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Moderator: Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE
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Author(s)

Title

Affiliation

Socio-Political Dynamics of Muslims In The
Region From Zanzibar Sultanity to the Republic
of Tanzania

Sivas Cumhuriyet University Faculty
Prof. Dr. Kadir ÖZKÖSE
of Theology, Department of Sufism,
Sivas, Turkey.
Necmettin Erbakan University,
Ahmet Kelesoglu Faculty of
Logical Analysis of the Arguments of Early
Theology, Department of Philosophy
Mahmut Sami Özdil
Kharijites
and Religious Sciences, Konya,
Turkey.
Neighborhood Fights Within The Framework Of
Şırnak University, İdil Vocational
Assist. Prof. Dr. İrfan
Social And Cultural Distinction: The Case Of
School, Social Work and Counseling,
YILDIRIM
Cizr
Şırnak / Turkey.
Relatıonshıp Between Pedagogıcal Approach
Dicle Üniversity, Diyarbakır
Perceptıons Of Vocatıonal School Students
Vocational School of Social
Kadir GÖKOĞLAN
And Exam Performance Of Accountıng
Sciences, Diyarbakır, Turkey.
Education
Hakkari University, Faculty of
Assist. Prof. Dr. Nilay
Education, Department of Turkish
The Quran’s Verses In Sehâbî’ Poetry
KINAY CİVELEK
and Social Science Education,
Turkey.
All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.

ix

11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE AND CIVILIZATION
February 22-23, 2022/ Mardin, Turkey

CONFERENCE PROGRAM

Session-1 / Hall-2
23.02.2022
Moderator: Prof. Dalal Adnan Amer Maturi
Meeting ID: 867 1406 5679 / Passcode: 908291
Ankara Local Time: 10:00 – 12:30
Author(s)
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Oleksandr Katashov

Creative Writing As A Way To Prepare
Ukrainian High School Students For Writing
Section Of External Independent Testing (Eit) In
English

Kharkiv Secondary School 37,
Kharkiv, Ukraine.

Ilnura Ibragimovna
Fayzullina
Ekaterina Vladimirovna
Makhova
Ilya Nikolaevich Medvedev

Russian State Social University,
Moscow, Russia.
Impact Of The Standard Fitness Method On
Faculty of Physical Education,
Platelete Functions In Men Of The First Mature
Russian State Social University,
Age
Moscow, Russia.
Department of Epizootology and
Microbiology, Vologda State Dairy
Elena Sergeevna
Farming Academy named after N.V.
Physiological Characteristics Of Piglets During
Tkacheva
Vereshchagin, Vologda, Russia.
The Plant Feeding Phase
Faculty of Physical Education,
Ilya Nikolaevich Medvedev
Russian State Social University,
Moscow, Russia.
Department of Physical Education,
South-West State University, 94, 50
Let Oktyabrya Street, 305040, Kursk,
Nadezhda Viktorovna
Platelet Activity In Newborn Calves Of The
Russia; All-Russian Research
Vorobyeva
Yaroslavsk Breed
Institute of Physiology, Biochemistry
and Nutrition of Animals, Institute of
Village, Kaluga region, 249013,
Borovsk, Russia.
Faculty of Physical Education,
Svetlana Yurievna
Functional Properties Of Platelets In Pigs In
Russian State Social University,
Zavalishina
The Vegetable Nutrition Phase
Moscow, Russia.
Dnipropetrovsk State University of
Police cadets` satisfaction with blended
Internal Affairs, Juridical Faculty,
Ruslan Valieiev
learning
Legal Subjects Department, Dnipro,
Ukraine.
King Abdulaziz University, Faculty of
Prof. Dalal Adnan Amer
Modified Decomposition Method for Solving
Science, Departement of
Maturi
Volterra Integral Equations Using Matlab
Mathematics, Jeddah, Saudi Arabia.
All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.
Human Adaptation To Physical Activity
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Author(s)

Title

Affiliation

Gönül Durukafa

Written expression in foreign language teaching

Dokuz Eylül University, Turkey.

Assist. Prof. Dr. Emin
CENGİZ

Verbs As The Face Of Siirt Arabic Resisting
Against Time

Sırnak University, Faculty of Divinity,
Department of Arabic Language and
Rhetoric, Iğdır, Turkey.

Tuğba ŞİMŞEK

Investigation of 1316 H Education Yearbook
and 2019 Turkish Lesson Curriculum in Terms
of Secondary School Turkish Lesson Reading
Skills

Dokuz Eylül Üniversiy, Turkish
Education, İzmir, Turkey.

Contextual Index Of Namik Kemal's Poems

Gaziantep University, Turkey

THE ANALYSIS OF IBRET’S READERS
THROUGH ITS ADVERTISEMENTS

Ankara University, Turkey.

Ali POLAT
Assoc. Prof. Dr. Mehmet
SOĞUKÖMEROĞULLARI
Assist. Prof. Dr. Gül
Karagöz Kızılca

Prof. Dr. Kemal Timur
Emine Seyhan Altınay

An Analysis about Origin and Generation of
Turkish Literature from Tanzimat Reform Era to
Today

Assist. Prof. Dr. Hazal
Ceylan Öztürker Demir

An Iconographic Interpretation On Artukid Metal
Art Figured Decoration Samples

Ayhan Yavuz ÖZDEMİR

Student Opinions on the Use of Poetry in
Teaching German as a Foreign Language

Kahramanmaraş Sütçü İmam
University, Faculty Of Sciences and
Literature, Department Of Turkish
Language and Literature,
Kahramanmaraş, Turkey.
Kahramanmaraş Sütçü İmam
University, Faculty Of Sciences and
Literature, Department Of Turkish
Language and Literature,
Kahramanmaraş, Turkey.
Batman University, Faculty of
Science and Literature,
Departmentof Art History, Batman,
Turkey.
Hakkari University, Faculty of
Education, Department of German
Language Teaching, Hakkari,
Turkey.

Kültürel, Sosyal ve Benzeri Gelişimde
Dicle University, Turkey.
Etkileşimin Rolü
The character of Nasimi in Bakhtiyar
Naxçıvan Dövlət Universiteti,
PÜSTƏ ƏHMƏDOVA
Vahabzadeh's verse play "Faryad"
Azerbaijan.
All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.

Dr. Mehmet CİHANGİR

xi

11th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CULTURE AND CIVILIZATION
February 22-23, 2022/ Mardin, Turkey

CONFERENCE PROGRAM
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Moderator: Dr. FROILAN D. MOBO
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Ankara Local Time: 10:00 – 12:30
Author(s)

Title

Affiliation

FROILAN D. MOBO

The Cultural Perspective of Filipino in Times of
Pandemic

PhD. Proffesor M.A.
Udrescu
PhD. Lecturer A. Gheorghe

Strategic Interferences In Organizational
Culture

Philippine Merchant Marine
Academy, Philippine.
Academy of Scientists from
Bucharest, Bucharest, Romania.
Artifex University from Bucharest,
Bucharest, Romania.
Artifex University from Bucharest,
Bucharest, Romania.

Nguyen Thi Nguyen
Bui Hoang Tan
Nguyen Ngoc Huyen
Bui Hoang Tan

Agricultural Production Activities An Giang
Province During The First Half Of The 19th
Century
The Model Of Government Two Empires Tran
Dynasty In Vietnam
The official final results of the handball national
and international championships as a
consequence of COVID19

Can Tho University, Vietnam.
Can Tho University, Vietnam.

Hungarian University of Sports
Science (Budapest, Hungary) School
of Doctoral Studies, Hungary.
Department of Religion and Cultural
Nigerian cultural values and Sexually
Favour C. Uroko (Ph.D)
Studies, Faculty of the Social
Transmitted Wealth: Proverbs 2:16–22
Sciences, University of Nigeria.
Osmaniye Korkut Ata University,
Science and Literature Faculty,
Ümmügülsüm Candeğer
Mardin With Folk Songs
History Department, Osmaniye,
Türkiye.
Hatay Mustafa Kemal University,
Facutly of Arts and Sciences,
Countryside of Pamphylia in Late Antiquity and
Orçun Erdoğan
Department of Art History, Hatay,
the Byzantine Period
Turkey
Hz. Omar’s Marriage With To Umm Kulthûm
Sivas Cumhuriyet University, Sivas,
Ömer AKTAŞ
Daughter Of Hz. Ali
Turkey.
Republic of Türkiye Ministry of
Meltem AYAZ
Agriculture and Forestrry , Olive
The symbol of universal peace from mythology
Zekeriya ÇİĞDEM
Research İnstitute/Bornova, Izmir,
to the present: the olive tree
Neslihan UZUN
Turkey.
All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.
Zimányi, Róbert G.
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Session-1 / Hall-5
23.02.2022
Moderator: Dr. Dipanwita Pal
Meeting ID: 867 1406 5679 / Passcode: 908291
Ankara Local Time: 10:00 – 12:30
Author(s)

Title

Dr. Dipanwita Pal

The Study of Literature in an Age of
Environmental Crisis

Savo Karam

Lect. Vasyl PUZANOV

Ulzhan Anarbekova
Anarkul Salkynbay

Dr. Franck AMOUSSOU
Dr. Jean Tata TOSSOU

Rifat Nergiz

Affiliation

Assistant Professor, Galsi
Mahavidyalaya, West Bengal, India.
Lebanese University, Faculty of
Letters and Human Sciences,
Lord Byron’s Maid of Saragossa:
English Department, Tripoli,
Reconstructing Heroism
Lebanon.
Zaporizhzhia National University,
Crimean Tatar Language As A Ukrainian Bridge Foreign Languages, The Department
To Turkic Culture
of English Translation Theory and
Practice, Zaporizhia, Ukraine.
Al-Farabi Kazakh National
University, Faculty of Philology,
Kazakh Linguistics Department,
Almaty, Kazakhstan. PhD candidate
Kazakh Writing And Culture: The Teachings Of
Al-Farabi Kazakh National
Akhmet Baitursynuly
University, Faculty of Philology,
Kazakh Linguistics Department,
Almaty, Kazakhstan. Doctor of
Philological Sciences, Professor.
Département d’Anglais, Faculté des
Lettres, Langues, Arts et
Communication (FLAAC).
Université d’Abomey- Calavi (UAC),
A Systemic Functional and Social Psychological
République du Bénin"
Analysis of An Election Swaying Strategy
"Département des Sciences de
l’Education et de Formation, Faculté
des Sciences Humaines et Sociales
(FASHS). Université d’AbomeyCalavi (UAC), République du Bénin
The Tradition Of Name Name In The Kyrgyzs

Manas University, Kyrgyzistan

The University of Alberta (Bachelor
of Education after Degree
Elementary, Faculty of Education.
Former Prnicpal, Institute of
Dr.Chandrasekharan
The ‘PUNCH’ Perception of Women During
Advanced Study in Education,
PRAVEEN
the War Years
Thrissur, Kerala, India &
Independent Researcher.
All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.
Ananda Majumdar

Endurance and Extinction of Slave Regularities
in Early Medieval West
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Session-2 / Hall-1
23.02.2022
Moderator: Prof. Dr. Mutafa GÜÇLÜ
Meeting ID: 867 1406 5679 / Passcode: 908291
Ankara Local Time: 13:00 – 15:30
Author(s)

Title

Affiliation

Erciyes University Faculty of Education
Department of Educational Sciences
Prof. Dr. Mutafa GÜÇLÜ
A General Evaluation On The Problems In
Kayseri, Turkey.
Elif ŞAHAN
The Field Of Distance Education
Erciyes University Institute of
Educational Sciences Kayseri, Turkey
Erciyes University Faculty of Education
Department of Educational Sciences
Prof. Dr. Mustafa GÜÇLÜ
The Place And Importance Of Information
Kayseri, Turkey.
Kübra ERBAŞ
Technologies In Education
Erciyes University Institute of
Educational Sciences Kayseri, Turkey.
Erciyes University Faculty of Education
Historical Development Of Classroom
Prof. Dr. Mustafa GÜÇLÜ
Department of Educational Sciences
Teacher Training Process In Turkey
Kayseri, Turkey.
Istanbul Medeniyet Üniversity, Faculty
An Overview of Physical Environment
of Educational Sciences, Special
Yeşim GÜLEÇ ASLAN
Arrangements in the Context of the BarrierEducation Departments, Istanbul,
Free School Model
Türkiye.
Dicle University, Ziya Gökalp Faculty
Ahmet ÇOBAN
Examination Of Graduate Thesis On
of Education, Department of
Ömer ERGENEKON
Expectations Regarding Preschool Education
Educational Sciences, Diyarbakır,
Turkey.
The Examination Of Scientific Studies
Dicle University, Faculty of Education,
Ahmet ÇOBAN
Published In Other Countries Within The
Educational Sciences Department,
Duygu YILDIZ
Scope Of Teacher Training
Diyarbakır, Turkey.
Dicle University, Institute Of
Educational Sciences, Department Of
Investigation Of English Language Teaching Curriculum And Instruction, Diyarbakir,
Gülnur YILMAZ
Turkey.
Departments In Education Faculties Of
Dicle University, Ziya Gokalp
Ahmet ÇOBAN
Universities In Turkey In Terms Of Some
Education Faculty, Department Of
Variables
Educational Sciences, Diyarbakir,
Turkey.
Mardin Artuklu University High School
of Physical Education and Sports,
Lect. Mehmet Veysi BORA
Mardin, Turkey.
Assoc. Prof. Ünsal
Holiganism in Sports
Igdir University High School of
TAZEGÜL
Physical Education and Sports, Igdır,
Turkey.
Mardin Artuklu University High School
of Physical Education and Sports,
Lect. Mehmet Veysi BORA
Mardin, Turkey.
Assoc. Prof. Ünsal
Auidence Aggression and Profile
Igdir University High School of
TAZEGÜL
Physical Education and Sports, Igdır,
Turkey.
All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.
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Session-2 / Hall-2
23.02.2022
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Naseem Akhter
Meeting ID: 867 1406 5679 / Passcode: 908291
Ankara Local Time: 13:00 – 15:30
Author(s)

Title

Affiliation

Assoc. Prof. Dr. Naseem
Akhter

Social and Matrimonial Issues of Peshawar’s
Women
(Statistical Analysis and Islamic Perspective)

Assoc. Prof. Dr. Naseem
Akhter

The Roll of Baba Farid in Producing Peace and
Harmony in Society

Department of Islamic Studies,
Shaheed Benazir Bhutto Women
University, Peshawar, Pakistan.
Department of Islamic Studies,
Shaheed Benazir Bhutto Women
University, Peshawar, Pakistan.

Muhammad Maskur Musa,
Aan Fadia Annur,
Muhammad Minanur
Rohman

2013 Curriculum And 2013 Revised Curriculum

Shibili Shahadathi M

Caste Among South Asian Muslims: A Study Of
Communities In Lakshadweep Archipelago

Advocate Nikita Dobhal
Ishu Dobhal

Video Applications And Multi-Licensing
Agreement

Putri Nur Syamsia, Agus
Setiawan, Dian Iswandaru,
Gunardi Djoko Winarno

Hreat Status And Composition Of Traded Birds
In Sumatra's Central Crossroads

Tokar Andre

Current problems of application of national
police ukraine divisions during exaggeration of
military action

State Islamic Institute Of Pekalongan
Indonesia.
Mphil student, Jawaharlal nehru
university, New Delhi, India.
Advocate in District Court Dehradun,
Uttarakhand, India
Teacher at Modern Public School,
Rishikesh, Uttarakhand, India.
Department of Forestry, Faculty of
Agriculture, University of Lampung
Jl. Soemantri Brojonegoro No.1
Meneng Building, Rajabasa, Bandar
Lampung.
Dnipropetrovsk state, University of
Internal Affairs, Dnipro, Ukraine.

Student, Pekalongan State Institute,
Indonesia.
Adinda Riski Amalia
Dr., Pekalongan State Institute,
Independent Curriculum for Learning in the
Aan Fadia
Indonesia.
Digital Age
Rizki Fauzi
Dr., Pekalongan State Institute,
Indonesia.
All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.
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Moderator: Shinta Dewi
Meeting ID: 867 1406 5679 / Passcode: 908291
Ankara Local Time: 13:00 – 15:30
Author(s)

Title

Affiliation

Halal Behavior In Respecting Parents

Halal Center Of IAIN Pekalongan.

Halal Behavior Of Ittihadusyafi'iyah Santri In
Daily Consumption

Halal Center of IAIN Pekalongan.

Halal Behavior In Online Shopping

Halal Center of IAIN Pekalongan.

Halal Behavior In Studying

Halal Center Of IAIN Pekalongan.

Baitu LIZA

Halal Behavior In Slaughtering Animals

Halal Center of IAIN Pekalongan.

Assoc. Prof. Dr. Maja
Pucelj

The Future Of Human Rights In The European
Context

Nguyen Thi Huynh Phuong

The Cultural Heritage Conservation At
Amphawa Floating Market, Thailand

Faculty of Organisation Studies,
Novo mesto, Slovenia.
School of Social Sciences and
Humanities, Can Tho University,
Vietnam.

Rokhmatus SOLEKHA

Development Of Halal Products In The
Production Of Instant Herbal Medicines

Halal Center of IAIN Pekalongan.

Shinta Dewi
Kuat Ismanto

Halal Behavior In Food Processing

Halal Center of IAIN Pekalongan.

Yunita YUNANTI
Novendi Arkham MUBTADI
Aryf Rizqy Pratama
Achmad Tubagus Surur
Fitri MUKARROMAH
Khafidz MA’SHUM
Asih MAISAROH
Rinda ASYTUTI

Jawaharlal Nehru University, School
of Social Science, CSSEIP, New
Delhi, India.
All participants must join the conference 15 minutes before the session time.
Every presentation should last not longer than 10-12 minutes.
Kindly keep your cameras on till the end of the session.

Noushad MK

Caste, Class And The State: Ethnographic
Account From Mappila Muslims Of Malabar
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Moderator: Dr. Özlem KAYA
Meeting ID: 867 1406 5679 / Passcode: 908291
Ankara Local Time: 13:00 – 15:30
Author(s)

Title

Affiliation

Dr. Özlem KAYA
Gonca YEDİREN
Gamze ÇAMLIBEL

The Effect Of Culture On Fashion Collections:
The Case Of China

Hitit University, Faculty of Fine Arts,
Design and Architecture, Turkey.

