun yanı sıra 
aile bireyleri dışında çok az frekans 
almakla beraber komşu ve öğretmenlerin 
de bu konuda öğrencilerle etkileşime 
geçtikleri görülmektedir. Öğrencilerin 
yaşadıkları coğrafi bölge açısından 
incelendiğinde dağılımın Karadeniz (%30), 
İç Anadolu (%23), Marmara (17), Ege 
(%7), Akdeniz (%13), Doğu Anadolu (%4) 
ve Güneydoğu Anadolu (%5)  şeklinde 

dağılım göstermekle birlikte yurt dışında 
yaşayıp üniversitede öğrenim gören 
öğrencilerin oranı (%2)’dir.  Araştırmaya 
katılan öğrenciler cinsiyet değişkeni 
açısından incelendiğinde %34’ünün erkek 
ve %66’sının kız olduğu görülmektedir. 
 
2.3. Veri Toplama Yöntemi ve Aracı 
Araştırma verileri; hazırlanan soru formu 
ile elde edilmiştir. Veri toplama aracında 
üç açık uçlu soru bulunmaktadır. 
Öğrencilerden üniversiteyi kazanmayla 
birlikte ailelerin kendilerinden 
beklentilerinin neler olduğunu ve bu 
beklentilerinin olumlu ya da olumsuz 
yönde onları nasıl etkilediği konusunda 
görüşlerini yazmaları istenmiştir. Veri 
toplama aracı öğrencilere dağıtılmış ve 
gönüllü olarak araştırmaya katılmak 
isteyen öğrencilerden yazılı görüşlerini 
ertesi gün teslim etmeleri istenmiştir. 
Böylece araştırma konusunda gönüllülük 
esasına dayalı olarak ve çalışma grubuna 
özgü derinlemesine bilgiler elde edilmiştir. 
 
2.5. Geçerlik ve Güvenirlik 
Araştırmacılar araştırdıkları olguyu olduğu 
biçimiyle ortaya koymayı amaçlamışlardır. 
Elde edilen veriler ayrıntılı biçimde yazılı 
olarak rapor edilmiştir. Öğrencilerin 
görüşleri araştırmanın alt problemi 
sırasınca öncelikle cümle düzeyinde analiz 
edilmiş olup yüzde ve frekans değerleri 
saptanmıştır. Sonrasında öğrenci görüşleri 
ile doğrudan alıntılarla sunulmuştur.  
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Araştırma verileri üç araştırmacı tarafından 
birlikte analiz edilmiş olup dördüncü bir 
araştırmacı tarafından elde edilen verilerin 
frekans değerlerinin uygunluğu 
karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmada %98 
düzeyinde bir uyumun olduğu saptanmış 
olup öğrencilerin görüşlerini betimlemede 
veri kaybının olmadığı ifade edilebilir. 
Özellikle veri toplama ve analizinde 
izlenen sürecin araştırmacılar tarafında 
olabildiğince ayrıntılı olarak 
açıklanılmasına özen gösterilmiştir. 

Araştırmada veriler gönüllülük ilkesi 
temele alınarak sağlanmış olup elde edilen 
veriler doğrudan alıntılarla desteklenerek 
nesnel olarak ifade edilmiştir. 
 
2.5. Verilerin Analizi 
Verilerin analizinde analiz birimi olarak 
cümle düzeyinde yapılar temel alınmıştır. 
Oluşan her bir cümle maddesi frekans ve 
yüzde değerleri kullanılarak sunulmuştur.  
Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının 
her birine ayrı kod 

verilmiştir. Öğretmen adaylarının 
görüşlerinden yapılan alıntılar, tırnak 
içinde verilmiş ve görüşmenin hangi 
öğrenciye ait olduğu belirtilmiştir. Aşağıda 
örnek açıklamada verildiği şekliyle veriler 
kodlanmış ve sunulmuştur.  
Örnek: Ö59 (59 nolu öğrenci ) 
“Derslerime çok çalışıp bir öğretmen 
olmamı ve çocukluk hayalimin büyük bir 

kısmını gerçekleştirdiğimi ve devamını 
getirmem gerektiğini belirttiler” 
 
3. BULGULAR 
Bu bölümde öğrencilerin ailelerinin 
kendilerinden beklentileri ve bu 
beklentilerin öğrencilerde oluşturduğu 
olumlu ve olumsuz etkilere yönelik 
bulgular doğrudan alıntılarla desteklenerek 
sunulmuştur.  

3.1.Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 
Ailelerin öğrencilerden beklentilerine 
ilişkin bulgular Tablo 2’de verilmiştir. 

 
 
 

 
Tablo 2: Öğrencilerin Ailelerin Kendilerinden Beklentilerine İlişkin Bulgular 

No Beklentiler f % 
1 İyi arkadaş seçimi yapılması  167 22,4 
2 Derslerine çalışılması ve önemsemesi  135 18,1 
3 Kimseye güvenme ve sırrının söylenmemesi  66 8,9 
4 Siyasi olaylardan ve söylemlerden uzak durması 36 4,9 
5 Çevreye dikkat edilmesi yönündeki ifadeler 32 4,3 
6 Çocuğa duyulan güveni ifade eden görüşler 31 4,2 
7 Sosyal etkinliklere katılması 30 ,4 
8 Arkadaşlarla etkileşimde nelere dikkat edilmesi gerektiği ve iyi 

geçinmenin vurgulanması 
30 ,4 

9 Derslere devam edilmesi ve devamsızlık yapılmaması  29 3,9 
10 Geç saatlerde dışarıda bulunmama ve dışarı çıkmaması 26 3,5 
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11 Maddi konularda dikkatli olması ve parasını idareli kullanması  24 3,3 
12 Beslenme, uyku, sağlığını koruması 23 3,1 
13 Ailenin çocuğa maddi ve manevi desteğini belirtmesi 21 2,8 
14 Sorumluluklarının bilincinde olunması ve ayaklarının üzerinde 

kalmayı öğrenilmesi 
20 2,7 

15 Kendisini geliştirmesi 17 2,3 
16 Karşı cinsle ilişkilere yönelik  beklentiler 12 1,6 
17 Öğretim üyelerine  saygı gösterilmesi  11 1,5 
18 Kötü alışkanlıklar edinmemesi 10 1,3 
19 Dini görevlerini yerine getirmesi 8 1,1 
20 Kavga ortamından uzak durulması 6 0,8 
21 Zamanı etkili kullanılması ve boşa geçirilmemesi 5 0,7 
22 Çevre edinme ve çevrenin geliştirilmesi 3 0,4 
23 Sosyal olmaması  2 0,3 
 Toplam 744 100 

 
Tablo 2’de öğrencilerin ailelerinin 
üniversiteyi kazandıktan sonra 
kendilerinden beklentileri incelendiğinde 
ailelerin en çok üzerinde durdukları 
konunun arkadaş seçimi (%22,4) olduğu 
görülmektedir. Bu konuda görüş belirten 
öğrencilerden; Ö79 kendisine  “Arkadaş 
seçiminde çok dikkatli ol. Arkadaşlık 
ettiğin kişiler senin kişilik ve karakterini 
değiştirebilirler. Kendine kendin gibi adam 
seç. İyi niyetli hoş sohbetli, temiz yürekli, 
kötü alışkanlığı olmayan ve dinine bağlı 
kişiler seç.” şeklinde beklentide 
bulunulduğunu belirtmektedir. Aynı 
konuda Ö70 “Kızım sen hiç tanımadığın 
bir şehirde hiç tanımadığın insanların 
içinde yaşayıp okuyacaksın. O yüzden 
arkadaş çevreni seçerken çok dikkatli 
olman lazım.” ve Ö80 ise “Arkadaş 
seçimini yaparken senin taşıyabileceğin 
onunda seni taşıyabileceği bir arkadaşın 
olmasına dikkat et.” biçiminde 

kendilerinden nasıl bir beklenti içinde 
olduklarını ifade etmişlerdir.   
 
Diğer taraftan öğrenci ailelerinin  ikinci 
sırada önemsedikleri konunun derslere 
önem verilmesi (%18,1) olduğu 
görülmektedir. Yine aynı konuyla ilişkili 
olarak ailelerin öğrencilerden derslerine 
devam edilmesi ve devamsızlık 
yapılmamasına yönelik (%3,9)  beklentileri 
olduğu belirtilmektedir. Derslere önem 
verilmesi konusunda ise; Ö64 
düşüncesini“Abim bana, ben okumayı çok 
istedim ama babam beni okutmadı. Hala 
içimde okuma isteği var o hiç sönmedi, 
çocukluğumdan beri dedi. Sana verilen bu 
fırsatı iyi değerlendir. Biz sana destek 
veriyoruz seni okutuyoruz sen de derslerine 
önem ver ve meslek sahibi ol.” şeklinde 
belirtmektedir. Yine Ö99 ise “Derslerime 
önem vermem konusunda, kendisinin 
okuyamadığı ve onun gibi olmamı 
istemediği”şeklinde görüş belirtmiştir. 
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Diğer bir öğrenci Ö70’de bu konuda 
“Sonuçta oraya okumaya gidiyorsun. Tabii 
ki sosyal ortamın olacak. Arkadaşlarınla 
eğleneceksin ama önemli olan bunları 
yaparken derslerini aksatmamalısın.” 
şeklinde görüş belirttiği görülmektedir. 
Ö70) 
 
Ailelerin öğrencilere kimseye 
güvenmemeleri ve sırrını paylaşmaması 
bağlamında beklentilerinin (%8,9) 
düzeyinde olduğu saptanmıştır. Bu konuda 
Ö149 kendisine “Çevren olsun ama ilk 
aylarda mesafemi korumam gerektiğini 
söylediler” biçiminde ve Ö101 “Kimseye 
güvenme. İlkin çevredekiler iyi görünürler 
sonradan canın acır.” olmak üzere 
ailelerinin beklentisini 
örneklendirmişlerdir.  
 
Ailelerin diğer bir beklentileri ise (%4,9) 
düzeyinde olup öğrencilerin siyasi 
olaylardan ve söylemlerden uzak durmaları 
yönündeki beklentisidir. Siyasi konulara 
ilişkin olarak Ö95 “Üniversite hayatımda 
siyasi görüşlere fazla yoğunlaşmamak ve 
abartılı bir şekilde siyasi görüşlerimi dile 
getirmemem” konusunda beklentileri 
bulunulduğunu ifade etmektedir. Benzer 
biçimde Ö114’de kendisine “üniversitede 
partiler olur aman bulaşma, yürüyüşlere 
katılma hayatın kayar” şeklinde ailenin 
görüş belirttiğini ifade etmektedir. 
 
Öğrencilerin ailelerinin kendilerine yönelik 
bir diğer beklentisi de çevrelerine dikkat 
etmeleri (%4,3) konusunda olmuştur. 
Öğrenciler bu maddede özellikle çevreden 
gelebilecek tehlikelere karşı öğrenciler 

haberdar edilerek uyarılmaktadırlar. Bu 
konuda görüş belirten öğrencilerden Ö152 
“Korktuğun bir durum ya da rahatsız 
olduğun bir durum olursa bağır. 
Çantandan biber gazını hiç çıkarma.” ve 
Ö154 “Taksiye sakın binme. Yurttaki 
odanın arkasına ayrıyetten kilit yaptır” 
şeklinde uyarıldıklarını belirtmektedirler.  
 
Tablo 2 incelendiğinde öğrencilere olumlu 
olarak yapılan telkinlerden birisi (%4,2) 
çocuğa duyulan güveni ifade eden ve 
diğerinin ise öğrencilerin (%4) sosyal 
etkinliklere katılımını destekler nitelikte 
görüşler olduğu görülmektedir. Ailelerin 
öğrencilere güvendiklerini belirtikleri 
konusunda Ö109 “Bizi düşünme. Biz sen 
kazandın diye çok mutluyuz. Ailemizde 
başka üniversite kazanan yok. Biz seninle 
gurur duyuyoruz.” ve Ö126’da “Beni bu 
zamana kadar utandırmadın, bundan sonra 
da utandırma. Bu sözü gerçekten hoşuma 
gitti. Şimdiye kadar güvenini boşa 
çıkarmadığımı anlamak ayrı bir özgüven 
yarattı.” şeklinde örneklendirmişlerdir. 
Diğer taraftan ailelerin öğrencilere 
sosyalleşmelerini destekleyecek 
faaliyetlere katılım konusunda daha düşük 
oranda beklentilerin olduğu görülmektedir. 
Bu konuda Ö61 “Sosyal faaliyetlere 
katılmamı söylediler. Sosyal biri olmam 
açısından.”, Ö113 “Babam futbol 
oynamamı ve gerekli sosyal etkinliklere 
katılmamı söyledi.” şeklinde iken Ö124’de 
“Ablamlar üniversitede aktif ol kulüplere 
katıl ve sosyalleşmemi tavsiye etti.” 
şeklinde görüş belirtmektedirler.  
 



                                                                                                                                 
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 43 Mayıs  – Haziran 2014 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 

Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN 
JEL KOD: I0-I20 *** ID:345 K:171 

http://www.akademikbakis.org 
 
Ailelerin öğrencilere ilişkin bir diğer 
beklentilerinin arkadaşlarıyla 
etkileşimlerinde nelere dikkat edilmesi 
gerektiğinin vurgulandığı (%4) yönündeki 
beklentiler olmuştur. Araştırmaya katılan 
öğrenciler bu kapsamda arkadaşlarla 
etkileşimde sakin, tartışmadan uzak kalma, 
hoşgörülü olma, insanlarla iyi geçinme, 
paylaşımda bulunma gibi konulara dikkat 
edilmesine özen gösterilmesine 
değinmişlerdir. Bu konuda Ö65 “Kimseyi 
dış görünüşüyle algılamamam gerektiğini 
söylediler. Kimseye etnik kimliği ie bakma, 
hiç sormadan herkesi kardeşin gibi gör 
taraf tutmamamı söylediler.” olarak görüş 
belirtmiştir. Bu konuda Ö154 “Okuldaki 
insanlarla görüş farklılıklarımız 
olabileceğini ve bundan dolayı tartışma 
çıkabileceğini, bu tartışmaları kısa 
kesmemi, hatta mümkünse hiç 
tartışmamamı söyledi” şeklinde kendisine 
tembihte bulunulduğunu ifade etmektedir. 
Diğer bir örnekte ise Ö122’de 
“Arkadaşlarınla geçinmeye çalış. Sen sen 
ol küçük şeylerin hesabını hiçbir zaman 
yapma. Arkadaşlarına karşı saygılı ve 
düşünceli ol. Rahatsız edecek bir şeyler 
yapma” şeklinde önerilerde bulunulduğunu 
ifade etmiştir.  
 
Öğrenci ailelerinin çocuklarından bir diğer 
beklentilerinin ise kendilerinden ayrı 
olmalarından dolayı artık 
sorumluluklarının bilincinde olunması ve 
kendi ayaklarının üzerinde durmayı 
öğrenmesi (%2,7) gerektiği yönündedir. 
Bu konuda Ö54 “Özgüven kazanıp kendimi 
daha güzel ifade edebilmeyi, kendi 
ayaklarımın üzerinde durup üstüme düşen 

sorumlulukları bilmem ve dikkat etmem 
gerektiğini söylediler.” şeklinde görüş 
belirtmekte iken Ö146 “Başarılı bir 
öğrenci olabileceğimi söyledi. Benden çok 
güzel beklentileri olduğunu dile getirdi. Bir 
şehirde kendim yapayalnız kalacağımı 
bunların hepsini anlattı. Doğru ve yanlışa 
kendi başıma karar vereceğimi, kendi 
başıma bir birey olduğumu anlattı. 
Karşılaştığım zorlukları kendimin 
aşabileceğimi anlattı.” şeklinde 
düşüncesini ifade etmiştir.  
Ailelerin öğrencilere yönelik dikkat çeken 
bir diğer beklentilerinin ise erkek-kız 
arkadaşlığı konusunda bir arkadaşlık 
kurmamalarına (%1,6) ilişkin 
beklentilerinin olmasıdır. Bu başlık altında 
dikkat çeken bir bulgu ise sadece bir 
öğrenci ailesinin öğrenciye kendisi için 
uygun bir eş seçmesi şeklinde görüş 
belirttiğidir. Bu konuda öğrencilerden 
Ö149 “Hiç erkek arkadaşın olmasın.” ve 
Ö173 “Erkek arkadaş falan işleri bana 
ters biliyorsun sakın öyle bir şey yapma 
adam akıllı okulunu oku bitir gel dedi. 
Kaşını gözünü boyama, makyaj falan 
yapma dedi.” olarak görüş belirtmişlerdir.  
 
Ailelerin öğrencilerden bir diğer beklentisi 
ise dini görevleri yerine getirmesi (%1,1) 
hususudur. Bu konuda görüş belirten 
Ö79’un ailesi “Oğlum hiçbir zaman Allah 
yolundan ayrılma.” ve Ö143’ün ailesinin 
de  “Kızım ilk önce Allaha sonra kendine 
emanetsin. Kim olduğunu nasıl yetiştiğini 
asla unutma. Namazını asla terk etme.” 
şeklinde telkinlerde bulunulduğunu ifade 
etmişlerdir.  
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Araştırmada ilgi çeken diğer bir madde ise 
çok yaygın olmamakla birlikte 
öğrencilerden sosyal olmamaları (%0,3)  

yönündeki beklentilerdir. Bu kapsamda 
ailelerden ikisinin öğrencilere sosyal 
olmaması yönünde beklentisinde 
bulundukları saptanmıştır. 

 
3.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular: 
Ailelerin öğrencilerden beklentilerinin 
öğrenciler üzerindeki etkileri olumlu ve 

olumsuz etkiler bazında değerlendirilerek 
Tablo 3 ve Tablo 4’de verilmiştir. 

 
Tablo 3: Ailelerin Beklentilerinin Öğrencilere Olumlu Etkileri 

No Olumlu Etkiler f % 
1 Arkadaş seçiminde dikkatli olmamı sağladı 30 34 
2 Derslere çalışma isteğimde artış oluşturdu. 16 18 
3 Kendime güvenimi arttırdı. 9 10 
4 İstekleri doğrultusunda davranışlar sergilemem gerektiğini 

düşündüm. 
7 8 

5 Paramı idareli kullanıyorum. 5 6 
6 Ayaklarımın üzerinde durmam gerektiği bilinci oluştu. 4 5 
7 Ailemin beni düşünmesi beni mutlu etti. 4 5 
8 Kendimi güvende hissettim. 4 5 
9 Okula uyumumu kolaylaştırdı. 2 2 
10 Sorumluluk bilincim arttı. 2 2 
11 Çevreme daha fazla dikkat etmemi sağladı. 2 2 
12 Yaşama hazırladıklarına ilişkin inanç 1 1 
13 İnsanları yargılamadan kabul etmemi sağladı. 1 1 
14 Önemsenmek hoşuma gitti. 1 1 

Toplam 88 100 
 
Araştırmaya katılan öğrencilerin görüşleri 
analiz edildiğinde ailelerinin ve 
çevresindeki yakınlarının üniversite 
eğitimine başladıklarında kendilerinden 
beklentilerinin kendilerine ne gibi etkileri 
olduğu konusundaki görüşleri 
incelendiğinde öğrencilerin en çok 
kendilerini arkadaş seçimine dikkat etmede 
ve ders çalışma isteğinin artması 
konularında etkisi olduğunu 
belirtmişlerdir. Arkadaş seçimi konusunda 

Ö181 düşüncesini“Davranış olarak 
seçtiğim arkadaşlarımı kendimce uzun 
sınavlarla denedim ve kendime uygun 
olanları seçtim.” şeklinde görüş belirtirken 
Ö158 ise “Bu davranışları yaptığımda yani 
ailemi dinlediğimde olumsuzluklarla daha 
az karşılaştım. Arkadaş çevremin daha az 
ve güvenli olmasına dikkat ettiğim için 
arkadaşlarımdan zararı dokunan olmadı.” 
olarak düşüncesini belirtmiştir. 
Öğrencilerin ders çalışma konusunda ise 
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Ö187 “Ders çalışma isteğim gelmediğinde 
babamın okumam için beni buraya 
gönderdiği ve bu basit bir şey olmadığı 
için kendimi onlara karşı sorumlu hissedip 
dersin başına oturuyorum” şeklinde 
belirtmektedir.  
 
Öğrenciler üçüncü sırada ailelerin 
kendilerine yönelik bu beklentilerine 
ilişkin olarak kendilerini güvende 
hissetmesi ve özgüvenlerinin artmasına 
katkı sağladığına etki yaptığını 
düşünmektedirler. Bu konuda görüş 
belirten Ö1 “Özgüven duygusu farklı bir 
yerde daha çok gelişiyor. Onların da 
benden emin olduğunu görmek daha çok 
azim kazandırdı.” şeklinde kendisine 
olumlu yansımasını örneklendirmiştir. 
Aynı konuda Ö168 “En azından kendime 
güvenim oldu. Korkmadan ne olduğumu, 
nereli olduğumu söyler oldum. Benimle 
dinimden yâda dilimden dolayı arkadaşlık 
kurmayan, uzaktan bakan insanlara 
üzülmedim.” şeklinde görüş belirtirken 
Ö209 “Onların öğütleri sayesinde kendime 
güvenim geldi, onları sayesinde 
çevremdekileri daha iyi analiz edip onları 
anlayabiliyorum. Herkesi kendim gibi 
sanma her insanın farklı karakter yapısı 
vardır. Senin için yanlış olan onlar için 
doğru olabilir demeleri insanları 
yargılamamayı öğretti bana.” şeklinde 
görüşünü belirtmiştir.  
 
Öğrencilerin ailelerin beklentilerinin 
kendilerine olumlu yansımasına yönelik 
daha düşük frekanslarda olmak üzere 
ailenin isteğine göre hareket etmek, 
ayaklarının üzerinde durma bilincinin 

oluşması, paranın yönetimi, mutluluk, 
okula uyum, sorumluluk duygusu ve 
önemsenme gibi duygusu gibi olumlu 
etkileri olduğunu ifade etmektedirler. 
Öğrencilerin bu konudaki görüşleri şu 
şekilde örneklendirilebilir.  
 
Ö117 “Ailemi anlayan bir kişiyim bu 
yüzden uyarıda bulunurken neyi demek 
istediklerini anlıyorum. Üzerinde bir 
sorumluluk var bunun bilinci ile daha da 
çalışmam daha da bilgili ve kültürlü birisi 
olma ihtiyacı duyuyorum.” 
 
Ö176 “Buraya alışmamı kolaylaştırdı 
çünkü onların tek ümidi benim okumam 
olduğu için ve bende bunu bildiğim için 
okula ve arkadaşlarıma uyum sağlamam 
kolaylaştı.” 
 
Ö171 “Bizi önemseyip düşündüklerini 
görmek çok güzel. Biliyoruz bunu ama yine 
de daha fazla mutlu oluyorum.” 
 
Ö94 “Mutlu oldum ilk başta çünkü ailemin 
beni önemsemesi, beni daima 
desteklemeleri her zaman arkamda 
olduklarını hissettirmeleri dünyanın en 
güzel şeyi. Beni hiçbir şeyden mahrum 
etmediler.” 
 
Ö137 “Anneme ve babama çok bağlı 
olduğum için onları çok seviyorum. Ve 
bana vermiş oldukları bu öğütler onların 
beni çok önemsediği ve beni çok 
sevdiklerini gösteriyor.” 
 
Ö105 “Bu öğütler bana bir şeyler yapmak 
zorunda olduğumun sinyalini verdi. 
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Kendimi onlara karşı sorumlu olduğumu 
hissetmeye başladım. Bu da beni 
derslerime devam etmeye, ders çalışmaya 
ve bir an önce okulu bitirip mesleğe 
başlama düşüncesine sürükledi.” 
 
Ö150 “Ailemin söylediği her şeyi o anki 
heyecanımla ne demek istediklerini pek 

fazla anlayamamıştım. Ama buraya 
geldiğimde her şeyin söyledikleri gibi 
olduğunu anladım ve anlattıkları her şeye 
uyduğumu ve bundan sonrada uyacağıma 
inanıyorum.” 
 

 
Tablo 4: Ailelerin Beklentilerinin Öğrencilere Olumsuz Etkileri 

No Olumlu Etkiler f % 
1 İnsanlara karşı önyargılı, güvensiz ve şüpheci oldum. 12 27 
2 Sürekli olması sıktı. 6 13 
3 Derslerde başarısızlık korkusu ve baskısı oluştu. 4 8 
4 Ailemin güvenini boşa çıkartma korkusu ve kuruntusu gelişti. 3 6 
5 Özgüvenimi düşürdü 3 6 
6 Dışarı çıkma konusunda çekingenlik ve tedirginlik oluştu. 3 6 
7 Derslerden soğumama neden oldu. 2 4 
8 Sosyal faaliyetlere katılmama tutumu gelişti. 2 4 
9 Beklentileri karşılayamama korkusu oluştu 2 4 
10 Stres yarattı 2 4 
11 İletişim kurmada sınırlılık ve çekingenlik yarattı. 2 4 
12 Aileye bağlılık ve özerk hareket edememe oluşturdu. 1 2 
13 Kendi yaşamım hakkında kararların engellendiği düşüncesi 

oluştu 
1 2 

14 Kendimi suçluymuşum gibi hissettirdi. 1 2 
15 Duygusal açıdan karamsarlık gelişti. 1 2 

Toplam 45 100 
 
Araştırmaya katılan öğrenciler ailelerin 
beklentilerinin kendilerine ilişkin ne gibi 
olumsuz etkileri olduğu konusunda en 
fazla insanlara karşı şüpheci, önyargılı ve 
güvensiz olmalarına neden olduğunu ifade 
etmişlerdir. Bu konuda görüş belirten 
Ö153 düşüncesini“Olumsuz etkileri 
insanlara karşı ön yargılı oldum. 
Güvenememem gerektiğini yani bir ön 
yargı oluştu kafamda. Tek başıma 

kaldığımda kendimi dirençsiz korunmaya 
muhtaç gibi hissettim.” şeklinde belirtirken 
Ö166 “Güvensizlik yarattı çevreye karşı. 
En basitinden karşı cinse hissedilen 
duygularda sana güveniyorum çevreye 
güvenmiyorum yanlış bir düşünce bence-
yanlış bir uyarı-çünkü çevreye bakış 
açısını aşırı etkiliyor.” şeklinde 
belirtmiştir.  
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Diğer taraftan öğrenciler ailelerinin 
kendilerine yönelik olan bu beklentilerinin 
derslerde başarısız olma korkusu, stres, 
özgüven düşüşü, çekingenlik, beklentileri 
karşılayamama korkusu, aileye bağlı olup 
özerk hareket edememe, suçluluk duygusu 
ve karamsarlık hissetme gibi olumsuz 
etkiler yarattığını ifade etmişlerdir. 
Öğrencilerin bu konudaki görüşleri şu 
şekilde örneklendirilebilir. 
Ö12 “Dersler konusunda onlar baskı 
yapmasa da hani konuşma arasında araya 
sıkıştırılan derslerine de çalış, alttan ders 
bırakma gibi kelimeler bende psikolojik bir 
baskı oluşturuyor. Derslerimde başarılı 
olup olamayacağım düşüncesi sürekli beni 
rahatsız ediyor.” 
 
Ö60 “Sürekli derslerine çalış denmesi 
derslere daha uzak bakmama derslerden 
soğumama sebep oldu.” 
 
Ö187 “Eğlenirken kendimi suçluymuş gibi 
hissediyorum. Sanki eğlenmeye yada 
eğlenmek için para harcamaya hakkım 
yokmuş gibi düşünüyorum. 
 
Ö134 “Çok fazla sorumluluk 
yüklendiğimde omuzlarıma, acabalar da 
çoğalıyor bir an kafamda. Acaba dedikleri 
gibi yapabilir miyim, başarabilir miyim? 
olabilir mi? gibi sorular kurcalamaya 
başlıyor zihnimi. Bu da ben de stres moral 
bozukluğuna neden oluyor.” 
 
Ö68 “İlk başta beni kırdı. Şunu yapma 
bunu yapma ben bunları zamanla kendim 
yaşayarak öğrenmek istiyorum. Bir 
sorunum olduğunda kendim 

halledemiyorum. Aileme danışıyorum ya 
da arkadaşlarıma ve bir şey yapacağım 
vakit korkarak başıma bir şey gelir mi? 
diye düşünüyorum. Eğer bir şey gelirse 
nasıl hesap veririm sorusu hep aklımda 
olumsuz yönleri de bunlar.” 
 
IV. SONUÇ, TARTIŞMA VE 
ÖNERİLER 
Anne ve babanın esas sorumluluğu; çocuğa 
mutlu ye huzurlu bir aile ortamı 
yaratmaktır. Bu aile ortamı beraberinde 
ona iyiyi, doğruyu, güzeli, sabır ve 
hoşgörüyle hayata bakmayı barındırır. 
Ayrıca aile içinde yalnızca anne ve 
babanın görev ve sorumlukları yoktur. 
Çocuklar da yaş, cinsiyet, kişilik ve 
yetenekleri doğrultusunda görev almalıdır. 
Anne, baba ve çocuk ilişkileri, büyük 
ölçüde anne ve babanın çocuk yetiştirme 
tarzları ve çocuğa karşı tutumları ile 
şekillenir. Anne ve baba tutumları, 
çocuğun ailedeki ve toplumdaki yerin 
oluşmasında doğrudan etkilidir. Anne ve 
baba tutumlarının ayrıca çocukta temel 
karakteristik özelliklerin oluşmasında en 
etkili faktör olduğu söylenebilir. Çocuk 
için kişiliğinin oluşumunda önemli rol 
oynayan ilk özdeşim modelleri anne ve 
babalardır (Yenilmez, 2012).  
Ailenin çocuk yetiştirmede sahip olduğu 
model, aile üyelerinin kendi aralarında 
kurdukları iletişimde etkili olmaktadır. 
Ana-babanın çocuklarla etkileşimi çocuğun 
ailedeki yerini belirlemektedir. Ana-
babanın çocukla kurdukları iletişimde 
kullandıkları tutum ve tavırlar çocuğun 
sosyal yaşama ilişkin elde edeceği 
kazanımlar üzerinde ilk örnekler 
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olmaktadır (Demiray, 2007). Aile 
içerisinde yetişirken çocukların tutum ve 
davranışları, hem anne ve babasını rol 
model almasıyla hem de ailesinin onlardan 
beklentileriyle şekillenmektedir. 
 
Yapılan araştırmada ailelerin üniversite 
öğrenimine başlayan öğrencilerden 
beklentileri; iyi arkadaş seçimi yapılması, 
derslere çalışması ve önemsemesi ve 
kimseye güvenmemesi ve sırrını 
söylememesi konusundaki olmak üzere ilk 
üç sırayı oluşturmuştur. Aile faktörünün 
dışında bireyin toplumsallaşmasında etkili 
olan bir diğer grup arkadaş çevresidir. 
Öztürk ve Sayıl (2012)’ın aktarımıyla 
arkadaş çevresinin bireyin yaşamına 
özellikle ergenlik dönemindeki etkisi 
bireyin ebeveyn gözetiminden uzaklaştıkça 
olumsuz bir takım davranışlara yönelme 
eğiliminin artmasından (Borawski, leverls-
Lands, Lovegreen ve Trapi, 2003) 
kaynaklanabilir. Henüz ergenlik dönemini 
tamamlayamamış olan üniversite 
öğrencileri üniversite yaşamıyla birlikte 
evden uzaklaşıp yeni bir çevreyle 
etkileşimde bulunacaklardır. Bu çevre hiç 
şüphesiz ailenin kontrolünün daha az 
olduğu ya da kontrol edemediği bir 
çevredir. Bu belirsizlik aileler için bir 
kaygı unsuru olabilmektedir.  Öğrencilerin 
bu yeni çevrede olumsuz bir takım 
davranışları kazanmalarında akran 
gruplarının olası olumsuz eylemlerinin 
etkili olabileceği düşüncesi ailelerin 
çocukları üzerinde daha kontrollü 
olmalarına ve onlardan bu konuda bir 
takım beklentilerinin oluşmasına sebep 
olabilmektedir. İyi arkadaş seçimi 

yapılması konusundaki beklentilerin ilk 
sırayı almasının nedeni bu yönüyle 
açıklanabilir. Derslerini önemsemesi ve 
sırrını kimseye söylememesi yönündeki 
öğütlerin en çok verilen öğütler olması 
ailelerin çocuklarını olumsuz bir takım 
durumlardan koruma amacıyla verilmiş 
olabilir. Araştırma da dikkat çeken bir 
diğer bulgunun ailelerin çocuklarına hiç 
kimseye güvenmemeleri yönündeki 
beklentileridir; ki bu durum bazı öğrenciler 
tarafından bu beklentinin kendilerini 
olumsuz etkilediği şeklinde ifade 
edilmiştir. Esmer (2012)’nin yapmış 
olduğu “Türkiye Değerler Atlası 2012” 
adlı araştırmada ülkemizdeki insanların 
birbirine en az güvenen ülkeler arasında 
olduğu ve ülkeler arası sıralamasının yirmi 
iki yıldır değişmediğini ifade etmektedir. 
Yine Esmer (2012) araştırmasında 
ülkemizde yaşayanların; aileleri, yakınları 
ve bire bir tanıdıkları dışında kalan 
insanlara güven duymadığını vurguladığı 
şeklindeki sonuçlar araştırma bulgularını 
anlamlı kılmaktadır. 1 
 
Genel olarak üniversite öğrenimine 
başlayan öğrencilerden ailelerinin 
beklentileri incelendiğinde ailelerin genel 
olarak korumacı bir tutuma sahip oldukları 
söylenebilir. Bunun yanı sıra öğrencilere 
akademik anlamda ailelerin çok fazla bir 
vizyon sağlamadıkları görülmektedir. 
Ailelerin çocuklarından ilk defa ayrı 
kalacak olmalarından kaynaklanabilen 
                                                             
1 (http://www.connectedvivaki.com/2011-
turkiye-degerler-arastirmasi). 
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duygular ve Türk toplumunun sosyolojik 
yapısının yansımalarının bu görüşlerin 
oluşmasında etkili olduğu söylenebilir. 
Özellikle öğrencilerin kendilerini 
geliştirmeleri, akademik anlamda yüksek 
lisans yapılması ve sosyal yönden 
kendilerini geliştirecek etkinliklere 
yönelmeleri konusunda çok fazla bir 
yöneltmenin olmaması dikkat çekicidir. Bu 
bulguların oluşmasında araştırmaya katılan 
öğrencilerin %66’sının bayan 
öğrencilerden oluşması, sosyo ekonomik 
düzey algılarının düşük olması ve anne ile 
babaların eğitim durumlarının ilkokul 
düzeyinde yığılma göstermesi ile ilişkili 
olabileceği düşünülmektedir.  
 