Didem ŞİRAMUN
Assoc. Prof. Dr. Nevra
ERTÜRK

Mert ALTUNTAŞ
Assoc. Prof. Dr. Koray
SAZLI

Başak YAVUZ
Koray SAZLI

Gülcan ERTAN
HACISÜLEYMANOĞLU
Turan SAĞER

Zeynep Yadigaroğlu
Prof. Dr. Robert Elliott

Müjde YÜCEL COŞAR

Yıldız Technical University, Faculty
of Art and Design, Museum Studies
Master's Program with Thesis,
Istanbul, Turkey.
Digital Activities Of Museums During The
Yıldız Technical University, Faculty
Covid-19 Pandemic Period
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EXAMINATION OF GRADUATE THESIS ON EXPECTATIONS REGARDING
PRESCHOOL EDUCATION
Ahmet ÇOBAN
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ÖZET
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de okul öncesi eğitim giderek daha çok önemsenen bir
süreç olarak değerlendirilmektedir. Bu süreci önemli kılan temel unsur, bireylerin uzun süre
devam edecekleri eğitim hayatlarına hem bir başlangıç hem de bir temel teşkil etmesidir.
Dolayısıyla bu süreçten beklentiler önem arz etmektedir.
Bu araştırmanın amacı, Türk Eğitim Sistemin sürekli gündeminde olan okul öncesi eğitimi ile
ilgili beklentilere ilişkin yapılan lisansüstü çalışmaları bazı değişkenler açısından incelemek ve
gerekli değerlendirmeleri yapmaktır. Bu temel amaç doğrultusunda şu sorulara cevap
aranmıştır:
Okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin yapılan lisansüstü tezler;
1.Türlerine,
2.Yayımlandıkları yıllara,
3.Yürütüldüğü üniversitelere,
4.Enstitülere,
5.Araştırmanın yürütüldüğü illere,
6.Çalışma grubuna,
7.Genel amaçlarına,
8.Araştırma yöntemine,
9.Araştırma modeline,
10.Veri toplama aracına,
11.Veri analiz yöntemine,
12.Araştırma sonuçlarına,
13.Uygulamaya yönelik önerilerine,
14.Araştırmacılara yönelik önerilerine
göre nasıl dağılım göstermektedir?
Bu araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yolu ile elde
edilmiştir. Araştırmanın verileri amaçlı örneklem türlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile
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toplanmıştır. Bu kapsamda çalışma, 2005 ile 2019 yılları arasında gerçekleştirilen “Yüksek
Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi” veri tabanında erişime açık olan okul öncesi döneme
yönelik 9 lisansüstü tez ile sınırlandırılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde içerik analiz
tekniği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde frekanstan yararlanılmış ve veriler
tablolaştırılarak yorumlar yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; okul öncesi
eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin yapılan çalışmaların bu araştırmanın amacı kısmında
belirtilen değişkenler açısından farklılıklar gösterdiği görülmüştür. Özellikle beklentiler ile
ilgili ifadeler detaylı bir şekilde incelenmiş ve kategorik hale getirilmiştir. Buna göre
araştırmanın sonuçları ortaya konulmaya çalışılmış ve sonuçlara dayalı önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Okul öncesi eğitim, beklenti, lisansüstü tezler.
ABSTRACT
As in the whole world, preschool education in Turkey is considered as a process that is given
more importance. The main factor that makes this process important is that it is both a beginning
and a basis for the education life of individuals, which they will continue for a long time.
Therefore, expectations from this process are important.
The purpose of this research is to examine the postgraduate studies on expectations about
preschool education, which is on the agenda of the Turkish Education System, in terms of some
variables and to make the necessary evaluations. In line with this main purpose, answers to the
following questions were sought:
How do the postgraduate theses on expectations regarding pre-school education distribute
according to;
1.their types?
2.the years they were published?
3.the universities in which they are conducted?
4.the institutes?
5.the provinces where the research was conducted?
6.the study group?
7.their general objectives?
8.the research method?
9.the research model?
10.the data collection tool?
11.the data analysis method?
12.the results of the research?
13.their recommendations for practice?
14.their suggestions for the researchers?
The data of this research was obtained through document analysis, one of the qualitative
research methods. The data of the study were collected by the criterion sampling method, which
is one of the purposeful sampling types. In this context, the study was limited to 9 postgraduate
theses for the preschool period, which were open to access in the "Higher Education Council
National Thesis Center" database between 2005 and 2019. Content analysis technique was used
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in the analysis of the obtained data. Frequency was used in the analysis of the data and
comments were made by tabulating the data. According to the findings obtained from the
research; It has been observed that studies on expectations related to preschool education show
differences in terms of the variables specified in the aim of this research. In particular, the
statements about expectations were examined in detail and made categorical. Accordingly, the
results of the research were tried to be revealed and suggestions based on the results were given.
Keywords: Preschool education, expectation, postgraduate theses.
GİRİŞ
Okul öncesi dönem, insan yaşamının temelini oluşturan bir dönemdir (Oktay, 2002: 132). Okul
öncesi eğitim, 36-68 ay grubunda yer alan çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel
özelliklerine uygun, zengin uyarıcı ve çevre imkanları sağlayan, çocukların bedensel, zihinsel,
duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekleyen, kendilerini toplumun kültürel değerleri
doğrultusunda en iyi biçimde yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan, temel eğitimin bütünlüğü
içerisinde yer alan bir eğitim sürecidir (MEB, 2019; Ural ve Ramazan, 2007: 13). Türk Milli
Eğitim Sisteminin ilk basamağını oluşturan okul öncesi eğitim, isteğe bağlı olarak ilkokul
çağına gelmemiş çocukların eğitimini kapsamaktadır (Demirel, 2000: 20). Günümüzde okul
öncesi eğitimin önemi herkes tarafından kabul edilmektedir. Kişiliğin temellerinin atıldığı ve
beyin gelişiminin en hızlı olduğu bu dönemde, çocuk yüksek öğrenme potansiyeline sahiptir
(Aral, Kandır ve Yaşar, 2001: 3; Kuru-Turaşlı, 2009: 8). Kadınların iş hayatına atılması,
geleneksel aile yapısında meydana gelen değişimler, sosyoekonomik ve kültürel yönden
yetersiz olan aileler, çocuklarına eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, onların gelişim alanlarına
katkı sunmak ve çocuklarını ilkokula hazırlamak gibi nedenlerden dolayı okul öncesi eğitimine
önem vermektedirler (Atay, 2009: 57; Oktay, 2002: 64). Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de okul öncesi eğitim giderek daha çok önemsenen bir süreç olarak değerlendirilmektedir. Bu
süreci önemli kılan temel unsur, bireylerin uzun süre devam edecekleri eğitim hayatlarına hem
bir başlangıç hem de bir temel teşkil etmesidir. Dolayısıyla bu süreçten beklentiler önem arz
etmektedir.
Genel olarak beklenti kavramı, gerçekleşmesi beklenen şey, bireyin belli şart ve durumlarda
alacağı biçimler veya kendisinden beklenenler konusundaki öngörüsü olarak tanımlanmaktadır
(TDK, 2022). Bir başka deyişle beklenti, önceki deneyimlerden yola çıkarak gelecekte ne
olabileceğiyle ilgili çıkarımlarda bulunmak veya deneyimler yoluyla ileriye dönük çıkarımlar
yapma olarak tanımlanabilir (Akbulut, 2013: 26; Tatar, 2005: 2). İleli (2007: 43) beklenti
kavramını, belirli bir hareket veya çabanın belirli bir çıktıya ulaştırma olasılığı şeklinde
tanımlamıştır. Yeşilyurt (2011: 17) ise kişinin belli bir çabayı harcadığı ve belli bir davranışa
yöneldiği zaman istediği sonucu elde edebileceği konusundaki bireyin inancını beklenti olarak
tanımlamaktadır. Beklentiler olasılıklar olarak değerlendirilebilirler. Bu olasılık belirli gayretin
belirli bir şekilde ödüllendirilmesiyle ilgilidir.
Okulların verdiği eğitimi bir ürün gibi ele alacak olursak, ürünümüzü satabilmek için hedef
kitleyi iyi analiz etmemiz ve onların beklentilerini iyi tespit etmemiz gerekmektedir. Bu
doğrultuda ebeveynlerin beklentilerini tespit ederek yetiştireceğimiz öğrencilere daha kaliteli
eğitim hizmetlerinin sunulması sağlanabilir (Şahan, 2011: 8). Bu nedenle okul öncesi eğitim
kurumlarında yürütülen eğitim sürecinde yer alan ebeveynlerin, öğretmenlerin ve okul
yöneticilerinin gerek birbirlerinden gerek okul öncesi eğitiminden beklentilerinin tespit
edilmesi daha kaliteli okul eğitim hizmetlerinin sunulmasına katkı sağlayabilir.
Günümüzde okul öncesi eğitiminin yaygınlaştırılmasına ve niteliğinin artırılmasına yönelik
birtakım çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalardan biri de ebeveynlerin, okul öncesi
öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin okul öncesi eğitiminden beklentilerinin neler
olduğunun tespit edilmesine yönelik yapılan bilimsel çalışmalardır (Çakıroğlu, 2013: 2). Bu

____________________________________________________________
Full Texts Book

3

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
doğrultuda yapılan bilimsel çalışmalar, okul öncesi eğitimde kalitenin artmasına ve nitelikli
okul öncesi eğitim programlarının geliştirilmesine önemli katkılar sağlayabilir. Ayrıca
ülkemizde okul öncesi eğitimde okullaşma oranının istenilen düzeyde olmaması ve okullaşma
oranının bölgeler arasında dengeli dağılım göstermemesi, ebeveynlerin okul öncesi eğitiminin
önemine yönelik farkındalık ve beklentilerin sınırlı olmasından kaynaklandığı söylenebilir
(Şimşek ve İvrendi, 2014: 240). Bu nedenle ebeveynlerin, okul öncesi öğretmenlerinin ve okul
yöneticilerinin okul öncesi eğitimi sürecine ilişkin beklentileri önem arz etmektedir.
Ebeveynlerin, okul öncesi öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karşılıklı iletişim ve
etkileşim halinde olmaları, okul öncesi eğitim sürecinin kaliteli olması ve birbirlerinden
gerçekçi beklenti oluşturması açısından önem arz etmektedir (Erşan, 2019: 165). Bu önem
doğrultusunda okul öncesi eğitim sürecinin en önemli unsurlarından olan ebeveynlerin, okul
öncesi eğitimini araştırması ve sorgulaması nitelikli okul öncesi eğitim hizmetlerinin
sunulmasını ve ebeveynlerin gerçekçi beklenti oluşturmasını sağlayabilir.
Okul öncesi eğitim kurumlarında gerçekleşen eğitim faaliyetlerinin niteliği, büyük ölçüde okul
öncesi öğretmeni ve okul yöneticilerinin ortaya koyduğu performansa ve birbirlerinden
beklentilerine bağlı olduğu söylenebilir (Aslanargun, 2015: 17). Bu nedenle okul öncesi
öğretmeni ve okul yöneticilerinin birbirlerinden beklentilerinin tespit edilmesi hem
öğretmenlerin hem de okul yöneticilerinin performansları açısından önem arz etmektedir
(Köyebakan, 2000: 2).
Okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin yapılan tez çalışmaları araştırma konusu
bakımından incelendiğinde; en fazla araştırmanın ebeveynlerin okul öncesi eğitiminden
(Çakıroğlu, 2013: 3; Doğrul, 2019: 5; Özen, 2008: 3; Tulan, 2005: 49) ve okul öncesi eğitim
kurumlarından beklentilerine yönelik yapıldığı görülmüştür (Bal, 2019: 6; Yeşilyurt, 2011: 19).
Alanyazın incelendiğinde; ebeveynlerin beklentilerinin 5 yaş grubunda yer alan çocukların
sosyal ve duygusal uyum düzeylerine etkisi ile ebeveynlerin okul yöneticilerinden
beklentilerine yönelik tez çalışmalarının yapıldığı tespit edilmiştir (Kotil, 2010: 5; Yaman,
2016: 2). Kuyucak (2013: 5) tarafından yapılan araştırmada ise okul öncesi öğretmenlerinin,
okul yöneticilerinden beklentilerine yönelik tez çalışmasının yapıldığı görülmüştür. Bu durum
okul öncesi dönem ile ilgili beklentilerin daha çok “ebeveyn” boyutunda çalışıldığını
göstermektedir. Literatür incelendiğinde, okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin
yapılan lisansüstü tezlerin değerlendirilmesine yönelik herhangi bir araştırmaya rastlanmadığı
tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarının literatüre farklı bir bakış açısı kazandıracağı ve
araştırmacıya yönelik çeşitli öneriler sunarak literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu
nedenle bu araştırmanın amacı, Türk Eğitim Sisteminin sürekli gündeminde olan okul öncesi
eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin yapılan lisansüstü çalışmaları bazı değişkenler açısından
incelemek ve gerekli değerlendirmeleri yapmaktır. Bu temel amaç doğrultusunda şu sorulara
cevap aranmıştır:
Okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin yapılan lisansüstü tezler;
1.Türlerine,
2.Yayımlandıkları yıllara,
3.Yürütüldüğü üniversitelere,
4.Enstitülere,
5.Araştırmanın yürütüldüğü illere,
6.Çalışma grubuna,
7.Genel amaçlarına,

____________________________________________________________
Full Texts Book

4

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
8.Araştırma yöntemine,
9.Araştırma modeline,
10.Veri toplama aracına,
11.Veri analiz yöntemine,
12.Araştırma sonuçlarına,
13.Uygulamaya yönelik önerilerine,
14.Araştırmacıya yönelik önerilerine göre nasıl dağılım göstermektedir?
YÖNTEM
Bu bölümde, araştırmanın amacı doğrultusunda araştırma modeli, evren ve örneklem, verilerin
toplanması ve analizi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.
Araştırma Modeli
Okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin 2005 ile 2019 yılları arasında yayımlanan tez
çalışmalarının bazı değişkenler açısından incelenmesinin amaçlandığı bu araştırma, nitel
araştırma deseni ile tasarlanmış olup betimsel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Tarama
modelleri, geçmişte ya da hâlen var olan bir durumu, var olan şekliyle betimlemeyi amaçlayan
araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne kendi koşulları içinde
ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası
gösterilmez (Karasar, 2014: 77).
Evren ve Örneklem
Araştırmanın verileri amaçlı örneklem türlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Bu
kapsamda, 2005 ile 2019 yılları arasında yayımlanan Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez
Merkezinin veri tabanında erişime açık olan okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin 9
lisansüstü tez, araştırmanın veri kaynağını oluşturmuştur. Ölçüt örnekleme, önceden
belirlenmiş bir dizi ölçütü karşılayan bütün durumların çalışılmasıdır (Yıldırım ve Şimşek,
2018: 122). Araştırma kapsamına dâhil edilen çalışmalar için şu ölçütler kullanılmıştır; 2005
ile 2019 yılları arasında gerçekleştirilen tez çalışmalarından oluşması, Türkiye’de ve okul
öncesi eğitim eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin çalışmaları içermesi ve Yüksek Öğretim
Kurulu Ulusal Tez Merkezinin veri tabanında erişime açık ilgili tez çalışmalarını kapsaması
şeklinde ölçütler belirlenmiştir.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Bu araştırmanın verileri nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yolu ile elde
edilmiştir. Doküman toplama yazılı veya yazılı olmayan her tür kayıtlı bilgiyi içerebilir ve
araştırmacıya diğer yöntemlerle topladığı verileri daha verimli şekilde yorumlaması için saha
oluşturur (Buran, 2021: 51). Bir başka deyişle doküman incelemesi mevcut kayıt veya
belgelerin, veri kaynağı olarak sistemli bir şekilde incelenmesi şeklinde ifade edilebilir
(Karasar, 2014: 183). Doküman incelemesinin en önemli avantajı, belgelerin analize hazır
durumda olmasıdır (Batdı, 2021: 216). Doküman incelemesi beş aşamada gerçekleştirilebilir.
Bu aşamalar sırasıyla; (1) dokümanlara ulaşma, (2) orijinalliği kontrol etme, (3) dokümanları
anlama, (4) veriyi analiz etme ve (5) veriyi kullanma şeklinde sıralanabilir (Yıldırım ve Şimşek,
2018: 194). Araştırmada verilerin toplanması ve analizi iki aşamada gerçekleştirilmiştir.
Araştırmanın ilk aşamasında, Yüksek Öğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezinin veri tabanlarında
erişim sağlanabilen ve örneklem grubunda yer alan tez çalışmaları pdf formatında bilgisayar
ortamına aktarılmıştır. Araştırmaya dahil edilen tüm tez çalışmaları A1, A2, A3, …. A9
şeklinde kodlanmıştır. İkinci aşamada ise, bilgisayar ortamına aktarılan tezler, araştırmacı
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tarafından oluşturulan Tez inceleme formundaki başlıklara göre çözümlenmiştir. Tez inceleme
formu; tezin türü, tezin yayımlandığı yıllar, yürütüldüğü üniversite, enstitüler, araştırmanın
yürütüldüğü iller, tezin çalışma grubu, tezin genel amaçları, tezin araştırma yöntemi, tezin
araştırma modeli, tezin veri toplama aracı, tezin veri analiz yöntemi, tezin uygulamaya yönelik
önerileri ve tezin araştırmacıya yönelik önerileri başlıklarından oluşmaktadır. Bu başlıklara
göre incelenen tezlerin verilerinin çözümlenmesinde frekans kullanılmış ve veriler
tablolaştırılarak yorumlar yapılmıştır. Bu araştırmada doküman incelemesi sonucunda elde
edilen veriler içerik analiz tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizinde metin verileri
sistematik bir şekilde sınıflandırılarak kodlar, temalar ve örüntüler şeklinde yapılandırılır. Elde
edilen verilerin araştırmacı tarafından yorumlanması içerik analizini öznel bir süreç olarak
tanımlamaktadır (Hsieh ve Shannon, 2005: 1278).
BULGULAR
Bu bölümde, araştırmanın amacı doğrultusunda elde edilen verilerden hareketle oluşturulan
tablolara ve yorumlara yer verilmiştir. Bulgular araştırmanın alt amaçları doğrultusunda
sırasıyla düzenlenmiştir.
Tezlerin Türlerine Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Tablo 1’de görüldüğü gibi, okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin tezlerden; 8’i yüksek
lisans, 1’i ise doktora düzeyindedir.
Tablo 1. Tezlerin Türlerine Göre Dağılımı
Tezler

Kodlar

f

A1
A2
A3
A4
Yüksek Lisans

8
A5
A6
A7
A8

Doktora

A9

1

Toplam

9

Tezlerin Yayımlandıkları Yıllara Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Tablo 2’de görüldüğü gibi, okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin tezler, 2005-2019
yılları arasında yer almaktadır. 2013 ve 2019 yıllarında 2’şer tez yapılmışken, diğer yıllarda
1’er tez yapılmıştır.
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Tablo 2. Tezlerin Yayımlandıkları Yıllara Göre Dağılımı
Yayımlandıkları Yıllar

Kodlar

f

2005

A5

1

2008

A6

1

2010

A9

1

2011

A2

1

2013

A3, A8

2

2016

A1

1

2019

A4, A7

2

Toplam

9

Tezlerin Yürütüldüğü Üniversitelere Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Tablo 3’te görüldüğü gibi, okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin tezlerden 2’si Gazi
Üniversitesinde yürütülmüşken, 1’er tez diğer üniversitelerde yürütülmüştür.
Tablo 3. Tezlerin Yürütüldüğü Üniversitelere Göre Dağılımı
Yürütüldüğü Üniversite

Kodlar

f

Gazi Üniversitesi

A3, A5

2

Okan Üniversitesi

A1

1

Pamukkale Üniversitesi

A2

1

Yıldız Teknik Üniversitesi

A4

1

Kafkas Üniversitesi

A6

1

Mersin Üniversitesi

A7

1

Yeditepe Üniversitesi

A8

1

Marmara Üniversitesi

A9

1

Toplam

9

Tezlerin Yürütüldüğü Enstitülere Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Tablo 4’te görüldüğü gibi, okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin tezlerden 5’i sosyal
bilimler enstitülerinde yürütülmüşken, 4’ü eğitim bilimleri enstitülerinde yürütülmüştür.
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Tablo 4. Tezlerin Yürütüldüğü Enstitülere Göre Dağılımı
Yayımlanan Enstitüler

Kodlar

f

Sosyal Bilimler

A1, A2, A4, A6, A8

5

Eğitim Bilimleri

A3, A5, A7, A9

4

Toplam

9

Tezlerin Yürütüldüğü İllere Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Tablo 5’de görüldüğü gibi, okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin tezler 17 ilde
yürütülmüştür. 4 tez çalışmasıyla İstanbul ilk sırada yer alırken; 2 tezle Ankara ikinci sırada;
1’er tezle diğer iller 3. sırada yer almaktadır.
Tablo 5. Tezlerin Yürütüldüğü İllere Göre Dağılımı
Tez Çalışmalarının Yürütüldüğü İller

Kodlar

f

İstanbul

A2, A4, A6, A9

4

Ankara

A2, A5

2

Erzurum

A2

1

İzmir

A2

1

Antalya

A2

1

Samsun

A2

1

Şanlıurfa

A2

1

Balıkesir

A1

1

Zonguldak

A3

1

Kırşehir

A5

1

Kars

A6

1

Mersin

A7

1

Kırklareli

A8

1

Toplam

17

Tezlerin Çalışma Grubuna Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Tablo 6’da görüldüğü gibi, okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin yapılan tezlerden
7’sinin çalışma grubunu ebeveynlerin oluşturduğu, 1’er tezin çalışma grubunu da okul öncesi
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öğretmeni ile annelerin oluşturduğu görülmüştür. Bu durum en fazla çalışılan grubun
ebeveynler olduğunu göstermektedir.
Tablo 6. Tezlerin Çalışma Grubuna Göre Dağılımı
Çalışma Grubu

Kodlar

f

Ebeveyn (anne-baba)

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7

7

Okul öncesi öğretmeni

A8

1

Ebeveyn (anne)

A9

1

Toplam

9

Tezlerin Genel Amaçlarına Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Tablo 7’de görüldüğü gibi, okul öncesi eğitim ile ilgili beklentilere ilişkin tezlerden 4’nün genel
amacı “ebeveynlerin okul öncesi eğitiminden beklentileri” ile ilgili iken; 2’sinin genel amacı
“ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumlarından beklentilerinin incelenmesi”; diğerlerininin
genel amaçları ise “ebeveynlerin okul yöneticilerinden beklentilerinin incelenmesi”, “okul
öncesi öğretmenlerinin okul yöneticilerinden beklentilerinin incelenmesi” ve “ebeveynlerin
okul beklentilerinin 5 yaş grubunda yer alan çocukların sosyal ve duygusal uyum düzeylerine
etkisinin incelendiği” ile ilgilidir.
Tablo 7. Tezlerin Genel Amaçlarına Göre Dağılımı
Tez Çalışmalarının Genel Amacı

Kodlar

f

Ebeveynlerin okul öncesi eğitiminden beklentilerinin incelenmesi

A3, A5, A6, A7

4

Ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumundan beklentilerinin
incelenmesi

A2, A4

2

Ebeveynlerin okul yöneticilerinden beklentilerinin incelenmesi

A1

1

Okul öncesi öğretmenlerinin okul yöneticilerinden beklentilerinin
incelenmesi

A8

1

Ebeveynlerin beklentisinin 5 yaş grubunda yer alan çocukların
sosyal ve duygusal uyum düzeylerine etkisi ele alınmıştır.

A9

1

Toplam

9

Tezlerin Araştırma Yöntemine Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Tablo 8’de görüldüğü gibi, okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin tezlerden 8’inde
nicel, 1’inde ise karma araştırma yöntemi kullanılmıştır.
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Tablo 8. Tezlerin Araştırma Yöntemine Göre Dağılımı
Araştırma Yöntemi

Kodlar

f

Nicel

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9

8

Karma

A7

1

Toplam

9

Tezlerin Araştırma Modeline Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Tablo 9’da görüldüğü gibi, okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin tezlerin tümünde
tarama modeli kullanılmıştır.
Tablo 9. Tezlerin Araştırma Modeline Göre Dağılımı
Araştırma Modeli

Kodlar

f

Tarama Modeli

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9

9

Toplam

9

Tezlerin Veri Toplama Aracına Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Tablo 10’da görüldüğü gibi, okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin tezlerin 5’inde
anket, geri kalan 4’ünde ise ölçek kullanılmıştır.
Tablo 10. Lisansüstü Tez Çalışmalarının Veri Toplama Aracına Göre Dağılımı
Veri Toplama Aracı

Kodlar

f

Anket

A3, A4, A5, A7, A8

5

Ölçek

A1, A2, A6, A9

4

Toplam

9

Tezlerin Veri Analiz Tekniğine Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Tablo 11’de görüldüğü gibi, okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin tezlerin 8’inde
SPSS programından yararlanılmışken, 1’inde ise SPSS programı ile birlikte içerik analizi
tekniğinden yararlanılmıştır.
Tablo 11. Tezlerin Veri Analiz Tekniğine Göre Dağılımı
Veri Analiz Tekniği

Kodlar

f

SPSS

A1, A2, A3, A4, A5, A6, A8, A9

8

SPSS ve İçerik Analizi

A7

1

Toplam

9
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Tezlerin Sonuçlarına Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Tablo 12’de görüldüğü gibi, okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin sonuçlardan
“ebeveynlerin okul öncesi eğitimden beklentileri incelendiğinde, çocukların sosyalleşmesi,
gelişim alanlarının desteklenmesi, paylaşma, yardımlaşma, gibi davranışların kazanılması ve
çocukların mutlu olması gibi beklentilere sahip olduğu” sonucu 5 tezde; “ebeveynlerin okul
öncesi öğretmenlerinden beklentileri incelendiğinde, çocukların gelişim alanları konusunda
uzman olması, çocuklara karşı anlayışlı, sabırlı ve saygılı olması, iletişim becerilerinin iyi
olması ve çocuklara karşı güler yüzlü olması gerektiğine yönelik beklentiler olduğu” sonucu 2
tezde; “ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumlarından beklentileri incelendiğinde, fiziksel ve
donanımsal özellikleri bakımından yüksek beklentiye sahip oldukları” sonucu 2 tezde; “çalışan
annelerin çalışmayan annelere oranla okul öncesi öğretmenlerinden ve çocukların öz bakım
becerisine yönelik beklentilerinin daha yüksek olduğu” sonucu 2 tez yer alırken, “ebeveynlerin
cinsiyet değişkeni bakımından beklentileri ele alındığında; annelerin okul öncesi eğitim kurumu
yöneticilerinden beklentilerinin babalara oranla daha yüksek beklentiye sahip olduğu, alt
sosyoekonomik grubunda yer alan ebeveynlerin orta ve üst sosyoekonomik grubunda yer alan
ebeveynlere oranla daha yüksek beklentiye sahip olduğu, ebeveynlerin çocuğun cinsiyeti
bakımından beklentileri incelendiğinde ise erkek çocuğu olan ailelerin kız çocuğu olan ailelere
oranla okul yöneticilerinden daha yüksek beklentiye sahip olduğu” sonuçları 1 tezde;
“ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumuna, okul öncesi öğretmenine, okul öncesi eğitim
programına ve çocuklarına ilişkin beklentilerinin yüksek olduğu” sonucu 1 tezde; “çalışmayan
annelerin çalışan annelere oranla okul öncesi eğitim kurumlarında, okuma-yazma becerisinin
kazandırılması gerektiği ve sosyal etkinliklerden çok Türkçe ve Matematik etkinliklerine
ağırlık verilmesi gerektiği beklentisine sahip olduğu” sonucu 1 tezde; “okul öncesi
öğretmenlerinin okul yöneticilerden beklentilerinin en fazla; kişilik ve yönetim tarzı ile fiziksel
beklentilere yönelik olduğu, en az beklentinin ise mesleki gelişim ile ilgili beklentiler olduğu”
sonuçları 1 tezde; “ebeveynlerin beklentisinin 5 yaş grubunda yer alan çocukların sosyal ve
duygusal uyum düzeyini yordamada anlamlı bir etkiye sahip olmadığı” sonucu 1 tezde yer
almıştır.
Tablo 12. Tezlerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Tez Çalışmalarının Sonuçları

Kodlar

f

Ebeveynlerin okul öncesi eğitimden beklentileri incelendiğinde,
çocukların sosyalleşmesi, gelişim alanlarının desteklenmesi, paylaşma, A3, A4, A5
yardımlaşma, gibi davranışların kazanılması ve çocukların mutlu A6, A7
olması gibi beklentilere sahip olduğu görülmüştür.

5

Ebeveynlerin
okul
öncesi
öğretmenlerinden
beklentileri
incelendiğinde, çocukların gelişim alanları konusunda uzman olması,
çocuklara karşı anlayışlı, sabırlı ve saygılı olması, iletişim becerilerinin A3, A5
iyi olması ve çocuklara karşı güler yüzlü olması gerektiğine yönelik
beklentiler tespit edilmiştir.

2

Ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumlarından beklentileri
incelendiğinde, fiziksel ve donanımsal özellikleri bakımından yüksek A3, A4
beklentiye sahip oldukları görülmüştür.

2
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Çalışan annelerin çalışmayan annelere oranla okul öncesi
öğretmenlerinden ve çocukların öz bakım becerisine yönelik A4, A6
beklentilerinin daha yüksek olduğu görülmüştür.

2

Ebeveynlerin cinsiyet değişkeni bakımından beklentileri ele
alındığında; annelerin okul öncesi eğitim kurumu yöneticilerinden
beklentilerinin babalara oranla daha yüksek beklentiye sahip olduğu
tespit edilmiştir. Aynı şekilde alt sosyoekonomik grubunda yer alan
ebeveynlerin orta ve üst sosyoekonomik grubunda yer alan ebeveynlere A1
oranla daha yüksek beklentiye sahip oldukları görülmüştür.
Ebeveynlerin çocuğun cinsiyeti bakımından beklentileri incelendiğinde
ise erkek çocuğu olan ailelerin kız çocuğu olan ailelere oranla okul
yöneticilerinden daha yüksek beklentiye sahip olduğu görülmüştür.

1

Ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumuna, okul öncesi öğretmenine,
okul öncesi eğitim programına ve çocuklarına ilişkin beklentilerinin A3
yüksek olduğu görülmüştür.

1

Çalışmayan annelerin çalışan annelere oranla okul öncesi eğitim
kurumlarında, okuma-yazma becerisinin kazandırılması gerektiği ve
A6
sosyal etkinliklerden çok Türkçe ve Matematik etkinliklerine ağırlık
verilmesi gerektiği beklentisine sahip olduğu tespit edilmiştir.

1

Okul öncesi öğretmenlerinin okul yöneticilerden beklentilerinin en
fazla; kişilik ve yönetim tarzı ile fiziksel beklentilere yönelik olduğu
A8
tespit edilmiştir. En az beklentinin ise mesleki gelişim ile ilgili
beklentiler olduğu görülmüştür.

1

Ebeveynlerin beklentisinin 5 yaş grubunda yer alan çocukların sosyal
ve duygusal uyum düzeyini yordamada anlamlı bir etkiye sahip A9
olmadığı tespit edilmiştir.

1

Toplam

16

Tezlerin Uygulamaya Yönelik Önerilere Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Tablo 13’te görüldüğü gibi, okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin uygulamaya yönelik
önerilerden “ebeveynlerin okul öncesi eğitim programına ilişkin beklentilerinin yüksek olduğu,
bu nedenle okul öncesi eğitim programı hazırlanırken velilerin de beklentilerinin dikkate
alınması gerektiği” önerisi 4 tezde; “ebeveynlere yönelik okul öncesi eğitiminin önemi
konusunda programlar düzenlenebilir ve bu programlar sonucunda ebeveynlerin beklentileri
tespit edilebilir” önerisi 3 tezde; “ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumunda fiziksel ve
donanımsal özelliklere ilişkin beklentilerinin yüksek olduğu görülmüştür. Bu nedenle okul
yöneticilerinin okulun fiziksel kaynak kapasitesini artırması ebeveynlerin beklentilerini
karşılayabilir” önersisi 2 tezde yer alırken, “okul yöneticileri, ailelerin beklentilerini göz
önünde bulundurup daha kaliteli eğitim vermek için kayıt esnasında ailelerin beklentilerini
tespit edilebilir” önerisi 1 tezde; “okul yöneticilerinin ve okul öncesi öğretmenlerinin ailelerden
beklentileri tespit edilerek bu konuda aileler bilgilendirilebilir önerisi 1 tezde; “okul öncesi
öğretmenlerinin okul yöneticilerinden en fazla okulun fiziksel özelliklerine ilişkin
beklentilerinin olduğu görülmüştür. Bu nedenle okul öncesi eğitim kurumlarına devlet ve veli
tarafından maddi destek sağlanarak öğretmenlerin fiziksel beklentilerinin karşılanması
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sağlanabilir” önerisi 1 tezde; “eğitim-öğretim sürecinin başında, veliler toplantısı
gerçekleştirilerek okul öncesi öğretmenleri ile velilerin birbirilerinden beklentileri konularında
anlaşma sağlanabilir” önerisi 1 tezde yer almıştır.
Tablo 13. Tezlerin Uygulamaya Yönelik Önerilere Göre Dağılımı
Uygulamaya Yönelik Öneriler

Kodlar

f

Ebeveynlerin okul öncesi eğitim programına ilişkin beklentilerinin
yüksek olduğu saptanmıştır. Bu nedenle okul öncesi eğitim programı A3, A4
hazırlanırken velilerin de beklentilerinin dikkate alınması A6, A7
gerekmektedir.

4

Ebeveynlere yönelik okul öncesi eğitiminin önemi konusunda A2, A6,
programlar düzenlenebilir. Bu programlar sonucunda ebeveynlerin
A7
beklentileri tespit edilebilir.

3

Ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumunda fiziksel ve donanımsal
özelliklere ilişkin beklentilerinin yüksek olduğu görülmüştür. Bu
A3, A4
nedenle okul yöneticilerinin okulun fiziksel kaynak kapasitesini
artırması ebeveynlerin beklentilerini karşılayabilir.

2

Okul yöneticileri, ailelerin beklentilerini göz önünde bulundurup
daha kaliteli eğitim vermek için kayıt esnasında ailelerin A1
beklentilerini tespit edilebilir.

1

Okul yöneticilerinin ve okul öncesi öğretmenlerinin ailelerden
A6
beklentileri tespit edilerek bu konuda aileler bilgilendirilebilir.

1

Okul öncesi öğretmenlerinin okul yöneticilerinden en fazla okulun
fiziksel özelliklerine ilişkin beklentilerinin olduğu görülmüştür. Bu
nedenle okul öncesi eğitim kurumlarına devlet ve veli tarafından A8
maddi destek sağlanarak öğretmenlerin fiziksel beklentilerinin
karşılanması sağlanabilir.

1

Eğitim-öğretim sürecinin başında, veliler toplantısı gerçekleştirilerek
okul öncesi öğretmenleri ile velilerin birbirilerinden beklentileri A9
konularında anlaşma sağlayabilirler.

1

Toplam

13

Tezlerin Araştırmacılara Yönelik Önerilere Göre Dağılımına İlişkin Bulgular
Tablo 14’te görüldüğü gibi, okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin araştırmacılara
yönelik önerilerden “araştırmaya dâhil edilen tez çalışmalarında, çalışma grubunda yer alan
ebeveynlerin çoğunluğunu anneler oluşturmaktadır. Bu nedenle daha fazla babanın katılımının
sağlandığı çalışmalar yapılabilir” önerisi 3 tezde; “araştırma kapsamında ele alınan iller
(Zonguldak, Kars ve Mersin) dışında da aynı çalışmalar gerçekleştirilebilir ve karşılaştırmalar
yapılabilir” önerisi 3 tezde yer alırken, “devlet anaokullarının yanı sıra özel anaokullarının da
dâhil edilmesiyle ebeveynlerin okul yöneticilerinden beklentileri tespit edilebilir” önrisi 1
tezde; “özel gereksinimli çocukları olan ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumundan
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beklentilerinin tespit edilmesine yönelik araştırmalar yapılabilir” önerisi 1 tezde; “ebeveynlerin
okul öncesi eğitimine yönelik beklentilerinin araştırıldığı bu çalışmada, okul öncesi
öğretmenlerinin de beklentilerinin incelendiği araştırmalar yapılabilir ve ebeveynler ile
öğretmenlerin okul öncesi eğitiminden beklentileri karşılaştırılabilir” önerisi 1 tezde;
“ebeveynlerin çocukların gelişim alanlarını bir bütün olarak değil de tek başına ele alarak
beklentiler tespit edilebilir. Ayrıca bu çalışma 5-6 yaş aralığında yer alan çocukların
ebeveynleri ile yürütülmüş olup aynı çalışma 3-6 yaş aralığında yer alan çocukların ebeveynleri
ile yürütülebilir” önerileri 1 tezde; “bu çalışmada, sadece annelerin okul beklentilerine uyum
bilgisi ile çocukların sosyal ve duygusal uyum düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Aynı
zamanda öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin beklenti düzeyi ile çocukların sosyal ve
duygusal gelişim düzeyleri arasındaki ilişki incelenebilir” önerileri 1 tezde yer almıştır.
Tablo 14. Tezlerin Araştırmacılara Yönelik Önerilere Göre Dağılımı
Araştırmacılara Yönelik Öneriler

Kodlar

f

Araştırmaya dâhil edilen tez çalışmalarında, çalışma grubunda yer alan A2, A3,
ebeveynlerin çoğunluğunu anneler oluşturmaktadır. Bu nedenle daha
A4
fazla babanın katılımının sağlandığı çalışmalar yapılabilir.