Anne ve babalar sahip oldukları 
alışkanlıklarının, değer yargılarının, 
inançlarının, benimsedikleri yaşam 
tarzınının aile içindeki ilişkilerle 
çocuklarına aktarmaktadırlar ve bu durum 
sadece aktarımla kalmayıp çocuklarından 
da kendilerinin benimsediği bu duygu, 
düşünce, davranış, tutum gibi yaşam tarzını 
benimsemelerini beklemektedirler. Ancak 
bu beklentiler çocuklarda kimi zaman 
olumlu kimi zaman olumsuz etkilere neden 
olabilmektedir. Örneğin çocuğun başarılı 
olması konusundaki ailenin beklentisi 
düşünüldüğünde; eğer ki çocuğun 
kapasitesi bu konuda yeterli ise sorun 
olmayacaktır aksi takdirde öğrencide bir 
baskı unsuru olarak olumsuz bir ruh 
halinin oluşmasını tetikleyebilir. 
 
Ailelerin öğrencilerden beklentilerinin 
öğrencilerde oluşturduğu ifade edilen 
olumlu etkiler, arkadaş seçimimde dikkatli 

olmamı sağladı, derslere çalışma isteğimi 
arttırdı, kendime güvenimi artırdı, istekleri 
doğrultusunda davranışlar sergilemem 
gerektiğini düşündüm, paramı idareli 
kullanıyorum, ayaklarımın üzerinde 
durmam gerektiği bilinci oluştu, ailemin 
beni düşünmesi beni mutlu etti, kendimi 
güvende hissettim, okula uyumum 
kolaylaştı, sorumluluk bilincim arttı, 
çevreme daha fazla dikkat etmemi sağladı, 
yaşama hazırladıklarına ilişkin inanç, 
insanları yargılamadan kabul etmemi 
sağladı, önemsenmek hoşuma gitti şeklinde 
belirtilmiştir. 
 
Olumsuz olduğu düşünülen etkiler ise 
diğer insanlara karşı ön yargı ve 
şüpheciliğe sebep oldu, sürekli olması 
sıktı, derslerde başarısız olma konusunda 
kaygı yarattı, ailemin güvenini boşa 
çıkarmama korkusu yarattı, özgüven 
düşüşüne sebep oldu, dışarı çıkma 
konusunda çekingenliğe sebep oldu, 
derslerden soğuma, sosyal faaliyetlere 
katılmama eğilimi, beklentileri 
karşılayamama korkusu, stres, iletişim 
kurmada sınırlılık ve çekingenlik, aileye 
bağlılık özerk hareket edememe, kendi 
yaşamım hakkındaki kararların 
engellendiği düşüncesi, kendimi 
suçluymuşum gibi hissettirdi ve duygusal 
açıdan karamsarlık geliştirdi şeklinde ifade 
edilmiştir.   
 
Genellikle ailelerin beklentilerinin çocuğun 
güvenliği, akademik başarısı ve sosyal 
ilişkilerine yönelik olduğu görülmektedir. 
Araştırmada elde edilen bu sonuç Türk 
toplumunun genel olarak benimsediği 
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değerler ve çocuğa bakış açısından 
kaynaklandığı ifade edilebilir. Geleneksel 
değerlerin yoğunluk kazandığı Türk 
toplumundaki çekirdek ailede ebeveyn ve 
çocuk ilişkilerine bakıldığında; Batılı 
ailelerdeki sevgi ve esneklik dengesinin 
aksine; çocuğun aşırı sevgi ve kontrol 
çemberinde yetiştirildiği görülmektedir 
(Kağıtçıbaşı, 1996). Nitekim Türk 
toplumunda aile yaşamı süresince her 
zaman çocuğunun yanındadır ve 
çocuğundan da bunu beklemektedir. Yani 
Türk toplumunda çocuk ve aile arasındaki 
bağların kuvvetli olduğu söylenebilir. Bu 
durum araştırmanın sonuçlarında da 
görüldüğü üzere çocuklarda olumlu ve 
olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Olumlu 
etkileri şüphesiz çocuklara olumlu katkılar 
sağlarken olumsuz etkilere bakıldığında 
diğer insanlarla ilişkilerinde, kendilerine 
güvende bir takım sorunlara yol açmakta, 
kaygı ve strese sebep olmaktadır. Aslan ve 
Cansever’ e (2007) göre Türk toplumunda 
da her ne kadar, son yıllarda modern 
çekirdek ailede anne ve babalar çocuğun 
ilgi ve yetenekleriyle daha çok ilgilenseler 

de hâlâ ebeveyn otoritesinin hakimiyeti, 
çocuğun kendini özgürce ifade 
edebilmesini engellemektedir. Araştırma 
bulguları da bunu desteklemektedir. 
Yürütülen araştırmada üzerinde durulması 
gereken değer diğer konular; ailelerin 
çocukların kendilerini geliştirmeleri için 
beklentileri konusundaki frekansın düşük 
olması ve karşı cinse yönelik arkadaşlık 
ilişkilerine ilişkin beklentilerdir. Bu 
görüşlerde de toplumunun değer 
yargılarının etkisi olduğu söylenebilir.  
Sonuç olarak bu araştırma ile aile ve çocuk 
arasındaki ilişki ve iletişim, öğretmen 
adaylarının yetiştiği toplumsal çevrenin 
tanımlanması konusunda alana katkı 
sağlandığı düşünülmekte olup bu sonuçlar 
ışığında; ailelere çocukla iletişim kurma ve 
isteklerini iletme konusunda aile eğitimleri 
verilerek desteklenmesi, ailelerin 
çocuklarından isteklerini ifade etmede 
onları baskı altına almadan yapmaları ve 
cesaretlendirici bir tavır sergilemelerine 
yönelik olarak psikolojik danışma ve 
rehberlik servisleri aracılığıyla 
bilgilendirilmeleri önerilebilir.  
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XVI. YÜZYIL SONLARINDA AHISKA SANCAĞI’NDA ZİRAî YAPI VE 
KÖYLÜLERİN GEÇİM DURUMLARI HAKKINDA BİR 

DEĞERLENDİRME: ORPOLA KÖYÜ ÖRNEĞİ 
 

Shota BEKADZE 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

 
Özet: Orpola Köyü hakkında ilk yazılı kayıtlara Osmanlı zamanında düzenlenen 1595 tarihli 
“Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistân” Tahrir Defteri’nde rastlıyoruz. Bu köy 312 yıl (1266-
1578) Samtskhe Atabeyleri ve 250 yıl (1579-1829) Osmanlı Devleti’nin Çıldır Vilâyeti sınırları 
içerisinde yer alan Ahıska Sancağı’nın Azğur Nahiyesi’ne bağlı bulunmaktaydı. Orpola Köyü 
toprakları günümüzde Gürcistan Cumhuriyeti Samtskhe-Cavaheti Bölgesi’nin Akhaltsikh 
Belediyesi sınırları içerisindedir. 14 Kasım 1944 tarihinde Ahıska Bölgesi halkının toplu olarak 
Orta Asya’ya sürgün edilmesi ile OrpolaKöyü boşalmış ve haritadan silinmiştir. Çalışmamızın 
amacı, Orpola Köyü'nün coğrafi konumu, XVI. yüzyıldaki nüfusu ve halkın dini mensubiyeti 
hakkında bilgiler vermek ve 1595 tarihli “Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistân” tahrir defteri 
ışığında köyün ziraî yapısı ve köylülerin geçim durumlarını tahlil etmekten ibarettir. Ayrıca, 
çalışmamızda, Orpola doğumlu İstanbul Evliyaları'ndan ve zamanesinin en büyük alimlerinden 
olan Abdullah Efendi hakkında da bilgiler de verilmektedir. Çalışmamız, giriş, Orpola köyünün 
tarihçesi, coğrafi konumu, sosyal durumu, evliyası, nüfusu, ekonomik yapısı ve sonuç kısımlarını 
kapsamaktadır. Çalışmamızın yöntemi: Çalışmamızda Orpola ile ilgili genel bilgiler verildikten 
sonra1595 tarihli “Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan” tahrir defteri ışığında Orpola ile ilgili 
bilgilerin tahlil ve değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca konuyla ilgili Osmanlı tarihi 
araştırmacılarının makaleleri, Ansiklopedi ve sözlükler araştırılıp incelenmiştir. Son 50 yılda tahrir 
defterlerinin incelenmesine geniş yer verilse de Osmanlı’nın düzenlediği ve Dil, Tarih, Coğrafya 
ve Onomastik hakkında çok değerli bilgiler içeren 1595 tarihli “Defter-i Mufassal Vilâyet-i 
Gürcistân” gibi hazine bu çalışmaların dışında kalmıştır. Çalışmamızın önemi de tahrir defteri 
verilerine dayanarak hem Orpola köyünün, hem de tüm Ahıska Sancağı köylerinin XVI. yüzyıl 
 sonlarındaki genel durumu hakkında fikir sahibi olunabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Gürcistan Cumhuriyeti, Samtshe-Cavaheti, Azğur, Orpola 

 

AN ASSEMMENT ON AGRICULTURAL STRUCUTRE AND THE 
LIVING CONDITTION OF PEASENTS IN AHISKA SANJAK AT THE 

END OF XVI CENTURY THE CASE OF ORPOLA VILLAGE 
Abstract: We encounter the first written records about Orpola village in the State Recordings 
“Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistân’’ dated in 1595 that was made during the Ottoman Empire. 
This village was situated inside the territory of Samtskhe Atabey’s for 312 years (1266- 1578) and 
250 years inside the Childir Province of Ottoman Empire (1579-1928). Nowadays, Orpola is 
situated inside the territory of Akhaltsikhe Municipality, Samtskhe-Javakheti region of the 
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Republic of Georgia. On 14th November 1944, the people of Ahiska region was massively deported 
to the Central Asia and  afterwards, the village of Orpola became empty and was erased from 
the map. Our purpose in this study is to identify and give information about the geographical 
location of the Orpola village and the population, people’s religious affiliation at the end of XVI 
Century. We also identified and analysed the agricultural structure of the village, living condition 
of the peasants based on the Ottoman State Recordings: “Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistân” 
dated 1595. In addition, we give information about one of the greatest Saint of Istanbul of that 
time, Abdullah Efendi who was born in Orpola. This research is consisted of the following part: 
The introduction, brief history, geographical location, social situation, saint, population, economic 
structure and conclusion.  The Methodology of the Study: After giving the general information 
about Orpola, we analysed and evaluated informations about Orpola based on the State Recordings 
“Defter-i Mufassal Vilayet-i Gürcistan” dated 1595. Besides, we researched and looked over the 
Ottoman history researchers articles, encyclopaedia and dictionaries. In the last 50 years a big 
attention was given to the Ottoman State Recordings, but the ‘‘Defter-i Mufassal Vilayet-i 
Gurcistan’’ dated 1595 that is very valuable treasure that contains a wealth information about 
language, history, geography, onomastics, was one of the exception. The research that we did 
based on the State Recordings gives us a general knowledge not only of Orpola but also the whole 
villages of Ahiska Sanjak at the end of XVI Century. 

Key Words: Ottoman Empire, The Republic Of Georgia, Samtskhe-Javakheti, Atskuri, Orpola 

 

 

1. GİRİŞ 

Köy geleneksel yerleşim olarak “Yönetim 
durumu, toplumsal ve ekonomik özellikleri 
veya nüfus yoğunluğu yönünden şehirden 
ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda 
çalışmak gibi işlevlerle belirlenen, 
konutları ve öteki yapıları bu hayatı 
yansıtan yerleşme birimi”dir (Türk Dil 
Kurumu [TDK], 1998: 1389). Osmanlı 
zamanında devlet gücünü köylerden 
almaktaydı. Çünkü köyler toprağa bağlı 
olup ekonominin temeli olan tarım ve 
hayvancılığın yapıldığı iskân yerleriydi. 

Tahrir defterlerinde köyler “karye” olarak 
yazılmaktadır. Boş köyler için “hali”, 

yıkılmış kimsesiz köyler için de “hali 
harab” deyimi kullanılmaktaydı. 

Osmanlı Dönemi köy tarihi hakkında 
yapılacak olan araştırmalar, şer'iyye 
sicilleri, tahrir ve temettuat defterleri 
üzerinde araştırma yaparak mümkün 
olmaktadır. Köy ve köylüler hakkında 
Huricihan İslamoğlu (İslamoğlu, 1991), 
Halil İnalcık (İnalcık, 1996) ve Ömer Lütfi 
Barkan’ın (Barkan, 1980) çalışmaları köy 
tarihi araştırmalarında önemli yer 
içermektedir. XVI. yüzyıl sonlarında 
Orpola Köyü hakkındaki araştırmamız 
tahrir defterlerine dayanarak yapılmıştır. 
Ayrıca Orpola Köyü ve köylüleri 
hakındaki bazı bilgiler Osmanlıdan sonraki 
devre ait olup hem nüfus sayımlarına, hem 
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de Orpola asıllı kişisel görüşmelere 
dayanmaktadır. Kişisel görüşmelere önem 
vermemizin nedenlerinden biri köyün 
geçmiş tarihine ait pek fazla kaynağın 
bulunmamasıdır. Köy ve köylüler 
hakkındaki kişisel görüşmeler, Suraiya 
Faroqhi'nin de dediği gibi ulaşabildiğimiz 
her türlü bilgiyi incelemek için değerli 
menbadır (Faroqhi, 1983: 216-250).  

Osmanlı İmparatorluğu, ekonomisi tarım 
ve hayvancılığa dayalı bir imparatorluktu. 
Tarım ve hayvancılığın yükünü taşıyan ise 
köylülerdi. Bu yüzden İmparatorluğu 
“köylü imparatorluğu” olarak adlandırmak 
da doğrudur (Özdemir&Arslan, 2013: 24). 
Nüfusun çoğu köylülerden oluşmuştu. 
İmparatorluk resmi belgelerinde tarihi 
şahsiyetlerden daha fazla köylülerin 
isminin geçmiş olduğu gözükmektedir. 
Çünkü köylü Osmanlı gücünün bir parçası 
olup devletin zenginliğinin temelini teşkil 
ediyordu. Dini bakımından bu köylüler 
Müslüman ve gayrimüslim idiler. 

Tahrir defteri kayıtlarına baktığımızda 
köyün köy olması için nüfusun az veya çok 
olmasının her hangi bir önemi yoktu. 
Orpola Köyü'nün ait olduğu Azğur 
Nahiyesi köylerinin durumunu 
incelediğimizde bunu daha iyi 
görmekteyiz. İki haneli Kolsan, üç haneli 
Tkemlovana, Zerzane, Biyet, Zatha ve 
Demotia köyleri olduğu gibi, nahiyenin 21 
haneli Kopet, 14 haneli Sakunet, 15 haneli 
Sirioh, 16 haneli Slesa, 19 haneli Moksev, 
22 haneli Zğuder, 23 haneli Sınuban 
(Gurkel Köyü'ne yakın) köyleri de 

bulunmaktaydı. Makalemizin ana konusu 
olan Orpola Köyü ise 1595 yılında 8 
hanelik bir köydü.  

Makalemize kaynaklık eden "Defter-i 
Mufassal Vilâyet-i Gürcistân," 1595 tarihli 
olup Ankara Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğü Arşivi’nde 114 numara ve 
Gürcistan Devlet Müzesi’nin Türk 
Elyazıları Bölümünde 1 No’lu Elyazısı adı 
altında kayıtlı bulunmaktadır. Ayrıca bu 
tahrir defteri 3 kitap halinde Cikia 
tarafından 1940-1958 yıllarında 
yayınlanmış olup şu ciltlerden ibarettir. 

1. Cilt I: Türkçe, Gürcüce ve Rusça 
mukaddime ve metin mütalaalarıyla / 
XX+17+516 s.ve 15 Tablo/ 1. 

2. Cilt II: Metnin Gürcüce tercümesi, 
Gürcüce ve Rusça önsöz ve dipnot 
izahlarıyla /XV+503 s./ 2  

3. Cilt III: Metnin esas ilmi 
değerlendirmesini ihtiva eden, biri 
manuskriptin tasviri, diğeri de metinle 
ilgili coğrafya ve yer isimleri bilimi 
/toponomastik/ bakımından 
mülahazalardan meydana gelen iki bölüm 
halinde, yine Gürcüce ve Rusça önsözle 
birlikte /16+660 .s ./ 3. 

Bu incelemenin amacı Orpola Köyü’nün 
ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını 
ortaya koymaktır. Bu nedenle 1595 tarihli 
"Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistân" 
tahrir defteri, 1694-1732 tarihlerini 
kapsayan “Çıldır Vilâyeti Caba Defteri”, 
1870 ve 1886 nüfus sayımları incelenmiş 
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ve Orpola Köyü sakinleri ile kişisel 
görüşmeler yapılmıştır. 

Çalışmamızda, girişten sonra Orpola 
köyünün tarihçesi, coğrafi konumu 
hakkında bilgiler verilmiş ve köyün 
kültürü, sosyal ve ekonomik durumu “1595 
tarihli “Defter-i Mufassal Vilâyet-i 
Gürcistan” tahrir defteri ışığında 
incelenerek açıklığa kavuşturulmuştur. 
Ayrıca köyün 1595 yılı ve 1944 yılı sonrası 
sülaleleri hakkında bilgi verilmiş, köyde 
olan aznaur (asilzade), köyün en büyük 
alimi olan İstanbul evliyalarından 
Abdullah Efendi hakkında da bilgiler tahrir 
defteri ve ansiklopediye dayanılarak 
açıklığa kavuşturulmuştur. Orpola köyü 
nüfusu hakkında bilgiler 1595, 1870 ve 
1886 yılları resmi kaynakları verilerine 
göre incelenmiştir. Çalışmamızın 
sonucunda bir zamanlar Osmanlı Devleti 
sınırları içerisinde olan Orpola köyü tarım 
ürünleri, bağcılık, bostancılık, hayvancılık 
ve arıcılıkla Ahıska Sancağı’nda önemli 
yerlere sahip olduğu halde Sovyet rejimini 
etkisi sürgün politikası yüzünden verana, 
Osmanlı tabiri ile “hali harab” hale 
gelmiştir. Yani zengin ve verimli 
topraklara sahip olan Orpola köyü 
günümüzde kimsesizdir. Orpola köyünün 
eski sakinlerinin torunları ise günümüzde 
Azerbaycan’da, Rusya’da, Kazakistan’da, 
Gürcistan ve Türkiye’de yaşamlarını 
sürdürmektedirler. 

2. ORPOLA KÖYÜ'NÜN TARİHÇESİ  

Orpola Köyü topraklarının bulunduğu 
bölgenin tarihi adı Meskhetiya'dır (Zeyrek, 
2001: 6). Meskheti tarih boyunca 
Kafkasya'nın bilim, sanat ve kültür beşiği 
olmuştu. Eski yunan uygarlığı dünya için 
ne idiyse, Meskheti de Kafkasya için o idi. 
Orpola Köyü de bu bilim ve sanat 
beşiğinin bir parçasıydı. 

Orpola Köyü hakkında ilk yazılı kaynağa 
XVI. yüzyıl sonlarındaki Osmanlı tahrir 
defterlerinde rastlıyoruz. 1595 Tarihi 
Osmanlı tahrir defter bilgilerine göre 
Orpola Köyü, Ahıska Sancağı Azğur 
Nahiyesi'ne bağlı 8 hanelik bir köydür 
(Cikia, 1947: 88; Cikia, 1941: 91). Köy 
halkının tarım ve hayvancılık yaptığı 
kayıtlardan belli olmaktadır. Tarım 
ürünlerinden buğday, arpa, çavdar, mısır 
(lazut), nohut, mercimek, bakla halkın 
önemli çalışma alanlarındandır. Köyde 
koyunculuk, arıcılık ve domuzculuk da 
gelişmişti. Bağ ve bostan ürünleri de köy 
halkının önemli meşguliyetlerindendir. 

Gürcistân Eyâleti hakkında kanunnâmeler 
II. Selim (28 Mayıs 1524, İstanbul – 15 
Aralık 1574, İstanbul) ve III. Mehmet 
Devri'nde (1595-1603) düzenlenmiştir. 
1595 tarihli “Defter-i Mufassal Vilâyet-i 
Gürcistân” Tahrir Defteri'nde Orpola Köyü 
ile ilgili kayıtlar “Karye-i Orpola Tabi-im” 
başlığı altında kitabının I. Cildinin 88, II. 
Cildinin de 91. sayfalaraında yer 
almaktadır.  
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Orpola 1944 yılı sürgün öncesi Sakuneti 
köy muhtarlığına bağlı olup, Ahıska’dan 
13,5 km uzaklıkta yerleşmekteydi. 
Günümüzden 419 yıl önce yazılmış bu 
deftere göre 8 hanelik bu köyün yıllık vergi 
miktarı 10000 akçeydi. Defterde aynı 
zamanda Aznaur Cidaladze’nin 
tarlalarından bahsedilmektedir (Cikia, 
1947: 88; Cikia, 1941: 91). XVI. yüzyıl 
sonlarında Orpola Köyü’nde İllariyon 
İvane oğlu, Giorgi Varzel oğlu, Mahara 
Giorgi’nin kardeşi, Gogiça Pavela oğlu, 
Maza Shadiya oğlu, Eliya onun kardeşi,  
Batata Stepan oğlu ve Okona onun kardeşi 
yaşıyordu (Cikia, 1947: 8; Cikia, 1941: 
91). 1870 yılında köyde 57 erkek ve 55 
kadın olmak üzere toplam 112 kişiden 
oluşan 13 müslüman hane vardı. Ayrıca 
köyde 1 adet mescit ve 1 adet harap kilse 
vardı (Zisserman, 1870: 4). 1835-1836 
yıllarda Orpola Köyü me’mur Polo 
Mepisov’un elindeydi (Cikia, 1958: 122). 
“Çıldır Eyaleti Caba Defteri'nde Süleyman 
ve kardeşleri Abdullah, Habib ve Murtaz'ın 
yıllık 12.000 akçe vergi ödedikleri kayıt 
altına alınmıştır (Abuladze, 1979: 152). 
Tello Tayfur kızının bildirdiğine göre 
Osmanlı zamanında ulu dedesi 
Süleyman'ın toprakları Osmanlı-Rus 
Savaşı'nda Ruslara kalmış ve memur 
olarak köyde görevlendirilen Polo 
Mepisov'a verilmiştir. Dedesi Ali Polo 
Mepisov'un yanında çalışmakta olup bütün 
işleri yönetmekteydi. Polo Mepisov köyün 
tüm idaresini çok güvendiği Ali'ye 
bırakmıştı. Ali de eskiden kendilerine ait 
toprakları idare ediyordu (Kişisel 
Görüşme, Yaşar Binali oğlu, 2013). 1886 

sayımına göre Orpola köyünde 14 ailenin 
toplam nüfus sayısı 291 kişi idi. Bunun 
157 si erkek ve 134 ü kadın idi (SSDZK, 
1893: 66-68). 1944 sürgünü ile bu köy 
haritadan silinmiş oldu. Orpola 1870 ve 
1886 sayımlarında  Müslüman nüfus olarak 
kayıt altına alınmıştı. 1886 yılında Orpola 
köyünde 86 erkek ve 98 kadının olmak 
üzere toplam 184 kişi özel mülkiyete 
sahipti (SSDZK, 1893: 66-68). Mesheti 
bölgesinin her yerinde olduğu gibi Orpola 
köyünde de soyadı strukturasında 
değişmeler kendini göstermekteydi. 1839 
da Orpola’da yaşamış olan Neton oğlunun 
akrabaları 1850 de Metan oğlu, 1863 de 
Meti oğlu, 1944 yıllarında ise Mutiagil 
şeklinde değişikliğe uğramıştır (Beridze, 
2006: 57).  

Orpola ismine Rusya'nın Sankt-Petersburg 
Bölgesi’inin Uşkova kasabasında 
rastlanmaktadır (Orpola; 2005). Rusya 
Federasyonu Yüksek Sovyet Konseyi'nin 1 
Ekim 1948 tarihli Kararıyla Sankt 
Petersburg Kurort rayonunun bazı yerleşim 
birimlerinin isimleri değiştirildi. Orpola da 
değişen yerleşim birimlerinden olup bir 
kaç yerleşim birimiyle Uşkovo Kasabası 
ismini almıştır (BİKLGS, 1948: 6). 

IX-XIII. yüzyıllar feodal Gürcistan’ının 
politik, ekonomik ve kültürel yükselişi 
zamanında Ahıska önemini daha da 
artırmıştı. Bu öyle bir devir idi ki, yeni 
yeni şehirler meydana geliyor, şehir hayatı 
yükseliyor, sanat üretimi ve uluslararası 
ticari ilişikler genişliyordu. 1895 yılında 
Samtshe-Cavakheti Vilâyeti’nin Ahıska 
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Kaza'sının Skorza köyünde 4 tane Avrupa 
madeni parası [sikke] (http://www.ca-
c.org/c-g/2010/journal_rus/c-g-3-4/14. 
shtml) bulunmuştu. Bu madeni paralardan 
biri Lehistan- Litvanya Devleti zamanında 
(1569-1795) hazırlanmıştı. Bu ise İpek 
yolu üzerinde olan Ahıska’nın çok eskiden 
ticaret merkezi olduğunun ve Avrupa, 
Baltik ve İskandinav ülkeleri ile ticaret 
ilişkilerinin bulunduğunun kanıtıdır. Sankt-
Peterburg'un Uşkova Kasabası sınırları 
içerisinde olan Orpola yerleşim birinin de 
bu ticari ilişikler sonucunda meydana 
geldiği şüphesizdir. 

Bu yüzden Ahıska yabancıların dikkatinde 
idi. Şehir en zor anlarını XIII. yüzyılın 2. 
yarısında moğolların saldırısı zamanı 
yaşamıştır (Zakaraya, 1982: 21).  

3. ORPOLA KÖYÜ'NÜN COĞRAFİ 
KONUMU  

Orpola köyünün toprakları günümüzde 
Gürcistan Cumhuriyeti'nin Samtskhe-
Cavakheti Bölgesi'nin Ahıska Belediyesi 
sınırları içerisinde yer olup 41°65′00 
Kuzey Enlemleri ve 43°13′33″ Doğu 
Boylamları arasında yer almaktadır. Deniz 
seviyesinden 1195 m. yüksekliktedir. 

Orpola Köyü toprakları, bağlı olduğu 
nahiye merkezi Azğur'dan 30 km, eyalet 
merkezi Ahıska'dan ise 13.5 km uzaklıkta 
olup Ahıska-Aspinza yolu üzerinde 
yerleşmektedir (Zisserman, 1870: 1-34). 

XVI. yüzyılda Orpola Köyü Azğur 
Nahiyesi’nin Güney-Doğu’sunda yer 

almaktadır. Kuzey’inde aynı nahiyeye 
bağlı Blorza Köyü, doğusunda Aspinza 
Nahiyesi’nin Pertiskhe köyü, 
güneydoğusunda Aspinza Nahiyesi’ne 
bağlı İndusa ve Rustavi köyleri, batısında 
ise Çeçerek Nahiyesi’ne bağlı Toba Köyü 
bulunmaktadır. 

Hali harab, yani kimsesiz olan Orpola 
Köyü toprakları günümüzde askeri atış 
alanı olarak kullanılmaktadır. 

Denizden yaklaşık 1100 metre 
yükseklikteki köyün içme suyu olan Ellez 
suyu yalnız Orpola'da değil komşu 
köylerin de dikkatindeydi. Ekinleri yağmur 
suyu ile sulanırdı. O yüzden şu deyim 
Orpola ve komşu köylerde hala da 
söylenmektedir: “Yağmur yağsa can 
Orpola, yağmazsa yan Orpola”. Bu 
kelimeler bize Azerbaycan'ın ünlü şairi 
S.Vurğun'un Muğan hakkında söylediği şu 
beyti hatırlatır:  

“Muğan Muğan olsa biri üç eder,  

Muğan tufan olsa üçü heç eder”. 

                       (Vurğun, 2005: 278-279).  

Orpola'nın da Orpola olması için 
yağmurun yağması gerekmekteydi. 
Yağmur yağmadığı zaman Orpola da 
aynen Muğan gibi “üçü hiç” ederdi. 

3.1. Orpola Köyü’nün Adı 

Kuruluş tarihi belli olmayan Orpola 
Köyü’nün adının ne olduğu kesin belli 
değildir. Bazı kaynaklara göre Orpola’ nın 
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Fince “Orpo” kelimesinden geldiği 
söylenmektedir. Orpo “yetim, öksüz”, 
Orpola ise “öksüzlerin yaşadığı yer” 
anlamına gelmektedir (Orpola, 2005).  

3.2. Orpola Köyü'nün İklimi 

Orpola hem Doğu Kafkasya, hem de 
Karadeniz iklimi etkisi altında olup kışı 
soğuk ve karlı geçerdi. Yağmuru da köye 
can vermekteydi. Daha çok ilk baharda 
yağmur yağmaktaydı. Yaz mevsimi sıcaktı. 
Orpola'nın şiddetli soğuğu insanı pek 
etkilemezdi. 

3.3. Orpola Köyü'nün Bitki Örtüsü 

“Yalancı Cennet” olarak bilinen Orpola 
Köyü bitkilerle zengindi. Yoğun olarak 
köy içerisinde meyve ağaçları 
bulunmaktaydı. Köyün kenar 
kesimlerindeki ormanlardaki, köknar, ladin 
ve çam ağaçları çevreye ayrı bir güzellik 
katmaktaydı. Köy arazisindeki çayırlıklar 
hayvancılığın inkişaf etmesinde önemli bir 
yere sahipti. Köyü ve çevre halkı Orpola 
Köyü'nü “yalancı cennet” şeklinde ifade 
etmekteydiler. Hatta bu şiirlere de 
yansımıştı: 

Evliya diyarı Orpola cennet, 

Ellez'in suları insana nimet  

  (Tinatin Bekadze, yy: 17) 

3.4. Orpola Köyü'nün Kültürü 

3.4.1. Bayramlar 

3.4.1.1. Gençlik Bayramı 

Ahıska'nın tüm köylerinde olduğu gibi 
Orpola Köyü'nde de her sene “Gençlik 
Bayramı” kutlanırdı. Bu, genelde gençlerin 
katıldığı bir bayramdı. Genç şaire Tinatin 
(Nergis) Bekadze şiir diliyle bunu şöyle 
ifade etmiştir: 

Kız-gelin bayramı kalben sevilir, 

Her yıl Ahıska'da içten kutlanır. 

  (Tinatin Bekadze, yy: 17) 

Orpola Köyü'nde her sene “Kepçe Hatun” 
isimli oyun, çocuklar arasında 
yapılmaktaydı. Bu aynı zamanda yağmur 
yağdırmak için dualar eşliğinde yapılan bir 
oyundu. Çocuklar  sokakları ve evleri 
dolaşarak hanelerden aldıkları yiyecekleri  
pişirip yerler ve yağmur dileğinde 
bulunurlardı.  

“Kepçe Hatun, ne istersin” denirdi, 

 Allah'tan yağmur istersin” denirdi. 

Oyun oynanırdı, yemek yenirdi 

Nakurdevi, Pareha, Kortoh Güzeldir! 

  (Tinatin Bekadze, yy: 17)  

Orpola Köyü sakinleri 14 Kasım 1944 
sürgün sonrası Özbekistan'ın Andican 
Vilâyeti'nin Kurgan-Tepa ilçesinin Savay 
Köyü’nde (Sovhoz’unda) ve Azerbaycan'ın 
Sabirabat ilçesinin Ahıska Köyü'nde de bu 
oyun gerçekleştirmekteydiler. 

3.4.1.2. Dini Bayramlar 
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Orpola köyü halkı Müslüman Sünni 
inancına sahip olup Ramazan ve Kurban 
Bayramlarını her yıl kutlamaktadırlar. 
Bayram namazlarından sonra yaşlılar, 
akrabalar ve komşular ziyaret edilir ve 
bayramlaşırlar. 

3.4.2. Yemek Kültürü 

Orpola köyü yemekleri Ahıska'nın tüm 
köylerinde aynı olduğu görülmektedir. 
Ayrıca Ahıska yemek kültürü Ardahan ve 
Posof yöreleriyle benzerlik teşkil 
etmektedir. Aralarındaki fark şu ki, 
Ahıskalılar bulundukları Özbekistan, 
Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya’nın 
yemek çeşitlerini, Ardahan ve Posof 
yöreleri halkı ise Türkiye’nin diğer 
bölgelinin yemek çeşitleriyle mutfaklarını 
zenginleştirmişlerdir. Orpola köyü 
sakinlerinin başlıca yemek çeşitleri 
şunlardır (Kişişel Görüşme, Valida AK, 25 
Ocak 2014); 

Çorbalar: Tutmaç çorbası, sütlü çorba, 
cinçar (ısırgan) çorbası, puşruk çorbası, 
ayran çorbası, nohut çorbası, hinkal 
çorbası, köfte çorbası, lahana çorbası, 
makarna çorbası, etli ve kartopili 
(patatesli) çorba ve borş. 