3

Araştırma kapsamında ele alınan iller (Zonguldak, Kars ve Mersin) A3, A6,
dışında da aynı çalışmalar gerçekleştirilebilir ve karşılaştırmalar
A7
yapılabilir.

3

Devlet anaokullarının yanı sıra özel anaokullarının da dahil edilmesiyle
A1
ebeveynlerin okul yöneticilerinden beklentileri tespit edilebilir.

1

Özel gereksinimli çocukları olan ebeveynlerin okul öncesi eğitim
kurumundan beklentilerinin tespit edilmesine yönelik araştırmalar A2
yapılabilir.

1

Ebeveynlerin okul öncesi eğitimine yönelik beklentilerinin araştırıldığı
bu çalışmada, okul öncesi öğretmenlerinin de beklentilerinin
A3
incelendiği araştırmalar yapılabilir ve ebeveynler ile öğretmenlerin
okul öncesi eğitiminden beklentileri karşılaştırılabilir.

1

Ebeveynlerin çocukların gelişim alanlarını bir bütün olarak değil de tek
başına ele alarak beklentiler tespit edilebilir. Ayrıca bu çalışma 5-6 yaş
aralığında yer alan çocukların ebeveynleri ile yürütülmüş olup aynı A6
çalışma 3-6 yaş aralığında yer alan çocukların ebeveynleri ile
yürütülebilir.

1

Bu çalışmada, sadece annelerin okul beklentilerine uyum bilgisi ile
çocukların sosyal ve duygusal uyum düzeyleri arasındaki ilişki
incelenmiştir. Aynı zamanda öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin A8
beklenti düzeyi ile çocukların sosyal ve duygusal gelişim düzeyleri
arasındaki ilişki incelenebilir.

1

Toplam
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TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu araştırmada, okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin yapılan lisansüstü tez
çalışmalarının, bazı değişkenler açısından incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu
amaç kapsamında elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan sonuçlar ve sonuçlar
doğrultusunda çeşitli önerilere yer verilmiştir.
Araştırma kapsamına dahil edilen 9 tezin; 8’i yüksek lisans, 1’inin de doktora düzeyinde
yayımlandığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular incelendiğinde, yapılan tez çalışmalarının
en fazla 2013 ve 2019 yıllarında yayımlandığı, diğer yıllarda ise 1’er tez çalışmasının
yayımlandığı tespit edilmiştir. Bu durum son yıllarda okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere
ilişkin tez çalışmalarının önem kazandığını göstermektedir. Araştırmada incelenen tezlerin en
fazla Gazi Üniversitesi bünyesinde yürütüldüğü tespit edilmiştir. Okul öncesi eğitimi ile ilgili
beklentilere ilişkin 9 tezden, 5’i sosyal bilimler enstitülerinde yürütülmüşken, 4’ünün de eğitim
bilimleri enstitülerinde yürütüldüğü görülmüştür. Okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere
ilişkin tezlerin 17 ilde yürütüldüğü tespit edilmiştir. 4 tez çalışmasıyla İstanbul ilk sırada yer
alırken; 2 tezle Ankara ikinci sırada; 1’er tezle diğer iller 3. sırada yer almaktadır. Bu sonuç en
fazla araştırmanın sırasıyla İstanbul ve Ankara illerinde yürütüldüğünü göstermektedir. Bu
durum İstanbul ve Ankara illerinde daha fazla örneklem grubuna ulaşılmasının etkili olduğunu
göstermektedir. Ayrıca İstanbul ve Ankara illerinde üniversite sayısının fazla olması ve köklü
üniversitelerin bu illerde yer alması daha fazla tez çalışmalarının yürütülmesine olanak
sağladığı şeklinde yorumlanabilir.
Araştırma kapsamında değerlendirilen tezler çalışma grubu bakımından incelendiğinde, 7 tezde
çalışma grubu olarak ebeveynlerin tercih edildiği, 1’er tezde ise okul öncesi öğretmeni ile
annelerin tercih edildiği görülmüştür. Bu durum en fazla çalışılan grubun ebeveynler olduğunu
göstermektedir. Bu sonuç okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin tez çalışmalarının
daha çok ebeveyn boyutunda sınırlı kaldığı şeklinde yorumlanabilir. Çalışma grubunda yer alan
ebeveynlerin büyük çoğunluğunu ise annelerin oluşturduğu görülmüştür (Bal, 2019; Çakıroğlu,
2013; Doğrul, 2019; Özen, 2008; Tulan, 2005; Yaman, 2016; Yeşilyurt, 2011). Araştırma
kapsamına dahil edilen tez çalışmaları genel amaçlar bakımından incelendiğinde, 4 tezin genel
amacının “ebeveynlerin okul öncesi eğitiminden beklentileri” ile ilgili olduğu; 2 tezin genel
amacının da “ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumlarından beklentilerinin incelenmesine”
yönelik olduğu tespit edilmiştir (Bal, 2019; Çakıroğlu, 2013; Doğrul, 2019; Özen, 2008; Tulan,
2005; Yeşilyurt, 2011). Ayrıca alanyazında, ebeveynlerin ve okul öncesi öğretmenlerinin, okul
yöneticilerinden beklentilerinin belirlenmesinin amaçlandığı tezler de yer almaktadır. Bir diğer
araştırmada ise ebeveynlerin okul beklentisinin, 5 yaş grubunda yer alan çocukların sosyal ve
duygusal uyum düzeyleri üzerindeki etkisinin amaçlandığı görülmüştür (Kotil, 2010; Kuyucak,
2013; Yaman, 2016). Bu durum incelenen tezlerin genel amaçlarının daha çok ebeveynlerin
beklentilerinin belirlenmesine yönelik olduğunu göstermektedir. Alanyazın incelendiğinde,
okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan okul yöneticilerinin; ebeveynlere, okul öncesi
öğretmenlerine ve çocuklara yönelik beklentilerinin incelenmesi ile ilgili herhangi bir tez
çalışmasına rastlanmadığı görülmüştür.
Okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin tez çalışmalarının 8’inde nicel, 1’inde ise karma
araştırma yöntemi tercih edilmiştir. Bu sonuç okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin
nitel araştırma yöntemi ile yürütülen herhangi bir tez çalışmasının olmadığını göstermektedir.
Tez çalışmaları, araştırma modeli bakımından ele alındığında ise tezlerin tamamının tarama
modeli ile yürütüldüğü görülmüştür. Veri toplama araçları açısından incelenen tez
çalışmalarında, anket veya ölçek veri toplama aracının kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu durum
ele alınan tez çalışmalarının genel olarak nicel veri toplama araçları ile yürütüldüğü ve nitel
veri toplama tekniklerinin kullanılmadığını göstermektedir. Okul öncesi eğitimi ile ilgili
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beklentilere ilişkin yapılan tez çalışmalarında, elde edilen verilerin analizinde en fazla SPSS
programının kullanıldığı görülmüştür (Bal, 2019; Çakıroğlu, 2013; Kotil, 2010; Kuyucak,
2013; Özen, 2008; Tulan, 2005; Yaman, 2016; Yeşilyurt, 2011). Sadece bir tezin verilerin
analizinde SPPS programı ile birlikte içerik analizi tekniği kullanılmıştır (Doğrul, 2019).
Okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin ele alınan tez çalışmalarının sonuçları
incelendiğinde, ebeveynlerin genel olarak okul öncesi eğitim kurumuna, okul öncesi
öğretmenine, okul öncesi eğitim programına ve çocuklarına ilişkin beklentilerinin yüksek
olduğu tespit edilmiştir (Çakıroğlu, 2013). Ebeveynlerin okul öncesi eğitiminden, çocuklarının
paylaşma, iş birliği, yardımlaşma ve sorumluluk bilincini geliştirmesine yönelik sosyal
davranışları kazanmasına yönelik beklentilerinin olduğu görülmüştür (Bal, 2019; Çakıroğlu,
2013; Doğrul, 2019; Özen, 2008). Bu durum ebeveynlerin okul öncesi eğitim sürecinde,
değerler eğitimine önem verdiğini ve çocuklarının sosyal davranışları kazanmasında okul
öncesi eğitimini önemli gördüğünü göstermektedir. Ebeveynlerin okul öncesi eğitim
kurumlarından beklentileri incelendiğinde, kurumun fiziksel ve materyal özelliklerine ilişkin
beklentilerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Çakıroğlu, 2013; Bal, 2019).
Ebeveynler çalışma durumu değişkeni bakımından incelendiğinde, çalışan annelerin
çalışmayan annelere oranla okul öncesi öğretmenlerinden ve çocuklarının öz bakım gelişim
alanına yönelik beklentilerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Bal, 2019; Özen, 2008).
Çalışmayan annelerin çalışan annelere göre okul öncesi eğitiminden beklentileri incelendiğinde
ise çocuklara okuma-yazma becerisinin kazandırılması gerektiği ve sosyal etkinliklerden çok
Türkçe ve Matematik etkinliklerine daha fazla önem verilmesi gerektiğine ilişkin
beklentilerinin olduğu görülmüştür (Özen, 2008). Bu durum çalışan annelerin öz bakım gelişim
alanına; çalışmayan annelerin ise bilişsel gelişim alanına yönelik beklentilerinin daha yüksek
olduğunu göstermektedir. Ebeveynler çocuklarına hangi gelişim alanında yeterli katkıyı
sağlayamıyorsa o gelişim alanına ilişkin okul öncesi eğitim kurumuna yönelik beklenti
oluşturdukları görülmüştür.
Ebeveynlerin eğitim düzeyi bakımından okul öncesi eğitim kurumuna ilişkin beklentileri ele
alındığında, ilkokul mezunu ebeveynlerin lise ve yükseköğretim mezunu ebeveynlere oranla
beklentilerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (Yeşilyurt, 2011). Bu durum üniversite
mezunu ebeveynlerin, ilkokul mezunu ebeveynlere göre okul öncesi eğitimi ile ilgili kitap,
dergi, makale vb. yayınlardan daha fazla bilgi edindiğini göstermektedir. Bu nedenle
yükseköğretim mezunu ebeveynlerin okul öncesi eğitim kurumlarından daha az bilgi edinmeye
gereksinim duyduğu şeklinde yorumlanabilir.
Ebeveynlerin okul öncesi öğretmenlerine yönelik beklentileri incelendiğinde, öğretmenlerin
güler yüzlü, sabırlı, anlayışlı, şefkatli, alanında uzman ve iletişim becerilerinin iyi olmasına
yönelik beklentilerinin olduğu görülmüştür (Çakıroğlu, 2013; Tulan, 2005). Ebeveynlerin
cinsiyet ve çocuklarının cinsiyet değişkenine göre okul yöneticilerinden beklentileri
incelendiğinde, annelerin babalara oranla, erkek çocuğu olan ebeveynlerin kız çocuğu olan
ebeveynlere oranla daha yüksek beklentiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ebeveynlerin
sosyoekonomik düzey değişkenine göre okul yöneticilerinden beklentileri incelendiğinde ise
alt sosyoekonomik düzey grubunda yer alan ebeveynlerin, orta ve üst sosyoekonomik düzey
grubunda yer alan ebeveynlere oranla, daha yüksek beklentiye sahip olduğu sonucuna
ulaşılmıştır (Yaman, 2016). Okul öncesi öğretmenlerinin okul yöneticilerine yönelik
beklentileri incelendiğinde; yöneticilerin kişilik ve yönetim tarzı ile okulun fiziksel kapasitesini
artırmasına yönelik beklentilerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir (Kuyucak, 2013). Bu durum
sadece ebeveynlerin değil aynı zamanda okul öncesi öğretmenlerinin de okul öncesi eğitim
kurumunun fiziksel ve donanımsal özelliklerine önem verdiğini göstermektedir.
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Araştırma kapsamına dahil edilen tez çalışmaları uygulamaya yönelik öneriler açısından
incelendiğinde, okul öncesi eğitim programının geliştirilmesi sürecinde ebeveynlerin
beklentilerinin dikkate alınması gerektiğine yönelik önerilerin yapıldığı tespit edilmiştir (Bal,
2019; Çakıroğlu, 2013; Doğrul, 2019; Özen, 2008). Alanyazın incelendiğinde, okul öncesi
eğitiminin önemi konusunda ebeveynlere yönelik programlar düzenlenerek, bu programlar
sonucunda ebeveynlerin gerçekçi beklentiler oluşturmasını sağlamaya yönelik önerilerin de
yapıldığı görülmüştür (Bal, 2019; Çakıroğlu, 2013; Yeşilyurt, 2011). Okul öncesi eğitiminin
önemine ilişkin düzenlenen programlar sonucunda, ebeveynlerin okul öncesi eğitimine ilişkin
beklentileri ile okul öncesi eğitimin amaçları arasındaki uyum düzeyi tespit edilebilir.
Araştırmacılara yönelik öneriler bakımından tezler incelendiğinde, tez çalışmalarının
yürütüldüğü iller dışında da aynı tez çalışmalarının yapılmasına yönelik öneriler olduğu tespit
edilmiştir (Çakıroğlu, 2013; Doğrul, 2019; Özen, 2008). Ele alınan tezlerin örneklem grubunda
yer alan ebeveynlerin çoğunluğunu annelerin oluşturduğu görülmüştür. Bu doğrultuda
babaların da aktif katılım sağlayacağı tez çalışmalarının yapılmasına yönelik önerilerin
yapıldığı görülmüştür (Bal, 2019; Çakıroğlu, 2013; Yeşilyurt, 2011).
Araştırmada elde edilen sonuçlardan hareketle; okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin
şu öneriler geliştirilmiştir;

Okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin tezlerden; 8’i yüksek lisans, 1’i ise
doktora düzeyinde yayımlandığı görülmüştür. Bu durum okul öncesi eğitimi ile ilgili
beklentilere ilişkin doktora tez çalışmalarının yeterli olmadığını göstermektedir. Bu nedenle
okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin doktora tez çalışmaları yapılabilir.
Okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin en son yayımlanan tez çalışmasının
2019 yılında yayımlandığı tespit edilmiştir. Covid-19 salgını sonucunda toplumsal yaşamda
meydana gelen değişimler doğrultusunda ebeveynlerin, okul öncesi öğretmenlerinin ve okul
yöneticilerinin okul öncesi eğitimine ilişkin beklentilerinin belirlenmesine yönelik tez
çalışmaları yapılabilir.


Okul öncesi eğitimi ile ilgili beklentilere ilişkin yapılan tezler incelendiğinde, sadece
ebeveynler ile okul öncesi öğretmenlerinin çalışma grubu olarak ele alındığı tespit edilmiştir.
Alanyazın incelendiğinde okul yöneticilerinin çalışma grubu olarak ele alındığı herhangi bir tez
çalışmasına rastlanmadığı görülmüştür. Bu nedenle okul yöneticilerinin beklentilerinin
belirlenmesine yönelik tez çalışmaları yapılabilir.


Araştırma kapsamında incelenen tezlerin 8’inin nicel, 1’inin ise karma araştırma
yöntemi ile yürütüldüğü tespit edilmiştir. Bu doğrultuda okul öncesi eğitim sürecinde yer alan
ebeveyn, okul öncesi öğretmeni ve okul yöneticilerinin beklentilerinin belirlenmesine yönelik
nitel araştırma yöntemi ile tasarlanan tez çalışmaları yapılabilir.



Araştırmaya dahil edilen tez çalışmalarında ölçek veya anket veri toplama araçlarının
kullanıldığı görülmüştür. Nitel veri toplama araçlarından, yarı yapılandırılmış görüşme
tekniğinin kullanıldığı tez çalışmaları da yapılabilir.
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ÖZET
Kültür, toplulukları oluşturan kişilerin ortak yaşam ve davranış biçimlerinin bir bütünü olarak
ifade edilebilir. Bir kültür olarak mutfak, yiyecek ve içeceklerin hazırlanılmasında gerekli
olan ekipmanları, yemek yapmanın püf noktalarını ve bunların tamamını kapsamaktadır.
Mutfak kültürü, gıdalar ve gıdaların hazırlanması, pişirilmesi, saklanması ve tüketilmesi
sürecini kapsamaktadır. Mutfak kültürü aynı zamanda yeme içme geleneği ve bu kapsamda
gelişen inanış ve uygulamalardan oluşan kendine has bir kültürel yapıyı anlatmaktadır. Her
millet kendine özgü mutfak kültürüne sahiptir. Gastronomi bilimi de yemek ile kültür
arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Yemek kültürünün oluşmasında bir toplumun göçebe veya
yerleşik hayat sürmesi önemli bir faktördür. Göç eden toplumlara bakıldığında, önemli
olaylardan biri de Kafkasya’dan göçe maruz bırakılan toplumlardır. Gastronomide, Kafkas
kökenli Türklerin mutfak kültürü de oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Çerkezler, Çeçenler,
Azerbaycan Türkleri ve Karaçay Türkleri Kafkas kökenli Türk toplumlarından bazılarıdır.
Araştırmada da bu toplumlar ele alınmıştır. Bu toplumlardan Azerbaycan Türkleri, Avrupa ve
Orta Doğu mutfaklarını etkilemiş aynı zamanda bu mutfaklardan etkilenmiştir. Bu çalışmada
Kafkas mutfak kültürünün geçmişten günümüze yemek ile kültür arasındaki ilişkisi
incelenmiştir. Kafkas mutfak kültürünün Türk mutfağındaki önemi ve yeri tespit edilmiştir.
Çalışmada Kafkas yemekleri, Kafkas mutfak kültürü, sofralarındaki yeme alışkanlıkları ve
sofra düzenleri ele alınmıştır. Ayrıca unutulmaya yüz tutmuş Kafkas yemekleri tespit
edilmeye çalışılmıştır. Kafkas Türklerinin geçiş dönemlerinde (doğum, evlenme, sünnet,
nişan, ölüm vb.) uygulanan gelenekler araştırılmış ve günümüzde bu geleneklerin
yaşatılamadığı ve değişmeye başladığı gözlemlenmiştir. Araştırma konusu olan Kafkas
Türklerinin hepsinin misafirperverlik konusunda oldukça hassas oldukları ve çok sayıda
Kafkas lezzetlerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kafkas mutfağı, Kafkas Türkleri, Kafkas yemekleri, Kafkas yöresel
yemekleri
Abstract
Culture can be expressed as a whole of the common life and behavior styles of the people who
make up the communities. As a culture, the kitchen covers the equipment required for the
preparation of food and beverages, the tricks of cooking and all of them. Culinary culture
covers foods and the process of preparing, cooking, storing and consuming foods. Culinary
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culture also describes a unique cultural structure consisting of the tradition of eating and
drinking and the beliefs and practices developed in this context. Every nation has its own
unique culinary culture. Gastronomy also examines the relationship between food and
culture. The nomadic or settled life of a society is an important factor in the formation of
food culture. When we look at the migrating societies, one of the important events is the
societies that were exposed to immigration from the Caucasus. Culinary culture of Turks of
Caucasian origin also has a very important place in gastronomy. Circassians, Chechens,
Azerbaijani Turks and Karachay Turks are some of the Turkish communities of Caucasian
origin. These societies were also discussed in the study. Azerbaijani Turks from these
societies have influenced the European and Middle Eastern cuisines and at the same time have
been influenced by these cuisines. In this study, the relationship of Caucasian culinary culture
from past to present between food and culture has been examined. The importance and place
of Caucasian cuisine culture in Turkish cuisine has been determined. In the study, Caucasian
dishes, Caucasian culinary culture, eating habits and table set ups are discussed. In addition,
it was tried to determine the forgotten Caucasian dishes. The traditions applied in the
transition periods (birth, marriage, circumcision, engagement, death, etc.) of the Caucasian
Turks were investigated and it was observed that these traditions could not be kept alive and
started to change. It has been concluded that all Caucasian Turks, who are the subject of the
research, are very sensitive about hospitality and have many Caucasian flavors.
Keywords: Caucasian cuisine, Caucasian Turks, Caucasian food, Caucasian local food
1.GİRİŞ
Kültür, içerisinde birçok alt boyutu barındıran genel bir kavramdır. Gastronomi biliminin bir
unsuru olarak yemek kültürü de bu alt boyutlardan biridir. Yemek birey ve toplum bazında
pek çok etkileyici unsuru bulunan kültürel bir kavramdır (Çetin, 2006: 108). Mutfak kültürü,
beslenmeyi sağlayan yiyecek-içecek çeşitleri, bunların hazırlanması, pişirilmesi, saklanması,
tüketilmesi ve bu bağlamda mekân, ekipman, yemek geleneği ile toplumun sosyo-kültürel
durumuna, ekonomik durumuna, tarihsel gelişimine, yeme içme alışkanlıklarına ve tarım
üretimine göre şekillenmiş mutfak kültürünü de içine alan tarihsel ve kültürel bir süreci
anlatmaktadır (Uzel, 2018: 38).
Hayatın içindeki çeşitlilik yemek kültürü üzerinde belirleyici bir faktör olduğu için, toplumun
göçebe ya da yerleşik bir yaşam sürmesi oluşan yemek kültüründe oldukça önemlidir (Beşirli,
2010: 161-162).
Göçebe bir hayat idame etmenin yanında yerleşik hayata geçmiş toplumların, savaşlar, coğrafi
etkenler vb. sebepler dolayısıyla göç etmesi sonucu kültürel özelliklerini yaşatmada büyük
sorunlar ile karşı karşıya kaldığı görülmektedir. Savaş sebebiyle göç eden toplumlar
incelediğinde, en önemli olaylardan biri Kafkasya’dan göçe maruz bırakılan toplumlardır
(Habiçoğlu, 1993: 67). Kafkasya’dan zorunlu göç ile gelmiş olan Kafkas toplumlarının büyük
bir kısmı, Osmanlı memurları tarafından “Çerkez” ismiyle kayıt edilmişlerdir (Solmaz, 1990:
50-51). Bu durumda Karaçay Türklerini diğer Kafkasyalılardan ayırt etme hususundaki en
büyük sorunlardan biri olmuştur. İleriki zamanlarda Osmanlı memurları Kafkas topluluklarını
tanıdıkça ve Karaçaylılar göç talebiyle Osmanlı Devleti'ne müracaat ettikçe kimlikleri daha
belirgin hale gelmeye başlamıştır. Bu bağlamda, Osmanlı arşivinde Karaçaylılara ait olduğu
tespit edilen belgelerden, ilk kitlesel göçlerinin 1885 yılında gerçekleştiği anlaşılmaktadır
(Karataş, 2014: 530).
Kafkasya veya Kafkaslar bölgesi, Karadeniz ile Hazar Denizi arasında uzanan, uzunluğu 100
kilometre genişliği ise 110-160 kilometre arası olan yüksek sıradağların etrafındaki ova, plato
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ve ormanlardan oluşan alana verilen genel isimdir (Ufuk, 2015: 8). Bütün bu bölgeye
Kafkasya denilmektedir. Günümüzdeki jeopolitik konumuna göre; kuzeyde Rusya, güneyde
İran, batıda Karadeniz ve Türkiye, doğuda Hazar Denizinin yer aldığı geniş coğrafya bu
şekilde adlandırılır (Ufuk, 2015: 93).
Kafkasya'daki Türk Toplulukları
Kafkasya'daki Türk halkları veya Kafkasya Türkleri, Kafkasya'da yaşayan Türk halklarıdır.
Kafkasya'da yaşayan Türk halkları; Ahıska Türkleri, Azerbaycan Türkleri,
Balkarlar, Karaçay Türkleri, Kumuklar, Nogaylar, Gürcistan Kıpçakları, Terekemelerdir
(Vikipedi, 2021). Kafkasya Türklerinin nüfus bakımından en kalabalık kısmını Azerbaycan
Türkleri oluşturmaktadır. Azerbaycan Türkleri, Azerbaycan, Gürcistan ve Dağıstan’da
yaşamaktadır. Azerbaycan Türklerinden sonra bölgedeki en kalabalık Türk grubu
Kumuklardır (Yıldız, 2006: 24).
Kafkas halklarının çoğunluğunu Kafkasya’nın yerli halkları oluşturmaktadır. Kavimler Göçü,
Moğol İstilası gibi dönemlerde Orta Asya ve diğer bölgelerden Kafkasya’ya yerleşen halklar
da olmuştur ve bu da zamanla Kuzey Kafkasya toplumunun bir parçası haline gelmiştir
(Bingöl, 2020: 15).
UNESCO’nun Tehlikedeki Dünya Dilleri Atlasında (Atlas of theWorld’sLanguages in
Danger) dünyada konuşulan dillerin en az %43’ünün yok olma tehlikesi ile yüz yüze olan
diller sınıfına girdiği belirtilmiştir. Bu diller arasında Kafkas dil ailesinden Abhaz-Adige
dilleri de tehlikedeki dünya dilleri arasında yer almaktadır (Yıldız, 2021: 35).
1.1. Çerkezler
Günümüz Türkiye’sinde Çerkez kelimesi hakkında üç ana görüş hakimdir. Bunlardan birincisi
“adige” terimidir. Adige terimi etnik bir halkı ifade ederken, Çerkez kelimesi Kuzey
Kafkasya’dan Anadolu’ya gelen bütün halklar için kullanılmaktadır. İkinci görüş ise, dilsel ve
etnik olarak birbiriyle yakın olan Adige, Abaza, Abhaz ve Ubıhların tamamını içine alan bir
anlamı ifade etmektedir. Üçüncü görüşte ise orijinal kullanım şekliyle ve özellikle 2000’li
yıllardan sonra sadece Adigeler için kullanılan şeklidir (Besleney, 2016: 29).
1840'larda ShoraNogmov, Adigey Tarihi kitabında misafirperverliğin Adigeler arasında
oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirtmiştir. Geçmişte, Çerkezlerde yedi gün konuk
ağırlamak bir gelenekti. Yedi gece aynı zamanda özel dini öneme sahip bir sayıdır. Savaş
zamanının zorluklarına karşın zengin-fakir ayırımı gözetilmeksizin herkes, konuğunu en iyi
şekilde ağırlamaya özen göstermiştir. Günümüzde hala geçerli eski atasözlerinden biri olan,
"Ev sahibi misafirinin hizmetkarıdır" (bisimirhesch'emyi 'wexwthebzasch'esch) sözü saygının
bir göstergesidir (Jaimoukha, 2004: 2).
1.1.1. Çerkez mutfak kültürü
Bağırsak dolması, nekul, corume, kurutulmuş bağırsak gibi yemek çeşitleri sevilerek
tüketilmektedir. Kafkasya’nın bal arısı (Bje), balı (bjeşovu) ve bal şerbeti meşhur olup,
Kafkasya bölgesinde çok özel bal arıları bulunmaktadır. Bal sade olarak veya yemeklere ilave
edilerek tüketilmektedir. Kültürel anlamda önemli bir yere sahip olan büyük bal arısı
anlamına gelen Bjeduğ ismi, bir Çerkez boyuna verilmiştir. (İlhan, 2018: 69).
Kafkas halkı genel olarak yemeklerde tuz kullanmamaktadır. Kış boyunca yemeklerde tuz
yerine çeşitli baharatları katarak kendi hazırlamış oldukları Çetiğın, şibjiyşuğ ve Acuka’yı
kullanırlar. Adigeler, bilhassa tavuk yemeklerinde “Çetiğın”ı, tuz yerine kendi yaptıkları
“Şibjiyşuğu” kullanmaktadır. Çerkez mutfağında yemekler genel olarak tereyağı ile
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hazırlanmaktadır. Sadece tatlıların yapımında bitkisel yağ kullanılmaktadır. Yemekler
genellikle "sarımsak tuzu" (sarımsak ile rendelenmiş tuz) ve kişniş ile birlikte servis
edilmektedir (Jaimoukha, 2004: 47).
Çerkez toplumunun vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan şıpsi yemeği un ve cevizin tavuk
suyunda pişirilmesiyle elde edilen koyu kıvamlı bir sostur (Dweik&Omar, 2016: 144).
Halive de yine Çerkezlere özgü olan bir yemektir. Yağda kızartılmış soğanlı patates ya da
soğanlı lor peynir dolgulu hamur olarak tanımlanabilir (Jaimoukha, 2004: 27; Dweik ve
Omar, 2016). Psihaluj ise mantı yapımında olduğu gibi hamurun içinin dolguyla doldurulup
haşlanarak pişirilmesiyle yapılan bir Çerkez yemeğidir. Dolgu malzemesi olarak kıyma, lor
peyniri, taze Çerkez peyniri veya patates kullanılmaktadır (Jaimoukha, 2004: 37).
1.2. Çeçenler
Çeçen kelimesi Rusça ’da kuş cıvıltısı ve zarafet anlamlarına gelmektedir. Çeçentsa ise
Kafkasya’da bir halkın adını karşılamaktadır. Çuvaş Türkçesinde ve Kazan Türkçesinde
yakışıklı ve güzel anlamlarına gelen bu sözcük, Çağatay Türkçesinde bilgili ve akıllı, Kırgız
Türkçesinde ise akıllı anlamına gelmektedir (Anadol, 1996: 19). Çeçenler, kendilerine
“Vaynakh” demektedirler. Vaynakh kelimesinin Çeçencedeki anlamı “halkımız” dır. Ayrıca
Çeçenlerin kendilerini “Nuh’un Çocukları” olarak isimlendirdikleri de tespit edilmiştir.
Yüzyıllardır istilalara uğrayan Kuzey Kafkasya’da azimle varlığını korumuş olan Çeçen
toplumu, bilhassa da Kafkas-Rus savaşları esnasında göstermiş oldukları mücadelelerle
tanınmaktadır (Kamacı, 1994: 133).
1.2.1. Çeçen mutfak kültürü
Çeçen dilinde yemek adlarının sonundaki “iş” eki o yemeğin un ile yapıldığını ifade
etmektedir. “Cicig” kelimesi et, “şur” ise süt anlamına gelmektedir. Birçok peynir türü
bulunan Çeçenya’da peynirin bütün çeşitleri “nehç” terimiyle isimlendirilir. Kımız ve süt
karışımından yapılan çayları halk tarafından kabul görmüş yöresel içeceklerden biridir. Kımız
günümüzde geçmişteki kadar mutfaklarında rastlanılmasa da sütlü çayları değişmeyen
değerleri arasındadır (Özkan ve Yetim 2018: 356). Genel olarak bitkisel ve hayvansal
ürünlerden oluşan Çeçen yemeklerinin birçoğu hamur ve etin birleşiminden oluşmaktadır.
Yemeklerin ailece ve aynı zamanda yenilmesi Çeçen toplumu için oldukça önemlidir.
Dolayısıyla Çeçen sofrası, evde, özel bir salonda ya da açık havada bir piknikte genel olarak
kalabalıktır. Çeçenlerin bu konu ile alakalı “Birlikte yemek tatlıdır” biçiminde atasözleri
bulunmaktadır (Özkan, 2018: 355).
Çeçen kültüründe geleneksel bir yemek çeşidi ve ana yemek olan jijiggalnış, yapılış olarak
mantıya benzetilen ancak suyu da çorba gibi içilen bir yemektir. Yemeğin kendisi kadar, bir
geleneğe dönüşmüş sanatsal yapısı da dikkate değer bulunmaktadır (Berkok ve Toygar, 1998).
Genel bir söylem haline gelmiş “Seni jijiggalnış kadar seveceğim” Çeçenlerin aşkını ifade
etmek için bildikleri ve kullandıkları en etkili sözdür (Kafkasçeçen, 2021). Kurzunuş yemeği
ise un, su ve tuz ile hazırlanan sert bir hamurdan elde edilen yufkalar içerisine haşlanmış
patatesin eklenmesiyle yapılan bir yemektir. Kurzunuş, diğer Kafkas toplumlarında, kıbın,
kurze, hınkal, psihaluj ve mataz gibi farklı isimlerle adlandırılmışlardır (Güngör,1990).
Garzinihavl, Çeçen toplumu tarafından bilinen ve yapılan bir tatlıdır. Bu tatlının yapımında
sert bir hamur elde edilerek küçük parçalara ayrılır ve bu parçalar “garzınışlar” olarak
isimlendirilir. Garzınıhavl, garzınışların yağda kızartıldıktan sonra üzerine ballı şerbet
eklenmesiyle hazırlanmaktadır (Özkan ve Yetim, 2018: 358). Çeçen salatası; klasik bir
salatadan ziyade bir ana yemek denilebilecek kadar malzemesi olan dolayısıyla da besin
değeri yüksek ve tok tutan bir salata çeşididir (Özkan ve Yetim, 2018: 358).
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1.3. Karaçay Türkleri Karaçay Türkleri, günümüzde çoğunlukla Rusya Federasyonu’na
bağlı KaraçayÇerkez Özerk Cumhuriyeti’nde yaşamaktadırlar. Özerk Devletin içerisinde
kendi yaşadıkları sınırları çizen ve kendilerini Çerkezlerden ayrı tutan Karaçay Türkleri, bu
bölgeye “Karaçay Muhtar Ülkesi” ismini vermiştir. Bu özerk cumhuriyet 12 Ocak 1922
tarihinde Çerkez-Karaçay ortaklığında kurulmuş olup 1926 senesinde Karaçay Türklerine
“Muhtar Ülke” durumu verilmiştir (Çağatay, 2018: 277-278).
1.3.1. Karaçay Türkleri Mutfak Kültürü
Diğer Kafkas toplumlarında olduğu gibi Karaçay Türkleri de büyük, geniş aileler halinde
yaşamaktadır. “Ulu üy” ismi verilen yani büyük ev içerisinde olan “ocak”, bir kazandan
pişen yemeğin birliğinde toplanan Karaçay aileleri için oldukça önemli bir özelliğe sahiptir.
Ulu üy, bir arada yaşayan ailenin beraberliği, huzuru ve bereketinin bir göstergesi olarak
görülmektedir (Toygar ve Berkok, 1994).
Bir hamur yemeği olan hıçın, birçok yerde börek olarak bilinsede günümüzde Karaçaylı
gençler “Karaçay pizzası” olarak tanımlamaktadır. Hıçın (kartof veya kartop (patates)) et ve
peynirden yapılabilmektedir (Seçim ve Kaya, 2020: 76). Karaçayların ırna veya kak olarak
bilinen yemeğinin yapımı zahmetlidir. Irna, merkezinde bir çorba, yanlarında Kafkas yöresine
ait olan ‘papa yemeği’ ve onun üstünde haşlanmış tavuklarla servis edilen bir yemektir (Seçim
ve Kaya, 2020: 80).
1.4. Azerbaycan Türkleri
Azerbaycan, "Azerbaycan Türk lehçesi ile konuşan Türklerin ülkesi" manasına gelmektedir.
Azerbaycan'ın tam bir Türk ülkesi hâline gelmesi Selçuklular zamanında olmuştur (Çelik,
1996: 60).
Azerbaycan, zengin tarihe ve kültürel mirasa sahip olması sebebiyle dünyanın her yerinden
turist çekmeye başlamıştır. Azerbaycan’ın sahip olduğu doğal kaynaklar, coğrafi değerler,
dünyada sadece Azerbaycan'da bulunan tedavi amaçlı Naftalan petrolü, eski mimari anıtlar,
kendine has kültürü, yöresel mutfağı ve daha pek çok kültürel değerleri Azerbaycan'da
turizmin çeşitlenmesine imkân sağlamıştır. Azerbaycan'ın sahip olduğu bu zengin kaynaklar
sayesinde, iş turizmi, spor turizmi, termal turizm, av turizmi, deniz turizmi, kongre turizmi,
dağ ve kış turizmi, inanç turizmi, gastronomi turizmi vb. geliştirilme potansiyelinde olan
turizm çeşitlerinden bazılarıdır (Ekber ve Mirzeyeva 2017: 4).
1.4.1 Azerbaycan mutfak kültürü
Azerbaycan mutfağı, Avrupa ve Orta Doğu mutfaklarını etkilemiş aynı zamanda bu
mutfaklardan etkilenmiştir.
Azerbaycan'da tüm sene taze sebze ve meyve bulunması
Azerbaycan mutfağına zenginlik katmıştır. Bu zenginlikte, çok değişik pişirme teknikleri ile
kullandıkları "kap kacakların" rolü büyüktür. Azerbaycan mutfak kültüründe komşu ve diğer
Türk halkların mutfağının etkisi de söz konusudur. Bu etkileşim Türk, İran, Arap, Çin ve Hint
mutfakları arasında olmuştur. Burada altının çizilmesi gereken özellik, İpek yoludur. Tarihi
İpek yolu birçok kültür unsuru gibi mutfak kültürlerinin de birbirleriyle tanışmasına yol
açmıştır (Wikipedia, 2021). Azerbaycan mutfağında özel gün (bayram, doğum, cenaze, nişan
vs.) yemekleri olabildiğince çeşitlidir. Nevruz’da “semeni”, Hızır Nebi Bayramı’nda “kuvut”,
çocuğun ilk dişi çıktığında “hedik” ve “kavurga” hazırlanmaktadır. Düğünlerde ve
sünnetlerde dolmalar, kebaplar, soğuk yiyecekler, içkiler bulunmaktadır. Düğün ve
sünnetlerde tatlı yapılmamaktadır. Tatlı nişanlarda yapılmaktadır. Ölen bir insanın ardından
40 gün yemek ikram edilmektedir (Toygar ve Berkok 1997).
Azerbaycan'a özgü bir çorba olan döğya çorbası, yoğurt veya kurut kullanılarak
yapılmaktadır. Gaziantep de yapılan dövme çorbası da bu türdendir. Erişte çorbası da
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Azerbaycan ve Gaziantep yörelerinin ortak çorbalarından biri olmakla beraber özellikle kış
günlerinde tercih edilmektedir (Aydoğdu ve Mızrak, 2017: 21). Levengi yemekleri oldukça
meşhurdur. Balığın içi pirinçle doldurulmuşsa balık levengi, tavuğun içi pirinçle
doldurulmuşsa da tavuk levengi denilmektedir. Levengi yapımında kullanılan iç pilav, soğan,
sarımsak gibi dolgu malzemeleri ile terbiye edilmektedir (Kalafat, 1998: 5). Külkü ise sebze
ağırlıklı bir yemektir. Kahvaltı ve diğer zamanlarda ikram edilen ve lezzetli bir yemek olan
külkü, doymak amacıyla yenilmesinden ziyade sofralara tadımlık olarak konulmaktadır
(Kalafat, 1998: 5).
2.YÖNTEM
Nitel araştırma, beslenme ve mutfak kültürüyle ilgili olguların bütünüyle anlaşılması ve
incelenmesi anlamına gelip, gözlem ve görüşmeye dayalı bir yöntem olarak tanımlanabilir.
Bu araştırma türünün amacı, bir konu veya ürün hakkında bireylerin ne düşündüğünü ve
hissettiğini anlamaktır (Harris vd., 2009: 80). Çalışmada nitel araştırma yöntemi ve
derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşme Kafkas kökenli 4 Türk topluluğunu
temsil eden kaynak kişilerle yapılmıştır. Bu etnik topluluklar; Çerkez, Çeçen, Karaçay
Türkleri ve Azerbaycan Türkleridir. Konuyla alakalı Kafkas mutfak kültürü, Kafkasya kökenli
etnik toplulukların yöresel lezzetlerine ait yazılı kaynaklar incelenmiştir. Unutulmaya yüz
tutmuş Kafkas lezzetleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Verilerin toplanmasında dolaylı veri
toplama yöntemi kullanılmış ve konuyla ilgili yayımlanmış kaynakların taranmasıyla literatür
kısmı hazırlanmıştır. Kafkas yöresel lezzetleri, Kafkas toplumlarının kutsal günler ile ilgili
ritüelleri ve bunlara bağlı mutfak kültürü ile ilgili bilgilerin edinilmesine yönelik araştırma,
Kafkasya kökenli olan ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan, amaçlı örnekleme yöntemiyle
belirlenen 19 kişi ile görüşülerek Kasım-Aralık 2021 tarihinde yürütülmüştür. Araştırma
sürecinde konuyla ilgili literatür incelenmiş, kaynak kişi olma özelliğine sahip kişilerle yazılı
bir anket yapılarak yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunda
kaynak kişilerin demografik özellikleri, Kafkasların kutsal günler ile ilgili ritüelleri ve bunlara
bağlı mutfak kültürü ile ilgili görüş ve bakış açılarını belirlemeye yönelik sorulara yer
verilmiştir. Görüşmeler yazılı olarak kayda alınmıştır. Katılımcılar metin içerisinde “K”
harfiyle belirtilmiştir.
Tablo 1. Kaynak Kişi Listesi
K