Yemekler: Kaz kavurması, kaz pilavı, 
özbek pilavı, hinkal (mantı), buharda mantı 
(kartopi mantısı, et mantısı, kabak 
mantısı), lobya (fasulya) yemeği, lağman, 
lapata. 

Hamur İşleri: Kete, iç ketesi, kartopi 
(patates) ketesi, cinçar ketesi, peraşki, kikil 

(kıymalı), haçapur (peynirli), katmer, 
bazlama, samsa, bişi, gevrek, çadi (mısır 
ekmeyi), samsa, yağlı pağaça, sinor. 

Diyet Yemekleri: Kuymak, harşo (ekmek 
aşı), papa, erişte. 

Tatlılar: Kabak tatlısı, hasuta, lokma, 
sütlüaç. 

Diğer yemekler: Kaygana, ekmek 
kayganası, biber dolması, lahana dolması. 

Süt Ürünleri: Beyaz peynir, çeçil peyniri, 
tulum peyniri, çuma,  süzme ve kurut.  

4. ORPOLA KÖYÜ’NDE SOSYAL 
DURUM  

4.1. Orpola Köyü Sülaleleri 

Osmanlı zamanında 1595 tarihli kayıtlarda 
yeni 8 sülaleye rastlıyoruz. Bu sülaleler 
şunlardır. İllaryongil, Giorgigil, Mehregil, 
Gokiçagil, Mazagil, İliagil, Maddegil, 
Okunagil. Adı geçen sülaleler bir arada 
yaşamaları ve komşu köylerin birbirine 
yakınlığı sebebiyle birbirilerine kız alıp 
vermişler. Bu ise yeni sülalelerin meydana 
gelmesine sebep olmuştur. Yeni oluşan 
belli başlı sülaleler şunlardır: Bakogil, 
Bekagil, Jujunagil, Koniyagil, Mutiagil, 
Peragil, Puturagil, Beravagil. Ayrıca 
Bekagilden (Bakogilden) ayrılan 
Süleymangil, İşıkgil, Çoşkungil de birer 
sülale haline gelmişlerdir. Tello Tayfur 
kızı’nın bildirdiğine göre Bakogil 
Orpola’nın en eski sakinleri olup Süleyman 
ağanın torunlarıydı. Sülale başlangıcı 
olarak kabul edilen Beka, Samtskhe 
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Atabeyleri zamanında Orpola'ya gelen ilk 
kişidir (Kişisel Görüşme, Yaşar Binalı 
oğlu, 2013). Daha sonralar bu konu 
hakkında hiç bir bilgiye 
rastlanılmamaktadır.  

4.2. Orpola Köyü Aznaurları 

Gürcistan’da V. yüzyılda asilzadelere 
aznaur derlerdi. Asilzadeler ırsi olduğu 
gibi hizmete göre de olabilirlerdi. Onlar 
kral soylu olanlar, tavad aznaurlar ve kilse 
aznaurları olmak üzere üçe ayrılmakta 
idiler. Aznaurlar toprak sahipleri olmakla 
yanı sıra askeri hizmette de bulunmakta 
idiler. Gürcistan tarihinde aznaurlar 
içerisinde çok ünlü kahramanlar yetişmişti. 
Onların en ünlüsü Büyük Mouravi adlanan 
Giorgi Saakadze (yaklaşık 1580-1629 
yıllar) idi. Giorgi Saakadze kral aznaurları 
soyundan olup ona “Büyük 
Mouravi”(Velikiy Mouravi, 2013) derlerdi. 

Samtskhe Atabeyleri zamanında 
düzenlenen "Beka ve Ağbuğa 
Kanunnâme"sine göre birinci dereceli 
aznaurlar" fahri hizmet görevlileri ve 
patronun en iyileri" idiler. Onların kanı 20 
000 tetri olarak belirlenmişti. Bunlara 
monastr ve kale sahipleri olan “tazreuli 
aznaurlar” da dahil idi. Aznaurların 
onurunu belirlenmesi için onların 
hizmetleri önemliydi. 

İkinci dereceli aznaurlar kale ve monastrı 
olmayanlardır. Bunlar, isimleri zaman 
zaman önemsiz duruma gelenlerdir. 
“Kotlosani, abjrosani ve karvosani” bu tip 
aznaurlar patronun yanında görev 

yapanlardır. Bu kategori aznaurların kanı 
12 000 tetri olarak belirlenmişti. 

Üçüncü dereceli aznaurlara küçük çiftlik 
sahibi zadeganlar, yani asilzadeler dahildir. 
Onların sayısı çok olup vazifeleri  yorucu 
idi. Bu tür aznaurlar ekonomik bakımından 
istikrarsız olup topraksız duruma 
geliyordu. Bunlarda sosyal gerileme 
görülmekte idi. Sonuçta onlar sınıfı 
özelliklerini ve hukuklarını kaybediyor ve 
msahuri durumuna dönüşüyorlardı 
(Berdzenişvili, 1938: 2). 

1595 tarihli “Defter-i Mufassal Vilâyet-i 
Gürcistan” tahrir defteri kayıtlarında 
Orpola Köyü'nde geniş arazileri bulunan 
aznaur Cidaladze'nin ismi geçmektedir.  

5. ORPOLA EVLİYASI  

5.1. Orpola Köyü'nden Abdullah Efendi 
(1146 / 1733 - 1228 / 1813) (Evliyalar 
Ansiklopedisi, 1992: 79-81) 

Ahıska'nın Orpola köyünden olan bu ünlü 
alim ve evliyanın doğum yerinin yanlış 
yazılması üzerinde durmak istiyorum. 
Literaturda Ahıskalı Abdullah Efendi’nin 
doğum yeri olan Orpola Köyü “Urpala” ve 
bu köyün Osmanlı zamanında bağlı olduğu 
Azğur Nahiyesi’nin ismi de “Özgür” 
olarak yanlış yazılmaktadır (Evliyalar 
Ansiklopedisi, 1992: 79). Biz de bu 
yanlışlığın giderilmesi amacıyla onun 
doğum yerinin coğrafi adını resmi 
belgelere dayanarak yazmayı uygun 
bulduk. 
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Abdullah Efendi 1733 (H. 1146) yılında 
Ahıska Sancağı Azğur Nahiyesi’nin 
Orpola Köyü’nde dünyaya geldi. Onun 
ismi Abdullah olup nisbesi Ahıskalı, lakabı 
Ziyauddin, künyesi Ebu Abdullah’tır. 
Çocukken babasıyla Şam’a geldi. Kur’an-ı 
Kerim okumasını ve tecvid ilimlerini 
öğrendi. Babasının vefatından sonra Kars’a 
gelerek oranın meşhur fazilet sahiplerinden 
İsmail Bin Muhammed Bergüşadi’den 
usul-i fıkıh ve hadis ilimlerini öğrenerek 
ondan icazet aldı. “Ziyaüddin”, yani 
“Dinin Işığı” lakabı da bu hocası 
tarafından verildi. Bir müddet Kars’ta 
kaldıktan sonra Erzurum’a, oradan da 
Diyarbakır’a gitti. Diyarbakır’da 
Bozcuzade Ömer Efendi’den, tefsir ve 
aruzla birlikte, fen ilimlerinden; hesap, 
hendese ve astronomi ilimlerini öğrenerek 
icazet aldı. Ahıskalı hocalarından Ömer 
Efendi’nin mektubuyla Mısır’a gitti ve 
zamanın ünlü alimlerinden Abdüsselam 
Erzincani’den dersler alarak usul-i hadis, 
fıkıh, kıraat gibi ilmini ilerletti. Eğitimini 
tamamladıktan sonra, 1761 yılında 
İstanbul’a geldi ilmini yaymaya başladı. 
Abdullah Efendi, İstanbul’dayken Edirne 
yoluyla Bosna’ya seyahat etti. İki yıllık bu 
seyahatı esnasında “Revâmîz-ül-A'yân” 
eserini yazmaya başladı. Seyahattan sonra 
İstanbul’a döndü ve Şam-Kudüs yoluyla 
hacca gitti. Hacdan döndükten sonra 
çalıştığı Ayasofya medresesinde, 
“Revâmîz-ül-A'yân” eserini tamamladı. 
Beş ciltten oluşan bu eserin elyazısı 
Süleymaniye Kütüphanesi Halet Efendi 
Kısmı 583 ve Es’ad Efendi kısmı 2127, 

2128 numarada kayıtlı bulunmaktadır 
(Evliyalar Ansiklopedisi, 1992: 80).  

Abdullah Efendi’nin bazı eserlerinin 
isimleri şöyledir: 

1. Revâmîz-ül-A'yân fî Beyan-i Mezâmîr-
il-Uhûdî vel-Ezmân, 

2. Levâmi'un-Nûr: Kütüb-i sitte denilen altı 
meşhûr hadîs-i şerîf kitabındaki hadîs-i 
şerîflerden tekrar edilenlerin çıkarılmasıyla 
hazırlanmış muhtasar bir eserdir.  

3. Dürer Hâşiyesi  

4. Mirkât-üt-Tarîkat-il-Muhammediyye ve 
Merdât-üş-Şerîat-il- Ahmediyye,  

5. Câmi'ul-Fürsûl,  

6. Mebâhic-ül-İhvân (Îsâgûcî şerhi),  

7. Risâle fî Hakk-ıl-Müsâfir,  

8. Risâle fit-Tıbbi ve'l-Kıyâfeti,  

9. Rumûz-ül-Hakâyik ve Künûz-üd-
Dekâyik,  

10. Bedî-un-Hizâm fil-Coğrafya,  

11. Muhtasarı Revâmîz-ül-A'yân. 

Abdullah Efendi ilim ve ilim sahiplerine 
yüksek değer vererek şöyle buyurmuştur: 

“İlim ve ilim sâhiplerinin kadri ve kıymeti 
Allahü Teâlâ'nın katında yüksektir. 
İnsanlar arasında ise şerefi büyüktür. İnsan 
ve cinlerin tabiatında olanlara hürmet 
yerleştirilmiştir. İlim, insanları cehâletten 
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irfân derecesine ulaştırır. Ebedî saâdete ve 
devlete kavuşmakta sağlam bir ip, 
Cehennem'e düşmekten kurtulmakta 
güvenilir bir vâsıtadır. Allahü teâlâ Kur'ân-
ı kerîmde meâlen buyuruyor ki: “Allahü 
Teâlâ'dan kullar içinde ancak âlimler 
korkar.” (Fâtır sûresi: 28) Hadîs-i 
şerîflerde buyruldu ki: “Melekler ilim 
tâlibine, ondan râzı oldukları için 
kanatlarını gererler”,  “Suda balıklara 
kadar göktekiler ve yerdekiler âlim için 
istiğfar ederler (onun günahlarının 
bağışlanmasını isterler).” “Alimin âbide 
üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara üstünlüğü 
gibidir”. 

Abdullah Efendi öğrendiği alimlerin 
tebliğine de çok büyük önem vermiştir. 
Fıkıh alimi Ebü'l-Leys Semerkandî’den 
şöyle örnekler vermiştir:  

“Âlimle berâber oturup, onun 
anlattıklarından bir şey hâtırında 
tutamayan kimse için böyle olmasına 
rağmen yedi fayda vardır: 1. İlim 
öğrenenlerin fazîletine kavuşur. 2. Âlimin 
meclisinde bulunduğu müddetçe 
günahlardan korunmuş olur. 3. Evinden 
ilim öğrenmek için çıktığı zaman üzerine 
rahmet iner. 4. İlim meclisine oturduğunda 
meclise inen rahmetten o da nasibini alır. 
5. Orada anlatılanları dinledikçe, kendisine 
sevap yazılır. 6. Dersi dinler de 
anlayamadığı zaman üzülür, gamlanır, 
kalbi kırık olur. Bu hâli Allahü Teâlâ'nın 
hadîs-i kutsîde; “Ben, benim için kalbi 
kırık olanların yanındayım” 
buyurduklarından olmasına vesîle olur. 7. 

Âlimin üstün, fâsıkın, günâh işleyenlerin 
aşağı tutulduğunu görüp kalbini fıskdan, 
günâh ve kötü şeylerden çevirir. Bunun 
içindir ki, Resûlullah efendimiz sâlihlerle, 
iyi kimselerle berâber olmayı emretmiştir 
(Evliyalar Ansiklopedisi, 1992: 81” 

Abdullah Efendi ilim ve ilim öğrenme 
konusunda daha sonra devam ederek şöyle 
buyurmuştur:  

“İnsan niyetini düzeltemese de, ilim 
öğrenmek, terk etmekten daha fazîletlidir. 
Çünkü ilim öğrenince, o ilmin onun 
niyetini düzeltmesi umulur. Mücâhid 
rahmetullahi aleyh buyurdu ki: “Biz ilim 
öğrenirken niyetimiz tam olarak düzgün 
değildi. Sonra Allahü Teâlâ bize niyetimizi 
düzeltmeyi nasîb etti.” Yine bâzı âlimler 
şöyle buyurdu: “Biz ilk önce ilmi Allah 
rızâsını niyet ederek öğrenmedik. Fakat 
ilim bu hâlimizi kabûl etmedi. Onu, Allah 
için öğrenmemize vesîle oldu (Evliyalar 
Ansiklopedisi, 1992: 81).” 

Ahıskalı Abdullah Efendi Hazretleri 
talebelerine nasihat ederek şöyle 
buyurmuştur: 

“Şunu bilin ki, insanlar bu alemde 
yolculuk halindedirler. Onların ilk 
konakları beşik, sonuncusu ise kabirdir. 
Hakiki vatan, ya Cennet veya 
Cehennem’dir. İnsanın ömrü, sefer 
mesafesini teşkil eder. Yıllar konak yerleri, 
aylar fersahlar…, günler kilometreler, 
nefesler metrelerdir. Yapmış olduğu iyilik, 
taat ve ibadetler azığıdır. Ömrünün en 
kıymetli sermayesi vakitleridir. Şehveti ve 
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şehevi arzuları, yolunu kesen eşkiyadır. 
Kazancı ve kârı; Cennet’i ve oradaki ebedi 
nimetleri elde etmek, Allahü tealanın 
rızasına ve cemaline mazhar olmaktır. 
Zarar ise; Cehennem’de çeşitli azaplara 
maruz kalmak, Allahü tealanın rahmet ve 
cemalinden uzaklaşmaktır. Kim hesapsız 
Cennet’e girmek isterse, vakitlerini Allahü 
Teala'nın beğendiği şeylerle geçirsin. Kim 
ahirette, hasenet kefesinin ağır gelmesini 
isterse, vakitlerinin çoğunu ibadet ve taatle 
geçirsin. Kim Salih bir amel işler, sonra da 
günah işlerse, onun durumu tehlikelidir. 
Fakat ümit kesilmiş de değildir. Af, Allahü 
Teala'nın keremindendir. Umulur ki, 
Allahü Teala onu affeder…” (Ahıskalı 
Abdullah Efendi, 2013). 

Ahıska evliyalarından Abdullah Efendi 
1813 (H. 1228) yılında Üsküdar’da vefat 
etmiş ve Karacaahmet mezarlığının 
Söğütlü Çeşme tarafında defnedilmiştir. 

Orpola'nın evliya diyarı olması şiirde şöyle 
ifade edilmiştir:  

Evliya diyarı Orpola cennet,  
Ellez'in suları insana nimet.  
Koltahev, Kopadze, Tsinis, Mugaret  
Sakunet hayattır, Toba Güzeldir! 

                          Tinatin Bekadze, yy: 17 

6. ORPOLA KÖYÜ'NÜN NÜFUS 
DURUMU  

“Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistân” 
Tahrir Defteri’ne göre Orpola Köyü’nün 
1595 yılındaki nüfusu hakkında yaklaşık 

bilgi edinmekteyiz. O zamanki nüfus 
sayımı vergi sistemine dayalı olduğundan 
nüfus hakkında ayrıntılı bilgiler 
bulunmamaktadır. Burada vergi mükellefli 
şahısların adı ve baba adları, aznaurlar, 
toprağı tasarruf edenler, bennak, mücerred, 
vergiden muaf olunanlar ve dul kadınlar 
(biveler) hakkında bilgi verilmiştir. Orpola 
Köyü’ne gelince 1595 yılında 8 hanenin 
yanı sıra aznaur Cidaladze ve Toma'nın 
toprağını tasarruf eden Mustafa ve Musa 
hakkında bilgiler yer almaktadır. Bir 
hanenin ortalama kaç kişiden oluştuğu 
konusu üzerinde tartışılması gereken bir 
konudur (Barkan, 1953: 1-26; Göyünç, 
1979: 331-348). Biz yalnız Osmanlı 
sonrası yapılan ayrıntılı 1870 ve 1886 
yıllarının ortalama nüfusuna göre Orpola 
Köyü’nün 1595 yılında her hanenin kaç 
kişi olduğunu yaklaşık belirlemeye 
çalışıyoruz. Her hanenin yaklaşık olarak 10 
kişiden oluştuğu kanısındayız. Zaten 6 
veya 7 kişiden oluşması da yüksek vergi 
ödeyen köy için mümkün de olamazdı. 

6.1. Orpola Köyü'nün Genel Nüfus 
Durumu 

Vergi ve asker amacıyla yapılan tahrirler, 
demografik bakımdan da önemli kaynak 
durumundadır (Barkan, 1941: 26). 1595 
yılı tahrir defteri çok titizlikle hazırlansa da 
tam nüfus hakkında her hangi bir kayda 
rastlamıyoruz. Ama vergi ödeyecek yaşa 
gelen şehirli, köylü, evli, bekâr, dul, 
göçebe her aile reisi adı ve babasının adı 
ile yazılmış ve “hane” olarak kabul 
edilmektedir. Hane deyimi Osmanlılarda 
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nüfus ve vergi birimidir. Vergi için 
düzenlenen bu hane deyiminin kaç kişilik 
aile olduğu tartışma konusudur (Göyünç, 
1979: 552). 

Nüfus hesaplanmasında araştırmacılar 
genel olarak Ömer Lütfü Barkan’ın kabul 
ettiği “5 kat sayısı” ile çarparak toplam 
nüfusu bulmaktalar (Dalgalı, 2008: 27). 
Bazı araştırmacılar da bu sayıyı az bulup 
onu 7 olarak kabul etmekteler (Göyünç, 
1979: 332). Ama biz hanrde 7 sayıyı da 
Ahıska Eyaleti’ne az bulmaktayız. Zira 
Ahıska Vilâyeti sakinlerinin aile 
büyüklüğü 5-8 çocuk arasındadır. Bunu 
Osmanlı hakimiyeti sonrası yapılan resmi 
1870 (Zisserman, 1870: 1-34) ve 1886 
(SSDZK, 1893) nüfus sayımlarında da 
görmekteyiz. Bu sayımlara göre; 1870 
yılında Orpola Köyü'nde 57 erkek ve 55 
kadından oluşan 13 hane, 1886 yılında ise 
157 erkek ve 134 kadından oluşan 291 kişi 
bulunmaktaydı. Bu yıllara göre hanede 
nüfus sayısı 1870 yılında 9 kişi, 1886 
yılında ise 21 kişi bulunmaktaydı. Bu 
yüzden bildirilerimizde Çıldır Eyaleti 
Ahıska Sancağı nahiyeleri için hanede kişi 
sayısını 8 olarak kabul etmiştik (Bekadze, 
2013a: 225-244; Bekadze, 2013b: 827-
847). Azğur Sancağı köyleri için ve 
özellikle Orpola Köyü için 8 rakamını da 
az bulmaktayız. Orpola Köyü ile ilgili 
yapılan resmi sayımlara göre bu köyde 
hane sayısı yaklaşık 10 kişiden ibarettir. 
Bu durumda Orpola Köyü nüfusu = hane x 
10 şeklinde olur. 

XVI. yüzyılda tüm Osmanlı nahiyelerinde 
olduğu gibi Ahıska Sancağı Azğur 
Nahiyesi’nde de sosyal ekonomik hayatın 
ağırlık merkezini karyeler (köyler) teşkil 
etmekte idi. Köyler ekonominin tek 
vericisi idi (Akdağ, 1979: 50). Orpola da 
bu köylerden biridir. 

1595 yılında tahrir defteri kayıtlarında 
Orpola Köyü'nde sekiz hane olduğu 
görülmektedir. Sekiz haneyi on katsayı ile 
çarptığımızda yaklaşık nüfusun 80 kişi 
olduğunu görmekteyiz. Resm-i İspençe ve 
Resm-i Hınzır vergi ödemelerinden 
görülüyor ki, nüfusun tümü 
gayrimüslimdir. 

6.2. Orpola Köyü'nde Yerleştirme 

Orpola Köyü Ahıska Sancağı Azğur 
Nahiyesi'ne bağlı olup nüfusu hakkında 
tam bilgi verilmemekte ve yalnız hane 
reislerinin isimleri ve baba adları 
yazılmaktadır. Orpola Köyü tahririni 
incelediğimizde görüyoruz ki, burada hane 
reislerinin isim ve baba adları, onların 
ödedikleri ispenç, murahhasiye, bad-i heva, 
tarım ürünlerinin miktarları ve onların 
tahrir kıymetleri, hayvancılık, bostancılık, 
ve diğer ticari faaliyetlerden alınan 
vergilerin haricinde her hangi bir nüfus 
kaydı bulunmamaktadır. 

7. ORPOLA KÖYÜ'NÜN İKTİSADİ 
YAPISI 

7.1. Üretimi Yapılan Tarım Ürünleri ve 
Bunlardan Alınan Vergiler  
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7.1.1. Hububat Üretimi ve Vergisi 

Osmanlı Devleti'nde miri arazi rejimi 
uygulanan yerlerde tarımla uğraşan 
reayadan ürünleri karşılığında öşür adı 
altında vergi alınmaktaydı. Genel olarak 
öşür tarımsal üretimden alınan % 10 
oranındaki vergidir. Öşür arapça “uşr” 
kelimesinden türemiş olup onda bir 
anlamına gelmektedir (Parlatır, 2011: 
1328). Osmanlı uygulamasında ürüne ve 
bölgeye göre bu vergilendirme 
masraflarıyla % 12,5-20 arasında 
değişmiştir. Pirinç ve tütün gibi ürünlerde 
bu oran % 40-50 oranına kadar yükselmişti 
(Yılmaz, 2010: 41). Gürcistan'da ise bu 1/5 
miktarında olmuştur. 

Orpola Köyü'nde “hınta” (buğday), “şa’ir” 
(arpa), “çavdar” ve “erzen” (darı, mısır) 
olmak üzere dört tür üründen hububat öşrü 
alınmıştır. Defter kayıtlarına göre onları 
ayrıca inceleyelim. 

 

7.1.1.1. Hınta (Buğday) Vergisi 

Hınta buğday demektir (Yılmaz, 2010: 
243). Orpola Köyü'nde buğday tarım 
ürünlerinden ilk sırada bulunmaktaydı. 
Buğday temel gıda maddesi olduğundan 
Orpola Köyü'nde bu ürünün üretimine çok 
önem verilmişti. Yağmur yağdığı zaman 
buğday mahsulü en yüksek seviyeye 
ulaşmaktaydı. Hatta bölge gıda sıkıntısı 
çektiğinde Cavahet ve Acara'da şöyle bir 
deyim dolaşmaktaydı. “Buğday için 
Ahıska köylerine gedin. Hiç bir köyde 

bulamazsınız Orpola Köyü'nde kesin 
vardır” (Mecidova, Kişisel Görüşme: 25 
Mayıs, 2010). Defterde bu verginin ismi 
“hınta” olarak geçmektedir. Orpola 
Köyü'nden toplam 400 kile buğday vergisi 
alınıyordu ki (Cikia, 1947: 88; Cikia, 1941: 
91), bunun da tahrir değeri 4.800 akçeydi 
(Cikia, 1947: 88; Cikia, 1941: 91). 
Gürcistan Kanunnâmesi gereğince halktan 
1/5 vergi alındığına göre toplam üretimin 
2000 kile olduğunu görmekteyiz. Genel 
olarak kişi başına 18 kile buğday 
düşmektedir. Tahrir defterinden 
anlaşıldığına göre bir kile buğdayın fiyatı 
12 akçedir. Bu durumda bir kg buğdayın 
fiyatı 0.47 akçeye denk gelmektedir. 

7.1.1.2. Şa’ir (Arpa) Vergisi 

Şa’ir Arapça arpa demektir (Yılmaz, 2010: 
601) . Orpola Köyü'nde arpa buğdaydan 
sonra ikinci sıradaydı.  

Bu bitki çok dayanıklı olup buğdayın 
ekilmediği yerlerde de ekilip ürün 
verebilir. Daha çok hayvan yemi olarak 
kullanılmaktadır. Arpa vergisinin miktarı 
300 kile, tahrir kıymeti ise 3000 akçedir. 
Kilenin Gürcistan Kanunnamesi’nde 
miktarı gösterilmediğinden biz İstanbul 
kilesini baz almayı uygun buluyoruz. Zira 
o zamanlar İstanbul başkent idi ve çok 
yerde İstanbul kilesi ölçü olarak baz 
alınmakta idi. Bir kile 25,656 kg’a denk 
gelmekte idi (İnalcık, 2000: 444). Tahrir 
defteri bilgilerine göre arpanın bir kilesinin 
kıymeti 10 akçedir. Gürcistan 
Kanunnamesi’ne gereğince 1/5 vergi 
alındığına göre Orpola Köyü'nde üretim 
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1.500 kile olmaktadır. Kişi başına arpa 
üretimi yaklaşık 17 kiledir. Kilesi 10 akçe 
olan arpanın bir kg fiyatı 0,39 akçe 
olmaktadır. 

7.1.1.3. Çavdar Vergisi 

Buğday ve arpadan sonra üretim olarak 
üçüncü sırayı çavdarla erzen 
paylaşmaktadır. Çavdar serin yayla 
iklimini sever. Hayvan yemi olarak 
kullanılmaktadır. Çavdardan alınan vergi 
miktarı 10 kile olup onun da tahrir kıymeti 
100 akçedir. Orpola Köyü'nde çavdarın 
üretimi 50 kiledir. Kişi başına üretim 2.3 
kiledir. Çavdarın bir kilesinin fiyatı 10 
akçedir. 

7.1.1.4. Erzen Vergisi 

Orpola Köyü'nde üretimi yapılan bir diğer 
ürün de erzen başlığı altında vergi tahsil 
edilen mısırdır.  

Buğdaygillerden olan mısır insan gıdası 
olarak kullanıldığı gibi hayvan yemi olarak 
da kullanılmaktaydı. Günümüz 
Türkçesinde kullanılan mısıra ahıskalılar 
“Lazut” derlerdi. Mısırın “lazut” olarak 
tanımlanması 1486 tarihli kayıtlarda 
Trabzon Sancağı’nda da rastlanmaktadır 
(Bostan, 2002: 490). Mısır anlamına gelen 
darı kelimesi günümüzde Azerbaycan 
resmi dilinde hala da kullanılmaktadır. 
Orpola Köyü'nde erzen vergisi 10 kile olup 
bunun da tahrir kıymeti 100 akçedir. Tahrir 
kıymetinden de görüldüğü gibi erzenin bir 
kilesinin fiyatı 10 akçedir. Yani bir kg 
erzen 0,39 akçeyi bulmaktadır. Erzenin 

üretim miktarı 50 kiledir. Kişi başına 
üretim 1.7 kiledir. 

Böylelikle, Orpola Köyü'nde kişi başına 
düşen üretim miktarı buğday 18 kile, arpa 
17, çavdar 2.3 kile, erzen 1.7 kile olmuştur.  

 7.1.2. Bakliyat Üretimi ve Vergisi 

Araştırma kaynağımız olan tahrir defterine 
göre bakliyat türleri şunlardır: nohut, 
mercimek ve bakla. Bunlar Orpola 
köyünde çok az üretilmekteydi (Cikia, 
1947: 88; Cikia, 1941: 91). 

7.1.2.1. Nohut  

Nohut farsça nehud kelimesinden olup 
yemeklik bitkidir (Eyüboğlu, 2004: 496). 
Orpola Köyü'nde nohudun vergi miktarı 2 
kile olup, onun da tahrir değeri 60 akçedir 
(Cikia, 1947: 88; Cikia, 1941: 91). Bu da 1 
kile nohudun 30 akçe olduğunu 
göstermektedir.  

7.1.2.2. Mercimek 

İnsanların yiyecek maddesi olarak 
kullanılan mercimek Orpola köyünde az da 
olsa üretilmekteydi. Mercimek, Fars 
dilinde olan merdümek (adamcık, 
gözbebeği) kelimesinden türemiştir 
(Eyuboğlu, 2004: 481). Bunun üretimi aynı 
nohut gibi çok az idi (Cikia, 1947: 88; 
Cikia, 1941: 91). Orpola köyünde bir kile 
mercimeğin fiyatı 20 akçe olarak 
belirlenmişti.  

7.1.2.3. Bakla  
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Orpola köyünde yetiştirilen 3. bakliyat türü 
bakladır. Bakladan alınan vergi miktarı 2 
kile olup onun da tahrir kıymeti 30 akçedir. 
Bir kile baklanın fiyatı 15 akçedir (Cikia, 
1947: 88; Cikia, 1941: 91).  

7.2. Bağcılık, Bostancılık ve Şıra  

1595 tarihli Tahrir Defteri’ne göre Orpola 
Köyünde hububat ve bakliyat üretiminin 
yanında bağcılık ve meyvecilik de 
yapılmaktaydı. Bağcılık ve meyvecilikle 
ilgili vergi çeşitleri resm-i meyve, resm-i 
bostan ve şıra adı altında kayıt olunmuştur.  

7.2.1. Meyve Üretimi 

Meyve fars dilinde, mive kelimesinden 
türemiş olup yemiş anlamını taşımaktadır 
(Eyuboğlu, 2004: 483). Türkçede ise 
anlamını değiştirerek elma, armut ve diğer 
ürünlerin ortak adı şeklinde kullanılmış ve 
şu anda da kullanılmaktadır. Orpola 
köyünde yerli halkın ihtiyaçlarına yetecek 
kadar meyve üretilmekteydi. Bu yüzden 
Orpola köyünden meyve vergisi alınmazdı 
(Cikia, 1947: 88; Cikia, 1941: 91).  

Ahıska Sancağı’ndaki meyveler yüksek 
kaliteliği ile farklılık göstermekteydi. Bu 
farklılığı bağlı bahçeli cennet mekan 
sayılan Orpola köyü görmek mümkündü. 
Her ne kadar Orpola köyünde meyve 
vergisi alınmasa da halkın meyve, pekmez 
ve diğer tatlı ihtiyaçlarının karşılanmış 
olması şüphesizdi. Bu farklılığın iklim 
şartlarından kaynaklandığını da 
vurgulamak gerekmektedir. Yüksek 
sıcaklık meyvelerin kaliteli olmasında 

önemli hususlardandı. Ortalama sıcaklık 
Haziran-Temmuz’da 20,5-26,7 iken, 
Ağustos’ta sıcaklık 39-40 dereceyi 
bulmaktaydı. Orpola Ahıska Deresi’nde 
bulunmaktaydı. Bu derenin dağlarla çevrili 
olduğunu da hatırlatmak gerekmektedir. 
Çünkü bu nedenle burası yüksek seviyede 
sıcaklık gösteriyordu. Kışı sert olup yerler 
buz bağlamaktaydı. Bu yüzden bağ ve 
bahçeler daha çok yamaçlarda ve teraslarda 
yetiştirilmekteydi. Meyve bağları genelde 
Ahıska Sancağı’nda Kür, Posof, Uravel, 
Abastuban Çayı, Kvablian Deresi’nde daha 
elverişli ortamda yetiştirilmekteydi. XVI. 
yüzyılda Azğur, Klde, Uravel, Ahıska, 
Adigün, Aral, Hizabavra, Aspinza, Rustavi 
gibi köy ve şehir bahçeleri bölgeye güzel 
bir koku yaymaktaydı. Rustavi’nin Doğu 
komşusu Orpola bağ ve bahçeleri ise bölge 
halkının en çok dikkat merkezindeydi. 
Orpola’da elma, armut yetiştirilmekteydi 
Elma çeşitlerinden Süt Elması, Meshi 
Bananı Elması, Şah Elma, Söbe Elması, 
Sofra Güzel Elması, Kristal Elma, armut 
çeşitlerinden ise Nine Armudu, Kabak 
armudu vd nahiyede dışında da 
tanınmaktaydı (Mecidova, G. 1925 Orpola 
Doğumlu, Kişisel Görüşme: 26 Mayıs 
2010). Gökçek Nine’den meyveler 
hakkında bilgi almak isterken şunları 
söyledi: “Şah Elma yalnız bizim bölgeye 
ait elma çeşididir. Ortalama yılda 300 kg 
fazla meyve vermekteydi. Eylül sonları  
Ekim başlarında bu elmayı ağaçtan 
topluyorduk. Ayrıca yağlı denilen elma 
ağaçlarımız da vardı. Bunun da yıllık 300 
kg kadar ürünü vardı. Süt Elması çeşitli 
ağaçlar ürün miktarı azdı. Yaklaşık yılda 



                                                                                                                                 
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 43 Mayıs  – Haziran 2014 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 

Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN 
JEL KOD: M-Y *** ID:227 K:92 

http://www.akademikbakis.org 
 

250 kg kadardı. Bu çeşit elma bölgenin 
diğer köylerinde: Oşora, İndisa, Rustavi, 
Blorza, Peritshe ve diğer köylerde 
yetiştirilmekteydi. Bölgenin elma çeşitleri 
içerisinde Söbe Elmasının yeri başkadır. 
Bunun yıllık ürünü 100-150 kg kadardı. 
Armutlara gelince en çok sevilen “Nene 
armudu”ydu. Haşur ve Gori’de de bu çeşit 
armut yetiştirilmekteydi. Bunun da yıllık 
miktarı ortalama 250 kg kadardı. 600 kg 
toplanan ağaçlar da vardı. Ayrıca bölgeye 
has ve Orpola'da yetişen kabak armudu da 
vardı. Her ne kadar meyve çeşitleri bol 
olsa da meyve vergisi ödenmezdi. Çünkü 
bu ancak halkın gıda ve tatlı ihtiyaçlarını 
karşılayacak kadardı. Ek kazanç olarak 
pazara satılık için götürülmezdi”. 

7.2.2. Ceviz 

Arapça bir kelime olup kalın gövdeli, uzun 
ömürlü ve ahşabı değerli olan bir bitki ve 
onun “koz” denilen meyvesidir (Parlatır, 
2011: 250). Ahıska bölgesi her zaman 
cevizi ile ünlü olsa da ne yazık ki, Orpola 
Köyü'nde bu çeşit ürün hakkında hiçbir 
bilgi yoktur (Cikia, 1947: 88; Cikia, 1941: 
91). 

7.2.3. Şıra Üretimi 

Şıra – farsça şire kelimesinden alınıp 
bunun da kökü Latinceye dayanmaktadır. 
Latincenin siraeum kelimesi üzüm suyu 
anlamına gelmektedir (Eyuboğlu, 2004: 
483). Budin ve Ahıska gibi Ortodoks 
inancında olanların yaşadığı eyaletlerde 
şıra, şarap anlamında kullanılmakta idi. 
Şıra üretimi Ahıska bölgesinde çok eskiden 

yapılmakta idi. En eski şarapçılık örneği 
8000 yıl öncesine ait olup, bunun da 
Gürcistan’da olduğu keşfedilmiştir 
(Bekadze, 2013: 237). 

Şıra üzümden elde edilmektedir. Üzümün 
önemi hakkında Kur'an-ı Kerim Nahl 
suresinin 67. ayetinde şöyle denilmektedir: 
“Hurma ve üzümlerin meyvelerinden, hem 
sarhoşluk veren bir içki, hem de güzel, hoş 
bir rızık edinirsiniz. Şüphesiz bunda akıllı 
olan bir topluluk için elbette bir ders ve 
ibret vardır” (Elmalılı, 2012: 273). 

Üzüm yetiştirme, Ahıska Sancağı’nda en 
önemli ekin alanlarından biridir. Ahıska 
Sancağı yalnız Osmanlı Devleti’nde değil 
bütün dünyada yüksek alanda ve dağlık 
yerlerde üzüm yetiştirilen tek bir bölgedir. 
Ahıska Eyaleti’nde en kaliteli üzüm 
çeşitleri yetiştirilmekteydi.  

Genelde üzüm bağları Kür, Posof ve 
Kvabliyan nehirlerinin Güney, Güney-
Doğu ve Güney-Batı kısımlarında daha iyi 
yetişmekte idi. Buranın üzümlerinden 
alınan şıra, Ahıska’nın teraslar üzerinde 
yetiştirilen üzüm şırasından daha kaliteli 
idi. 

Orpola Köyü'nde şıradan alınan vergi 
miktarı 100 menn ve onun da tahrir değeri 
800 akçe idi (Cikia, 1947: 88; Cikia, 1941: 
91). Gürcistan coğrafyasında “menn” 
ağırlık ölçüsü olarak şıra ölçümlerinde 
kullanılmıştır (Cikia, 1947: 19-171; Cikia, 
1941: 22-171). Halil İnalcık’a göre menn 
12 okka, yani 15,388 kg olmak üzere ağır 
ve 6 okka, yani 7,694 kg olmak üzere hafif 
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olarak ikiye ayrılır (İnalcık, 2003: 248). 
Ayrıca bölgeye yakın olan Erzincan’da 1 
menn’in değeri 6,157 kg., Harput’ta 5.773 
kg. ve Diyarbakır’da ise 5.067 kg.’a denk 
gelmekteydi (Walter, 1990: 26). “ Defter-i 
Mufassal Vilayet-i Gürcistan” Tahrir 
Defteri vergi değerlerinden anlaşıldığı gibi 
1 menn 8 akçedir (Cikia, 1947: 19-171; 
Cikia, 1941: 22-171).  

7.2.4. Bostan Üretimi 

Bostan, Fars dilinde bu, buy, yani koku ve 
stan, yer, ülke, yöre anlamlarını veren iki 
kelimeden teşkil olunmuştur. Bostanın 
güzel kokulu çiçeklerin bulunduğu yer 
anlamını taşımaktadır (Eyuboğlu, 2004: 
96). Tabii Türkçede bu anlamı değişmiş ve 
yemeklik yeşil bitkilerin yetiştirildiği yer 
anlamını benimsemiştir. Defterde resm-i 
bostan adı altında hangi ürünlerin olduğu 
ayrıntılı yazılmamıştır. Bostanın aynı 
zamanda kavun-karpuzun ortak adı 
olduğunu bildiğimizden Orpola Köyü'nde 
bostan vergisi adı altında kavun, karpuz 
gibi ürünlerin olduğu muhakkaktır. Orpola 
Köyü'nden bostan vergisi olarak 100 
akçeydi (Cikia, 1947: 88; Cikia, 1941: 91). 

7.3. Keten Üretimi: Zeğrek  

XVI. yüzyılda Ahıska Sancağı’nda sanayi 
bitkisi olarak kendir önemli yer 
tutmaktaydı. Kendir mutedil iklimde 
yetişmekteydi. Bu bitki Osmanlı 
Devleti’nin Karadeniz kıyılarında Samsun 
ve Ordu’da, Ege’de, Güneydoğu’da 
(Gürçay, 1969: 11) ve Doğu’da Çıldır 
Eyaleti’nde de yetiştirilmekteydi. 

Karadeniz kıyılarında üretilen bu sanayi 
bitkisinin Trabzon'dan ihracatı 
yapılmaktaydı (Miroğlu, 1990: 194-195). 
Onun tohumları % 40-45 yağ içermektedir. 
Bu yağ “Bezir yağı” olarak bilinmektedir. 
Ketenden yemeklik yağ alındığı gibi 
boyacılıkta kullanılan keten tohumu yağı 
da alınmakta idi (Güneş, 1994: 160). Yağı 
alındıktan sonra tohumların geri kalan atığı 
hayvan yemi olarak kullanılmakta idi. 
Tahrir defterinde bu verginin adı “zeğrek” 
olarak geçmektedir. Orpola Köyü'nden 
üretilen zeğrekten 5 kile vergi 
alınmaktaydı ki, bunun da o zamanki tahrir 
değeri 50 akçeydi (Cikia, 1947: 88; Cikia, 
1941: 91). Zeğrekle ilgili tahrir dökümüne 
baktığımızda bir kile zeğreğin fiyatı 10 
akçeye denk gelmektedir.  

7.4. Hayvancılık, Bunlarla İlgili Vergiler 
ve Arıcılık 

XVI. yüzyıl sonlarında Orpola köyünde 
zirai ürünlerinden sonra en büyük gelir 
kaynağı hayvancılık idi. Zaten Orpola'nın 
coğrafi konumu da hayvancılık için uygun 
şartlara sahipti. Tarım ve hayvancılık 
köylünün vazgeçilmez geçim kaynağıydı. 
Köyde bunlar olmadan hayat 
düşünülemezdi. Hayvancılığın içerisinde 
en fazla küçükbaş hayvanlar 
yetiştirilmekteydi. Defter kayıtlarından 
göründüğü gibi arıcılık da da önemli 
alanlardan sayılmaktaydı. Orpola köyünde 
meskun bulunan halk koyun, keçi 
beslemekte idi. Ahalisi gayrimüslim olan 
nahiyede domuzculuk da gelişmişti. 

7.4.1. Resm-i Adet-i Ağnam 
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Kur'an-ı Kerim Nahl suresinin 66. ayetinde 
şöyle buyrulmuştur: “Şüphesiz davarlarda 
da sizin için bir ibret vardır. Size, onun 
karınlarından bağırsaklarla kan arasından, 
içenlerin boğazlarından kayıp giden 
katıksız bir süt içiriyoruz” (Elmalı, 2012: 
273). 

“Defter-i Mufassal Vilâyet-i Gürcistân” 
tahrir defterinde Azğur Nahiyesi Orpola 
köyünde Resm-i Adet-i ağnam adı ile 
kaydolunan koyunculuk hayvancılıkta ilk 
sırada yer almaktaydı. Ondan alınan 
vergiye de Resm-i adet-i ağnam denirdi. 
Fakat bu verginin keçilerden de alındığı 
bilinmektedir (Ünal, 2002: 155). Adı geçen 
vergi koyun ve keçiden Nisan-Mayıs 
aylarında alınırdı. Çünkü bu aylarda keçi 
ve koyunlar yavrulardı. Gürcistan 
Kanunnamesi gereğince 2 koyuna 1 akçe 
(Akgündüz, 1994: 580) alınması 
kanunlaştırılmıştı. Orpola köyünden 100 
akçe ağnam (Cikia, 1947: 88; Cikia, 1941: 
91) vergisi alınmaktaydı. Kanun gereğince 
2 koyuna ve 2 koyunlu kuzuya 1 akçe 
alındığından bu nahiyede toplam 200 aded 
küçükbaş hayvan vardı. Köyde her hane 
ortalama 25 koyun yetiştirilmekteydi 
(Cikia, 1947: 88; Cikia, 1941: 91).  

7.4.2. Resm-i Hınzır 

XVI. yüzyıl sonlarında Orpola köyü 
nüfusu gayrimüslim olduklarından hınzır 
(domuz) beslemekteydi. Orpola köyünden 
“Resm-i hınzır” adı ile toplanan domuz 
vergisinin miktarı 100 akçeydi (Cikia, 
1947: 88; Cikia, 1941: 91). Kanunname’ye 
göre her domuzdan bir akçe alındığından 

köydeki domuz sayısının 100 baş olduğu 
kayıtlardan belli olmaktadır. 

 

 

7.4.3. Resm-i Yonca ve Giyah, Resm-i 
Yaylak 

Orpola köyünde hayvanların yiyecek 
ihtiyacını karşılamak için çayırlıklar ve 
yoncalıklar bulunuyordu. Ayrıca yaylak 
resmi başka tımara ait hayvanların 
otlatmak ve gecelemek için gelen sürü 
sahiplerinden bir defaya mahsus alınan 
vergi çeşididir. Yerli ahaliden alınmazdı. 
Hayvancılıkla ilgili vergilerden olan yonca, 
giyah, yaylak vergileri Orpola köyünden 
alınmaktaydı. Bu köyden alınan yonca ve 
giyah vergisi olarak 100 akçe, yaylak 
vergisi olarak da 100 akçe alınmaktaydı. 

Yaylak, köy halkının yaz mevsimini 
geçirmek ve iktisadi hayatlarını idame 
etmek için kullandıkları yüksek yerlerdir 
(Cin&Akgündüz, 1990: 4). Resm-i yaylak 
dışarıdan gelen halkın hayvanlarının, 
özellikle koyunlarının kışlamasından 
alınan vergidir. Defterde bazen resm-i 
yaylak ve resm-i yatak olarak, bazen de 
ikisi bir arada vergilendirilmiştir. Orpola 
Köyü'nde ise yaylak ve yatak vergisi bir 
arada kayıtlara alınmıştır (Cikia, 1947: 88; 
Cikia, 1941: 91).  

Yaylak vergisi sürülerini başka bir tımarda 
ve miri yaylaklarda otlatan sürü sahipleri 
ve konar-göçer raiyetten yılda bir defaya 
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mahsus alınan vergidir. Gürcistan 
Kanunnamesi’ne göre kışlayan her sürüden 
1 koyun alınması uygun görülmüştür 
(Akgündüz, 1994: 580). Sürü az olduğu 
zaman 10 koyuna 1 akçe alınması kanun 
gereği olmuştur. 

7.4.4. Arıcılık 

Arıcılığın tarihi insanlık tarihi kadar 
eskidir. Arıların ürettiği bal, içinde olan 
vitaminlerle insanlar için tarih boyunca şifa 
niteliğinde olmuştur. Arıcılık kutsal sayılan 
bir meslek olmuş, arı ve arı ürünlerine 
bütün dinlerde itibar edilmiştir. Kur'an'da 
bu konuya dikkat çekilmiştir. Kur'an'ı 
Kerim'in 16. suresi olan Nahl suesinin 68, 
69. ayetlerinde şöyle buyrulmaktadır: “68. 
Rabbin bal arısına şöyle ilham verdi: 
Dağlardan, ağaçlardan ve kuracakları 
köşklerden göz göz evler edin. 69. Onların 
karınlarından çeşitli renklerde bir içecek 
çıkar, onda insanlara şifa vardır. Şüphesiz 
bunda düşünecek bir topluluk için bir ders 
ve ibret vardır” (Elmalılı, 2012: 273). 

Bal, Kur'an-ı Kerim'de şifa kaynağı olarak 
zikredilmektedir. Balın % 17-18'i su olup 
geri kalan maddenin % 95'i karbonhidrat 
olan 15 tür çeşitli şekerlerden oluşmuştur 
(Saygılı ve Karakelle, 2003: 452). Bal, 
karaciğer, bronşit, gastrid, mide, 
onikiparmak, deri hastalıkları ve 
kansızlıkların şifasıdır (Saygılı ve 
Karakelle, 2003: 452). 

Kanunnamelerde “Kovan resmi”, “resm-i 
küvare”, “zenbur resmi” ve “öşr-i petek” 
adı altında kayıt olunan bu vergi bazı 

yerlerde bal, bazı yerlerde para olarak 
tahsil edilirdi (Çağatay, 1947: 508). 
Gürcistan Vilâyeti Kanunnâmesi’ne göre 
“resm-i küvare öşr’i aselden bedel olarak 
her kovandan ikişer akçe alınır” şeklinde 
bal öşrünün kovan başına akçe olarak 
tahsil edildiği yazılmaktadır (Akgündüz, 
1994: 580). Defterde Resm-i Küvare 
olarak vergi çeşidinin bulunması bu 
bölgede arıcılığın olması ve balcılık 
yapıldığını göstermektedir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun diğer 
eyaletlerinde olduğu gibi, Çıldır, nam-i 
diğer Ahıska olan eyalette de arıcılığa 
önem verilmişti. Zaten Ahıska Sancağı’nın 
coğrafi konumu arıcılık için son derece 
uygun koşullara sahip idi.  

Orpola köyünde her hanenin hem kendi 
ihtiyacı, hem de yan gelir olarak ticari 
amaç için yeteri kadar arısı bulunmaktaydı. 
Ahıska Sancağı'nın diğer köylerinde 
olduğu gibi Orpola köyünde de arılar 
Kafkas ırkı arılardı. Çalışkanlığı ve 
verimliliğiyle Kafkas ırkı arılar 
diğerlerinden çok farklıydı. Kafkas ırkı 
arılardan konuşan 1925 Orpola doğumlu 
Göyçek Ömer kızı Mecidova şöyle derdi: 
“Orpola peteklerinin (yani arılarının) çok 
lezzetli balı vardı. Bu arılara “Kafkas 
arıları” denirdi. Onların balı ilaç olarak da 
kullanılmaktaydı. Balcılığın 
dedelerimizden kalma olduğunu babamız 
anlatıyordu (G. Mecidova ile kişisel 
iletişim, 25 Mayıs 2010). Orpola köyü 
arıcılık için çok elverişli özelliklere sahipti. 
Köyün florası çeşitliği ile bir farklılığa 
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sahipti. Bahar aylarındaki köyün çeşitli 
bitki ve çiçeklere bürünmesi arıların 
ürettiği balın kalitesini artırmaktaydı.  

Azğur Nahiyesi Orpola köyünden Resm-i 
Küvvare adı altında alınan verginin miktarı 
100 akçedir (Cikia, 1947: 88; Cikia, 1941: 
91). 

7.5. Orpola Köyü’nde Şahsa Ait Vergiler  

7.5.1. İspençe Vergisi  

1595 yılında tahrir kayıtları yapılırken 
Orpola köyü halkı gayrimüslimdi. Osmanlı 
İmparatorluğu’nda gayrimüslim nüfus 16. 
yüzyılın ortalarına kadar çift resmi 
vergilerini ödemekte idiler. 16. yüzyılın 
ikinci yarısında bu statü değiştirilerek, çift 
resminin gayrimüslimler için karşılığı 
olarak ispençe ödemek kanunlaştırılmıştır 
(Acun, 2006: 75; Barkan, 1993: 393). 
Orpola köyünün Osmanlılar tarafından 
alınması 16. yüzyılın son çeyreğinde 
alındığında buranın nüfusu gayrimüslim 
idi. Bu yüzden onlar ispençe vergisini 
ödemeye tabi tutulmuşlardı. İspençe 
topraklı, topraksız, evli veya bekâr 
olduğuna bakılmaksızın, buluğ çağına 
erişmiş, köylü göçebe, şehir ve kasabada 
oturan her gayrimüslim erkekten alınan 
örfi bir baş vergisidir (Barkan & Meriçli: 
1988: 393). Tarımla uğraşan 
gayrimüslimlerden alınan bir çeşit örfi 
vergi olan ispenç çift resminin karşılığı baş 
vergisi özelliğini taşımaktadır (Yılmaz, 
2010: 286).  

XVIII. yüzyılda ispenç cizyeden sonra 
ikinci bir baş vergisi olarak öne sürüldü. 
Ancak Osmanlı hukukçuları ispençeyi çift 
resmine kıyasla şer'ileştirdiler (Taşkın, 
2013: 61). 

Osmanlı fethettiği yerlerde ziraatı artırmak 
için reayaya maksimum kolaylık 
sağlanırdı. Ahıska Eyaleti taşlık ve 
verimsiz olduğundan tarımla uğraşan 
Hıristiyan halktan ancak ispenç olarak 25 
akçe alınırdı (Akgündüz, 1994: 578). 
Onlardan Gürcistan Kanunnamesi 
gereğince çift vergisi, dönüm vergisi ve 
yarım vergi alınmazdı. Orpola Köyü'nde 
tarım ve hayvancılıkla uğraşan 8 nefer 
gayrimüslim hane reisinden toplam 200 
akçe ispenç vergisi alınmaktaydı (Cikia, 
1947: 88; Cikia, 1941: 91). Bu vergi 
Balkanlarda da alınıyordu. Koğan 
(Macaristan) Sancağı’nda bu vergi “resm-i 
kapu” adlandırılmakta olup miktarı 50 akçe 
idi (Çoban, 2005: 61-84). 

7.5.2. Resm-i Murahhasiye 

Defter’de resm-i murahhasiye adı altında 
kayıt olan bu vergi çeşidi Ahıska 
Sancağı’nda kilise vakıfları ve 
piskoposlara ait arazilerde, piskoposun 
yararına ödenen vergi idi. Halkın yükünü 
azaltmak amacı ile Defter-i Cedid-i 
Hakani’de kaydolunduğu gibi bu verginin 
miktarı hane başına ikişer akçe (Akgündüz, 
1994: 581) idi. Fazla alınması uygun 
görülmüyordu. Orpola köyünden 
bilinmeyen nedenlerden dolayı 
murahassiye vergisi alınmamaktaydı 
(Cikia, 1947: 88; Cikia, 1941: 91).  
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7.6. Arızı Vergiler  

Arızi vergilerin zamanı ve miktarı belli 
olmayan vergilerdir. Çünkü köyde kaç 
kişinin suç işleyeceği, kaç kızın 
evleneceğini önceden bilmek mümkün 
değildi. Bu olayın çıkması ve 
gerçekleşmesine bağlı vergilerdir. Bu 
sebeptendir ki, bu grup vergilere Bad-i 
heva grubu vergileri denmektedir. 

7.6.1. Bad-ı Heva 

Arus resmi, cürm ve cinayet resmi, dühan 
resmi, adet-i deştebani, zemin ve dönüm 
resmi gibi vergi kalemleri bad-i hava 
türündendir (Miroğlu, 1990: 183).  

Bad-i heva, gelirlerinin bir kısmını 
sancakbeyi, ya da subaşı, diğer kısmını da 
tımar sahibi sipahi aldığı için bazen nısf-ı 
bad-i hava olarak kaydedilmiştir (Akdağ, 
1995: 228-230). Orpola köyünde bu vergi 
nısf-ı bad-i heva olarak kayıt altına 
alınmıştır (Cikia, 1947: 88; Cikia, 1941: 
91). 

7.6.2. Resm-i Arus 

Reaya ve sipahi kızlarının, dul kadınların 
(bivelerin - seyyibelerin) evliliklerinden 
alınan vergiye resm-i arus veya arusiye 
denir. Verginin miktarı gelinin bakire, dul 
ve gayrimüslim oluşuna göre 60, 30 veya 
15 akçe olarak belirlenmektedydi (Yılmaz, 
2010, s. 37). Gürcistan Eyaleti 
Kanunnâmesi'nde bu husus, “ Ve resm-i 
arusiyye mirliva ve zu'amma ve sair 
serbest olan tımarlardan bakire kızlardan 

altmışar akçe ve seyyibe avretlerden otuzar 
akçe alınır. Ve sair erbab-ı tımarın arusiyye 
resmi nısfı kaydolunan yerlerden sipahiler 
ve nısf-ı aharı mirlivaya kayd olunan 
yerleri ancak zabitler alalar. Ve bakire 
kızın arusiyyesi her ne yerden göçürürse ve 
atası kimin ra'iyyeti ise ana verir. Ve 
seyyibe avret her kimin toprağında vakı 
olursa resm-i arusiyyesini sahib-i tımara 
verir (Akgündüz, 1994: 580)” şeklinde 
kaydolunmuştur. Yani bakire kızın gelin 
vergisi babası kimin vergi mükellefi ise 
ona verilirdi. Dul hanımlar kimin 
toprağında yaşıyorsa vergisini ona 
veriyordu. Ama büyük tımar sahipleri, avcı 
kızları, kale muhafızları ve bekârların gelir 
vergisi padişaha kaydolunuyordu.  

1595 tarihli tahrir defterinde Bad-i heva ve 
Resm-i arus birlikte kaydolunmuştur. Bu 
vergi defterde “Bad-i heva ve Resm-i 
arus”, “Nısf-ı bad-i heva ve arusiye” 
şeklinda kayıtlara geçmiştir. Orpola 
köyünde de bad-i heva arus'la birlikte 
“Nısf-ı bad-i heva ve arusiye” şeklinde 
kayıt altına alınmıştır. Orpola köyünden 
alınan “Nısf-ı bad-i heva ve arusiye” 
vergisinin miktarı 100 akçedir (Cikia, 
1947: 88; Cikia, 1941: 91). 

 

 

7.6.3. Resm-i Tapu 

Tapu vergisi şehir, köy ve mezralarda 
yapılan evler için üzerinde olan toprağın 
öşrünü karşılamak amacıyla toprağın 
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verimliliğine göre alınmaktaydı. Genelde 
ürün vermeyen veya az ürün veren 
topraklarda evler yapılırdı. Bu yüzden 
verginin az ödenmesi sağlanıyordu. Ayrıca 
o bölge halkı verimli toprakları ancak ekin 
için kullanmaya özen gösteriyordu. 

7.6.4. Resm-i Deştebani 

Orpola Köyü'nde bu vergi çeşidi “Resm-i 
Tapu ve Deştebani” olarak kayıt altına 
alınmış olup sancak beyi hassına aittir. 

Deştebani koruma, kır bekçisi anlamına 
gelmektedir. Deştebaninin görevi ekinleri, 
bağ ve bahçeleri korumak idi. 

Orpola köyünden “Tapu ve Deştebani” 
vergisi olarak 120 akçe alınmaktaydı 
(Cikia, 1947: 88; Cikia, 1941: 91). Bu 
vergi çeşidi sancak beyi hassına aitti. 
Deştebani vergisi önceleri zuhurata bağlı 
vergi olup daha sonralar düzenli 
vergilerden olmuştur (Yediyıldız, 1985: s. 
122). 

8. SONUÇ 

XVI-XIX. yüzyıl köy toplumunda sosyal-
kültürel ilişkiler konusundaki 
incelemelerde kaynaklar sınırlı ve hatta 
yok derecesindeydi. Orpola köyüne ait 
kaynakların da sınırlı olduğu bilinmektedir. 
Bu durumlarda her hangi bir köyün sosyal-
kültürel bilgileri için o köyün sakinleriyle 
ikili görüşme sayesinde elde etmek 
mümkündür. Biz de çalışmamızda Orpola 
köyü sakinlerinin verdiği bazı bilgilerle 
konumuzun açıklanmasında faydalanmış 

bulunmaktayız. Surayya Faroqhi’nin de 
dediği gibi köylerin kültürel yaşamıyla 
ilgili çok az şey bildiğimizden, ulaşılabilen 
her türlü bilgi incelenebilir. 

Orpola köyü büyük stratejik önem taşıyan 
Ahıska Sancağı Azğur Nahiyesi’nin 
sınırları içerisinde yer almaktaydı. Bu 
topraklar tarihen Midyalıların, Perslerin, 
Makedonyalıların, Bizansların, Arapların, 
İlhanlıların, Akkoyunlu, Karakoyunlu, 
Osmanlı ve bir çok milletin yönetiminde 
olmuştur.  

Orpola köyü 1578 yılında Lala Mustafa 
Paşa tarafından fethedilerek Osmanlı 
Hakimiyeti’ne geçmiştir. 

Orpola köyünün 1595 yılında nüfusu 8 
hane olup 80, 1870 yılında 112, 1886 
yılında da 291 kişiden oluşmaktaydı. Köy 
halkı 1595 yılında gayrimüslim, 1870 ve 
1886 kayıtlarında Müslüman olarak 
gözükmektedir. Bu verilere baktığımızda 
nüfus artışının olduğunu görmekteyiz.  

Köyün 1595 yılında toplam ödediği vergi 
miktarı 10.000 akçeydi. Köy halkı ödediği 
vergi kalemleri şunlardır: İspençe, hınta, 
şa'ir, çavdar, erzen, nohut, mercimek, 
bakla, resm-i yonca ve giyah, zeğrek, şıra, 
resm-i adet-i ağnam, resm-i hınzır, resm-i 
küvvare, resm-i tapu ve deştebani, resm-i 
bostan, resm-i yaylak, nısf-ı bad-i heva ve 
arusiye. Ayyrıca, aznaur Cidaladze sahip 
olduğu toprakların behresini ve vergisini 
ödemekteydi. 
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1654 yıllarında ise Süleyman'nın kardeşleri 
Abdulah, Habip ve Murtaza'ın ödedikleri 
yıllık vergi miktarı 12 000 akçeydi. 

İstanbul evliyalarından olan Orpola 
doğumlu Abdullah Efendi Çıldır 
Eyaleti'nin en büyük alimlerinden 
olmuştur. İlimde en büyük mevki, İstanbul 
evliyalarından Orpola Köyü doğumlu olan 
Abdullah Efendi'ye aittir. 

Orpola köyü,250 yıl (1579-1829) Osmanlı 
Devleti sınırları içerisinde yer almış olup 
sosyal, ekonomik, politik alanlarda 
gelişmişti. Vergilerini ödeyen köy halkı 
topraklarında hür yaşamaktaydı. Çar 
Rusyası ve Sovyet döneminde iseher türlü 
baskı altında olmuş ve nihayet Ahıska'nın 
220 köy halkı ile birlikte 14 Kasım 1944 
yılında Orta Asya ve Kazakistan'a sürgün 
olunmuşlardı. Günümüzde Orpola köyü 
dahil Ahıska'nın toplam 93 köyü hal-i 
harab durumdadır. 
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YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU'NUN YABAN ADLI 

ROMANINDAKİ ULUS İNŞA ETME AMACI1 

Faruk DÜNDAR 

University of Glasgow 

Özet: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarına şahitlik etmiş bir Türk aydınıdır. Karaosmanoğlu, Yaban adlı 
eserinde Türk Kurtuluş Savaşı ile ilgili gözlemlerini yazmıştır. Yazar bu eserinde,  toplumun aksak 
yönlerini göstererek,  bir ulus inşa etme amacı gütmektedir. Ona göre, toplumdaki aydın insanlar 
ulus inşa etmede önemli bir role sahiptir ve aydınlar ulus bilincinden yoksun insanlara öncülük 
etmelidir. Karaosmanoğlu Yaban’da, Ahmet Celal isimli Türk aydını ile Anadolu köylüleri 
arasında yaşanan kültür ve fikir çatışmasını anlatır. Ahmet Celal, bir yandan Türk Kurtuluş Savaşı 
ile ilgili haberleri takip ederken, diğer yandan yaşadığı köyde, ulusal bilinç oluşturmaya çalışır. 
Fakat bu amacına ulaşamaz. Romanın sonunda, köy düşmanlar tarafından köy işgal edilir ve 
köylüler acı bir felaketle karşı karşıya kalırlar. Bu çalışmada, Yaban’da toplumun olumsuz yönleri 
anlatılarak yapılmaya çalışılan ulus inşa etme amacı irdelenmiştir. Ulus inşa etme süreci,  
köylülerin yaşam şekillerini, savaş hakkındaki düşünceleri, düşmana verdikleri desteği ve Türklük 
kavramıyla ilgili düşüncelerini eleştirilerek,  onları eğitmekten ibarettir. 

Anahtar Kelimeler: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, Ulus İnşası, Ulusal Bilinç, Kültür 
Çatışması 

THE AIM OF NATION-BUILDING IN YAKUP KADRİ 

KARAOSMANOĞLU’S NOVEL “YABAN” 

Abstract: Yakup Kadri Karaosmanoğlu who witnessed late Ottoman period and foundation of the 
Republic of Turkey was a Turkish intellectual. Karaosmanoğlu wrote a novel whose name was 
Yaban and he told about his observation in the Turkish Independence War. In this novel, he 
intends nation-building by showing the disadvantages of the society. He thinks that intellectuals 
have an important role for nation-building and they should lead to the people who have no national 
consciousness. Karaosmanoğlu tells about the conflict of cultures and ideas between Ahmet Celal 
who is a Turkish intellectual and peasants in Anatolia in Yaban. On the one hand, Ahmet Celal 
follows the news about the Turkish Independent War. On the other hand, he wants to build 
national consciousness of the peasants. However, he cannot achieve the purpose. At the end of the 
novel, the village is occupied by enemy soldiers and this becomes a disaster for the peasants. This 
study examined the depiction of nation-building in Yaban by showing disadvantages of the 
society. The nation-building process consists of education of the peasants by criticizing their 

                                                             
1 Bu makale, International Burch University tarafından 23-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında Bosna Hersek’te 
düzenlenen Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi’nde sözlü bildiri olarak sunulmuş ve özeti 
yayınlanmıştır. 



 
lifestyles, ideas about Turkish Independence War, supports of the enemy soldiers and thoughts 
about the term of “Turk”. 

Key Words: Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, Nation-Building, National Consciousness, 
Conflict Of Cultures 

 

1. GİRİŞ 

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Türk 
edebiyatının en ünlü yazarlarından biridir 
ve aydın bir kişiliğe sahiptir. 1889 yılında 
doğmuş ve 1974 yılında hayatını 
kaybetmiştir. Mensup olduğu aile, Osmanlı 
Devleti’nin son dönemlerinin ünlü 
ailelerindendir.  1931 yılında Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne Manisa 
milletvekili olarak giren Karaosmanoğlu, 
1932 yılında Türk Kurtuluş Savaşı 
gözlemlerini yansıttığı ve en önemli 
romanlarından biri olan Yaban’ı yayınlar 
(Karaosmanoğlu, 2010: 199-200). 

Karaosmanoğlu Yaban adını verdiği bu 
romanda, Anadolu’nun iç kısımlarında 
bulunan bir köye yerleşen bir Türk aydını 
ile bu köyde yaşayan köylülerin yaşadığı 
çatışmaları anlatır. Romanın başkarakteri 
olan Ahmet Celal Çanakkale Savaşı’nda 
kollarından birini kaybetmiştir ve emir eri 
Mehmet Ali’nin önerisiyle Mehmet Ali’nin 
köyüne taşınmaya karar verir. Bu kararında 
İstanbul’un düşman askerlerince işgal 
edilmesi de etkili olur. Ahmet Celal bir 
taraftan Kurtuluş Savaşı ile ilgili haberleri 
takip ederken, diğer yandan köylülere 
ulusal bilinç aşılamak ister. Çünkü 
Anadolu köylüleri milli bilinçten 
yoksundur ve bu durum Ahmet Celal’de 
büyük bir rahatsızlık oluşturmaktadır. 

Fakat köylüler Ahmet Celal’in 
anlattıklarıyla pek ilgilenmezler. Romanın 
sonunda, düşman askerleri köye kadar 
gelir. Köyün işgal edilmesi ile birlikte, 
köylüler büyük bir felaketle karşı karşıya 
gelir. Evleri talan edilir, yakılır. 
Kadınlarına düşman askerleri tarafından 
tecavüz edilir. 

Bu romanda Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 
toplumun negatif yönlerini göstermekte ve 
bir ulus inşa etme amacına girişmektedir. 
Ulus inşası kavramını Hippler iki şekilde 
açıklamaktadır: Birincisi,  “birbirine 
gevşek bağlarla bağlanmış toplulukları, bir 
ulus devletin hedeflediği ortak bir toplum 
haline getirmeyi sağlayan sosyopolitik bir 
gelişim sürecidir.” İkincisi ise, “dış ve iç 
politik aktörlere bağlı olarak, özel bir 
politik hedefe ulaşmak için uygulanan 
kalkınmacı veya emperyal bir stratejidir.” 
(Hippler, 2007: 12) Hippler’e göre başarılı 
bir ulus inşası, birleştirici ve ikna edici bir 
ideoloji, toplumun bütünleşmesi ve kendi 
topraklarında egemenliğini tüm yönleriyle 
gerçekleştiren bir devletle mümkün 
olabilmektedir.  
 