Adı Soyadı

Memleketi

Etnik kökeni

Meslek

1

A.Ö

Kahramanmaraş

Çerkez

Öğretmen

2

E.G

Konya

Çerkez

Dans Eğitmeni

3

R.E

Kayseri

Çerkez

Fakülte sekreteri

4

İ.K

Samsun

Çerkez

Öğrenci

5

T.P

Konya/ İhsaniye köyü

Çerkez

Öğretmen
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6

S.K

Berde/ Azerbaycan

Azerbaycan
Türkü

Doktora öğrencisi

7

O.D

Azerbaycan

Azerbaycan
Türkü

Öğrenci

8

Y.G

Bakü/Azerbaycan

Azerbaycan
Türkü

Yüksek
öğrencisi

9

R.M

Azerbaycan

Azerbaycan Türkü

Dans eğitmeni

10

A.H

Karabağ/Azerbaycan

Azerbaycan Türkü

Psikolojik
Danışman

11

T.D

Karaçay

Karaçay Türkü

Öğretmen

12

A.Ç

Karaçay/ Başhöyük

Karaçay Türkü

Ev hanımı

13

N.Z

Karaçay

Karaçay Türkü

Ev hanımı

14

A.C.T

Karaçay

Karaçay Türkü

Öğrenci

15

M.A.K

Karaçay

Karaçay Türkü

Öğrenci

16

Y.T

Göksun/Kahramanmaraş

Çeçen

Satın
personeli

17

Y.Ö

Çeçenistan

Çeçen

Öğrenci

18

A.M

Çeçenistan

Çeçen

Öğrenci

Kahramanmaraş

Çeçen

Elektrikçi formeni

19

A.Ç

Lisans

alma

3.Bulgular ve Tartışma
Kafkasya Türklerinin kutsal günler ile ilgili ritüelleri ve bunlara bağlı mutfak kültürü ile ilgili
bilgilerin ortaya çıkmasına yönelik araştırmalardan elde edilen bulgular çalışmanın bu
bölümünde sunulmuştur.
Kafkas kültüründe özel günlerde (düğün, bayram vs.) yapılan yiyecekler nelerdir?
sorusuna; K1 düğünlerde şungur ve delen adı verilen yemekler yapılmaktadır. Şungur, süt
ilave edilerek yapılan hamurun kızartılması ile oluşan bir yemektir. Halvana, aşure, şıpsipaste
ve gılniş ise özellikle bayramlarda yapılmaktadır. Halvananın hamurunda bol miktarda
tereyağ bulunmaktadır. Poğaça hamuru gibi bir hamur elde edildikten sonra üzerine yumurta
sürülerek fırına verilmektedir. Bayram sabahlarında kahvaltıda tüketilmektedir. Aşure, süt ile
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pişirilmektedir. İçerisine tuz ve bol miktarda mısır katılmaktadır. Şıpsipaste daha çok özel
misafir geldiğinde yapılmaktadır. Yapımı ise, tavuk haşlanır, suyuna bulgur konulur, tahta düz
kaşıkla ezerek eritildikten sonra tepsiye dökülür ve bölünür. Kalan tavuk suyunun içerisine
süt, un, kekik ve sarımsak eklenerek karıştırılarak sosu yapılmaktadır. Sos ve bulgur tavukla
beraber ikram edilmektedir. K2, K3, K4 ve K5 özel günlerde gubate ve şıpsipaste yapıldığını
belirtmişlerdir. K5 bayramlarda haluj yapılmaktadır ve halujun iç harcı un helvası veya çerkez
peynirinden oluşmaktadır. Katılımcıya Çerkez peynirinin özelliği sorulduğunda peynirin
mayasının Kafkasya'dan geldiğini ve başka maya kullanılmadığını ifade etmiştir. K6, pilav ve
kebap düğünlerin olmazsa olmazlarındandır. Bozbaş veya bozartma yemeği de özel günlerde
yapılmaktadır. Bozartma yapımında, büyük et parçaları ve patatesler kendi yağında, odun
ateşinde pişirilmektedir. K8 kebap, pilav, bozartma ve dovğa yemekleri yapılmaktadır. K6,
K7, K9 ve K10, özel günlerde düşbere, hingel ve azerbaycan pilavı yapıldığını bildirmiştir.
K11 ve K12, Karaçaylarda düğün ve cenazelerde bir çeşit börek olan et hıçın ve patates hıçın
yapılmaktadır. Kurban Bayramının 3.günü Karaçay günü ilan edilmiştir. Bayramın 3.gününde
sabaha kadar eğlence düzenlenmektedir. Kafkasya'dan Türkiye'ye gelenler olduğu gibi
Türkiye'den Kafkasya'ya gidenlerde olmaktadır. K13 Karaçay Türklerinde geçmişte
sohtacörme, baş ayak, karaçayhalva, çişmek, et hıçın, gardoşhıçın, malkarhıçın ve basta
yapılırdı. K14, düğünlerde genelde mısırlı tavuklu salata yapılmaktadır. Yine düğünlerde ve
bayramlarda mimoza salatası tercih edilmektedir. Mimoza salatası havuç, pancar, patates,
yumurta ve tavuğun haşlanıp rendeden geçirildikten sonra üzerine krema eklenmesiyle
yapılmaktadır. Üzerine eklenen krema İran'dan gelen bir kremadır ve katı kıvamlıdır. Paydo
salatası da özel günlerde yapılmaktadır. Toy ve bozbaşı yemeği düğünlerde ikram
edilmektedir. Lüle kebabı, dana veya koyun etinden yapılan baharatsız bir kebap çeşididir.
Azerbaycan pilavı da özel günlerin olmazsa olmazlarındandır. Azerbaycan pilavının özelliği
sultan düysü (pirinci) adı verilen bir pirinç çeşidinin kullanılmasıdır. Suda haşlama yöntemi
ile yapılan bu pilava safran, üzgöz ve kever eklenmektedir. Kever Azerbaycan'da yetişen bir
yeşilliktir. Etin suyunda pişirilip pilav üzerinde servis edilmektedir. Düğünlerde en çok şekerli
pilav tercih edilmektedir. İçerisinde kişniş, ceviz, kuşbaşı et, soğan, hurma ve kestane
bulunmaktadır. K16, Kafkas yemekleri hamur işi ağırlıklıdır. Dolayısıyla özel günlerde de
delen gibi hamur işi ağırlıklı yemekler yapılmaktadır. K17, çoğunlukla toy yemeği
yapılmaktadır. K18, haşlanmış et, Çeçen helvası (garzinihovla), etli dolmalar (beyaz lahana,
kırmızı ve yeşil biberden) yapılır. Medovik pastası, pirog (jijiggalnış (farklı reçellerden
yapılan çörekler)), ahar galnış (mısır unundan yapılan yemek) ve kurutulmuş et de bilinen
yemekler arasındadır. Günümüzde bu yöresel yemekler yapılmamaktadır. Bunun nedeni bu
yemeklerin sarımsak ağırlıklı olması ve sıcak yenilmesi gerektiğidir.
Yapılan görüşmeler sonucunda Çerkez katılımcıların tamamının gubate ve şıpsipaste
yemeğinden bahsettiği fakat sadece bir katılımcının şungur, delen, halvana ve gılniş adı
verilen yiyeceklerin yapıldığından bahsettiği görülmüştür. Çerkezlerde aşurenin yapımında
bol miktarda mısır kullanıldığı, süt ile yapıldığı ve içerisine tuz atıldığı bilgisine ulaşılmıştır.
Çerkezlerde bayramlarda haluj yapıldığı ve iç harcında un helvası ve Çerkez peyniri
kullanıldığı görülmüştür. Yapılan literatür araştırması sonucunda ise psihalujun iç harcında
kıyma, lor peyniri, taze Çerkez peyniri veya patates kullanıldığı bilgisine ulaşılmıştır.
Katılımcılar Azerbaycan'da özel günlerde pilav, bozartma, düşbere, hingel ve dövga
yapıldığından bahsetmiştir. Yapılan literatür taramasında Nevruz’da “semeni”, Hızır Nebi
Bayramı’nda “kuvut”, çocuğun ilk dişi çıktığında “hedik” ve “kavurga” yapıldığı bilgisine
ulaşılmış ancak katılımcıların bu konuda bir bilgisi olmadığı görülmüştür. Karaçaylarda
sohtacörme, baş ayak, karaçayhalva, çişmek, et hıçın, gardoşhıçın, malkarhıçın, basta, mısırlı
tavuklu salata, mimoza salatası, paydo salatası, toy, bozbaşı ve lüle kebabının yapılmakta
olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Bir katılımcının verdiği bilgiye göre Karaçayda özel günlerde,
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Azerbaycan pilavı da yapılmaktadır. Toy yemeğinin hem Karaçay mutfağında hem de Çeçen
mutfağında yer aldığı anlaşılmıştır.
Kafkas mutfağında kullanılan alet ve ekipmanlar hakkında bilgi verir misiniz?
sorusuna; K1, ake: masa, cemişk: kaşık, aheane: üç ayaklı Çerkez sofrası anlamına
gelmektedir. K3 ve K4 Agubje kelimesinin kepçe anlamına geldiğini ifade etmiştir. K5
pişirmede kullanılan mutfak ekipmanları taslar, sahanlar, tabaklar, bar-daklar, çanaklar,
kaseler, siniler, tepsiler, cezveler, güveçler, tunç tavalar ve kaplardır. K5, büyük tencere veya
kazan gibi alt kısmı oval şeklinde, içinde etler pişirilen ve peynir kaynatılan ekipmana
“şıvan”ismi verilmektedir. Çerkez mutfağında fazla sarımsak kullanıldığı için sarımsak ezici
veya havan denilen bir alet bulunmaktadır. Şıpsipaste yemeğinin yapımında pasteyi (bulguru)
ezerken kullanılan tahta spatulaya benzer alete “belağe” denilmektedir. Belağe genelde
Çerkez yemeklerini yapan yerlerde ve Kafkasya bölgesinde bulunmaktadır. Yani her yerde
bulunmamaktadır. K8, şiş (kebap dizmek icin , kefkir et yemekleri için köpük toplamak, teşt
(büyük kazanlar), güyüm (büyük yemek pişirme kazanları), kasa (kâse, sulu yemek servisi
için) ve padnus (tabakları taşımak için) örnek verilebilir. K13, kalak: spatula gibi uzun saplı
pilav yapılan alet, çolpu: kepçe ve gardoşezgen: patates eziciye verilen isimdir. K14,
“herenkbehte”demirden oluşan ve baharatları ezmeye yarayan bir alettir. K16, K17, K18,
K19, en çok kullanılan alet sarımsak döveceğidir. K17, tahta ve oklava en çok kullanılan
mutfak ekipmanlarıdır. K18, kullanılan ekipmanlar arasında olmazsa olmazlardan leğen,
hamur açma tahtası, oklava, sarımsak ezici aleti ve büyük tepsi bulunmaktadır. Çeçen ekmeği
yapılan tava (zayl) ve et haşlanan kazan da sıklıkla kullanılan mutfak aletlerindendir.
Katılımcılardan Çerkez olanlar Çerkez mutfağında, ake, cemişk, aheane, agubje, taslar,
sahanlar, tabaklar, bar-daklar, çanaklar, kaseler, siniler, tepsiler, cezveler, güveçler, tunç
tavalar, kaplar, sarımsak ezici, havan ve belage gibi mutfak eşyalarının kullanıldığını ifade
etmişlerdir. Azerbaycan mutfağında kullanılan ekipmanlara, Şiş, kefkir, teşt, güyüm , kasa ve
padnus örnek verilmiştir. Karaçay Türklerinin kullandığı ekipmanlardan bazılarının; kalak,
çolpu, gardoşezgen ve herenkbehte olduğu görülmüştür. Çeçenlerin en çok kullandığı aletin
sarımsak döveceği olduğu anlaşılmıştır. Çeçen katılımcılardan biri, Çeçen ekmeği yaparken
kullandıkları zayl ismi verilen bir alet olduğunu ifade etmiştir. Yapılan literatür taraması ve
katılımcılarla yapılan görüşme sonucunda anlaşılmıştır ki; Kafkas mutfağında sarımsak
kullanımı yaygın olduğundan sarımsak döveceği de en çok kullanılan aletlerin başında
gelmektedir.
Kafkasların unutulmaya yüz tutmuş yemekleri ve tatlıları nelerdir? sorusuna; K1Gılniş
(cırdıngiş) yemeğinde ilk olarak hamur kulak memesi kıvamına getirilmektedir. Hamura uzun
ince şekil verildikten sonra makarna uzunluğunda kesilir ve el ile bastırılarak tavuk suyunda
haşlanmaktadır. Tavuk ve kemikli et haşlanır. Son olarak etin ve hamurun suyuyla sarımsaklı
sos yapılmaktadır. Ciri de Çerkezlerde yapılan bir portakal yemeğidir. K3 velibah (delen)
isimli yemeğin unutulmaya yüz tutmuş bir yemek olduğunu ifade etmiştir. Yemeğin içeriği
sorulduğunda ise hamurun içerisine patates harcı konularak sacda pişirilen bir yemek
olduğunu bildirmiştir. K5, “corme”Bağırsakların kurutularak kışın kızartılması ve üzerine
baharat dökülerek yenilen bir yemektir. K5, “kabşıps”, “koyaje”, “becine”,
“cencğın”

,

“mecace”,

“kantofhanthups”,

seku

ve

sıhanleştir.