Her edebiyat eserinin arka planında bir 
dünya görüşü, bir ideoloji bulunmaktadır. 
Her edebiyat eseri bir ideolojik zemine 
oturur ve bir ideolojiyi savunur 
(Kösemihal, 1967: 8). Bu nedenle birçok 



 
yazar kendi toplumsal ve siyasi 
ideolojilerini topluma kazandırmak 
amacıyla romana başvurmaktadırlar (Evin, 
2004: 14). Özellikle kitle iletişim 
araçlarından mahrum bulunan toplumlarda, 
ideolojinin toplumu etkilemesi için 
kullanılan en etkili araç olarak romanlar 
kullanılmıştır. Romanlar böyle 
toplumlarda, oluşturulmak istenen yeni 
hayat tarzı, yeni düşünce sistemi için bir 
propaganda malzemesi olarak 
görülmektedirler (Türkeş, 2001: 428). 
“Cumhuriyet döneminde Türk romanı yeni 
bir kimlik inşa etme misyonuna sahiptir. 
Romancılar hâkim siyasetin ve devlet 
politikalarının doğrultusunda eserler 
kaleme almışlar ve yeni kimliğin aynası 
olacak romanlarını yazmışlardır. Toplum 
üzerinde önemli etkiler oluşturan romanlar, 
yeni siyaset doğrultusunda benimsenen 
kimliği oluşturma yönünde en az siyaset ve 
eğitim kurumları kadar önemli görevler 
üstlenmiştir.” (Özbolat, 2012) Devletin 
toplumun yapısını değiştirmek için 
yazarlardan destek istediği ve birçok 
yazarın da bu isteği yerine getirmek ve 
toplumun eskiye dair fikirlerini 
değiştirmek amacıyla romanlar yazdıkları 
görülür (Güneş, 2007: 102) Bu romanlarda, 
inşa edilmek istenen ulusun yansımaları 
görülmektedir (Türkeş, 2003: 820) Bu 
nedenle cumhuriyetin ilk yıllarında, 
edebiyatın  ülkenin içinde bulunduğu 
sorunları sanatsal olarak anlatması kabul 
görmüş ve tüm sanatların toplum için 
yapıldığı söylenebilir (Karpat, 2009: 83). 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu Yaban ismini 
verdiği bu romanıyla, devletin ve kendi 
dünya görüşü olan Kemalist ideolojiyi 
topluma nüfuz ettirmek ve Hippler’in ulus 

inşası için gerekli gördüğü birleştirici ve 
ikna edici ideolojiyi Kemalizm olarak 
benimsemekte ve ulus inşa etme görevini 
üstlenmektedir (Karaömerlioğlu, 2002).  
 
Yaban’da anlatılan aydın-köylü çatışması 
merkezinde tartışmalar romanın 
yayınlandığı yıllardan itibaren 
süregelmiştir. Vedat Nedim Tör, Şevket 
Süreyya Aydemir gibi tartışmayı yürüten 
bazıları köylünün durumunu gerçekçi bir 
biçimde resmettiğini savunarak romanı 
başarılı bulmuşlar, bu gözlemlerinden 
dolayı yazarı tebrik etmişlerdir. Bazıları 
ise, köylüyü hep kötü olarak gösterdiğini 
savunmarak, yazarın Türk köylüsüne 
haksızlık ettiğini belirtmişlerdir. Bu 
eleştiriler üzerine Karaosmanoğlu 1942’de 
yapılan Yaban’ın ikinci baskısına ek olarak 
bir açıklama ekleme gereği duymuş, 
yabanın nesnel bir roman olmadığından 
söz ederek, Yaban’ın “bir ruh sıtmasının, 
birdenbire acı ve korkunç bir gerçekle 
karşı karşıya gelmiş bir şuurun, bir 
vicdanın çıkardığı yürek parçalayıcı 
haykırış” (Karaosmanoğlu, 2010) 
olduğunu söylemiştir. Nihat Sami Banarlı, 
romanı “Yaban, Birinci Dünya Harbi’nde 
sağ kolunu kaybettiği için hemen bütün 
cemiyete, hattâ bütün hayata küsmüş, 
isteksiz, hedefsiz bir insan gözüyle görülen 
Türk köylüsünün romanıdır.” şeklinde tarif 
etmektedir. Dahası “Gerçi köylüyü bu 
derece sefil ve iğrenç bulan adam, yine 
köylünün bizce pek haklı olarak yaban 
dediği, bir ruh hastası, zayıf ve mütereddi 
bir mahlûk, bir yarım münevverdir. Bu 
adam elbette köylünün iyi cephelerini de 
görebilecek bir karakter değildir.” diyerek 
Ahmet Celal’in içinde bulunduğu ruh 



 
halini tanımlamaktadır. İsmail Hakkı 
Sevük de “Ahmet Celal’in sakarlığı ve 
sarsaklığı bize kötüleri yazışında değil 
yalnız kötüyü görüşündedir. O gözüne 
sadece bir kara gözlük taktı.” şeklinde 
Ahmet Celal’i eleştirir (alıntılayan Serdar, 
2002).  

 
 

Karaömerlioğlu (2002)’nun “Yaban her 
şeyden önce resmî olarak “milletin 
efendisi” olarak yüceltilen köylülerin 
içinde bulundukları acı koşulların bir 
manifestosu, bir itirafıdır. Ayrıca Türk 
aydınına köylere gitmeleri, köylülerin 
akıllarını, yüreklerini kazanmaları için 
yapılan bir çağrıdır. Romanın iletmeye 
çalıştığı mesaj Türkiye’nin gelişmesinin, 
Türk milliyetçi ideolojisinin geleceğinin 
Türk köyünün dönüştürülmesine bağlı 
olduğudur. Yakup Kadri’ye göre bu 
amaçlara ulaşmanın önündeki en önemli 
engel Türk aydınlarıdır. Çünkü Türk aydını 
Türk halkının, özellikle de Türk 
köylüsünün gerçeklerine gözlerini 
kapamıştır. Bu bakımdan roman bir Türk 
aydınının hem kendisine hem de Türk 
aydınlarına yönelttiği sert bir özeleştiridir.”  
şeklindeki yaklaşımına karşılık, Moran 
(1987: 205) “Anadolu köylüsünü bu denli 
kötü göstermek için neden bu çaba? 
Karaosmanoğlu neden köylüsünü bu kadar 
aşağı görüyor; yalnız olumsuz yanlarını 
seçerek genelleştiriyor ve üstüne üstüne 
gidiyor. Ahmet Celal’in hatıra deflerinde 
köylünün içinde bulunduğu durumdan 
ötürü Türk aydınını suçlayan parçalar yer 
alır. Ne var ki bu durum aydınların 
sorumlu tutulması, köylünün tek yanlı 

çizilmiş olduğu gerçeğini ortadan 
kaldırmaz.” sözleriyle cevap vermektedir. 

 
Karaosmanoğlu’na göre, Türk aydınları 
ulus inşa etme ve millete ulusal bilinç 
kazandırmada en önemli role sahiptir ve 
onlar ulusal bilinçten yoksun insanlara yol 
gösterici olmalıdırlar. Romanda 
Karaosmanoğlu, Ahmet Celal’in dilinden 
Türk aydınlarına seslenir. Aydınların 
dikkatini çekmek, ilgilerini Anadolu’da 
yaşayan köylülere ve onların yaşadıkları 
sorunlara çevirmeleri için çağrıda bulunur. 
Kemalist rejime, rejimin en büyük 
destekleyicisi olmaları gereken ve 
toplumun en kalabalık kesimini oluşturan 
köylülerin değerini hatırlatır, bütün bu 
konulara gözlerini yuman aydınları eleştirir 
(Karaömerlioğlu, 2002). 

 
Bu çalışmada, Yaban romanında 
bahsedilen, toplumun olumsuz yönleri 
gösterilerek, bu romanın asıl amacı olan 
ulus inşa etme amacı irdelenecektir. İlk 
olarak, Ahmet Celal’in  ve köylülerin  
yaşam biçimlerindeki farklar ortaya 
konulacak, ardından köylülerin savaş 
hakkındaki düşünceleri incelenecek, 
üçüncü olarak köylülerin düşman 
askerlerine verdiği destek sorgulanacak ve 
son olarak da köylülerin Türklük 
hakkındaki duygu ve düşünceleri analiz 
edilecektir. 
 

2. ROMANDA BAHSEDİLEN 
TOPLUMUN OLUMSUZ 
YÖNLERİ 

2.1 Yaşam Biçimleri 



 
Ahmet Celal’in yaşadığı köylüler çok kötü 
koşullarda yaşamaktadır ve bundan da hiç 
şikâyetçi olmamaktadırlar. Ahmet Celal ile 
köylülerin yaşam biçimi arasında çok 
büyük farklar vardır. Şevket Süreyya 
Aydemir de Anadolu köylüsü ile aydınlar 
arasındaki farkı “halk ile halk arasında 
yükselen okur yazarlar arasında müşterek 
hiçbir şey yoktu.” şeklinde belirtmektedir  
(Aydemir, 1959: 101). 

Köylüler Ahmet Celal’in nasıl yıkandığını, 
nasıl tıraş olduğunu, niçin giyimine özen 
gösterdiğini, niçin saçını taradığını ve 
neden gece boyunca kitap okuduğunu 
merak etmektedirler ve bu buna 
şaşırmaktadırlar. Ancak, bu şaşkınlık ve 
merak sadece bir histen öteye 
gidememektedir. Köylüler bu konuları 
sadece merak etmekle kalmayıp, aynı 
zamanda bunları engellemek de 
istemektedirler. Bu nedenle Ahmet Celal’i 
dışlayıcı davranışlarda bulunurlar. Ahmet 
Celal emir eri Mehmet Ali’ye neden 
köylülerin kendisine bu şekilde 
davrandıklarını sorduğunda, Mehmet 
Ali’den köylülerin hiç yıkanmadıklarını, 
hiç dişlerini fırçalamadıklarını, hiç 
saçlarını taramadıklarını ve kitap 
okumadıklarını öğrenir. Onlara göre sadece 
kadınlar saçlarını tararlar ve sadece 
büyücüler kitap okurlar (Karaosmanoğlu, 
2010: 21). Ayrıca, köyde hiç okul 
bulunmamaktadır. Köydeki çocuklar 
ailelerine tarlada çalışarak veya hayvanlara 
çobanlık yaparak yardımcı olmaktadırlar. 
Köyün imamı çocukları kendi evinde 
eğitmektedir (Karaosmanoğlu, 2010: 24).  

Ahmet Celal’e göre köydeki en büyük 
problem hijyen problemidir. Köylüler 
köyün yakınındaki bir kuyudan su temin 
etmek zorundadır. Fakat kuyudan çıkan su, 
temiz su değil, aksine çamurlu sudur 
(Karaosmanoğlu, 2010: 25). Aynı zamanda 
köylüler mağara gibi evlerde 
yaşamaktadırlar. Bu nedenle Ahmet Celal 
köylüleri ilkel olarak nitelemektedir 
(Karaosmanoğlu, 2010: 26). Üstelik 
köylüler sosyallikten çok uzaktırlar. Köyün 
en güçlü insanı Salih Ağa köylülerin sahip 
olduğu şeyleri, istediği anda, kolayca 
alabilmektedir ve köylüler bu duruma hiç 
karşı koyamamaktadırlar. Karşı koymak 
bir yana, karşı koymayı 
düşünememektedirler. Bu nedenle Ahmet 
Celal, bu yaşam biçimini Taş Devri’ndeki 
yaşama benzetir (Karaosmanoğlu, 2010: 
72). İlkelliğe başka bir örnek de Mehmet 
Ali’nin eşi doğum yapmak üzereyken, 
Ahmet Celal ile Mehmet Ali’nin annesi 
olan Zeynep Kadın arasında geçen 
konuşmadır:  

- “Ebe getirdiniz mi? 
- Ebe de ne olacak? İşte, tavana 

urganı bağladım. Ona asıla asıla 
kurtulur. 

- Ya sonra? 
- Sonrası ne olacak? Hepimiz böyle 

doğduk.” (Karaosmanoğlu, 2010: 
64). 

Ahmet Celal Türk aydını ile Türk köylüsü 
arasında çok büyük bir uçurum olduğunu 
düşünür. Ona göre bu uçurum, Londra’da 
yaşayan bir İngiliz ile Pencap’ta yaşayan 
bir Hintli arasındaki uçurumdan çok daha 
büyüktür (Karaosmanoğlu, 2010: 36). 



 
Bu nedenle, Ahmet Celal’in ve köylülerin 
yaşam biçimleri birbirlerine çok yabancı 
olduğu söylenebilir. Ahmet Celal 
İstanbul’dan gelmiş bir Türk aydınıdır ve 
daha yüksek standartlara sahip bir yaşam 
istemektedir. Bununla birlikte, köyde ilkel 
bir yaşam biçimi bulunmaktadır. Yaşam 
biçimlerinin çatışması sonucu köylüler 
Ahmet Celal’i bir yabancı olarak görürler, 
dışlarlar ve ona “Yaban” şeklinde bir ad 
takarlar.  Romanın adının da Yaban 
konması şu şekilde açıklanmaktadır: 
“Yazar romanın adını Yaban koymuştur. 
Buradaki yabanlık kavramında elbette 
fiziki bir yabanilik yoktur. Kültür ve 
anlayış yabancılığı vardır.” (Yalçın, 2002: 
203) Köyde temizlik için temiz su yoktur. 
Eğitim için bir okul bulunmamaktadır. 
Doğumlar için bir ebe bulunmamaktadır. 
Hatta bunların bir gereksinim olduğu bile 
düşünülmemektedir. Bundan dolayı, 
köylülerin yaşam biçimlerini değiştirmeleri 
için ulusal bilince sahip olmaları bir 
gerekliliktir. Bu da eğitimle kazandırılacak 
bir özelliktir. Ulus inşa etme amacı ancak 
bu sayede gerçekleştirilebilir.  

 
2.2 Savaş Hakkındaki Düşünceleri 

Köylüler, yapılmakta olan Türk Kurtuluş 
Savaşı’na karşı duyarsız ve savaştan 
ümidini kesmiş bir ruh hali içindedirler. 
Savaşa dair hiçbir şeyle 
ilgilenmemektedirler. Ahmet Celal bir 
savaş gazisi olmasına ve Çanakkale 
Savaşı’nda düşman askerleriyle savaşırken 
bir kolunu kaybetmesi nedeniyle sadece bir 
kolu bulunmasına rağmen, Ahmet Celal’in 
bu durumu köylülerin hiç dikkatini 
çekmemektedir ve ona hiçbir şekilde 

yardımcı olmamaktadırlar. Buna rağmen 
Ahmet Celal köylülere merhamet 
duygusuyla yaklaşmaktadır. 
(Karaosmanoğlu, 2010: 24). Bu nedenle, 
kendi milleti, kendi ülkesi için savaşmış, 
bu uğurda bir kolunu feda etmiş bir savaş 
gazisine karşı köylülerin ilgisiz 
davranmaları, ulus bilincine sahip 
olmadıklarını gösteren bir başka kanıttır.  

Köylüler sadece Ahmet Celal’in durumuna 
karşı kayıtsız değillerdir. Ayrıca onlar 
Türk Kurtuluş Savaşına karşı da 
umursamaz bir tavır içindedirler. Ahmet 
Celal köylülere, İstanbul’un Türklere 
düşman dört ülkenin askerleri tarafından 
işgal edildiğini, Yunan askerlerinin 
İzmir’den Bursa’ya kadar Anadolu 
topraklarını ele geçirdiğini anlatır. 
Adana’nın Fransızlar tarafından ele 
geçirildiğinden, Urfa ve Antep’te kanlı 
savaşların yapılmakta olduğundan 
bahseder. Buna karşı, köylülerde bu 
haberler karşısında bir şaşkınlık emaresi 
dahi görülmez ve bu haberlere hiç ilgi 
göstermezler. Kanlı bir savaştan sağ 
kurtulup bir süre önce köye gelen Ahmet 
Celal’in emir eri Mehmet Ali bile bu 
haberleri geçmişte yaşanmış bir hikâye gibi 
ilgisiz dinlemektedir (Karaosmanoğlu, 
2010: 26). Ülkenin içinde bulunduğu 
durum karşısında köylülerin bu derece 
ilgisiz olmaları, kendi emir eri Mehmet 
Ali’nin bile bu konulara aldırış etmemesi 
Ahmet Celal’de şaşkınlık uyandırır. 
Üstelik eski bir asker Mehmet Ali’nin, 
düşman askerleriyle savaşmak için istek 
duyması gerekirken söylediği şu söz 
Ahmet Celal’in umutsuzluğa düşmesine 
yol açar: “Beyim, Allah vere de, bizi tekrar 



 
askere almasalar” (Karaosmanoğlu, 2010: 
27). Mehmet Ali’nin tek kaygısının askere 
alınmak olması, onun düşman askerleriyle 
savaşmaktan uzak durmak istediği şeklinde 
açıklanabilir.  

Köylüler Türk ordusunun savaşı 
kazanacağından pek ümitli değillerdir. Bu 
durum Ahmet Celal’in kendisine yardımcı 
olması için ücret karşılığı tuttuğu Emeti 
Kadın ile yaptığı açıklamalardan 
anlaşılmaktadır. Emeti Kadın bekârdır. 
Ahmet Celal kadına savaşın Türk 
ordusunun zaferiyle sonuçlanması haline, 
tüm düğün masraflarını kendisinin 
karşılayacağını söyler. Emeti Kadın ise 
buna karşılık, bu durumda kendisinin 
hiçbir zaman evlenemeyeceğini, çünkü 
savaşın kaybedileceğini söyler 
(Karaosmanoğlu, 2010: 119). 

Savaşın kazanılacağı hakkında umutsuz 
olan köylüler, savaştan gelen zafer 
haberlerine de ilgisiz kalmaktadırlar. 
Ahmet Celal Birinci İnönü Savaşı’nda 
kazanılan zaferi öğrendikten sonra, çok 
mutlu olur ve bu haberi önüne çıkan her 
köylü ile paylaşmak ister. Ancak, hiç 
kimse bu haberler karşısında bir mutluluk 
emaresi göstermez. Bundan dolayı, Ahmet 
Celal mutlu olmayı kendisine yasaklar 
(Karaosmanoğlu, 2010: 39-40). 

Köylüler gibi gazeteler de zafer haberleri 
karşısında ilgisiz bir tavır takınmaya 
başlamıştır. Ahmet Celal niçin gazetelerin 
de zaferler karşısında kayıtsız kaldığını, 
zaferler hakkında güzel haberler 
yapmadığını, mutsuz ve umutsuz olan 
halkı neşelendirmek, moralini yerine 
getirmek ve savaşın kazanılacağına dair 

halkı umutlandırmak için gayret 
göstermediklerini kendi kendine sorgular. 
Halkın savaşın kazanılacağına dair umutlu 
olmaları için çok önemli role sahip olan 
gazetelerin, halkın moralini düzeltmek 
amacıyla güzel haberler yapmalarının bir 
gereklilik olduğunu düşünür 
(Karaosmanoğlu, 2010: 40). 

Köylülere göre, yapılmakta olan Türk 
Kurtuluş Savaşı çok önemli ve ciddi bir 
konu değildir. Düşman askerleri köyün 
yakınına kadar gelmelerine rağmen, 
köylüler bu durumu pek önemsemezler. 
Aksine, düşman kuvvetlerini izlemekten 
zevk duyarlar. Düşman kuvvetlerine ait 
uçakları neşeyle ve merakla 
izlemektedirler. Uçakların şekli, yapısı ve 
uçuşlarıyla alakalı kendi aralarında zevkli 
yorumlar yapmaktan kaçınmamaktadırlar 
(Karaosmanoğlu, 2010: 149). 

Ayrıca, köylüler kendi işlerinin savaştan 
çok daha önemli olduğunu 
düşünmektedirler. Bir gün, Ahmet Celal 
Mehmet Ali’ye, ülkenin kendisine ihtiyacı 
olduğunu, düşman kuvvetlerinin köyün 
yakınına kadar ulaştığını, eski ve 
deneyimli bir asker olduğu için orduya 
katılmasının gereklilik olduğunu söyler. 
Fakat Mehmet Ali’nin annesi Zeynep 
Kadın Ahmet Celal’e, Mehmet Ali’nin 
kendisine ev işlerinde yardımcı olmasının 
ve geçimlerini sağlamak için tarla işlerine 
bakması gerektiğini, bunun için orduya 
katılmasının gereksiz olduğunu söyler 
(Karaosmanoğlu, 2010: 54). Köylülere 
göre, yılın bütün ürünleri hasat için 
tarlalarda beklemektedir ve onları hasat 
etmek onlar için en önemli vazifedir. Bu 



 
ürünleri hasat etmeden arkalarında 
bırakacakları için, hiçbir köylü orduya 
katılmak istememektedir (Karaosmanoğlu, 
2010: 147). 

Üstelik, köylüler, köy üzerinde uçan 
düşman uçaklarının  kendilerine çok 
faydalı olduğunu da düşünmektedirler. 
Ürünleri yemek için tarlalara üşüşen 
kargalar, uçaklar sayesinde tarlalara 
uğramaz olmuşlardır (Karaosmanoğlu, 
2010: 150). Fakat, Kemal Paşa’nın 
askerleri ve düşman askerleri arasındaki 
savaş toprağın verimsiz olmasına neden 
olmuştur (Karaosmanoğlu, 2010: 75). 

Asker kaçaklarının sayısı da günden güne 
artmaktadır. Bu nedenle, Ahmet Celal 
sadece şaşkınlık içinde olmayıp, bu savaşın 
Türk milletinin son savaşı olacağını 
düşünerek, umutsuzluğa düşer. Eğer Türk 
milleti bu savaşı kaybederse, düşmanların 
dünya üzerinde tek bir Türk 
bırakmayacağını düşünür (Karaosmanoğlu, 
2010: 117). Bu nedenle, köylülerin niçin 
düşmanlara karşı savaşmak için orduya 
katılmak istememelerine bir anlam 
veremez. Emine’nin babası Şerif Çavuş bir 
grup Türk askeriyle beraber köye gelir. 
Şerif Çavuş askerleri düşman askerleriyle 
savaşmaları için geri gönderir, fakat 
kendisi onlarla birlikte dönmez. O da 
ordudan kaçan askerlerden biri olur 
(Karaosmanoğlu, 2010: 141). 

Ahmet Celal savaş istemeyen insanların 
arasında yaşamaktadır. Ahmet Celal, Türk 
ordusunun, düşmanlarla savaşmak için 
gerek duyduğu asker ihtiyacını karşılamak 
için kaynak olarak gördüğü bu köyler, 
ilgisiz, umutsuz, fakir ve hasta insanlarla 

doludur. Orduya katılıp savaşacak olan 
askerler de bu insanlardır. Bu yüzden, 
Ahmet Celal Türk ordusunun savaşı 
kazanacağı umudunu günden güne 
kaybetmekte ve kendisi de köylüler gibi 
umutsuz bir ruh haline bürünmektedir 
(Karaosmanoğlu, 2010: 76). 

Tüm bu yaşananlar, köylülerin Türk 
Kurtuluş Savaşı’na karşı ne kadar duyarsız, 
kendilerine doğru yaklaşmakta olan büyük 
tehlikeye karşı ne kadar kayıtsız 
olduklarını göstermektedir. Köylüler 
gazetelerde çıkan haberleri takip 
etmemekte, zafer haberlerine bile ilgi 
göstermemektedirler. Gerçi, gazetelerde de 
zaferlere dair önemli haberlerin çıktığı da 
söylenemez. Köylülerin savaşla ilgili tek 
korkusu, düşman askerleriyle savaşmak 
için orduya katılmalarının istenecek 
olmasıdır. Kendi ülke ve milletlerinin 
geleceği yerine, sadece kendi tarla işlerini 
ve tarlada hasat edilmeyi bekleyen 
ürünlerini düşünmektedirler. Aynı 
zamanda savaşı bir oyun gibi algılamakta 
ve kendilerini için de büyük bir tehlike 
olan savaş uçaklarını büyük bir zevkle 
izlemektedirler. Toprağın savaş yüzünden 
bereketsiz olduğunu düşünüp, savaş 
istememektedirler. Ahmet Celal savaş 
hakkındaki güzel haberleri herkesle 
paylaşmak, mutluluğuna herkesi ortak 
etmek istese bile, köylülerden herhangi bir 
karşılık alamamakta, bundan dolayı da 
böyle insanların arasında yaşamaktan 
mutsuz olmaktadır. Ayrıca, savaşmamak 
için ordudan kaçanların sayısı da güden 
güne artmakta ve Ahmet Celal’in zafere 
dair umutları da yavaş yavaş azalmaktadır. 
Ahmet Celal, herkesin kendi ülke ve 



 
milletleri için bu savaşa katkıda 
bulunmalarının bir gereklilik olduğunu 
düşünmekte, insanların askerden neden 
kaçtıklarına bir anlam verememektedir. 
Halkın savaşa dair bu şekilde tavırlarda 
bulunmasına ulusal bilinçten yoksun 
olmalarının yol açtığı söylenebilir. Eğer 
halkta ulus bilinci yerleşmiş olsa, herkesin 
savaşa gönüllü olarak katkıda bulunmaları 
gerekirdi. Bu nedenle, Anadolu halkının 
ancak yeni bir ulus inşa etme süreciyle bu 
halinden kurtulabileceği söylenebilir. 

2.3 Düşman Askerleri Hakkındaki 
Düşünceleri 

Köylüler savaşa karşı kayıtsız olmakla 
kalmayıp, üstelik düşman askerlerini de 
desteklemektedirler. Köyün en güçlüsü 
olan Salih Ağa, Kurtuluş Savaşı’nın 
komutanı Kemal Paşa’nın padişah 
tarafından desteklenmediğini, bu nedenle 
halk için tehlike oluşturduğunu 
söylemektedir. Ayrıca, Avrupa adında bir 
kraliçe vardır ve bu kraliçe Türk milletinin 
tüm sorunlarını çözecektir 
(Karaosmanoğlu, 2010: 41).  

Köylüler, köye doğru yaklaşan düşman 
ordularını şu şekilde tasvir etmektedirler: 
“Bu gelenler, öyle düşman ordular filan 
değilmiş. Avrupa adlı bir Kraliçe'nin bizi 
çetelerin elinden kurtarmak için gönderdiği 
yeşil sarıklı evliyalarmış. Bu Kraliçe, bizi 
kurtardıktan sonra İslam olacakmış. 
Yüreğine öyle doğmuş. Kemal Paşa’nın ne 
yazık ki, bundan haberi yokmuş. Çünkü 
etrafını, birtakım uygunsuz adamlar 
sarmış; bunlara mahpus derlermiş. Her biri 
ipten kazıktan kaçmış, kötü kişi imiş… 
Bütün memleketi haraca kesmişler. 

Vergiyi, aşarı alır, kendileri yerlermiş. İşte, 
simdi bütün bu musibetlerden 
kurtulacağımız gün gelmiş. Zaten, yeşil 
sarıklı evliyalar ne tüfek kullanırmış, ne 
top. Bir okuyup üfürdüler mi, önleri 
dümdüz olup, yürürlermiş”  
(Karaosmanoğlu, 2010: 121). 

Köyün üzerinde uçmakta olan düşman 
kuvvetlerine ait uçaklar, bir gün köye bir 
takım kâğıtlar atarlar. Bu kâğıtlarda, 
Eskişehir ve Kütahya’nın kendileri 
tarafından işgal edildiği ve köyün 
yakınında bulundukları yazmaktadır. 
Ayrıca, kendilerinin padişahın ve sultanın 
tarafında yer aldıkları, bundan dolayı 
Kemal Paşa ve onun askerleriyle 
savaştıkları ve köylüleri onlardan 
kurtaracakları bildirilmektedir. Bu nedenle 
köylülerin kendilerine muhalefet 
etmemeleri, kendilerini desteklemeleri 
istenmektedir. Bu haberler karşısında 
köylüler sevinç ve neşe içerisinde düşman 
askerlerinin köye gelmesini beklemeye 
başlarlar (Karaosmanoğlu, 2010: 125-126). 
Buna karşın, Ahmet Celal Anadolu’daki bu 
insanlar için Türk ordusunun tek kurtarıcı 
olduğunu, bu kötü hayattan ancak Türk 
ordusu sayesinde kurtulacağını düşünür 
(Karaosmanoğlu, 2010: 108). Bundan 
dolayı, köylüler düşman askerlerini 
beklerken, Ahmet Celal Türk askerlerini 
beklemektedir. Ayrıca Ahmet Celal, 
düşmana verdikleri bu destekten dolayı, 
köylülerin bir felakete layık olduklarını 
düşünmektedir ve Türk ordusu bu insanları 
düşmanların elinden kurtarmamalıdır, 
çünkü düşman askerlerinin köye ulaştığı 
zaman uğrayacakları felaketi hak 
etmişlerdir (Karaosmanoğlu, 2010: 131).   



 
 

Ahmet Celal yaşadığı hayal kırıklığını 
duygularını şu sözlerle ifade etmektedir:  
“Bu ülkede, temiz yürekli, duygulu ve 
candan insanlar vardı. Zenginin kapısı 
fakire açık ve gurbet yolları, sonunda 
mutlaka bir sıcak yurda ulaşacaktı. Orada, 
bütün kadınlar ana, bütün kızlar kardeş ve 
bütün çocuklar evlattı. Oranın taşı arkadaş, 
yoksulluğun derecesi bence malumdu. 
Fakat bu maddi yoksulluğun içinde bir 
manevi varlık bulacağımı sanıyordum. 
Şimdi ne görüyorum? Anadolu... Düşmana 
akıl öğreten müftülerin, düşmana yol 
gösteren köy ağalarının, her gelen gasıpla 
bir olup komşusunun malını talan eden 
kasaba eşrafının, asker kaçağını koynunda 
saklayan zinacı kadınların, frengiden burnu 
çökmüş sahte sofuların, cami avlusunda 
oğlan kovalayan softaların türediği yer 
burasıdır. Burada, bıyıklarını makasla 
kırptı diye nice fikir ve ümit dolu Türk 
gencinin kafası taş altında ezildi. Burada, 
yüzü düşmana dönük, nice vatan 
mücahitleri savundukları kimselerin eliyle 
arkadan vuruldu. Burada, milli timsalin, 
milli bağımsızlık sembolünün yolu kaç 
defa kesildi ve kaç defa oturduğu şehrin 
etrafı isyan silahlarıyla çevrildi” 
(Karaosmanoğlu, 2010: 110). 

 
Özet olarak, köylüler, padişahın Türk 
ordusunun komutanı olan Kemal Paşa’yı 
desteklemediği için, Türk ordusuna 
güvenmemektedirler. Onlar, düşman 
uçaklarından atılan bildirilere inanmakta, 
düşman askerlerinin padişah için 
savaştığını düşünmektedirler. Bundan 
dolayı, düşmanların kendilerini içinde 
bulundukları tüm sorunlardan 

kurtaracağına olan inançları tamdır. Bu 
düşünceler karşısında Ahmet Celal, 
sinirlenmekte ve köylülerin kurtuluşu hak 
etmediklerini, zillet içinde yaşamaya layık 
olduklarını düşünmektedir. Aslında, 
köylülerin düşman askerlerine verdiği 
destek, kendi milletlerinin geleceği 
hakkında köyde yaşayan insanların ne 
derece kayıtsız olduğunu göstermektedir 
ki, bu, yine Anadolu insanının ulus 
bilincinden yoksun olduğunu gösteren bir 
işarettir. Ulusu yeniden inşa etme süreci, 
Anadolu insanı için bir gerekliliktir. 
 

2.4 Ulus hakkındaki düşünceleri 
 

Köylüler kendilerini “Türk” yerine 
“Müslüman” olarak tanımlamaktadır. 
Ahmet Celal ile Bekir Çavuş arasında 
geçen şu konuşma buna bir örnektir: 
 

- “Biliyorum beyim sen de 
onlardansın emme. 

- Onlar kim? 
- Aha, Kemal Paşa’dan yana 

olanlar… 
- İnsan Türk olur da nasıl Kemal 

Paşa’dan yana olmaz? 
- Biz Türk değiliz ki, beyim. 
- Ya nesiniz? 
- Biz İslamız, elhamdülillah… O 

senin dediklerin Haymana’da 
yaşarlar.” (Karaosmanoğlu, 2010: 
108). 

 
Bu konuşmanın bir benzerine, Şevket 
Süreyya Aydemir’in Suyu Arayan Adam 
adlı eserinde de rastlanır. Aydemir’in  
Birinci Dünya Savaşı’nda Kafkas 
Cephesi’nde savaşırken askerleriyle 



 
arasında geçen konuşma Ahmet Celal’in 
Bekir Çavuş ile arasında geçen 
konuşmanın aynısıdır. Bu da o dönemde 
yaşayan Anadolu insanının kendilerini 
“Türk” olarak görmekten ziyade 
“Müslüman” olarak görmesini kanıtlar 
niteliktedir: 
“  ‘Biz hangi milletteniz’, deyince her 
kafadan bir ses çıktı. ‘Biz Türk değil 
miyiz?’ deyince de hemen 
‘Estağfurullah!..’ diye karşılık verdiler. 
Türklüğü kabul etmiyorlardı. Hâlbuki biz 
Türktük. Bu ordu Türk ordusu idi. Türklük 
için savaşıyorduk. Asırlarca süren 
maceralardan sonra son sığınağımız ancak 
bu Türklük olabilirdi.” (Aydemir, 1959: 
104) 

 
Ayrıca, köylüler Şeyh Yusuf adında keçi 
gibi kokan, pis bir adama itimat 
etmektedirler. Onlar, hastaları iyileştirdiği, 
kendilerine daha iyi bir yaşam için 
nasihatler verdiği için Şeyh Yusuf’un bir 
evliya olduğuna inanmaktadırlar. Ahmet 
Celal ise, İstanbul’daki bir İngiliz askeri ile 
bu köydeki bu pis Türk şeyhi arasında bir 
fark olmadığını düşünmektedir. Sonuçta, 
ikisi de ona işkence yapmak için isteklidir 
(Karaosmanoğlu, 2010: 48). Bunun 
neticesi olarak, Ahmet Celal bu köyde 
Türk milletinden birinin yaşamadığına 
kanaat getirir. Çünkü köylüler kendilerini 
Türk milletinden görmemektedirler ve bir 
Türk aydını yerine bir şeyhe 
inanmaktadırlar. 

 
Köylülerin bu düşüncelerinden dolayı, 
ulusu yeniden inşa etme gerekliliğinin 
olduğu söylenebilir. Ahmet Celal savaşı 
kazanmanın sadece vatan topraklarını 

düşmanlardan kurtarmak olacağını 
düşünmektedir. Bu topraklarda bir millet 
bulunmamaktadır. Bundan dolayı, savaşı 
kazanmanın ardından, yeni Türk devletinin 
ilk yapacağı iş Bekir Çavuş, Salih Ağa, 
Zeynep Kadın gibi insanlarla ulusu 
yeniden inşa etmek olmalıdır 
(Karaosmanoğlu, 2010: 153). 

 
Ahmet Celal’e göre ulusu inşa etme görevi 
Türk aydınlarının sahiplenmesi gereken bir 
görevdir. Aydınlar, Türk milletinin 
problemlerini bilmeli, bu problemlerin 
çözümleri hakkında düşünmeli, insanlara 
bir nesneye yaklaşır gibi değil, bir insana 
yaklaşmanın bilinciyle yaklaşmalıdırlar: 
“Bunun nedeni, Türk aydını, gene sensin! 
Bu viran ve yoksul insane kitlesi için ne 
yaptın? Yıllarca, yüzyıllarca onun kanını 
emdikten ve onu bir posa halinde katı 
toprak üstüne attıktan sonra, şimdi de gelip 
ondan tiksinmek hakkını kendinde 
buluyorsun. Anadolu halkının bir ruhu 
vardı, nüfuz edemedin. Bir kafası vardı, 
aydınlatamadın. Bir vücudu vardı, 
besleyemedin. Üstünde yaşadığı bir toprak 
vardı! İşletemedin.  Onu, hayvani 
duyguların, cehaletin, yoksulluğun ve 
kıtlığın elinde bıraktın. O, katı toprakla 
kuru göğün arasında bir yabani ot gibi bitti. 
Şimdi, elinde orak, buraya hasada 
gelmişsin. Ne ektin ki biçeceksin? Bu 
ısırganları, bu kuru dikenleri mi? Tabii 
ayaklarına batacak. İşte, her yanın yarılmış 
bir halde kanıyor ve sen, acıdan yüzünü 
buruşturuyorsun. Öfkeden yumruklarını 
sıkıyorsun. Sana ıstırap veren şey, senin 
kendi eserindir, senin kendi eserindir” 
(Karaosmanoğlu, 2010: 110-111). 

 



 
Özetle, Ahmet Celal, köylülerin kendilerini 
Türk olarak değil Müslüman olarak 
tanımlamalarından yola çıkarak, ulusu 
yeniden inşa etme düşüncesini dile 
getirmektedir. Köylülerin kendisi gibi bir 
Türk aydını yerine, kendisini şeyh olarak 
tanıtan, keçi gibi kokan, pis bir adama 
güvenmelerine bir anlam verememektedir. 
Ayrıca, köyde yaşayan halkın düşman 
askerlerini kraliçenin gönderdiği evliyalar 
olarak görmelerine ve düşman 
kuvvetlerini, kendilerinin içinde 
bulundukları tüm problemlerden 
kurtaracak bir kurtarıcı olarak görmelerine 
inanamamaktadır. Bundan dolayı Ahmet 
Celal de savaşın kazanılacağına dair 
umutsuzluğa düşmektedir. Anadolu’da bir 
millet yoktur. Eğer Türk ordusu savaşı 
kazanırsa, sadece vatan toprağı kurtarılmış 
olacaktır. Ondan sonraki iş, Türk ulusunu 
yeniden inşa etmek olmalıdır. Bu konuda 
da en önemli görev Türk aydınlarına 
düşmektedir. Türk aydınları üzerlerine 
düşen vazifeyi yapmadıkları için 
Anadolu’da yaşayan Türk halkı bu hale 
düşmüştür. Fakat Türk milleti yine Türk 
aydınlarının desteğiyle inşa edilecek ve 
yeniden dirilecektir. 
 

3. SONUÇ 

Bu çalışmada, Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu’nun Yaban adlı romanında 
bahsedilen Anadolu köylülerinin ilkel 
yaşam biçimi, köylülerin Türk Kurtuluş 
Savaşı’na dair düşünceleri, köylüler 
tarafından düşman askerlerine verilen 
destekler ve köylülerin Türk milletine dair 
görüşleri incelenmiştir.  

İlk olarak, köylülerin ilkel yaşam biçimi 
ortaya konmuştur. Köylüler çok kötü 
şartlarda yaşamakta, yıkanmamakta, 
dişlerini fırçalamamakta, hiçbir şey 
okumamaktadırlar. Üstelik yeniliklere de 
kapalıdırlar. Ahmet Celal’in yaşam 
biçimini garipserler ve onun yaşam 
biçimini engellemek isterler. İkinci olarak, 
köylülerin savaşa dair düşünceleri 
incelenmiştir. Köylüler, yapılmakta olan 
Türk Kurtuluş savaşına karşı ilgisiz ve 
kayıtsızdırlar. Sadece kendi işlerini, 
ürünlerini ve kazançlarını düşündükleri 
için orduya katılmak istememektedir, hatta 
ordudan kaçanların sayısı da artmaktadır. 
Üçüncü olarak, köylülerin düşman 
askerlerine dair görüşleri sorgulanmıştır.  
Köylüler düşman askerlerini “düşman” 
olarak görmemektedirler. Kemal Paşa ve 
askerlerinin padişaha karşı asi olduklarını, 
padişahın düşüncelerine ve devlet 
sistemine muhalefet ettiklerini, padişah 
için savaşan düşman askerleriyle 
savaşmanın kötü sonuçlara yol açacağını 
düşünmektedirler. Düşmanlar padişahın 
tarafında savaştıkları için, onları 
desteklemektedirler ve içinde bulundukları 
kötü koşullardan kendilerini düşman 
askerlerinin kurtaracağını düşünmekte, bu 
nedenle de düşman askerlerini kurtarıcı 
olarak beklemektedirler. Son olarak, 
köylülerin ulus kavramına ait fikirleri 
analiz edilmiştir. Köylüler kendilerini 
Müslüman olarak tanımlamakta, Türk 
olduklarını kabul etmemektedirler. Aksine 
Türklüğün kötü bir nitelik olduğunu 
düşünmektedirler. Ayrıca sahte şeyhlere 
itimat etmekte, onları kutsal olarak 
nitelemekte, onlara evliya gözüyle 



 
bakmakta ve sahte şeyhlerin her dediklerini 
sorgusuz sualsiz doğru kabul etmektedirler. 

Karaosmanoğlu, bu romanla Anadolu’da 
yaşayan Türk köylülerinin olumsuz 
yönlerini göstererek, bu olumsuz yönleri 
olumluya çevirmek istemekte ve bu sayede 
ulusu yeniden inşa etme amacı 
gütmektedir. Bu da ancak Türk milletinin 
Türk aydınları tarafından eğitilmeleri 
sonucunda gerçekleşebilecek bir gayedir. 
İnsanlarda ulus bilincinin var olmaması 
nedeniyle, doğru yolda olmadıkları 
söylenebilir. Aydınların görevlerinden biri 
de ulus bilincini insanlara aşılamak 
olmalıdır.  

Yakup Kadri Karaosmanoğlu köylülerin 
sahip olduğu ilkel yaşam biçiminin ve ulus 
bilincine sahip olmamalarının 
sorumluluğunu Türk aydınlarına 
yüklemektedir. Ona göre, toplumdaki 
aydın kişiler toplumu fikirleriyle 
aydınlatamamış, topluma önderlik 
edememiş ve ulus bilincini 
aşılayamamıştır. Üstelik Anadolu insanını 
kendilerine hizmet eden hizmetçiler olarak, 
kendi yiyecek ihtiyaçlarını gidermek için 
çalışan çiftçiler olarak görmüş, bu nedenle 
onları eğitme yoluna gitmemiştir. Bundan 
dolayı, Anadolu’da yaşayan Türk köylüleri 
eğitimsiz insanlardır ve Taş Devri’ndeki 
ilkel insanlar gibi yaşamlarını 
sürdürmektedirler. Kimse öğretmediği için 
de Türk ifadesinin ne olduğunu 
bilmemekte, bunu bilmedikleri için de 
kendi milletlerinin geleceği hakkında 
ilgisiz bir tavır sergilemektedirler. Bu 
nedenle yazar bir taraftan, köylülerin 
yaşam biçimini, düşmana verdikleri 

desteği, Türk ordusu ve Türk milleti 
hakkındaki düşüncelerini eleştirirken, diğer 
yandan halkı eğitmek ve bilgilendirmek 
istemektedir. Türk halkının bu 
olumsuzluklar içinde bulunmalarının en 
büyük sorumlusu aydınlar olmakla birlikte,  
olumsuzlukları olumluya çevirmede de en 
büyük sorumluluk aydınların üzerinde 
olacaktır. Ulus bilincine sahip olmak ve 
ulusu yeniden inşa etmek de ancak ve 
ancak eğitimle gerçekleştirilebilecek bir 
amaçtır. 
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YUMUŞAK GÜÇ: İNSANİ YARDIM OPERASYONLARI VE 
TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİ MÜLTECİLER 

Ahmet Murat KÖSEOĞLU1 , Gökhan ÇEVİKEL2 
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Özet: Günümüzde dünyada yaşanan farklı çatışmalardan ötürü bir çok insan her yıl mülteci durumuna 
düşmektedir. Mültecileri kabul eden az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerin zayıflayan ekonomileri ise söz 
konusu masum insanların temel ihtiyaçlarının karşılanmasını bile imkânsız hale getirebilmektedir. Çatışma ve 
krizlerden etkilenenler için onurları ile yaşamak ve yasal çerçeve içinde insani yardım almak bir haktır. Son 
yıllarda, Türkiye’nin kendi bölgesinde ve dünyadaki insani krizlerde bu konuda daha aktif bir rol üstlendiği 
görülmektedir. Bu çalışmanın amacı Suriye’deki iç savaş sonucu ortaya çıkan krizde Türkiye’nin yumuşak güç 
kapsamında yaptığı insani yardımların etkinliğini değerlendirmektir. Türkiye yaptığı insani yardım 
operasyonlarını yumuşak güç olarak kullanmakta, insani yardımlarını politik sahadaki etkinliğini ve uluslararası 
itibarını arttırmak amacıyla da kullanmaktadır. Bunun yanında çatışma ve krizlerden etkilenen insanların 
sayısının fazlalığı, yardım süresinin uzaması, blirsizlik, uluslararası desteğin olmaması gibi etkenler yapılan 
insani yardımların kalitesini olumsuz olarak etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: İnsani Yardım Operasyonları, Suriyeli Mülteciler, Türk Dış Politikası, Yumuşak Güç 

 

SOFT POWER: HUMANITARIAN OPERATIONS AND SYRIAN 
REFUGEES IN TURKEY 

 

Abstract: Because of the conflicts throughout the world, a lot of people are becoming refugees every year. 
Due to the weakening economy of less developed or developing countries that accept refugees, meetig even 
basic needs of these people is getting impossible. Living with dignity and getting humanitarian aid is a right for 
those who affected by conflicts and crises. Over the last years, Turkey seems to assume more active role in these 
humanitarian crises around her region and throughout the world. The purpose of this study is to evaluate the 
effectiveness of humanitarian aid, for the  crisis caused by the civil war in Syria, within the scope of  Turkey's 
soft power. By making humanitarian aid campaigns, Turkey uses her soft power and utilizes these aid campaigns 
to increase her effectiveness and to gain international prestige in political area. Although, some factors like high 
number of people that affected by conflicts and crises, longer duration of assistance and the lack of international 
support affecs the quality of humanitarian aid.  

Keywords: Humanitarian Operations, Soft Power, Syrian Refugees, Turkish Foreign Policy  
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1.GİRİŞ 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 
itibaren, geleneksel dış politikasında, genel 
olarak mevcut sınırları koruma ve kurulu 
dengeleri muhafaza etme amacı güden 
statükoculuk ile batı medeniyetinin 
ekonomisine, bilimine ve uygarlığına 
vurgu yapan batıcılık özellikleri ön plana 
çıkmıştır. Türkiye’deki siyasi arenada 
Kasım 2002 seçimlerinden beri ciddi bir 
üstünlük kuran Adalet ve Kalkınma Partisi 
(AKP), son yıllarda Türk dış politikasını da 
kullanarak kendi seçmenine hitap etmeye 
başlamıştır. Özellikle 2009 yılında Ahmet 
Davutoğlu’nun Dış İşleri Bakanlığı’na 
atanmasıyla birlikte Türkiye’nin dış 
politikasında bir eksen kayması meydana 
gelmiştir.   

Ortadoğu’daki birçok ülkede Arap 
Baharının başlamasına kadar Türkiye, 
bölgede barış amaçlayan ve açık 
diplomasiye dayanan politikasıyla hem 
kendi adına siyasi ve ekonomik kazanç 
elde etmiş hem de bölgenin istikrar ve 
refahına katkı sağlamıştır.  AKP, Türk dış 
politikasını Ortadoğu’da sadece güvenlik 
perspektifini kullanmaktan çıkarmıştır. 
Bunun yerine Türk dış politikasını 
diplomasi, krizlerde aracılık, ekonomik 
entegrasyon ve kültürel bağlara vurgu 
kavramlarına odaklayarak, diğer manada 
yumuşak güç kullanarak, “sıfır sorun” 
politikasını uygulamaya çalışmıştır. 

Ortadoğu’da, Arap Baharı sonrası ortaya 
çıkan güç boşluğundan yararlanmak 
isteyen AKP geleneksel, açık şekilde taraf 
tutmayan ve barışçıl Türk dış 
politikasından saparak, Arap ülkelerindeki 
rejim değişiklikleri sırasında meydana 
gelen iç çatışmalarda, kendi çizgisine 
yakın olan siyasi oluşumlara açıkça destek 
vermiştir. Bazı durumlarda ise daha agresif 
bir politika izleyerek, bu oluşumların 
karşısında duran tarafları Türkiye’ye 
yabancılaştırmıştır. Bunun sonucunda 
komşu ülkelerle ilişkilerde hedeflenen 
“sıfır sorun” politikası, “değerli yalnızlığa” 
dönüşmüştür. Türkiye, bugün neredeyse 
bütün komşuları ile sorun yaşamaktadır, 
hatta bazıları ile savaşın eşiğine gelmiştir. 

AKP, ülkedeki seçmenine hitap etmek için, 
Türkiye’nin de artık bölgesel bir güç 
olduğunu ve dünyadaki gelişmelerde söz 
sahibi olduğu vurgusu yapmıştır. Bu 
söylemin uluslararası arenada fazla bir 
etkisi olmasa da, ülke içinde halka hitap 
etmiş, Osmanlı İmparatorluğu gibi güçlü 
bir devletin devamı olan Türkiye’de eski 
güçlü günlere olan özlemi ortaya 
çıkarmıştır. Ancak bölgesel veya 
uluslararası güç olmanın; güçlü bir 
ekonomi, yüksek teknolojiye sahip olma, 
güçlü bir ordu, uluslararası seviyede itibar 
ve sağlam ittifaklara dâhil olmak şeklinde 
başka gereklerinin de olduğu açıktır. AKP 
Hükümeti Türkiye’nin yaptığı insani 
yardım operasyonlarını, Türkiye’nin 
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uluslararası itibarını ve politik sahadaki 
etkinliğini arttırmak için bir fırsat olarak 
değerlendirmiştir. Yumuşak güç olarak 
dünyadaki birçok insani yardım 
operasyonuna katkı sağlayan Türkiye, 
Suriye insani yardım operasyonu ile 
birlikte bölgesel etkileri uzun sürecek bir 
dış politika de gütmeye başlamıştır. 

2. LİTERATÜR TARAMASI 

2.1. Çatışma, İç Savaş ve İnsani Kriz  

Uluslararası arenada ve devletlerarası güç 
ilişkilerinde, taraflar bazen şiddete 
başvururlar. Dünyada sınırlar konusunda 
birçok anlaşmazlıklar olsa da çatışmalar 
nadiren sınırları değiştirmeye yöneliktir. 
Genelde çatışmalar ülkelerin hükümetleri 
üzerinde kontrol kazanmaya yönelik 
yapılır.  Uluslararası çatışmalar, 
devletlerarası çıkar kavgaları olduğu 
sürece devam edecektir. Teoride, 
devletlerin egemenlik hakkına saygı için 
birbirlerinin iç işlerine karışmaması 
gerekse de, gerçekte başka ülkelerde güç 
sahiplerini desteklemek veya düşürmek 
için çeşitli yollara başvurulmaktadır. 
Ülkeler bazen diğer ülkenin seçimlerine 
etki etmeye çalışabilir veya o ülkedeki 
karşı grupları, mevcut rejimi zayıflatmak 
ve yıkmak için destekleyebilir (Goldstein 
ve Pevehouse, 2005). Suriye’nin Hafız 
Esad döneminde, 1970’li yılların 
sonlarından 1998’e kadar, PKK’ya mali ve 
lojistik destek vermesi ve terör örgütü 
PKK’yı Türkiye ile ilişkilerinde koz olarak 

kullanması buna örnek olarak verilebilir 
(Özkaya, 2007). 

Devletlerarası çatışmalar kadar zarar verici 
diğer bir çatışma şekli ise iç savaşlardır. İç 
savaş, bir ülkedeki gruplar arasındaki 
yapılan ve ülkenin tamamı veya bir 
bölümü için yeni bir hükümet yaratmayı 
hedefleyen veya mevcut hükümeti 
yıkmaya yönelik yapılan savaştır. İç 
savaşta hedef yeni bir rejim kurmak veya 
ülkenin bölünmesi olabilir, genelde aynı 
milletten kişilerin savaştığı iç savaşlar, en 
acımasız savaş tiplerindedir. İç savaşlar her 
zaman kesin belirlenmiş cephelerde 
yapılmaz, ülkenin bir bölümünde veya 
tamamında sürebilir (Goldstein ve 
Pevehouse, 2005). İç savaş, bir ülkede her 
şeyin iyi gitmemesi sonucu, toplumun bazı 
kesimlerinin, çaresizlik hissederek  şiddet 
yoluna başvurmaktan başka yol 
kalmadığını düşünmesi durumunda, 
değişimi getirmek için yasaları 
çiğnemesidir. Böyle bir durumda, 
hükümetlerin genel tepkisi iç karışıklık 
çıkaranları şiddetle engellemek ve suçu 
toplumun radikal veya marjinal olarak 
adlandırılan kesimlerine göstermek olur 
(Roskin, Cord, Medeiros ve Jones, 2008). 

Devrim terimi, eski düzenin dramatik ve 
geniş kapsamlı bir şekilde yok edilip, 
yerine yeni bir düzen kurulmasıdır, 
devrimler kanun harici kitle hareketleridir 
ve yapıları gereği genellikle şiddet içerirler 
(Heywood, 1997). Devrimci şiddet ile 
mevcut rejimi yıkmak veya rejimi yöneten 
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kişileri değiştirmek amaçlanır, örnek 
olarak Müslüman ülkelerdeki, radikal 
İslamcı unsurların köktendinci bir rejim 
kurma için yürüttüğü mücadeleler 
gösterilebilir (Roskin, Cord, Medeiros ve 
Jones, 2008). İsyan ise, kurulu düzene 
karşı yapılan toplu ayaklanmadır ancak 
devrimin aksine, politik sistemin veya 
rejimin değişmesi yerine yöneticilerin 
değişimini amaçlar. (Heywood, 1997) 

İnsani kriz, bir ülkedeki veya geniş bir 
bölgedeki bir topluluğun veya geniş bir 
grubun sağlığına, güvenliğine ve refahına 
tehdit unsuru oluşturan bir takım seri 
olaylardır. Silahlı çatışmalar, salgınlar, 
kıtlık, doğal afetler ve diğer acil durumlar, 
tek bir devletin veya organizasyonun 
üstesinden gelemeyeceği insani krizlere 
sebep olabilir (Humanitarian Coalition 
Web Sitesi). 

Dünyanın birçok bölgesinde meydana 
gelen çatışmalar, iç savaşlar ve krizlerin 
sonucunda, birçok insan mülteci veya 
sığınmacı haline gelmekte ve yaşadıkları 
yerlerinden ayrılmak zorunda 
bırakılmaktadır. Özellikle kırılgan ve 
istikrarlı olmayan ülkelerde, yaşanan insan 
kaynaklı veya doğal felaketler sonucu, 
ortaya ciddi insani krizler çıkmaktadır. 
Eksik devlet otoritesi ve yetersiz kaynaklar 
sebebiyle, fakir ülkelerde yaşanan 
felaketler, felaket sonrası daha da 
katlanarak, çok ciddi boyutlara 
ulaşabilmektedir.  

Kırılgan bir ülke veya bölge temel yönetim 
fonksiyonlarını yerine getirememekle 
birlikte toplum ile karşılıklı ve yapıcı bir 
ilişki kurma becerisine sahip olamaz. Bu 
tip ülkeler ekonomik krizler, doğal afetler, 
silahlı çatışmalar gibi iç ve dış olaylara 
karşı oldukça savunmasızdır. Daha 
dayanıklı devletler, kendi topraklarını ve 
milletini yönetme kapasitesi ve 
meşruiyetine sahiptirler (Ekonomik 
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü: DAC 
Raporu, 2013). 

2.2. İnsani Yardım ve İnsani Yardım 
Lojistiği 

Doğal veya insan yapımı felaketlerden 
zarar gören ülkelere, bölgelere, insanlara 
mümkün olan en hızlı biçimde yapılan 
insani yardım, felaketzedelerin hayatını 
kurtarmayı ve onların şartlarını 
iyileştirmeyi amaçlar. En basit anlamıyla 
insani yardım, ihtiyaç sahiplerine, acil 
olarak gıda, barınak ve tıbbi destek 
sağlamaktır (Margesson, 2013). 

İnsani yardım operasyonlarına insaniyet, 
ayrımcılık yapmama, tarafsızlık ve 
bağımsızlık gibi temel prensipler rehberlik 
eder. İnsani yardım, insaniyet prensibine 
göre nerede olursa olsun insan hayatı 
kurtarmak ve çekilen acıları hafifletme, 
ayrımcılık yapmama prensibine göre 
yardımın ırk, din, grup ayrımı yapmadan 
sadece ihtiyacın karşılanması, tarafsızlık 
prensibine göre yardımlar vasıtasıyla 
savaşan grupların hiçbirine avantaj 
sağlamama, bağımsızlık prensibine göre 
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ise insani yardımın uygulandığı alanlarda 
her türlü politik, ekonomik, askeri 
hedeflere hizmet etmeme amacı gütmelidir 
(Stockholm Toplantısı Bildirisi, 2003). 

İnsani yardım lojistiği, ürünlerin, 
malzemelerin ve gerekli bilgilerin, çıkış 
noktalarından, zor durumda olanları 
hayatını kolaylaştıracağı nihai noktaya 
kadar akışının ve depolanmasının, verimli 
ve maliyet-etkin bir biçimde planlanması, 
uygulanması ve kontrol edilmesidir. Bu 
fonksiyon hazırlık, planlama, tedarik, 
taşıma, depolama, takip, gümrükleme gibi 
faaliyetleri içerir. Burada eksik olan şey ise 
ticaret sektörünün en bariz karakteristiği 
olan karlılıktır, insani yardım kuruluşları 
kar yerine tedarik zincirlerinde hız ve 
maliyetler arasında bir denge kurmaya 
çalışırlar (Tomasini ve Van Wassenhove, 
2009). İnsani yardım lojistiği doğru yardım 
materyallerini, mümkün olan en hızlı 
şekilde felaket bölgelerine ve ihtiyaç duyan 
insanlara doğru biçimde ve doğru 
miktarlarda ulaştırmayı hedefler.  

İnsani yardım kuruluşlarının başarılı 
olması için yardımların yapıldığı ülkedeki 
hükümet, ordu, özel sektör kurumları ve 
yerel halk ile uyumlu ve koordine bir 
şekilde çalışması gerekir. Bu ihtiyaç 
sahiplerine yardımı kolaylaştıran bir 
faktördür. Felaket durumlarına iyi 
hazırlanmak insani yardım operasyonun ve 
bu operasyonlardaki lojistik yönetiminin 
ilk ve belki de en önemli halkasını 
oluşturur.  

2.3. Yumuşak Güç 

Günümüzde her ne kadar dünyada sıcak 
savaşlar bölgesel nitelikte küçük çaplı 
olarak devam etmekte olsa da, günümüzde 
uluslararası arenada diplomasi, barışçıl 
çözümler, devletler arası işbirliği ve 
karşılıklı ekonomik bağımlılık daha fazla 
öne çıkmaktadırlar. Joseph Nye tarafından 
ortaya atılan yumuşak güç kavramı, her 
geçen gün devletlerin yıkıma ve savaşlara 
neden olacak sert güç kullanımı yerine 
dikkate aldığı bir politika türüdür. 

Sert güç, ülkelerin askeri ve ekonomik 
güçlerini savaş, tehdit, ambargo ve 
yaptırımlar gibi sert kaynaklar kullanarak 
başka ülkeler ve aktörlerin davranışları 
üzerinde nüfüz sağlayabilme becerisidir. 
Yumuşak güç ise, aktörlerin davranışları 
üzerinde bu sert kaynaklara gerek 
kalmadan kurumlar, değerler, kültür ve 
ılımlı politikalar kullanılarak, işbirliği ve 
çekicilik yoluyla etki sağlamaktır (Çavuş, 
2012). Daha az zorlayıcı ve pek somut 
olmayan yumuşak güç basitçe, başkalarına 
yaptırmak istediklerinizi külterel cazibe, 
ideoloji, ulusal ve uluslararası kurumlar 
gibi kaynaklar sayesinde yaptırabilmektir 
(Nye, 1990). Ancak unutulmamalıdır ki 
yumuşak gücün kullanımı ve faydalarından 
yararlanılması, sert gücün kullanımı ve 
getirilerine oranla çok daha geniş bir 
zaman dilimini kapsar. Kamu diplomasisi 
ve yumuşak güç için ayrılan kaynaklar da, 
sert güç için yapılan yatırımlara kıyasla 
çok daha azdır, ancak bazı durumlarda 
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getirisi, sert gücün getirilerine oranla çok 
daha büyük ve etkili olabilmektedir (Nye, 
2004). Sert gücün yumuşak bir tarafı da 
mevcuttur, sert gücün temeli olan askeri 
kapasitenin insani yardım operasyonlarında 
özellikle lojistik açısından oynadığı önemli 
rol bunu ifade etmektedir (Noya, 2005). 

Türkiye’nin, bulunduğu jeopolitik konumu, 
sahip olduğu köklü kültür ve tarihi, askeri 
gücü, liberal ekonomiye sahip olması, 
demokrasi ve laiklik gibi evrensel 
değerlere önem vermesi nedeniyle zengin 
güç kaynaklarına sahip olduğu söylenebilir 
(Çavuş, 2012). 

2.4. Türkiye’deki Suriyeli Mültecilere 
Yapılan İnsani Yardımların Yasal 
Çerçevesi 

Uluslararası Hukuk’un bir dalı olan 
Uluslararası Mülteciler Yasası, mülteci 
olarak tanımlanan ve zulümden kaçan 
insanları korumayı amaçlayan, içinde 
uluslararası ve bölgesel yasal araçlar içeren 
ve dünyadaki bütün ülkelerin tabi olduğu 
bir hukuki düzenlemedir (UNHCR Web 
Sitesi). Çatışma ve krizlerden etkilenenler 
için onurları ile yaşamak ve insani yardım 
almak bir haktır. Söz konusu hak yasal 
çerçeve içinde kalarak yeterli bir yaşam 
standardı içinde sağlanmalıdır. 

Türkiye’deki insani yardımlar, Türk Dış 
İşleri Bakanlığı’nın gözetimi altında, Türk 
Kızılayı, Afet Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığı aracılığıyla yönetilip 

yönlendirilmektedir (Global Humanitarian 
Assistance Initiative, 2013). Ulusal 
mevzuat, Suriyeli mülteciler için yapılan 
operasyonda, İç İşleri Bakanlığı’nın 19 
Mart 2010 tarih ve B.050.ÖKM.0000.11 – 
12/631 sayılı Mülteci ve Sığınmacılar 
konulu genelgesine göre uygulanmaktadır 
(Uluslararası Af Örgütü Web Sitesi). 

Türkiye, insani yardım operasyonlarını, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 14 
Aralık 1950 tarih ve 429 (V) sayılı 
Kararıyla toplanan Konferansta kabul 
edilen, 28 Temmuz 1951 tarihinde 
Cenevre'de imzalanan ve 43. maddeye 
uygun olarak 22 Nisan 1954 tarihinde 
yürürlüğe giren, Mültecilerin Hukuki 
Durumuna Dair Sözleşme çerçevesi içinde 
yürütmektedir. Türkiye 24 Ağustos 1951 
tarihinde imzalamış ve 29 Ağustos 1961 
tarihinde ihtirazi kayıtla onaylamıştır. 359 
Sayılı Onay Kanunu 5 Eylül 1961 gün ve 
10898 Sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanmıştır  (TBMM Web Sitesi). 

Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 
Sözleşmesi’nin yanında, Türkiye’nin 
yürüttüğü yardım operasyonlarında, 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 10 
Aralık 1948 tarih ve 217 A(III) sayılı 
Kararıyla ilan edilen İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi’ne ve 4 Kasım 
1950’de imzalanan Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’ne, Birleşmiş Milletler’de 31 
Ocak 1967 tarihinde kabul edilen 
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 
Protokolü’ne (1967 New York Protokolü),  
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11 Ağustos 1941 tarih ve 4104 sayılı 
Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından 
Türkiye’ye İltica Edenler Hakkında 
Kanun’a, 30 Kasım 1994 tarih ve 22127 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir 
Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den 
İkamet İzni Talep Eden Münferit 
Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla 
Sınırlarımıza Gelen Yabancılara ve 
Olabilecek Nüfus Hareketlerine 
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik’e ve 7 Kasım 1995 tarih ve 
22456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 
Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından 
Türkiye’ye Kabul Edilenler Hakkında 
Yönetmelik’e uyulmaktadır (Mülteci 
Hakları Koordinasyonu Web Sitesi; 
TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu, 2012). 

İnsani yardım örgütleri insaniyet ve 
tarafsızlık ilkeleriyle hareket ederek, 
ihtiyacı olan herkese yardım eder, savaş 
halinde yardımlarıyla sonuca etki etmez ve 
yardıma muhtaç olan birbirinde farklı 
grupları (savaşan taraflar veya farklı dine-
etnik kimliğe mensup gruplar) 
diğerlerinden üstün tutmadan 
operasyonlarını yürütürler (Van 
Wassenhove, 2006). 

Bazı durumlarda devletlerin, dış yardımı 
ancak felaket veya kriz kontrollerinden 
çıktıktan sonra ülkelerine kabul ettiği 
olabilir, hiçbir devlet kendi istemediği 
sürece gelen yardımları kabul etmek 

zorunda değildir (Maspero ve Ittman, 
2008). Devletlerin egemenliğine saygı 
prensibine göre, dış yardım konusunda, 
yardımı gönderen devlet (donör), 
topraklarında faaliyet yürütmek için 
yardımı alan devletin (alıcı) iznini almak 
zorundadır (Goldstein ve Pevehouse, 
2005). 

Suriyeli sığınmacılar için Türkiye 
tarafından oluşturulan geçici koruma 
bölgesi, Uluslararası Mülteciler Yasası 
altında tanınmakla birlikte, yürütülen açık 
sınır politikasının prensiplerine göre; hiçbir 
sığınmacı geri dönmeye zorlanamaz, 
Türkiye’deki kalış sürelerinin bir zaman 
limiti yoktur, uluslararası sığınma 
prensipleri altında korumaya tabidirler ve 
hepsinin mülteci kamplarında yardım alma 
hakkı vardır. Türk Dış İşleri Bakanlığı’nın 
genel koordinasyonu altında, Afet Acil 
Durum Yönetimi Başkanlığı operasyonel 
liderliğinde, Suriye’den gelen mülteciler, 
Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve 
Türk Kızılayı tarafından kurulan kamplara 
yerleştirilmekte ve kalış süreleri boyunca 
onlara gıda, barınak ve tıbbi destek 
sağlanmaktadır (Birleşmiş Milletler 
Raporu, 2013). Suriyeli sığınmacılara, 
varsa Türkiye’de yaşayan akrabalarının 
yanına yerleşme ve durumları elverişli 
olanlara Türk şehirlerinde ikamet etme 
olanağı da sunulmaktadır. 

3. YÖNTEM  

Nitel bir çalışma olan araştırmada 
Türkiye’nin Suriyeli mülteciler için yaptığı 
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insani yardım operasyonu ele alınarak 
durum analizi yapılmıştır. Mülteciler ile 
ilgili verilerin elde edilmesinde, mülteci 
kamplarına fiilen yardımda bulunan 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti bünyesindeki 
yardım kuruluşları ile Birleşmiş Milletler 
bünyesindeki yardım kuruluşlarının ve 
insani yardım faaliyetlerine odaklanmış 
sivil toplum örgütlerinin güncel 
raporlarından faydalanılmıştır. Araştırmada 
genel tanımlar için uluslararası ilişkiler 
alanında kapsamlı olarak kabul edilen 
kaynaklardan itifade edilmiş elde edilen 
bilgiler değerlendirilerek yorumlanmıştır. 