Kabşıps, kabağın fermente edilmesiyle yapılan acılı bir çorbadır. Çerkezcede koyaje kelimesi
pişmiş peynir anlamına gelmektedir. Koyaje, tereyağında kavrulmuş soğan ve toz kırmızı
biberin üzerine çerkez peyniri ilave edilmesiyle yapılmaktadır. Doymak amacıyla değilde
genellikle yemeklerin yanına servis edilmektedir. Koyajenin servis edildiği yemeğe “Mamıse”
örnek gösterilebilir. Becine, mısır unu, şeker, su ve limon suyuyla yapılan boza kıvamında ve
kış akşamları sevilerek tüketilen bir tatlıdır. Cencğın, kuru fasulye ve sarımsaktan oluşan, bir
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nevi humusun kuru fasulyeden yapılmış hali denilebilir. Mecace, şekerli mısır ekmeği olup
tatlı çöreğe benzer bir tada sahiptir. Kantofhanhups, patates, soğan, bulgur ve sütten yapılan
bir çorbadır. Seku, bulgur, süt ve şekerle yapılan bir tatlıdır. Sıhanleş, ince hamur ve
şerbetten oluşan, Konya iline özgü sacarasına benzer bir tatlıdır. K6, hasil adı verilen
pekmezle yapılan bir hamur işi yemeği de günümüzde yapılmamaktadır. K8 Azerbaycan
mutfağına özgü olan kelefur ve köfte bozbaş unutulmaya yüz tutmuş yemekler arasındadır.
Kelefur içerisinde koyun eti bulunan bir çorba çeşididir. Köfte bozbaş (kahve bozbaş)
içerisinde koyun eti, kuyruk, soğan, patates, nohut ve kuru ekmek bulunan bir yemektir. K13,
kak, lokum (şekerli pişi) ve basta olduğunu ifade etmiştir. Kak mısır unundan yapılan bir çeşit
tatlıdır. K14, Karaçay mutfağında etli sarma ve dovga çorbasının unutulmaya yüz tuttuğu
söylenebilir. K16,
Çeçenlerin unutulmaya yüz tutmuş yemeklerinin olmadığını günümüzde hala bütün
yemeklerinin yapıldığını ve diğer topluluklar hakkında bir bilgisi olmadığını bildirmiştir.
K17, şulhudur ve sisgil isimli yemekleri örnek verilebilir. Sisgil mısır unuyla yapılan bir
yemektir. K18, Tso yemeği, ahar hudar, siskal ekmeği ve mısır unu helvası unutulmaya yüz
tutmuştur. Tso, mısırdan yapılan bir yemektir. Ahar hudar, mısır unu ve süt ile yapılan
yemektir. Siskal ekmeği, mısır unundan yapılan bir ekmek çeşitidir.
Yapılan araştırmalar sonucunda Çerkezlerin unutulmaya yüz tutmuş birçok lezzetinin olduğu
görülmüştür. Bunlardan bazıları gılniş, ciri, velibah (delen), corme, kabşıps, koyaje, becine,
cencğın, mecace, kantofhanthups, seku ve sıhanleş isimli yiyeceklerdir. Literatür taramasında
Kafkasya'nın balı, bal arısı ve bal şerbetinin meşhur olduğu hatta büyük bal arısı anlamına
gelen Bjeduğ isminin, bir Çerkez boyuna verildiği bilgisine ulaşılmış fakat katılımcıların bu
konuda bilgilerinin olmadığı görülmüştür. Yapılan görüşmelerde Azerbaycan mutfağında,
hasil, kelefur ve köfte bozbaşın unutulmaya yüz tutmuş lezzetler arasında olduğu
anlaşılmıştır. Katılımcılar, Karaçaylarda; kak, lokum (şekerli pişi), basta, etli sarma ve dovga
çorbasının geçmişte daha fazla yapıldığını ancak günümüzde unutulmaya başladığını ifade
etmiştir. Çeçen katılımcılar, sisgil, şulhudur, tso yemeği, ahar hudar, siskal ekmeği ve mısır
unu helvasından bahsetmiştir. Ahar hudar mısır unu hudurudur. Mesela sütten yapılana
şurhudur denir. Şur süt anlamına gelmektedir.
Kafkas toplumlarının oyunları nelerdir? sorusuna; K3, Çeçen ve kafe isimli dansları
bulunmaktadır. K5 Çerkezlerde çarşaf isimli bir oyun bulunmaktadır. K7, K8 ve K9 cütçü ,
gaytağı , naz eyleme, şeşpur ve lezginka gibi oyunlarının bulunduğunu belirtmiştir. K12,
“tepseme” adı verilen bir oyun vardır. Lakırdı da denilen bu oyunda erkek hoşlandığı kızı
dansa kaldırmaktadır. Karaçaylılar akordeon veya mızıka eşliğinde Kafkas-Karaçay halk
danslarını oynamaktadır. Bu tür eğlencelere “Toy” (Düğün) denilmektedir. K13, Karaçaylarda
aşık, çarşaf, cattı koptu ve ellem bellem isimli oyunlar bulunmaktadır. Karaçaylı gençler,
evlerde kızlı erkekli toplanarak çeşitli oyunlar oynarlar, sohbet ederler. Birbirlerinden
hoşlanan kızlar ve delikanlılar birbirlerine şaka yollu kur yaparlar. Buna “Nakırda”
denilmektedir. Gençler arasındaki bu tür eğlencelere “cıyın”adı verilmektedir. K16, çardak,
Çeçen, K17 yüzük isminde oyunları bulunmaktadır. K18, düğünde en yaygın oynanan oyun
nohçihalhar’dır. Kız ve erkeğin birlikte oynadığı bu oyunun bir diğer adı lovzardır.
Çerkez katılımcılar, Çeçen ve kafe isimli danslarından bahsetmiştir. Azerbaycan Türkü olan
katılımcılar, cütçü , gaytağı , naz eyleme, şeşpur ve lezginka gibi oyunlarının olduğunu
bildirmiştir. Karaçayların tepseme, aşık, çarşaf, cattı koptu ve ellem bellem isimli oyunlarının
bulunduğuna, toy adı verilen eğlenceler düzenledikleri bilgisine ulaşılmıştır. Çeçenlerin ise
yüzük ve lovzar isimli oyunlarının olduğu görülmektedir.
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Bölgenizde Kafkas yemekleri gastronomi turizmine etki etmekte midir? sorusuna; K5,
Kafkas yemeklerinin gastronomi turizmine etki ettiğini ifade etmiştir. Konya ilinde 2021
yılında bir gastronomi festivali düzenlendiğini, bu festivalde Konya ilinin İhsaniye (Gaziler)
köyünün birkaç mensubunun stant kurduğunu örnek göstermiştir. K17, Çeçenler azınlıkta
olduğu için gastronomi turizmine etki etmediğini, diğer Kafkas toplumları hakkında bir bilgisi
olmadığını ifade etmiştir. K18, özellikle Çeçenlerin yöresel yemekleri gastronomi turizmine
etki etmektedir.
Araştırma sonucunda katılımcıların Kafkas yemeklerinin gastronomi turizmine etki edip
etmediği hakkında tam olarak bilgi sahibi olmadığı anlaşılmıştır. Yalnızca bir Çerkez
katılımcı, Çerkez mutfağının gastronomi turizmine etki ettiğinden gastronomi festivallerinde
Çerkez lezzetlerinin yer aldığından bahsetmiştir. Çeçen katılımcılardan biri azınlık oldukları
için gastronomi turizmine etki etmediklerini bildirmiştir. Bir diğer Çeçen katılımcı ise turistik
faaliyetlerin çoğaldığını dolayısıyla Çeçen yemeklerinin gastronomi turizmine fazlasıyla etki
ettiğini bildirmiştir.
Kafkas Türklerinin sofra adabı hakkındaki bildiklerinizi paylaşır mısınız? sorusuna;
K2, K5, K6 ve K14 Kafkasların sofra adabında, yemeğe evin büyüğü (baba, dede) başladıktan
sonra başlanmaktadır. Sofraya hep beraber oturulur ve sofra hep birlikte toplanmaktadır. K6,
Kafkasya'da bilinen bir adete göre bir kişiyle aynı sofraya oturulursa o kişiye ihanet edilmez,
ekmek böldük derler. K1, K2 ve K5, geçmişte Çerkezlerde kadınlar ve erkekler aynı sofraya
oturmaz, önce erkekler yer daha sonra kadınlar yerdi. Örneğin bir tavuk kesildiyse en iyi
parçalar sırasıyla evin en büyüğüne (baba, dede veya nine), erkeklere, kadınlara ve çocuklara
verilirdi. K13, aile içinde ya da misafirlikte en yaşlı birey sofranın en başına oturur. Sofranın
başındaki dua eder. (Duaya algış denilmektedir). Yemek esnasında büyük olan, sofrada birine
söz verir ve onun da dua etmesini ister. Yemeğin sonuna kadar en büyüğün söz verdiği kişiler
ara ara dua eder. Duanın ardından içkiden bir yudum alınır. Türkiye içerisinde yaygın olmasa
da Kafkasya'da ki Karaçaylar arasında alkol ayıp karşılanmaz ve insanları birbirine
yaklaştıran bir araç olarak görünür. Pişen yemek en büyükten başlayarak en lezzetli yeri ona
verilmek suretiyle hiyerarşik olarak evin gelini, gelin yoksa küçüğü tarafından dağıtılır. K6,
K7, K8, K9 ve K10, Azerbaycan Türklerinde, evin büyüğü masaya oturmadan yemeye
başlanmaz, yemeye ilk olarak evin büyüğü başlar. Bazı yörelerde de yemek sonrası dua edilir.
K12, sofrada gelin kayınpederinin yanında oturamaz. Bir sofrada veya herhangi bir ortamda
otururken yaşlılar geçiyorsa tanımasalar dahi herkes ayağa kalkmaktadır. K16, Çeçenlerde yer
sofrası kurulmaktadır ve evin büyüğü sofraya oturmadan kimse oturmamaktadır. K17,
Çeçenlerde herkes aynı sofrada oturup yemek yemektedir. Hatta bazen aynı tepsiden
yenmektedir. Bu durumda herkesin eşit olduğunun bir göstergesidir. K18, öncelikle masaya
büyükler oturmaktadır. Besmelesiz yemeğe başlanmaz. Erkekler ve kadınlar yemek masasına
ayrı oturur. Yemek masasına misafir ile birlikte evin en büyüğü oturur. Evdeki diğer aile
bireyleri genelde oturmaz. Masadan bir şey kaldırılırken mutlaka o masadaki en küçük olan
kaldırır ve getirir.
Yapılan araştırmada Çerkez, Çeçen, Azerbaycan ve Karaçay toplumlarında, sofra adabında bir
yemeğe önce evin büyüğünün başladığı, kadınlar ve erkeklerin aynı sofraya oturmadığı ve
yemeğin en iyi kısmının erkeklere verildiği görülmüştür. Ancak bir Çeçen katılımcı herkesin
aynı sofrada oturup yemek yediği, herkesin eşit olduğunu ifade etmiştir.
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Kafkasların misafirperverlikleri hakkında bildiklerinizi paylaşır mısınız? sorusuna; K1, K2,
K4 ve K5 Çerkezlerde bir eve misafir geldiğinde köyün giriş kısmından itibaren
karşılanmaktadır. Kıyafetleri kirliyse temizlenir ve ayakkabıları misafirin haberi olmadan
temizlenir. K4, halk mimarisinde misafirhane ayrı bir birim olarak, avluya girişte sol tarafta,
rahatça ulaşılacak bir yerde tesis edilirdi. Önünde at bağlamak için dalları budanmış kuru bir
at gövdesi bulunurdu. Bu her an misafir kabul edildiğinin bir işareti sayılırdı. Misafir ister
büyük ister küçük olsun önemsenirdi. Yaşına, konumuna, sosyal statüsüne göre karşılanır ve
ağırlanırdı. Misafir sofraya yalnız oturtulmazdı. K5, Çerkezlerin evinde genel olarak
“haceş”ismi verilen bir misafir odası bulunmaktadır. Bu oda misafirin rahat etmesi için
genellikle evin dışında ve her daim misafire hazır bir şekilde temiz ve düzenli olur. Eğer evde
böyle bir misafir odası yoksa, misafir için evin en güzel yeri hazırlanmaktadır. K6 eve gelen
misafire mutlaka yemek ikram edilmektedir. K8 Azerbaycan'da bir misafir geldiğinde en iyi
yemekler pişirilir, misafir en iyi şekilde ağırlanır, iyi uyuması sağlanır ve çeşitli yemekler
yapılır. Bir misafir ağırlamak için gerektiğinden fazla yemek yapılır. K12, Karaçaylarda eve
bir misafir geldiği zaman misafire özen gösterilmekte, en iyi yemekler yapılmaktadır. K13,
Gelen misafire hürmet çok önemlidir. Özellikle rahatı ve kendini önemli hissetmesi için ev
sahipleri büyük uğraş vermektedir. K11 ve K14 Karaçaylarda misafir geldiği zaman, gelen
misafiri tanımıyorlarsa bile onu en iyi şekilde ağırlamaktadırlar. K16, Misafirperverlik çok
önemlidir. Misafir herhangi bir evin kapısını çaldığında ev sahipleri hiç tanımasalar dahi
misafiri kendi evindeymiş gibi rahat hissettirirler ve gideceği günü sormazlar. Misafir
gideceği zaman yola kadar geçirilir. K17, Çeçenlerde bir misafir geldiğinde, ev sahibi evde
olan her şeyi misafire sunmaktadır. K18, Kafkaslarda misafirperverlik önemli bir konudur,
gelen misafir için ev sahibi ne işi varsa onu bırakıp misafir ile ilgilenir. Misafir geldiğinde
kendi anlatana kadar neden geldin diye sorulmaz ayıp karşılanır. Misafire yemek yer misin
diye sorulmaz hemen evin hanımı yemek yapar ve masayı hazırlar. Misafir geldiğinde
mutlaka koyun kesilir. Misafire evin en güzel odası verilir. Misafir bir iş için geldiyse ev
sahibi onun işini halleder. Misafir geldiğinde ev sahiplerinin neşeleri yoksa bile misafire ayıp
olmasın diye herkes güler yüzlü olur. Kapıya gelen, tanıdık olmasa bile misafir olarak eve
davet edilir ve en güzel şekilde ağırlanır. Eğer gelen misafirler kadın ise mutlaka giderken
hediye verilir.
Araştırma sonucunda Çerkez, Çeçen, Karaçay ve Azerbaycan toplumlarında
misafirperverliğin oldukça önemli olduğu görülmüş, yabancı birini dahi evlerine rahatlıkla
aldıkları, en iyi yemekleri yaptıkları ve en iyi şekilde ağırladıkları anlaşılmıştır. Çeçenlerde
kadın misafirlere giderken hediye verildiği bilgisine ulaşılmıştır.
4.SONUÇ
Bir toplumun beslenme ile ilgili hayat tarzını yansıtan yemek kültürü, gastronomi biliminin
de bir alt unsurudur. Bu çalışmada da Kafkas Türk toplumlarından Çerkez, Çeçen, Karaçay
Türkleri ve Azerbaycan Türklerinin mutfak kültürü ele alınmıştır.
Kafkasya'dan göç eden Kafkas halklarının çeşitli nedenlerle unutulmuş veya zaman içerisinde
değişmiş olan mutfak gelenekleri bulunmaktadır. Kafkas toplumlarının, göç ettikleri
bölgelerin gerek iklim gerekse toplumsal yaşamının elverişliliği açısından kültürel anlamda
değişiklikler yaşadığı anlaşılmaktadır. Kafkas toplumlarının mutfak kültürleri özellikle göç
olgusu nedeniyle yerleştikleri yörelerin kültürlerini etkilemiş, onlardaki bazı değerleri de içine
almıştır.
Yazılı kaynaklardan yararlanılıp, kaynak kişilerle görüşüldüğünde, Kafkas mutfağının
unutulmuş lezzetleri olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda Çerkez, Çeçen, Karaçay ve
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Azerbaycan Türklerinin benzer mutfak kültürlerine sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca Kafkas
toplumlarının misafirperver olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırılan Kafkas toplumlarının, sofra kültüründe erkeklerin ve kadınların aynı sofraya
oturmadığı bilgisine ulaşılmıştır. Araştırma konusu olan toplumlar arasında en çok yemek
çeşidine sahip olan toplumun Çerkez toplumu olduğu söylenebilir.
Sonuç olarak, Kafkas mutfağını ve yemek kültürünü teşvik etmek amacıyla çeşitli kurslar
açılabilir. Ayrıca Kafkas mutfağını tanıtmak amacı ile ilgili kurumlar ve üniversitelerle iş
birliği yapılarak Kafkas yemeklerinin yer verildiği etkinlikler düzenlenebilir. Bu tür
etkinliklerle gastronomi turizmi açısından, Kafkas azınlık mutfağının önemine de vurgu
yapılabilir.
Yapılan bu çalışma Kafkas mutfak kültürünün tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması
açısından büyük önem arz etmektedir.
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ÖZET
Osmanlı-Rus Savaşı (1877-1878) sonrası Osmanlı’nın kuzeydoğu illeri ve Gürcistan
şehirlerinin Rusya’ya bırakılması ile yöredeki Müslüman Gürcüler, Ortodoks Rus Çarlık’ında
kalmaktansa Müslüman Osmanlı Devleti’ne göç etmeye karar vermiştir. Her göç hareketi yeni
bir kültürel etkileşim yaratmakta ve göç eden ile göç edilen halkların mutfak kültürünü
geliştirmektedir. Bu sebepler üzerine, yapılan göç hareketlerinin özellikle toplumların mutfak
kültürüne etkisini incelemek istenmiştir. İncelemeler Ordu’nun Fatsa ilçesine yapılan Gürcü
halkının göç sonucunda Karadeniz/Ordu-Fatsa mutfağını ne kadar ve nasıl etkilediğini; Gürcü
mutfağının da Fatsa yemek kültüründen ne ölçüde etkilendiğini yansıtmak amacıyla
yapılmıştır. Çalışma farklı toplulukların mutfak kültürlerine ışık tutabileceği gibi Gürcü ve
Fatsa mutfağının da yakından tanınmasına olanak sağlamaktadır. Değişen ve gelişen
kültürlerden izler bulunabileceği ve nesilden nesile aktarılabileceği gibi; zamanın acizliğine
uğrayabilen nesiller için de unutulmaması gereken mutfak kültürüne biraz daha detaylı
bakmak ve somut örnekleri arttırılması açısından oldukça faydalı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gürcü, Kültür, Mutfak, Yemek,
ABSTRACT
With the control of the northeastern provinces of the Ottoman Empire and the cities of
Georgia after the Ottoman-Russian (1877-1877), the local Muslim Georgians will
decide to migrate to the Muslim Ottoman state rather than staying in the Orthodox
Russian Tsardom. Each migration movement creates a new cultural interaction and
develops the culinary culture of the migrating and migrated people. On these reasons,