4. BULGULAR 

4.1. Türkiye Tarafından Suriyeli 
Mültecilere Yapılan İnsani Yardımlar 

2007 yılından itibaren, dünyada yapılan 
insani yardım bağışlarında, devletler 
toplam bağışların yüzde 70’ini 
yapmaktadırlar. Dünyada yaşanan 
ekonomik krizlerin etkisiyle, birçok ülke 
insani yardım bütçelerinde kesintiye 
gitmiştir. Ancak Türkiye, özellikle 
Suriye’deki insani krize ilk elden müdahil 
olmasıyla, insani yardım bütçesinde çok 
büyük artış görülmüştür. 2012 yılında, 
Türkiye 1 milyar doların üstünde insani 
yardımda bulunarak, Amerika Birleşik 
Devletleri (3.8 milyar dolar), Avrupa 
Birliği (1.9 milyar dolar) ve Birleşik 
Krallık’ın (1.2 milyar dolar) ardından 
dünyada en çok insani yardım yapan 
ülkeler arasında dördüncü sırada yer 
almıştır, bu atılımla Türkiye, birçok 

ülkenin insani yardımları azalttığı bir 
dönemde genel ortalamayı arttırıcı bir etki 
yapmıştır (Global Humanitarian Assistance 
Initiative, 2013). 

Türkiye mevcut durumda Suriye’nin 
dışında, Somali, Filistin, Irak, Sudan, 
Pakistan ve Afganistan’da insani yardım 
operasyonları yürütmektedir. Kırılgan 
ülkelere yapılan yardımlarda, Türkiye, 
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
Kalkınma Yardımları Komitesi üyesi 
olmamasına rağmen, kendisinden daha 
büyük ekonomilere sahip ülkelerin 
yaptığına yakın insani yardım yapmaktadır 
(Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
Raporu, 2013). 2011 yılına kıyasla, 
Türkiye’nin 2012 yılında yaptığı insani 
yardımda 775 milyon dolar artış 
görülmüştür (Global Humanitarian 
Assistance Initiative, 2013). Türkiye’nin, 
özellikle Suriye’deki krize tüm imkanlarını 
kullanarak yardım eli uzatması ve ülkeler 
arası insani yardım sıralamasında önemli 
aktörler arasında yer alması, Türk dış 
politikasında kullanılan bölgesel güç olma 
söylemini desteklemiştir. Türkiye’nin 
Suriye başta olmak üzere, farklı kıtalarda 
büyük bir kısmı eskiden Osmanlı 
İmparatorluğu toprağı olan Müslüman 
ülkelere insani ve ekonomik yardım 
sağlaması yumuşak gücün kullanılmasına 
örnek teşkil etmektedir.  

4.2.Suriye’de Ortaya Çıkan Kriz 

1971 yılından beri aralıksız olarak Esad 
ailesi ve Baas Partisi tarafından yönetilen 
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Suriye, Sovyetler Birliği’nin dağılması ve 
Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle Batı ile 
yakınlaşmak istemiştir. İktidara babası 
Hafız Esad’ın ölmesinden sonra geçen 
Beşar Esad, 11 Eylül sonrası Batı 
tarafından dışlanan ülkesinin, Türkiye 
üzerinden Batı ile ilişkisini kurmuş, 
yıllardır sorunlu olan Türkiye-Suriye 
ilişkileri bu şekilde çok iyi bir duruma 
gelmiştir. Ancak Arap Baharı, Suriye’de de 
etkisini göstermiş, Suriye’nin Batı ile olan 
ilişkilerinde kırılmaya sebep olmuştur 
(Akgün, 2012). 

Suriye’yi iç savaşa götüren olaylar, 
Dera’da, 15 Mart 2011’de başlamış, daha 
sonra Hama, İdlip, Humus ve Lazkiye’ye 
sıçramış, küçük çaplı olarak Şam ve 
Halep’i etkilemiştir. Suriye Devleti’nin, 
barışçıl başlayan gösterilere sert biçimde 
müdahalesi sonucunda, silahlanan 
muhalifler topyekün isyan başlatmıştır. 
Kurulan Özgür Suriye Ordusu ve Şam 
rejimi dışarıdan destek almaktadır, büyük 
şehirlerde Şam rejimi kontrolü elde 
tutarken, kırsalda ise Özgür Suriye Ordusu, 
silahlı İslami gruplar ve silahlı Kürt 
gruplar bazı şehirleri elde tutmaktadır. 
(Euro-Mediterranean Human Rights 
Network Raporu, 2011; Paksoy, Memiş, 
Paksoy ve Özçalıcı, 2012). 

İç savaş Suriye ekonomisine ve altyapısına 
yıkıcı bir etki yapmıştır. Çeşitli sektörler 
önemli ölçüde hasar görmüş veya 
çökmüştür, Suriye lirası değer kaybetmiş, 
enflasyon yükselmiştir, işsizlik oranı çok 

yüksek seviyelere ulaşmıştır. Suriye’de, 
2012’nin Eylül ayına kadar, yeniden imarı 
en az 3 sene ve 35 milyar dolar gerektiren 
2 milyon 865 bin bina yıkılmıştır ve iç 
savaşın daha da şiddetlenmesi, kullanılan 
silahların daha da ağırlaşması ile bu yıkım 
miktarı artarak devam etmektedir (Güçer, 
Karaca, ve Dinçer, 2013). 

Suriye’deki insani kriz her geçen gün daha 
da büyümektedir, Suriye’den kaçan 
mülteciler Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve 
Mısır’a sığınmıştır. Komşu ülkelere 
sığınan ve sığınmayı bekleyen mülteci 
sayısı 2 milyon 180 bini geçmiştir. 2013 
yılı sonuna kadar, Suriye nüfusunun 
yarısının insani yardıma muhtaç olacağı 
tahmin edilmektedir. Suriye dışındaki 
mülteci sayısının 3 milyon 450 bine, 
Suriye içindeki yerinden olan insan 
sayısının ise 6 milyon 800 bine ulaşması 
beklenmektedir (Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği Web 
Sitesi). Ülkedeki siyasi kriz devam ettiği 
sürece insani yardım ihtiyacının da buna 
bağlı olarak artacağı değerlendirilmektedir.  

4.3. Suriyeli Mültecilere Yapılan İnsani 
Yardımın Amacı 

Günümüzde devletler barışçıl dış politika 
izleyerek ideal bir ülke haline gelmeye 
çalışmakta,  ekonomik ve insani yardımları 
kullanarak, yani yumuşak güç ile, aynı 
zamanda çıkarlarını gözetmeye 
çalışmaktadırlar. Bir devletin sağladığı 
insani yardım çalışmalarında sabır en 
önemli unsurdur çünkü bu gayret ile söz 
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konusu devlet bütünsel bir yaklaşım 
kullanarak diplomatik, enformasyonel, 
askeri ve ekonomik kaynaklarını 
kullanmakta ve yardımı götürdüğü bölgede 
istediği amaçlara ulaşmaya çalışmaktadır 
(Bouie, 2012). Türkiye’nin yaptığı insani 
yardımlar ve çevresindeki sorunlarla 
ilgilenerek bölgesinde düzen kurucu bir rol 
üstlenmeye çalışması yumuşak güç 
stratejisi olarak değerlendirilebilir (Çavuş, 
2012). 

Türkiye Suriye’de ortaya çıkan krize 
doğrudan müdahil olmuştur. Krizin 
başlangıcında, Esad yönetimi ile iyi 
ilişkiler içinde olan Ankara, bu ilişkileri 
kullanarak protestocular ve Şam Hükümeti 
arasında uzlaşma sağlamaya çalışmıştır. 
Ülkedeki iç huzursuzluğun barışçıl yollarla 
çözülmesini ve topyekün bir iç savaşa 
dönüşmemesini amaçlayan Ankara, Şam 
Hükümeti’nden Suriye’ye daha çok 
özgürlük getirecek reformlar yapmasını ve 
muhalif protestolara sert müdahalelerde 
bulunulmamasını talep etmişti ancak Esad 
yönetimi bu çağrılara uymamıştır. Bunun 
sonucunda Türkiye geleneksel Dış 
Politikasından radikal bir sapmayla 
tamamen Suriye muhalefetinin yanında yer 
almaya başlamıştır. Şam ile ilişkilerin 
koparılması, Türkiye’ye en uzun kara 
sınırını paylaştığı komşusuyla ilişkilerinde 
sorunlara yol açmıştır.  

Suriye’de zor duruma düşen insanlara, ilk 
günden itibaren, sorgulamadan insani 
yardım eli uzatılması, Türkiye’nin 

bölgedeki ve dünyadaki itibarına olumlu 
katkı sağmaktadır. Türkiye Hükümeti 
Bölgesel bir güç olarak bölgesinde kendi 
insanlarını ve kendisine sığınanları koruma 
amacı ile hareket ettiğini belirtmektedir.. 
Ancak muhalefet tarafından, bu koruma 
sağlanırken kendi çıkarlarından da 
vazgeçmemesi ve tek başına altından 
kalkamayacağı bir yükümlülük altına 
girmemesi konusunda sürekli 
uyarılmaktadır. Türkiye Ortadoğu 
devletlerine laik, çağdaş ve demokratik bir 
ülke olarak örnek teşkil etmekte, 
potansiyeline yumuşak güç kullanarak 
ulaşmaya çalışmaktadır. Yapılan insani 
yardımlar, halklar arasında olumlu biçimde 
karşılanmaktadır. Uluslararası alanda ise 
Türkiye’nin bölgedeki varlığını hissettirme 
çalışmaları olarak görülmektedir.   

4.4. Suriyeli Mültecilere Yapılan İnsani 
Yardımın Kapsamı 

Türkiye, Suriye’de Baas Rejimi ve Beşar 
Esad’a karşı başlatılan iç savaştan şüphesiz 
ki en çok etkilenen ülkelerden biri 
olmuştur. 911 Kilometrelik kara sınırı 
paylaştığı Suriye’deki insani krize tepkisiz 
kalmamış ve yardım elini uzatmıştır. 
Türkiye, Nisan 2011’de Suriye’ye komşu 
ülkeler içinde, Suriyeli mültecilere resmi 
olarak tepki gösteren ve onların güvenliği 
için geçici koruma bölgesi oluşturan ilk 
ülkedir (Birleşmiş Milletler Raporu, 2013). 
Türkiye, mülteci sayısının artmasına 
rağmen açık sınır politikası uygulamaya 
devam etmiştir. Eylül 2013 itibariyle, 
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Suriye’den komşu ülkelere sığınan (kayıt 
altına alınan ve kayıt altına alınmayı 
bekleyen) mülteci sayısı 2 milyonu 
geçmiştir (Avrupa Komisyonu Raporu, 
2013). 

Nisan 2012’den itibaren, artan mülteci 
sayısı karşısında, Türk Hükümeti, 
uluslararası örgütlerden ana yardım 
malzemeler için yardımlara açık olduğunu 
belirtmiştir. Türk Hükümeti, birkaç ay 
sonra Bölgesel Yardım Planı’na katılmış 
ve daha çok yardım için resmi talepte 
bulunmuştur. Suriyeli mülteciler için 
yardım planı, UNICEF, Dünya Sağlık 
Örgütü, Dünya Gıda Programı, Birleşmiş 
Milletler Nüfus Fonu, Uluslararası Göç 
Örgütü ve Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği gibi uluslararası 
yardım örgütlerinin belirlediği finansal 
ihtiyaçlara göre gözden geçirilmiştir. 
Türkiye, krizin başında uluslararası 
yardımlara tedbirli yaklaşmış olsa da, 
insani krizin boyutları karşısında kaynak 
olarak yetersiz kalmaya başlamıştır. 
Türkiye’nin artan kaynak talebini 
karşılamak için, Birleşmiş Milletler Ülke 
Ekibinin tavsiyesiyle, Birleşmiş Milletler 
Mülteciler Yüksek Komiserliği 
liderliğinde, yardım örgütlerinin 
uzmanlıklarına göre görev dağılımının 
yapılması, koordinasyon sağlanması ve 
Türkiye’nin yardım operasyonunun 
desteklenmesine karar verilmiştir 
(Birleşmiş Milletler Raporu, 2013). 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği, Şubat 2012 sonunda 
Türkiye’nin talebiyle Hatay’a bir ekip 
göndermiş ve bölgedeki bütün mülteci 
kamplarına erişmiştir. Sahadaki bu ekip, 
mültecilerin kayıt altına alınması, kamp 
yönetimi, özel ihtiyaç ve zaaflar, isteğe 
bağlı geri dönüş konularında teknik destek 
sağlamıştır (Birleşmiş Milletler Raporu, 
2013). Türk Kızılayı, 12 Kasım 2012’de, 
Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri 
Federasyonu aracılığıyla Türkiye’de 
kamplarda yaşayan mülteciler, Türkiye’ye 
giriş için bekleyen mülteciler ve sınırın 
sıfır noktasında yardım bekleyenler için 
uluslararası yardım çağrısı yayınlamıştır 
(Türk Kızılayı Raporu, 2013). Mülteci 
krizinin başından itibaren, Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 
Türkiye’ye aralarında aile çadırları, 
battaniyeler, kışlık çadırlar gibi ana yardım 
malzemelerinin olduğu 28 milyon dolarlık 
yardım malzemesi bağışlamıştır. Türk 
Kızılayı ile yapılan işbirliği kapsamında, 
mültecilerin kış aylarını sorunsuz 
geçirmesi için stratejiler hazırlanmış, 
kamplara 16,700 standart aile çadırı, 
yaklaşık 110 bin battaniye ve 18,500 adet 
dört mevsim için uygun çadırlar 
ulaştırılmış, ayrıca 100 bin kişilik tencere, 
tava, mutfak aletleri içeren mutfak seti 
dağıtımı yapılmıştır (Birleşmiş Milletler 
Raporu, 2013). 

Dünya Gıda Programı, Suriye’deki ve 
Suriye’ye komşu ülkelerdeki kamplarda 
mülteciler için gıda ihtiyacının en öncelik 



                                                                                                                                 
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 43 Mayıs  – Haziran 2014 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 

Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN 
JEL KOD: Z12-Z19 *** ID:317 K:258 

http://www.akademikbakis.org 
 

taşıyan ihtiyaç olduğunu değerlendirerek, 
mültecilere yemek dağıtımı yapmaktadır, 
uzun vadede ise yenilikçi elektronik gıda 
kartı programını devreye sokmaktadır 
(Dünya Gıda Programı Web Sitesi). Dünya 
Gıda Programı, Gaziantep ve Hatay’da 
saha ekipleri oluşturmuş ve Türk Hükümeti 
ile yakın işbirliği içinde mültecilerin gıda 
ihtiyaçlarını tespit etmektedir (Birleşmiş 
Milletler Raporu, 2013). Türk Hükümeti, 
mülteciler için Haziran 2012’de Dünya 
Gıda Programı’ndan yardım istemiş, 
yapılan çalışmalar sonucu kademeli olarak, 
doğrudan yemek dağıtımı sisteminden, 
marketlerden kartla alışveriş yapma 
sistemine geçiş önerisi çıkmıştır. Kısa 
vadeli çözüm olan günde üç öğün sıcak 
yemek dağıtımı bazı kamplarda 
sonlandırılmaya başlamış ve ilk olarak 15 
Ekim 2012’de, Kilis ilindeki konteyner 
kentte, Türk Kızılayı ve Dünya Gıda 
Programı işbirliğiyle, Elektronik Yemek 
Kartı programına geçiş sağlanmıştır (Türk 
Kızılayı Suriye Krizi İnsani Yardım 
Operasyonu Raporu, 2013; Birleşmiş 
Milletler Raporu, 2013). 

17 Kasım 2012 itibariyle, Hatay ilindeki, 
Yayladağı-1, Yayladağı-2, Boynuyoğun, 
Altınözü Çadırkentlerinde, yine Dünya 
Gıda Programı işbirliğiyle, Elektronik Gıda 
Kartı (Kızılay Gıda Kartı) programı 
uygulanmaya başlamıştır (Türk Kızılayı 
Suriye Krizi İnsani Yardım Operasyonu 
Raporu, 2013). Mültecilere dağıtılan gıda 
kartlarına, Dünya Gıda Programı 
tarafından, ailedeki her birey için aylık 80 

TL yüklenmekte, böylece mülteciler kendi 
beğenilerine göre alışverişlerini yapıp, 
yemeklerini konteynerlerde hazırlayabilme 
imkanına kavuşmuşlardır. Kızılay Gıda 
Kartı programının uygulanmadığı çadır 
kentlerde ise üç öğün yemek dağıtımı ihale 
yoluyla özel yemek şirketlerine 
yaptırılmaktadır (Güçer, Karaca ve Dinçer, 
2013). 2013 yılında, Hayata Destek İnsani 
Yardım Derneği’de, Suriyeli mültecilerin 
gıda ihtiyaçlarını karşılamak için, Hatay ve 
Kilis illerinde, 2800 aileyi kapsayan bir 
elektronik kart programı hayata 
geçirilmiştir. Her ay doldurulan elektronik 
kartlarla mülteci aileler gıda ve hijyen 
ürünlerini de marketlerden temin 
edebilmektedirler (Hayata Destek İnsani 
Yardım Derneği, 2013b). 

Avrupa Komisyonu Sivil Savunma 
Mekanizması’da Suriye mülteci krizine 
toplanan yardım fonlarından destek 
göndermiştir. Avrupa Birliği Sivil Koruma 
Mekanizması, Nisan 2012’de Türkiye’ye 
gelen aşırı mülteci akınıyla başa çıkmak 
için yardımda bulunmuştur, Avrupa 
Komisyonu yardımların çoğunu Birleşmiş 
Milletler ve Kızılay-Kızılhaç gibi sivil 
toplum kuruluşları üzerinden yollamıştır 
(Fargues ve Fandrich, 2012). 

Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
verilerine göre, 200034 Suriyeli sığınmacı, 
Türkiye’de 20 adet mülteci kampında 
misafir edilmektedir. Hatay’da 5 tane 
(Altınözü 1, Altınözü 2, Yayladağı 1, 
Yayladağı 2, Apaydın), Gaziantep’te 4 tane 
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(İslahiye, Karkamış, Nizip 1, Nizip 2), 
Şanlıurfa’da 3 tane (Ceylanpınar, 
Akçakale, Harran), Kilis’te 2 tane 
(Öncüpınar, Elbeyli Beşiriye), 
Kahramanmaraş (Merkez), Osmaniye 
(Cevdetiye), Adıyaman (Merkez), Adana 
(Sarıçam), Mardin (Midyat), Malatya’da 
(Beydağı) birer tane mülteci kampı 
bulunmaktadır (AFAD Web Sitesi). 
Mülteci kamplarının tamamı AFAD 
kontrolü altındadır ve her kampta 
Birleşmiş Milletler gözlemcisi görev 
yapmaktadır. Kamplardaki personel, 
AFAD tarafından 2 aylık periyodlar 
halinde görevlendirilmektedir. Türk 
Kızılayı her kampta varlığını sürdürerek 
AFAD yetkililerinin yükünü 
hafifletmektedir. 200 kişilik ekiplerle 
yaklaşık iki haftada hizmete hazır hale 
getirilebilen kamplar, kapasitelerinin 
üstünde hizmet vermelerine rağmen, gerek 
altyapıları gerekse birçok sosyal 
gereksinimi karşılama konusunda çok iyi 
durumdadırlar (Güçer, Karaca ve Dinçer, 
2013). 

Türkiye’de Birleşmiş Milletler Mülteciler 
Yüksek Komiserliği tarafından kayıt altına 
alınmış mülteci sayısı 553000’den fazladır 
(Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği Web Sitesi). Kayıt altına 
alınmayan ve tahminler göre 200 bin civarı 
olduğu düşünülen kaçak mülteciler de 
hesaba katıldığında Türkiye’deki toplam 
Suriyeli mülteci sayısı 750 bine 
yaklaşmıştır (Güçer, Karaca ve Dinçer, 
2013). 

Suriyeli sığınmacıların çoğunun 18 yaşın 
altında olması, yardım operasyonunda 
çocukların ihtiyaçları üstünde durmayı da 
gerektirmektedir. UNICEF ve ortakları, 
krizden etkilenen aile ve çocukları, 
beslenme, sağlık hizmetleri, temiz su, 
eğitim, çocuk koruma servisleri ve temizlik 
konularında destek sağlamaktadır, bu 
yardım Suriye İnsani Yardım Planı’nın bir 
parçasıdır (UNICEF Raporu, 2013). 
Kuşkusuz savaştan en çok etkilenen kesim 
olan çocukların, geçirdikleri savaş 
travmasını atlatabilmeleri için psikolojik 
destek gerekmektedir, bu amaçla 
kamplardaki mülteci çocukların yüzde 
54,9’una psikolojik destek verilmiştir 
(Güçer, Karaca ve Dinçer, 2013). Türk 
Hükümeti’nin desteği ve Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği’nin ortak operasyonuyla, 
UNICEF, eğitim ve çocuk koruma 
konularında sorumludur. Krizden etkilenen 
26200 mülteci çocuk, eğitim programlarına 
kaydedilmiştir ve Akçakale ve çevre 
kamplardaki 12300 çocuğa kış kıyafetleri 
ve kışlık ayakkabı dağıtımı yapılmıştır. 
Ancak gerekli yardımın toplanması 
konusunda sıkıntı yaşanmaktadır, UNICEF 
tarafından belirlenen eğitim ve çocuk 
koruma konularında gereken yardım 
miktarı 12.5 milyon dolar olmakla birlikte, 
gereken yardımın sadece yüzde 10’u 
toplanmıştır (UNICEF Raporu, 2013). 

Haziran 2013 itibariyle, İnsan Hak ve 
Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı’nın 
(İHH) koordinasyonu altında, Türkiye’nin 
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çeşitli illerinden, giysi, tekstil ürünleri, 
ayakkabı, battaniye, ev eşyası, gıda 
(patates, un, maya, konserve, makarna, 
yağ), su ve ilaç taşıyan 320 tır Suriyeli 
mültecilere ulaştırılmıştır (Atalay, 
Kavakdan ve Sönmez, 2013). İHH, 
Türkiye dışında, Suriye, Lübnan ve 
Ürdün’de, Suriyeli mülteciler için yardım 
sağlamaktadır. İHH’ye ait 2 sağlık tırı, 
Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde ve Kilis 
Öncüpınar’a sınır Babü’s-Selam Sınır 
Kapısı’nda hizmet vermektedir, bu tırlarda 
ilaç dağıtımı yapılmakta ve günde 100 
mülteci muayene edilmektedir (Atalay, 
Kavakdan ve Sönmez, 2013). 

4.5. Suriyeli Mültecilere Yapılan İnsani 
Yardımlarda Yaşanan Sorunlar  

Türkiye, Suriye Krizi insani yardım 
operasyonunu yürütürken ciddi 
yükümlülükler altına girmiştir. Suriye’deki 
iç savaşın şiddetini arttırması ve sığınmacı 
sayısının beklenenden hızlı biçimde 
artmasıyla yardım operasyonunun 
zorlukları daha net görülür hale gelmiştir. 
İnsani yardım malzemelerini hazırlamak, 
çadır kentler kurmak, gelen sığınmacıları 
kamplara yerleştirmek yardımın ilk 
aşamasıdır. Bu insanlara değişen koşullar, 
azalan kaynaklar altında, yeterli bir yaşam 
standardı sunarak, bu yardımı uzun vadeli 
devam ettirmek yardımın ileri aşamasıdır. 
İnsani yardımın son aşaması ise, 
mültecileri kendi kendilerine yetebilir hale 
getirmek ve mümkünse ülkelerine sağlıklı 
ve güvenli biçimde geri dönüşlerini 

sağlamaktır. Suriye’de Beşar Esad’ın 
iktidarda kaldığı veya iç savaşın uzun 
dönem devam ettiği senaryolara göre 
Türkiye’deki Suriyelilerin durumunun ne 
olacağı belli değildir. Eğer Esad iktidardan 
düşse bile, Esad sonrası dönemde 
Suriye’deki muhtemel karmaşa ortamı ve 
Suriye’nin yeniden inşa dönemi nedeniyle 
Türkiye’de kalacak yüzbinlerce Suriyelinin 
kendi kendilerine yetebilir olmaları ve 
özgüvenlerinin arttırılması gerekmektedir 
(Uluslararası Kriz Grubu Raporu, 2013a). 

Türkiye’ye sığınan Suriyeliler Türkiye 
tarafından tam  mülteci statüsü 
almamışlardır. Türkiye, Suriyeli 
sığınmacıların bu durumunu geçici 
gördüğünden onlara geçici koruma 
sağlamaktadır. Ayrıca, Türkiye 1951 
Cenevre Sözleşmesi’ni ve 1967 New York 
Protokolü’nü, coğrafi kısıtlama ile kabul 
ettiğinden, Avrupa dışındaki olaylardan 
ötürü sığınma isteyenleri mülteci olarak 
kabul etmemektedir. Bu durum yüzünden 
Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar, yasal 
olarak Türkiye’de tam zamanlı ikamet, 
çalışma, eğitim hakkına sahip değildir ve 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği ile işbirliği sağlanıp başka 
ülkelere geçişleri sağlanıncaya kadar geçici 
ikamet hakkına sahiptirler, ülkemizdeki 
Suriyelilerin sayıca çok fazla olması onlara 
misafir statüsü verilmesinde önemli bir 
etken olmuştur (Euro-Mediterranean 
Human Rights Network Raporu, 2011; 
Güçer, Karaca ve Dinçer, 2013; TBMM 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 
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İnceleme Raporu 2, 2012; Uluslararası 
Kriz Grubu Raporu, 2013a). 

Sınıra gelen mülteci sayısının artmasıyla, 
Türkiye kampların ve çadır kentlerin 
kapasitesi konusunda sorunlar yaşamaya 
başlamıştır. Krizin başında Türkiye’ye 
sığınan mülteciler kolayca kamplara 
yerleştirilmiştir. Ancak kampların 
kapasitesinin dolması ve yeni kampların 
inşaları devam ederken sonradan gelen 
mültecilerin kamplara yerleşmek için 
bekleme süreleri artmıştır. Birleşmiş 
Milletler İnsani Yardım Ofisi’nin 
hazırladığı 24 Aralık 2012 tarihli 
açıklamada, Türkiye’deki Suriyeli 
mültecilerin sayısının, Türkiye’deki 
kampların kapasitesini yüzde 12 aştığı 
belirtilmiştir. Türkiye, bu açıklama sonrası 
yeni kamplar açmaya devam etse de, 
özellikle mülteci sayısında 2013 yılında 
görülen artış nedeniyle, sınıra yakın 
kurulan mülteci kamplarının kapasiteleri 
yetersiz kalmaktadır (Bakeer, 2013; Güçer, 
Karaca ve Dinçer, 2013). Birleşmiş 
Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, 
mülteci akınlarıyla baş edebilmek ve 
havayolu ile acil yardım taşımalarının 
önüne geçmek için, Türkiye’ye gelmesi 
beklenen mülteci sayısıyla orantılı olarak, 
çadır, battaniye gibi ana yardım 
malzemelerinin teminini ve depolanmasını 
planlamaktadır (Birleşmiş Milletler 
Raporu, 2013). Mülteci sayısının 
artmasıyla, Türk mülteci kamplarında 
sağlanan yüksek standartların düşmesi 
kaçınılmazdır.  

Şu anda kayıt altına alınıp,  kamplara 
yerleştirilmeyi bekleyen mülteci sayısı bir 
hayli fazladır. Örneğin, mülteci sayısının 
fazlalığı yüzünden, Türk Kızılayı 
tarafından üretilen yangına dayanıklı 
çadırlar her yere dağıtılamamıştır, 2013 
kışında çoğu çocuk 16 mülteci, ısınmak 
için kullandıkları sobaların devrilmesi 
yüzünden çıkan yangınlarda hayatını 
kaybetmiştir (Güçer, Karaca ve Dinçer, 
2013). Uluslararası yardım kuruluşları ile 
anlaşmazlıklar ve koordinasyon hataları 
yüzünden Türkiye gereken dış yardımı 
alamamakta, sınırın Suriye tarafında 100 
bin Suriyeli mülteci, güvenli olmayan bir 
bölgede, kötü ve sağlıksız koşullar altında 
mahsur kalmıştır. Türkiye, gelen dış 
yardımlarla sınırdan uzakta yeni kamplar 
oluşturdukça veya mevcut kamplarda yer 
açıldıkça yeni mültecileri kabul etmektedir, 
ayrıca tahminlere göre, sınırda bekleyen 
mültecilerin sayısının katlanarak artması 
beklenmektedir (Uluslararası Kriz Grubu 
Raporu, 2013a). 

Türkiye’ye gelen Suriyeli mültecilerin, 
sistematik bir biçimde kayıt altına alınması 
ve bu verilerin bir merkezde toplanması 
hususunda da sorunlar yaşanmaktadır. 
Kayıt altına alınmayan mülteciler, 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği bilgi arşivinde yer almamakta 
ve bilgi eksikliği yaratmaktalar. Ayrıca 
savaşma isteği, kamplardan memnun 
kalmama gibi çeşitli nedenlerden dolayı 
Suriye’ye dönen mülteciler de her zaman 
kayıt altına alınamamaktadır (Tobin, 
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Anderson ve Jenkins, 2013). Bu durum 
mülteci sayısının tam olarak 
belirlenmesinde zorluklar yaratırken, 
insani yardımların koordinasyonunu ve 
planlanmasını zorlaştırmaktadır. Ne kadar 
ihtiyaç sahibi olduğu bilinmeden, gereken 
yardım miktarı tam olarak 
belirlenememektedir. Konaklama 
merkezlerinde tutulan mültecilerin 
kayıtlarının henüz merkezi bir sistemde 
toplanmaması en büyük sorunu teşkil 
etmektedir, her kampta parmak izi 
alınmasına rağmen bunların 
merkezileşmemesi yüzünden, birden fazla 
kampta kaydı olan, 2-3 ayrı yardım alan 
mülteciler bulunmaktadır. Bu kampların ve 
yardımların yönetimini zorlaştırmakta, 
mülteci sayısının fazla görülmesinden 
dolayı yardıma ihtiyacı olan veya kamp 
dışında bekleyen sığınmacıları mağdur 
etmekte ve güvenlik riskleri doğurmaktadır 
(Güçer, Karaca ve Dinçer, 2013). 

Kamplardaki mülteciler basının ilgisini ve 
uluslararası yardımların çoğunu elde 
ederken, kayıt dışı olan ve kamplar dışında 
yaşayan sığınmacılar çok daha zor 
koşullarda yaşamaktadır. Her ne kadar 
Türk halkı yardımsever de olsa, yanlarına 
pek bir malzeme alamadan ülkelerinden 
kaçan mültecilerin kirasını 
karşılayabilecekleri bir ev, karınlarını 
doyuracak gıda bulması kolay olmamakta, 
yasal olarak çalışma izinleri olmadığından, 
zorlukla bulabildikleri işlerde çok düşük 
ücretlere çalıştırılmaktadırlar (Brosnan ve 
Winkler, 2013). 

Türkiye, Suriyeli mültecilere insani yardım 
perspektifinden yaklaşıp, yardım elini 
uzatmış olsa da, ülkeye giriş yapan 
sığınmacı sayısının artmasıyla, ülkede 
sağlanmaya çalışılan barış ortamı tehlike 
altına girmiştir (Ekonomik Kalkınma ve 
İşbirliği Örgütü: DAC Raporu, 2013). 
Bölgede PKK terör örgütünün yarattığı 
sorunların yanı sıra, Türkiye’nin açık bir 
şekilde Suriye’deki rejimin muhalifi Özgür 
Suriye Ordusu’nu desteklemesi, 
Türkiye’nin komşusu Suriye ile olan 
diplomatik ilişkilerini de sona getirmiştir. 
İç savaşın başında daha tarafsız, uzlaştırıcı 
bir tutum takınan Ankara, daha sonra Şam 
rejimi ile köprüleri atmış ve açıktan 
muhalifleri destekleyerek Şam rejiminin 
tepkisini çekmiştir. Türkiye, Suriye’de 
savaşan mültecilerin sınırdan rahatça giriş 
çıkış yapmasına izin vermektedir. 
Türkiye’nin de desteğiyle çoğu sınır kapısı 
muhaliflerin kontrolüne geçmiştir. Sınır 
bölgelerinin muhaliflerin elinde olması 
hem Suriye’den kaçan mültecilerin ve 
insani yardım ekiplerinin geçişi için 
güvenli bölgeler yaratmaktadır (Bakeer, 
2013). 

Suriye’de ki güç boşluğu, güvenlik güçleri 
için sınır kontrolünü zor hale getirmiş, bu 
uzun kara sınırının kontrolünü sağlamak 
için ciddi kaynak kullanımı gerekmektedir. 
Türkiye için en büyük güvenlik sorunu 
Suriye sınırından açılan taciz ateşleri ve 
PKK ile yakın olan Kürt gruplarının sınır 
boyunca kontrolü ele geçirdiği yerler 
olmasıdır (Tobin, Anderson ve Jenkins, 
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2013). Suriye Hükümeti, Demokratik 
Birlik Partisi’ni (PYD) Türkiye’ye karşı 
tampon olarak kullanma niyetinde olması 
muhtemeldir. Kandil Dağı’ndan Suriye’ye 
geri dönüş yapan, organize, eğitimli ve 
silahlı PYD’nin, sınır boyunca Kürtlerin 
yaşadığı bölgelerde kontrolü ele geçirmesi, 
19 Temmuz 2012’de, Ceylanpınar’ın 
sınırında bulunan Resulayn bölgesine 
bayrağını dikmesi, Türkiye’den büyük 
tepki görmüştür (Uluslararası Kriz Grubu 
Raporu, 2013b). Türk Hükümeti ve Türk 
kamuoyu PYD’yi, PKK’dan farklı 
görmemekte ve bu örgüte mesafeli 
tutumunu korumaktadır. Sonuç olarak, 
sınırın Suriye tarafında bir devlet otoritesi 
olmaması, sınır bölgesinin radikal 
grupların serbestçe gezdiği bir sahipsiz 
toprak haline gelmesi, Türkiye’nin PKK 
sorununa yeni bir cephe açmıştır. PKK’nın 
önümüzdeki yıllarda bu bölgede kök 
salması Türkiye için terör sorunu daha da 
artarak devam ettirebilir. Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin sınıra Suriyeli askeri 
unsurları yaklaştırmaması sınırın Suriye 
tarafındaki otoriteyi yok etmiş, Kürt ve 
radikal İslamcı grupların yanısıra 
kaçakçılar da ciddi bir güvenlik tehdidi 
haline gelmiştir. 

Türkiye’nin Şam rejimi ile köprüleri 
atması sonucu, 22 Haziran 2012’de F-4 tipi 
Türk keşif uçağı, Akdeniz’de uluslararası 
sularda, Suriye tarafından düşürülmüştür. 
Bunun sonucunda iki ülke arasındaki 
askeri gerilim artmıştır. Türkiye, Suriye 
sınırında angajman kurallarını değiştirmiş 

ve sınıra yaklaşan her askeri unsur tehdit 
olarak kabul edilmeye başlanmıştır. 
Suriye’nin artık düşman devlet olarak 
görüldüğü ilan edilmiştir (Naftalin ve 
Harpviken, 2012; Uluslararası Kriz Grubu 
Raporu, 2013a; Orhan, 2013). 3 Ekim 
2012’de, Şanlıurfa ili Akçakale ilçesinde 
sınır kapısına yakınlarına Suriye tarafından 
gelen bir top mermisi düşmüş ve 5 kişi 
hayatını kaybetmiştir. Buna benzer olaylar 
ve taciz ateşleri sınır bölgelerinde zaman 
zaman meydana gelmekte ve yerel halkın 
huzurunu bozmaktadır (Türk Kızılayı 
Suriye Krizi İnsani Yardım Operasyonu 
Raporu, 2013). 

11 Mayıs 2013’te, Hatay’ın Reyhanlı 
ilçesinde gerçekleşen, Türkiye 
Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör 
saldırısı sonucu 52 kişi hayatını 
kaybetmiştir. Suriye’de insani krizin ortaya 
çıkışından bu yana, kendi nüfusu kadar 
Suriyeli misafir ağırlayan Reyhanlı’daki bu 
saldırı, bölgedeki sosyal, ekonomik ve 
güvenlik durumunu çok olumsuz biçimde 
etkilemiştir (Orhan, 2013). Sınır 
bölgesindeki bu gerilim, yapılan insani 
yardım operasyonlarını zorlaştırmaktadır. 
Savaş bölgelerinde yapılan yardım 
operasyonlarında yardım görevlilerini 
hayatını tehdit altındadır ve kaçan 
mülteciler ise daha kötü hale gelmektedir. 

Genelde mülteci kamplarında görülen 
insani, barışçı ve sivil özellikler, 
Türkiye’deki mülteci kamplarında tehdit 
altındadır. Çünkü kamplarda ve kamplar 
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dışında, Şam rejimini devirmeyi 
hedefleyen Özgür Suriye Ordusu üyesi 
birçok kişi bulunmaktadır. Özgür Suriye 
Ordusu, Türkiye’deki mülteci kamplarını 
üye toplama, lojistik destek alma, organize 
olma ve dinlenme gibi amaçlarla da 
kullanmaktadır (Naftalin ve Harpviken, 
2012). Sünni gruplardan oluşan, eğitim 
seviyesi düşük olan, Şam rejimine karşı 
savaşırken Türkiye’ye sık sık giriş çıkış 
yapan bu grup, Türkiye’deki, özellikle 
Hatay’daki farklı etnik, dini, siyasi gruplar 
arası oluşan hoşgörü ve uyum ortamını 
tehdit etmektedir. Suriye’deki iç savaş 
sonucu mezhepler arasında oluşan keskin 
çatışma ortamı yüzünden, Hatay’daki farklı 
topluluklar arası barış ortamı sarsılmıştır 
(Orhan, 2013). Çoğunluğu Sünni olan, 
Suriyeli savaşçılar bazı kampları 
yakınlarını görmek, tıbbi destek almak, 
erzak toplamak için kullanırken, nüfusunun 
üçte biri Arap-Alevi kökenli olan Hatay’da 
hassasiyet yaratmaktadır. Hatay’da, Eylül 
2012’de, Türkiye’deki Suriyeli savaşçılar 
protesto edilmiştir. Bu durumu dikkate 
alarak Türk Hükümeti’nin Suriyeli 
muhalifleri Alevilerin yaşadığı bölgeler ve 
çevresinde toplanmamasını ve buraları üs 
olarak kullanmasına izin vermemesi 
gerektiği değerlendirilmektedir 
(Uluslararası Kriz Grubu Raporu, 2013a). 

Suriye tarafından gelen mermiler, patlayan 
bombalar, sınıra yakın çatışmalar ve 
mültecilerin dahil olduğu tartışmalar, 
bölgedeki hassas dengeye zarar 
vermektedir. Türkiye, mültecilerin uzun 

süreli varlığının bir noktada ülkedeki 
Sünni, Alevi, Türk ve Kürtler arasında 
gerilimi arttırmasından çekinmektedir. 
Suriye’deki iç savaşın uzaması ve 
mültecilerin geri dönüş umutlarının 
azalmasının yanında, Türkiye sınırdan sık 
sık geçerek, petrol ve silah kaçakçılığı 
yapan mültecileri ulusal istikrar ve 
güvenliğine tehdit olarak görmektedir 
(Hayata Destek İnsani Yardım Derneği, 
2013a). 

Suriye’de insani yardım çalışanları ve 
medya ilgisini canlı tutan gazeteciler çok 
zor şartlarda görev yapmaktadır. Şu anda 
Suriye’de var olan otorite boşluğu ve 
yaşanan iç savaş ortamı, görevlilerin 
yaşamını tehlikeye atmaktadır. Suriye’de 
insani yardım çalışanlarına yapılan 
saldırılar sonucu 20 Suriye Arap Kızılayı 
görevlisi ve 8 Birleşmiş Milletler görevlisi 
hayatını kaybetmiştir, halen ambulanslara 
ve yardım araçlarına tehditler sürmektedir 
(Avrupa Komisyonu Raporu, 2013). 
Gazetecileri Koruma Komitesi ve Sınır 
Tanımayan Gazeteciler’in verilerine göre, 
Suriye gazeteciler için dünyanın en 
tehlikeli bölgelerinden bir haline gelmiş ve 
bugüne kadar 36 gazeteci Suriye’de 
hayatını kaybetmiştir (İHH Suriye Raporu, 
2013). Basının her yere erişimi olmamakla 
birlikte son zamanlarda çok yaygın hale 
gelen sosyal medya sayesinde tüm dünya 
Suriye’de olup bitenden çok kısa sürede 
haberdar olmakta, bu durum da Suriye’ye 
yapılan yardım kampanyalarının unutulma 
ihtimalini azaltmaktadır. Çünkü insanların 
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yardım kampanyalarına olan ilgisi, basında 
olayla ilgili maruz kaldıkları haberlerle 
doğru orantılıdır, popüler olan krizler 
gerekli yardımları toplarken, az medya 
ilgisi gören ve ilgiyi kaybeden insani 
krizler yeterli desteği bulamamaktadır. 

Türk bürokrasisi ve yardım gönderenler 
tarafından istenen evrak işi, gelen dış 
yardımlarda, ciddi gecikmeler 
yaratmaktadır. İnsani yardımda yardıma 
muhtaç insanlara yardım ulaştırmada hızın 
önemi düşünüldüğünde, evrak işlerinin çok 
olması ve Türkiye’nin izin konusunda sert 
olması sorunlar yaratmaktadır. Türkiye 
krizin başında sadece para yardımı kabul 
ederken, insani krizin büyümesi ve mülteci 
sayısının artmasıyla dışarıdan malzeme 
yardımını da kabul etmeye başlamıştır. 
Ancak yardım gönderen ülkelerin yardım 
yollamak için, Türkiye’nin ise yardımı 
kabul etmek için birçok kritere ihtiyaç 
duyması işleri zora sokmaktadır 
(Uluslararası Kriz Grubu Raporu, 2013a). 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği, sivil toplum kuruluşları sınıra 
ve kamplara erişimde zorluklarla 
karşılaşmaktadır, kamplarda kontrol ve 
izleme faaliyetlerini verimli biçimde 
yapamamaktadırlar. Uluslararası 
kuruluşların, kamplara erişimi İç İşleri 
Bakanlığı’nın ve Dış İşleri Bakanlığı’nın 
iznine tabidir, bu kuruluşlar ancak Türkiye 
istediği zaman destek ve tavsiye 
sağlamaktadırlar (Naftalin ve Harpviken, 
2012). 

Türkiye, 720 binden fazla Suriyeli 
mülteciyi tedavi etmiştir. Halen 26 bin 
Suriyeli çocuk için açılan okulları 
desteklemektedir. Suriyeli mültecilerin 
daha çok devlet hizmetinden 
yararlanmasını önünü açan Türkiye, sağlık 
ve eğitim konusunda daha yüksek 
maliyetlerle karşılaşacaktır, 2013 yılının 
Nisan ayında, Türkiye mültecilere ortalama 
aylık olarak  50-60 milyon dolar harcama 
yapmıştır (Uluslararası Kriz Grubu 
Raporu, 2013a). Türk Hükümeti, ülke 
içindeki 20 kamptaki Suriyeli mültecilerin 
güvenliği, barınması, sağlık hizmetleri ve 
diğer hizmetler için devlet bütçesinden 2 
milyar dolarlık harcama yapmıştır 
(Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği Raporu, 2013). Suriye’ye 
insani yardım operasyonu Türkiye 
ekonomisine ciddi bir yük bindirmiştir. 
Mülteci kamplarındaki yüksek 
standartların sürdürülebilirliği konusunda 
şüpheler bulunmaktadır, on bin kişilik bir 
kampın kurulması ortalama bir ay ve on 
milyon dolar maliyete sebep olmaktadır. 
Mülteci başına sağlanan yardımın da aylık 
200-300 dolar civarı olduğu hesaba 
katılırsa, bu maliyetlerin ne kadar 
karşılanabileceği, özellikle uzun vadede 
soru işaretidir (Uluslararası Kriz Grubu 
Raporu, 2013a). Uluslararası kuruluşlardan 
gelen dış yardım konusunda da ihtiyaç 
duyulan miktarların altında yardım gelmesi 
ulusal ekonominin rahatlamasına engel 
olmaktadır. Türkiye dünyada en çok 
mülteci ağırlayan ülkeler içinde, bir yılda 
59. sıradan, 10. sıraya yükselmiştir. Ancak 
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yapılan ciddi harcamalara rağmen gelen dış 
yardım miktarı 100 milyon dolarda 
kalmıştır. Türk Hükümeti mülteci 
kamplarının düzgün işletilmesi için kamp 
başı aylık 2 milyon dolar gerektiğini 
açıklamış, BMMYK Yüksek Komiseri, 
Avrupa ülkelerinin mülteciler konusunda 
Suriye’ye komşu ülkeler üzerindeki yükü 
daha çok paylaşması gerektiğini 
belirtmiştir (Hayata Destek İnsani Yardım 
Derneği, 2013a). 

4.6.Suriyeli Mültecilere Yapılan İnsani 
Yardımların Etkinliği 

Türkiye’de bulunan mülteci kampları, 
Suriye’ye komşu diğer ülkeler kıyasla çok 
daha iyi bir yaşam standardı sunmaktadır. 
Konteyner kent veya çadır kentler 
uluslararası uzmanlar tarafından “5 yıldızlı 
kamplar” olarak tanımlanmaktadır. Çoğu 
kampta okullar, hastaneler, spor salonları, 
ibadet alanları, çamaşırhaneler, hatta 
kuaförler bulunmaktadır (Uluslararası Kriz 
Grubu Raporu, 2013a). Ancak yine de 
kampların kapasitelerinin üstünde hizmet 
vermeleri yüzünden uzun vadede daha çok 
sorun yaşanacağı açıktır. Suriye’den gelen 
mülteci akını katlanarak arttıkça yeni 
kampların inşa edilmesi, altyapılarının 
kurulması, bu kamplara yardım 
malzemeleri sağlanması ve yeni 
mültecilerin kayıt altına alınıp yerleşmesi 
ciddi bir ekonomik yük ve sorumluluk 
getirmektedir.  

Türkiye, dış yardımların katkısıyla, 
Suriyeli mültecilere sığındıkları ülkeler 

içinde en iyi muamele gösteren ülkedir. 
Türkiye, mülteciler için 2 milyar dolar 
civarında para harcamıştır ve Türkiye’deki 
kamplar, çadırlarda televizyon-uydu ve 
eğlence için tesisler içerdiğinden lüks 
sayılmaktadırlar. Bu tarz bir yardım 
kampanyası Türk Hükümeti’nin 
Ortadoğu’ya yönelik “Yeni Osmanlı” 
politikası ile uyumlu olup, bölgesel güç 
olma politikasına destekleyici olmuştur. 
Ancak Türkiye çok kısa zamanda çok para 
harcadığı için yakın bir zamanda mülteci 
desteği için ayrılan finansal kaynakları 
bitme noktasına gelecektir (Tobin, 
Anderson ve Jenkins, 2013). 

Suriyeli mültecilerin kendi kendilerine 
yetebilir olması konusunda çalışmalar 
yapılmaktadır. Türkiye’deki Suriyeli 
sayısının, bazı Türk şehirlerinin 
nüfusundan fazladır. Kalabalık mülteci 
kampları küçük şehirler olarak 
düşünülebilir ve Suriyelilerin rahat 
hissetmesi için kamplardaki bakım, eğitim 
ve güvenlik gibi işlerin Suriyeliler 
tarafından yapılması daha iyi olacaktır. 
Örneğin 4-6 Ekim 2013 tarihleri arasında, 
UNICEF ve Milli Eğitim Bakanlığı 
işbirliğinde, Adana’da ilk Eğitimcilerin 
Eğitimi Programı, 27 kişinin katılımı ile 
yapılmıştır. Bu eğitimler tamamlandıktan 
sonra, öğretmen eğitimleri kamplarda 
yaşayan 45 binin üstünde çocuğa eğitim 
veren yaklaşık 1410 Suriyeli öğretmene 
uygulanacaktır (UNICEF Raporu, 2013). 
Bu eğitimler sayesinde, mülteci çocukların 
eğitimi Suriyeli öğretmenler tarafından 
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verilecek, çocukların uyum sorunu en az 
seviyede olacaktır. 

Türkiye’deki mülteci kamplarındaki 
memnuniyet oranları yüksek olmakla 
birlikte, uzun dönemli yardım operasyonu 
hem yardım sağlayanlar hem de yardım 
alanlar için yıpratıcıdır. Türkiye’deki 
kamplarda diğer ülkelerdeki kamplara 
kıyasla daha az suç işlenmekte, kadınlar ve 
çocuklar için güvenli bir ortam 
sağlanmaktadır. Mültecilerin hayata dâhil 
edilmesi için geçici çalışma izinleri 
verilebilir, mültecilerin kendi ayakları 
üstünde durması sağlanabilir. Ancak çoğu 
mültecinin eğitimsiz olması ve nitelikli 
meslek sahibi olmamaları Türkiye 
ekonomisi üzerindeki yükü arttırmaktadır. 
Şu ana kadar, Suriyeli mülteciler ile yerel 
halk arasında küçük çaplı tartışmalar 
yaşansa da, halkın yardımseverliği daha 
çok ön plana çıkmıştır. Fakat bölge 
ekonomisinin, sınırdaki gerilim ve sorunlar 
yüzünden darbe alması, mülteci sayısının 
her geçen gün artması, yerel halkı da krizin 
altından kalkılamayacak bir duruma 
gelebileceği korkusu nedeniyle huzursuz 
etmektedir. Yardım verilmesinin yanında, 
halklar arasındaki uyum sorunlarının da 
giderilmesi, gelecekte oluşabilecek 
çatışmaların önüne geçilmesi ve halklar 
arası kalıcı bir bağ oluşturulması için çaba 
sarfedilmelidir. 

 

 

5. SONUÇ  

Esad rejiminin gitmesi durumunda bile, 
Suriye altyapısının yeniden kurulması için 
ciddi bir dış yardım ve zaman gereksinimi 
gerekmektedir. Bu nedenle Türkiye’de 
Suriyeliler uzun dönemli kalmaya devam 
etmesi muhtemeldir. Bu durumun 
Türkiye’nin ekonomisine getireceği yük 
hesaplanarak buna karşı önlemler 
alınmalıdır. Suriyeli mültecilerin ülkedeki 
ikametgâhları, istihdamları, eğitimleri ve 
uyum sağlama süreçleri iyi planlanmalıdır. 

Suriyeli mülteci kamplarının, Suriyeli 
muhalif savaşçılar tarafından üs olarak 
kullanılmasının önüne geçilmeli, bu 
grupların Türkiye’yi güvenli bölge olarak 
kullanmasına izin verilmemelidir. Bu 
durum Türkiye’yi Suriye’deki iç savaşta 
taraf haline getirmekte, Suriye’deki şiddeti 
Türk topraklarına taşımakta, ülkemizdeki 
iç huzuru tehdit etmektedir. Esad rejiminin 
yıkılmaması durumunda, Türkiye’nin 
Suriye ile eski günlerdeki gibi gergin 
ilişkileri sahip olması ve Suriye’deki silahlı 
Kürt grupların Türkiye aleyhine 
kullanılması kaçınılmaz hale gelecektir. 
Yeni kampların sınıra daha uzak 
bölgelerde inşa edilmesi, hem kamplarda 
yaşayan mültecileri savaş ortamından daha 
uzak tutacaktır, hem de Suriyeli silahlı 
muhalif grupların kampları üs ve lojistik 
destek noktası olarak kullanmasını 
engelleyecektir. 

Suriye krizinin siyasi boyutları da olması, 
yapılan insani yardım operasyonunu 
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gündemde canlı tutmuştur. İnsani yardım 
operasyonlarında basının, yardım 
toplanmasındaki rolü düşünülünce, basının 
ilgisini kaybeden krizlerin unutulması 
halinde, yetersiz yardımlarla karşılaşılması 
kaçınılmazdır. Suriye krizine karşı yüksek 
basın ilgisi sayesinde yapılan yardımlar, 
mülteci kamplarının durumu ve buna 
rağmen yaşanan sorunlar göz önündedir. 
Ancak Türkiye, mülteci kamplarına olan 
basın ilgisine temkinli yaklaşmaktadır, 
kamplara giriş çıkış devletin iznine tabidir. 
Türkiye’ye sığınan Suriyeli subayların ve 
ailelerinin sığındığı Apaydın kampına ise, 
kamptakilerin güvenliği öne sürülerek giriş 
çıkışa izin verilmemektedir. Hükümetin, 
siyasi partilerin, basının ve medyanın, 
Suriye’deki krize ilgisi sürdükçe yardım 
operasyonuna olan kamuoyu ilgisi 
sürecektir. 

Türkiye’ye gelen dış yardımların ne kadar 
yetersiz kaldığı düşünüldüğünde, Türk 
diplomasisinin yardımların arttırılması ve 
Suriye’deki krize barışçıl bir çözüm 
bulunmasında daha aktif olması 
gerekmektedir. Suriye’ye komşu olan ve 
mültecileri ağırlayan ülkelerle sık sık bir 
araya gelen Türk yetkililer uluslararası 
yetersiz yardımlara sürekli vurgu 
yapmaktadır. İnsani krizin beklenenden 
çok büyümesiyle, bu sorunun sadece 
bölgeyi ve mülteci barındıran ülkeleri 
kapsamadığı, küresel çapta bir yardım 
operasyonunun gerekliliği anlatılmalıdır. 

İnsani yardım operasyonun uzaması 
halinde, bölgede ve kamplarda görev 
yapan personelin de yıpranacağı kesindir. 
Bölgede sürekli görev yapacak eğitimli 
personel bulmanın zorluğu 
düşünüldüğünde, kamplardaki Suriyelilerin 
daha çok kendi kendilerine yeterlilikleri 
arttırılmalı, onlara daha çok sorumluluk 
verilmelidir. Bunun için de Suriyelilerin 
mesleklerine göre iş dağılımı yapılması ve 
mesleği olmayanların beceri elde 
edinmeleri için gerekli eğitimleri alması 
önem taşmaktadır. 

Kamplarda yaşayan mültecilerin kayıt 
altına alınma sorunu daha kolay çözülebilir 
gözükmektedir ancak kamplar dışında 
şehirlerde kaçak şekilde yaşayan 
mültecilerin kayıt altına alınması büyük 
önem taşımaktadır. Can güvenliğinden 
veya sınır dışı edilme korkusundan dolayı 
yetkililere gidemeyen Suriyeliler için kayıt 
kampanyaları oluşturulmalı ve yetkililere 
başvurmaları için teşvik edilmelidirler. 
İnsani yardım operasyonları bilinmezlerle 
dolu olduğu için, mülteci rakamlarının 
eksiksiz olması yardım ihtiyaçlarının ve 
maliyetlerin hesaplanmasını 
kolaylaştıracaktır. Bu hesaplamalar da 
uzun dönemli sığınma imkanı sağlamak 
için büyük önem taşımaktadır. 

Savaş ile kazanç sağlamak yerine, barışçıl 
yollarla halkların kalbini kazanmak 
mümkünken, daha maliyetli olan sert güç 
kaynaklarının kullanılması tartışılan bir 
konudur. Türk dış politikası, Suriyelilere 
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yapılan insani yardım operasyonu ile 
yumuşak gücünü ortaya çıkarmışken, Esad 
yönetimine karşı izlenen saldırgan politika, 
Türkiye’nin ve geleneksel dış politikasına 
ters düşmektedir. Barışı destekleyen bir dış 
politika, insani yardım ile birlikte çok daha 
etkili ve etik açıdan doğru olacaktır. 
Yapılan insani yardımlar, Türkiye’nin 
Suriye halkının gözünde değer 
kazanmasını sağlamıştır, ancak uzun 
dönemli insani yardım operasyonun da 
maliyetleri göz önünde bulundurulmalıdır. 

Suriye’de kriz sonrası toparlanma süresinin 
uzun sürmesi değerlendirilmektedir, 
istikrarlı bir hükümet kurulana kadar 
Suriye içindeki ve komşu ülkelerdeki 
mültecilerin yeniden ülkelerine yerleşmesi 
ve bir düzen kurması kolay olmayacaktır. 
Türkiye’nin kendisi için kötü senaryo olan 
Esad yönetiminin devrilmemesi durumuna 
da hazırlık yapılmalıdır. Bu senaryoda, 
Türkiye’deki geçici misafir statüsüne sahip 
Suriyelilerin uzun dönemdeki akıbetleri 
konusunda hazırlıklar yapılmalıdır. 
Türkiye’nin yükünün Batı tarafından 
paylaşılması konusunda ciddi adımlar 
atılmalıdır. Suriye krizinin sadece 
Suriye’ye komşu ülkelerin gayretiyle 
çözülmeyeceği ve Suriye’deki gerginliğin 
sadece bölgede değil, bu krizde taraf olan 
büyük güçlerin katkısıyla tüm dünyada 
hissedildiği açıktır. Bölgenin düşük 
yoğunluklu savaş ortamı içinde olması, 
yapılan insani yardım operasyonunu çok 
zor ve karmaşık hale getirmektedir. Bu 
yüzden, Türk Hükümeti’nin bölgede barış 

ortamına katkı sağlayacak hamlelerde 
bulunması ve zaten yüksek olan gerilimi 
arttıracak hareketlerden kaçınması 
gerekmektedir. Bölgeye istikrar gelmesi ve 
krizden etkilenen sivillerin yaralarının 
sarılması için Suriye’deki savaş ortamının 
durulması ve barışçıl bir çözüm sağlanması 
gerekmektedir. 

KAYNAKÇA 

AFAD Web Sitesi, (2013). Barınma 
Merkezlerinde Son Durum. 
Erişim Tarihi: 30 Eylül 2013,  
https://www.afad.gov.tr/tr/Iceri
kDetay1.aspx?ID=16&IcerikID
=848 

Akgün, B. (2012). Suriye Krizi’nde 
Bölgesel ve Küresel Aktörler: 
Perspektifler, Sorunlar ve 
Çözüm Önerileri. Stratejik 
Düşünce Enstitüsü. 

Atalay, O., Kavakdan, M. & Sönmez, G. 
(2013). 3. Yılında Suriye Krizi: 
Suriye Raporu Mayıs 2011 - 
Haziran 2013. İnsan Hak ve 
Hürriyetleri İnsani Yardım 
Vakfı Raporu. 

Avrupa Komisyonu Raporu, (2013). 
Syria Crisis: Echo Factsheet. 

Bakeer, A. H. (2013). Suriye’de Kabusa 
Doğru. Uluslararası Stratejik 
Araştırmalar Merkezi Raporu. 



                                                                                                                                 
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 43 Mayıs  – Haziran 2014 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 

Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN 
JEL KOD: Z12-Z19 *** ID:317 K:258 

http://www.akademikbakis.org 
 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği Raporu, (2013). 
Inter-Agency Regional 
Response For Syrian Refugees: 
29 August - 4 September 2013. 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği Web Sitesi, 
(2013). Stories from Syrian 
Refugees. Erişim Tarihi: 4 
Aralık 2013,  
http://data.unhcr.org/syrianrefu
gees/syria.php 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği Web Sitesi, 
(2013). Syria Regional 
Refugee Response; Inter-
agency Information Sharing 
Portal. Erişim Tarihi: 19 Aralık 
2013,   
http://data.unhcr.org/syrianrefu
gees/country.php?id=224 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği Web Sitesi, 
(2013). International Refugee 
Law. Erişim Tarihi: 15 Ekim 
2013, http://www.unhcr-
centraleurope.org/en/resources/
legal documents/international-
refugee-law.html 

Birleşmiş Milletler Raporu, (2013). Syria 
Regional Response Plan: 
January to June 2013. 

Bouie, D. R. (2012). Humanitarian 
Assistance And Soft Power 
Projection. U.S. Naval War 
College Raporu. 

Brosnan, A. & Winkler, M. (2013). 
Syria: A Regional Crisis. 
Uluslararası Kurtarma 
Komitesi Raporu. 

Çavuş, T. (2012). Dış Politikada Yumuşak 
Güç  Kavramı ve Türkiye’nin 
Yumuşak  Güç Kullanımı. 
KSÜ İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, 2(2), 23-37. 

Dünya Gıda Programı Web Sitesi, 
(2013). Syria Overview. Erişim 
Tarihi: 30 Eylül 2013, 
http://www.wfp.org/countries/s
yria/overview 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
Raporu, (2013). Ensuring 
Fragile States Are Not Left 
Behind: 2013 Factsheet. 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği 
Örgütü: DAC Raporu, 
(2013). Fragile States 2013: 
Resource Flows and Trends in 
a Shifting World. 

Euro-Mediterranean Human Rights 
Network Raporu, (2011). 
Syrian Refugees in Turkey: A 
Status in Limbo. EMHRN 



                                                                                                                                 
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 43 Mayıs  – Haziran 2014 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 

Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN 
JEL KOD: Z12-Z19 *** ID:317 K:258 

http://www.akademikbakis.org 
 

Yayınları/Ekim 2011. 
Kopenhag, Danimarka. 

Fargues, P. & Fandrich, C. (2012). The 
European Response to the 
Syrian Refugee Crisis What 
Next? Migration Policy Centre 
Raporu 2012/14. 

Global Humanitarian Assistance 
Initiative, (2013). Global 
Humanitarian Assistance 
Report 2013. 

Goldstein, J. S. & Pevehouse, J. C. 
(2005). International Relations: 
Seventh Edition. İngiltere: 
Pearson Uluslararası Basım. 

Güçer, M., Karaca, S. & Dinçer, B. 
(2013). Sınırlar Arasında 
Yaşam Savaşı: Suriyeli 
Mülteciler Alan Araştırması. 
Uluslararası Stratejik 
Araştırmalar Merkezi Raporu 
13-04. 

Hayata Destek İnsani Yardım Derneği, 
(2013a). Durum Raporu: 
Türkiye’deki Suriyeli 
Mülteciler, 31 Ağustos 2013. 

Hayata Destek İnsani Yardım Derneği, 
(2013b). Haziran 2013/2 E-
Bülteni. 

Heywood, A. (1997). Politics. Palgrave, 
İngiltere: Macmillan Yayınları. 

Humanitarian Coalition Web Sitesi, 
(2012). What is a Humanitarian 
Crisis?. Erişim Tarihi: 3 Ekim 
2013, 
http://humanitariancoalition.ca/
info-portal/factsheets/what-is-
a-humanitarian-crisis 

Margesson, R. (2013). International Crises 
and Disasters: U.S. 
Humanitarian Assistance 
Response Mechanisms. 
Congressional Research 
Service Raporu, 1 Ağustos 
2013. 

Maspero, E. L. & Ittman, H. W. (2008). 
The Rise Of Humanitarian 
Logistics. 27th Annual 
Southern African Transport 
Conference Paper, 7-11 July 
2008, Güney Afrika, 175-184. 

Mülteci Hakları Koordinasyonu Web 
Sitesi, (2010). Uluslararası 
Mevzuat. Erişim Tarihi: 4 
Ekim 2013, 
http://www.multecihaklari.org/
index.php?option=com_conten
t&view=category&id=22:ulusl
ararasi-
mevzuat&layout=default 

Naftalin, M. & Harpviken, K. B. (2012). 
Rebels and Refugees: Syrians 
in Southern Turkey. Prio 
Policy Brief 10/2012. Oslo, 
Norveç. 



                                                                                                                                 
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 43 Mayıs  – Haziran 2014 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 

Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN 
JEL KOD: Z12-Z19 *** ID:317 K:258 

http://www.akademikbakis.org 
 

Noya, J. (2005). The Symbolic Power of 
Nations. Real Instituto Elcano 
Working Paper 35/2005. 
Madrid, İspanya. 

Nye, J. S. (1990). Soft Power. Foreign 
Policy, No. 80, Twentieth 
Anniversary, Autumn, 1990, 
153-171. 

Nye, J. S. (2004). The Decline of 
America’s Soft Power. Foreign 
Affairs 83(3). 

Orhan, O. (2013). Reyhanlı Saldırısı ve 
Türkiye’nin Suriye İkilemi. 
Ortadoğu Analiz 54(5), 10-16. 

Özkaya, A. N. (2007). Suriye Kürtleri: 
Siyasi Etkisizlik ve Suriye 
Devleti’nin Politikaları. 
Uluslararası Hukuk ve Politika, 
2(8), 90-116. 

Paksoy, M., Paksoy, S., Memiş, H. & 
Özçalıcı, M. (2012). Arap 
Baharı’nın Sosyo-Ekonomik 
Etkileri: Türkiye-Suriye 
Karşılaştırması. 2. Bölgesel 
Sorunlar ve Türkiye 
Sempozyumu, 1-2 Ekim 2012, 
48-58. 

Principles and Good Practice of 
Humanitarian Donorship, 
(2003). İsveç Hükümeti 
Tarafından Toplanan 2003 
Stockholm Toplantısı Bildirisi.  

Roskin M. G., Cord, R. L., Medeiros, J. 
A. & Jones, W. S. (2008). 
Political Science, An 
Introduction: Tenth Edition. 
New Jersey, ABD: Pearson 
Education International. 

TBMM İnsan Haklarını İnceleme 
Komisyonu, (2012). Ülkemize 
Sığınan Suriye Vatandaşlarının 
Barındıkları Çadırkentler 
Hakkında İnceleme Raporu 2, 
24. Dönem 3. Yasama Yılı. 

Tobin, S. A., Anderson, E. & Jenkins, L. 
(2013). The Syrian Refugee 
Crisis and Lessons From The 
Iraqı Refugee Experience. 
Boston Üniversitesi, Irak 
Çalışmaları Enstitüsü. 

Tomasini, R. M. & Van Wassenhove, L. 
N. (2009). From Preparedness 
to Partnerships: Case Study 
Research on Humanitarian 
Logistics. International 
Transactions In Operational 
Research 16(5), 549–559. 

Türk Kızılayı, (2013). Suriye Krizi İnsani 
Yardım Operasyonu Raporu. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Web 
Sitesi, (2013). Mültecilerin 
Hukuki Durumuna Dair 
Sözleşme. Erişim Tarihi: 4 
Ekim 2013, 



                                                                                                                                 
AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ 
Sayı: 43 Mayıs  – Haziran 2014 

Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 
ISSN:1694-528X İktisat ve Girişimcilik Üniversitesi, Türk Dünyası 

Kırgız – Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü, Celalabat – KIRGIZISTAN 
JEL KOD: Z12-Z19 *** ID:317 K:258 

http://www.akademikbakis.org 
 

www.tbmm.gov.tr/komisyon/in
sanhaklari/pdf01/179-199.pdf  

Uluslararası Af Örgütü Web Sitesi, 
(2010). T.C. İçişleri Bakanlığı 
Genelgesi (2010/19). Erişim 
Tarihi: 7 Ekim 2013, 
www.amnesty.org.tr/ai/system/
files/multecivesiginmaci.pdf 

Uluslararası Kriz Grubu, (2013a). 
Blurring the Borders: Syrian 
Spillover Risks for Turkey. 
Avrupa Raporu No 225, 30 
Nisan 2013. 

Uluslararası Kriz Grubu, (2013b). 
Syria’s Kurds: A Struggle 

Within a Struggle. Ortadoğu 
Raporu No 136, 22 Ocak 2013. 

UNICEF, (2013). Suriye Krizi: İki 
Haftada Bir Yayınlanan İnsani 
Durum Raporu, 20 Eylül - 10 
Ekim 2013.  

UNICEF, (2013). Syria’s Children: A Lost 
Generation? Crisis Report: 
March 2011- March 2013.  

Van Wassenhove, L. N. (2006). 
Humanitarian Aid Logistics: 
Supply Chain Management in 
High Gear. Journal of the 
Operational Research Society, 
57(5), 475-489. 

 


	43kapak
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22