it was desired to examine the effects of migration movements, especially on the
culinary culture of societies. Investigations how much and how the Georgian people
affected the Black Sea/Ordu-Fatsa cuisine as a result of the migration to Fatsa district
of Ordu; It was made to reflect the extent to which Georgian cuisine was influenced by
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Fatsa food culture. The study not only sheds light on the culinary cultures of different
communities, but also enables the Georgian and Fatsa cuisine to be closely known.
Traces of changing and developing cultures can be found and transferred from
generation to generation; It will be very useful to look at the culinary culture in a little
more detail and to increase concrete examples, which should not be forgotten for the
generations who may suffer the helplessness of time.
Keywords: Culture, Cuisine, Food, Georgian
1.GİRİŞ
İnsanlık, ilk çağlardan bu yana sürekli bir göç halinde olmuştur. Bu göç serüveninin nedenleri
siyasi, sosyal, iktisadi veya dini olabilmektedir. İnsanların göç edilen bölgelerde kalma
zamanları da uzun veya kısa süreli olabilmektedir. Göçlerin olumlu veya olumsuz etkileri
bulunmaktadır. Kültürel çatışma, artan işsizlik, gecekondulaşma, ırkçılık gibi olumsuz etkileri
olabileceği gibi; farklı sektörlerinin gelişmesiyle üretimde çeşitliliğin artması, kültürel
zenginliğin gelişmesi gibi olumlu etkileri de görülebilmektedir (Yılmaz, 2014).
Osmanlı literatüründe özellikle 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren geniş yer bulan muhacir
kavramı “göç eden, hicret eden, göçmen” anlamına gelmektedir. Önceleri fethedilen
topraklara iskân amaçlı nakledilen nüfus ya da oradaki halkın iç bölgelere nakledilmesi
durumunda göç eden nüfusa bu isim verilirdi. 18. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren
kaybedilen topraklarda yaşayan halklar (Gürcüler, Ermeniler, Kafkasya Türkleri, Abhazlar)
Rus baskısı ve sürgünden kaçmak için Anadolu’ya göç etmiştir. Özellikle Samsun, Trabzon
ve Köstence limanları ile Anadolu’nun çeşitli yerlerine iskân ettirilen bu halklara muhacir adı
verilmiştir (Saydam, 2019).
Toplumlar arası kültürel etkileşimin en temel yansımalarından biri de toplumun yemek
kültürüdür. Çünkü bireylerin beslenmesi temel ihtiyaçların başında sayılabilir ve yaşamın
devamlılığı için olmazsa olmazlardandır (Beşirli, 2010). Kültürel olarak tanımlanmış gıda
maddeleri bir toplumdan diğerine farklılık gösterir, bu nedenle gıda bir ülkenin kültürel
karakterinin bir parçasıdır. Bir ülkenin veya bir halkın yemek kültürü tek tip olmayıp bölgesel
farklılıklar göstermektedir. Bunlar varyasyonlar coğrafyaya ve/veya ekonomiye dayalı
olabilir. Yemek kültürleri sadece coğrafi koşullar tarafından değil, aynı zamanda tüketim
tarafından da yaratılır veya belki de tam tersi, insanların yediği ve içtiği her şey tüketim
olarak görünür. Yemek kültürü, insanlığın doğa çocuğu olmaktan uygarlığa geçme yeteneğini
ifade eder (Söderlind, 2011, s. 100).
1.2. Araştırma Konusu ve Araştırmanın Amacı
Bu çalışmada yapılan göç hareketlerinin özellikle toplumların mutfak kültürüne etkisi
incelenmek istenilmiştir. İncelemeler, Ordu’nun Fatsa ilçesine yapılan Gürcü halkının göçleri
sonucunda Karadeniz/Ordu-Fatsa mutfağını ne kadar ve nasıl etkilediği ve Gürcü mutfağının
da Fatsa yemek kültüründen ne ölçüde etkilendiğini yansıtmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma
farklı toplulukların mutfak kültürlerine ışık tutabileceği gibi Gürcü ve Fatsa mutfağının da
yakından tanınmasına olanak sağlamaktadır. Değişen ve gelişen kültürlerden izler
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bulunabileceği ve nesilden nesile aktarılabilen unutulmaması gereken mutfak kültürüne biraz
daha detaylı bakmak, somut örneklerin artırılması açısından oldukça faydalı olacaktır.
1.3. Araştırma Yöntemi ve Araştırma Deseni
Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden mülakat/görüşme tekniği kullanılmıştır. Nitel
yöntemdeki amaç: bireylerin iç ve içinde bulundukları toplumsal dünyalarını nasıl inşa
etmekte ve geliştirmekte olduklarını anlamak ve bu dünyalarını nasıl algıladıklarını ortaya
koymaya çalışmaktır (Durak, 2011). Araştırma sosyal ve kültürel alandaki bir konuyu gözler
önüne sermektedir. Bu nedenle nitel araştırma yöntemi konunun aydınlatılmasına olanak
vermiştir.
Bu araştırmada veri toplama tekniği olarak kullanılan görüşme türü, yarı-biçimsel mülakat
türüdür. Çalışma Aralık 2021 ve Ocak 2022 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırma
örneklemini Ordu ilinde ikamet eden, 35 yaş üstü ve Gürcüce bilen gönüllü 20 kişi
oluşturmaktadır. Görüşme gününe ve saatine katılımcıların istekleri doğrultusunda karar
verilmiştir. Katılımcılar metin içerisinde “KK” şeklinde kullanılmıştır. Mülakat sorularından
önce görüşme yapılan kişiler önceden bilgilendirilmiş, hiçbir yönlendirme olmaksızın yüz
yüze olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. Verilen cevaplar görüşmeyi yapan kişi tarafından,
anında not edilmiş, daha sonra analiz edilmiştir.
1.4. Karşılaşılan Zorluklar
Yakın dönem Gürcistan mutfağını anlatan kitaplar Rusça, eski dönemleri anlatan kitaplar ise
Gürcüce yazılmıştır. İngilizce yazılan kitap ve makalenin sınırlı oluşu ve yazarın bu dilleri
bilmemesi araştırmayı belirli bir ölçüde sınırlandırmıştır.
2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1.Fatsa’nın Göçmen Tarihi
Ordu’nun Fatsa ilçesi, geçmişten günümüze sürekli göç alan bir yerleşim merkezi olmuştur.
Bu durum birçok açıdan kente farklılık ve zenginlikler kazandırmıştır. Zenginlik ve
farklılıkların şekillendirdiği temel kültürel değerlerin başında ise mutfak kültürü gelmektedir.
Bu bölgede yaşamış olan farklı etnik kökenler örf, adet, gelenek ve görenekler ile kent
mutfağını etkilemiştir. Özellikle Gürcü yemeklerinin Ordu mutfağında oldukça önemli bir
yeri vardır (Sarışık ve Işkın, 2019).
Fatsa’da bulunan etnik grupları, göç ettikleri bölgelere göre temelde 3 grup altında incelemek
mümkündür.
2.1.1. Türkler
MS 391 yılından itibaren Anadolu'ya giren Peçenek ve Kuman Türklerinin akınları sonucu,
Fatsa'ya ilk Türkler giriş yapmıştır. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan
Fatsa, 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi sonucu Türkleşmeye ve İslamlaşmaya başlamıştır.
“Danişment Gazi'nin beylerinden Selvi Bey, Lâdik (Samsun) taraflarından harekete geçerek
az zamanda Samsun, Ünye, Fatsa ve Giresun taraflarını elde edip Trabzon'a kadar ilerlemeyi
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başarmıştır. Bu olaylardan sonra yerleşen oymaklar sayesinde Türkleşme ve İslamlaşma
süreci başlamıştır. Bu oymaklardan en önemlisi Çepni'lerdir. Oğuzların Üçok kolundan olan
Çepni’ler bölgenin Türk nüfusunu önemli ölçüde etkilemiştir (Sümer, 1992). Çepnilerle
başlayan Türkleşme ve İslamlaşma süreci, 1380’lerde Hacı Emir Oğulları Beyliği’yle devam
etmiştir. 1427/1428’de Yörgüç Paşa'nın Canik Seferi ile Fatsa, Osmanlı topraklarına
bağlanmıştır. Hacı Emir Oğulları dönemi Fatsa'daki Türk nüfusunun temelini oluşturmuştur
(Fatsa Kaymakamlığı, 2021).
2.1.2. Rumlar
Pontus Rumları, Pontus (günümüzde Türkiye’nin kuzeyi), Gürcistan ve Doğu Anadolu
Bölgelerinde en az MÖ 700'den 1922'ye kadar sürekli bir mevcudiyete sahiptiler (Wood,
2005). 1923 yılında Yunanistan ile imzalanan nüfus mübadelesi sonrasında Yunanistan’a göç
ettirilmişlerdir (Lozan Barış Antlaşması, s. 205).
2.1.3. Kafkas Muhacirleri
İlk göç dalgası, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sonrasında imzalanan Ayestefanos
(İstanbul/Yeşilköy) Antlaşması ile Batum, Kars, Ardahan, Doğubayazıt, Artvin, Borkça,
Ardanuç, Şavşat, Çüruksu, Maçahal, Meydancık ve Hopa’nın Rusya’ya bırakılmasıyla
gerçekleşmiştir (Gencer, 1991). 8 Şubat 1879 tarihinde imzalanan İstanbul Antlaşması’nın 7.
maddesinde Rusya talep etmesi halinde ele geçirilen bölgelerde yaşayan halkları (Gürcü,
Ermeni, Türk, Abhaz) 3 sene içerisinde Osmanlı topraklarına göç ettirme hakkına sahiptir. Bu
süre zarfında taşınmazlarını satıp ülkeyi terk etmeyenler Rusya vatandaşı sayılacaktır (Özen,
2021).
“19. Yüzyılın son çeyreğinde Kafkas Muhacirleri, Rusya'nın baskısıyla Karadeniz
Bölgesine ve özellikle Trabzon eyaletine göç etmiştir. 1878'den sonra hızla artan
göçmen kitlesi 1880 ve 1887 tarihlerinde Fatsa'ya yerleştirilmiştir. Batum Muhacirleri
(Gürcüler) adı verilen bu göçmenlerin yerleştikleri yerler ırkçılığın önlenmesi amacıyla
Fatsa Muhacir Tapu Sicil kayıt defterinden çıkarılmıştır. Ayrıca 1864 yılında Çerkez
gruplarının bir kısmı da Fatsa'ya yerleştirilmiştir (Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası, 2021).
Magrella, “2,5 milyon nüfusuyla Kafkasya’nın en büyük grubu olan Gürcülerin, 80.000 kadarı
Türkiye’de yaşamaktadır” diye ifade etmiştir (Simic, 1980, s. 906).
2.2. İklim ve Yeryüzü Şekillerinin Fatsa Mutfak Kültürüne Etkisi
Bölgedeki Karadeniz ikliminin hâkimiyeti yemek kültürüne de yansımıştır. Yemeklerin sebze
ağırlıklı olması, özellikle bol yağış seven sebzelerin mutfakta önemli yer tutmasına neden
olmuştur. “Türkiye mısır üretiminin %45’i, fındık üretiminin %80’inden fazlası, çay
üretiminin %65’i Karadeniz bölgesinden sağlanmaktadır” (Ertaġ & Gezmen Karadağ, 2013).
Bol yağışla beraber iklimi de yumuşatması bölgede flora faunanın çeşitlenmesini sağlamış, bu
da arıcılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlamıştır (Burucu, 2020). Arıcılık ve bal üretim
faaliyetlerinin gelişmiş olması Karadeniz mutfağının şekillenmesine katkıda bulunmuştur.
Büyükbaş hayvancılığın etkisiyle bölgede koyun ve kuzu eti az tüketilmekle beraber, dana eti
mutfakta geniş yer tutmaktadır (Seçim & Genç, 2019).
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Fatsa’nın Karadeniz’e kıyısının olması balıkçılık faaliyetlerinin gelişmesini sağlamıştır.
“Türkiye, gerek deniz gerekse kara içi sularda zengin bir faunaya sahiptir. Deniz ürünlerinin
yaklaşık %73,1’i Karadeniz’den, bunun da %65,7’si Orta ve Doğu Karadeniz’den elde
edilmektedir (Zaman, 2005). Bu gelişimle başta balık türleri olmak üzere birçok deniz
ürünlerini Karadeniz mutfağında görmek mümkündür.
2.3.Kültürel Etkiler ve Etkinlik
Ordu ilinde birçok Gürcü mahallesi ve köyleri bulunmaktadır. İlçelere göre bakacak olursak;
Ordu merkez (Altınordu) ve bağlı 10 köy, Fatsa merkez ve bağlı 5 köy, Ünye merkez ve bağlı
12 köy, Çaybaşı 8 köy, Gölköy 8 köy şeklinde dağılım mümkündür (Gül, 2009).
Bugün Fatsa ilçesinin birçok köy ve mahallesinde Gürcü nüfusun etkinliği devam etmektedir.
Gürcü halkın gelenek ve göreneklerini yaşatma çabası ile gündelik yaşamlarında ve özel
günlerinde Gürcü esintilerine rastlamak mümkündür. Gürcü nüfusunun bulunduğu köylerde
yüzden fazla yöresel yemek çeşidi varlığını devam ettirmektedir. Yemeklerde ağırlıklı olarak
ceviz ve baharatlar (kişniş, fesleğen, çörek otu) kullanılmaktadır. Her yıl Kabakdağı Köyü
Şenlikleri düzenlenmekte, bu festivalde hem Gürcü yöresel oyunları oynanmakta hem de
geleneksel yemekler misafirlerin beğenisine sunulmaktadır (Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası,
2021).
2.4. Gürcistan ve Gürcistan Mutfağı Hakkında Genel Bilgiler
2.4.1.Gürcistan’ın Yeme-İçme Kültürü
Bir Gürcü efsanesine göre, Tanrı dünyayı yaratırken bir akşam yemeği molası verdi.
Yemeğine o kadar dalmıştı ki, tesadüfen Kafkasya'nın yüksek doruklarına takılıp kendi
yemeğini aşağıdaki topraklara döktü. Aşağıda, Gökler sofrasının uçurumlarıyla kutsanmış
topraklar Gürcistan'dı (Söderlind, 2009).
Doğu ve Batı kültürünün kesiştiği coğrafyada yer alan Gürcistan, dünyanın en eski
medeniyetlerinden birisidir. İpek Yolu güzergahında bulunması ve bu güzergahta yolculuk
eden tüccarları ağırlaması Gürcistan’a; farklı kültürleri tanıma, gündelik yaşam koşullarında
değişiklikler ve farklı baharat çeşitlerinin öğrenilmesiyle Gürcü mutfağının zenginleşmesine
katkı sağlamıştır. Akdeniz, Moğol, Pers, Arap ve Osmanlı mutfaklarından etkilenmesi ve
bunları harmanlaması Gürcü mutfağını, gastronomi söz konusu olduğunda akla ilk gelen
mutfaklardan birisi yapmıştır (Prontotour 2019; akt. Duman, 2020).
Sofra kültüründe ise bir masada en az 10 tabak üst üste konulur ve tüm tabaklar masaya tek
seferde yerleştirilir. Tamada adı verilen şeref konuğu önceliğinde suprada toplanılır ve tost adı
verilen ritüeller gerçekleştirilir. Bu ritüellerde tanıdıklara ve dostluklara, misafirlere, akraba
ve arkadaşlara sağlık ve esenlik, misafir ailelere, ebeveynlere, yaşlılara, ölülere, azizlere ve
kendilerinden önce vefat edenlere, yeni doğanlara ve doğmayı bekleyenlere, masanın
etrafındaki kadınlara, sevgiye, misafir annelerine, dünya barışına, ev sahibesine ve tamada
şerefine kadehler kaldırılır, kısa konuşmalar yapılır (Söderlind, 2011).
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Cenaze merasiminde iki özellik dikkat çekmektedir. İlki kırmızı et tüketiminin yasak
olmasıdır. Fakat balık veya tavuk eti tüketimi konusunda herhangi bir yasak yoktur. İkinci
özellik ise sarhoş olunmayacak şekilde şarap tüketilmesidir. Bu iki kural cenazenin kırkı
çıkana kadar geçerlidir (Karakuş, 2015).
Gürcü folklorunda ördek dolması ve baykuş yumurtası, elde edilmesi çok zor veya imkânsız
olan nadir yiyecekler olarak kabul edilir. Birine ördek dolması veya baykuş yumurtası
istediğini söylemek, arzularının gerçekçi olmadığı anlamına gelir (Gotua & Rcheulishvili,
2019). Kanatlı hayvanlarda tavuk en çok tercih edilen hayvandır. Kumru, güvercin, sülün, kaz
ve hindi diğer tüketilen kanatlı hayvanları oluşturur (Söderlind, 2014).
2.4.2.Gürcistan Mutfağı Yemekleri
Sovyet rejimi altında Gürcü mutfağı, Sovyet Cumhuriyetleri’nde yüksek statüye ve
popülerliğe sahipti (Scott, 2016). Gürcü mutfağında ceviz, mısır ve şarap ile çok sık
karşılaşılır. Aynı zamanda sebze ağırlıklı bir mutfağa sahip olan Gürcü yemeklerinde pancar,
pırasa, patlıcan ve lahana çok sık yer alır. Et tüketiminde beyaz ete daha çok ağırlık veren
Gürcüler, tavukla yapılan yemeklerde ceviz ve cevizli soslar kullanır (Gastromanya, 2021).
Khacapuri çok popüler bir yemektir ve yemek çok doyurucu olsa da genellikle öğünler
arasında atıştırmalık olarak veya fast food olarak yenir. Şarabın tavsiye edilmediği ender
Gürcü yemeklerinden biridir (Söderlind, 2009, s. 82).
2.4.2.1. Şarap
Gürcistan’ın en tanınmış ressamı olan Pirosmani’nin tablolarını da incelediğimizde şarap, içki
ve ekmek başta gelir (Söderlind, 2012). Üzüm bağcılığı ve şarapçılık yapımı MÖ 400060000’den beri sürmektedir. Bugün Gürcistan’da yaklaşık 600 üzüm türü bulunmaktadır
(Chilashvili, 2004; Söderlind, 2011). İlk kadeh ev sahibi ve ailesi içindir; ardından
Gürcistan'ın anavatanı için bir kadeh kaldırılır, ardından ülkenin ve Gürcistan'ın ailelerinin
ölen kahramanlarının anısına kadeh kaldırılır, ardından ebeveynler (özellikle anneler),
arkadaşlar, akrabalar ve Gürcistan'ın geleceği için bir kadeh kaldırılır. Genellikle her kadehte
misafirler kadehlerini boşaltır ve kadehler bir sonraki kadehler için tekrar doldurulur. Tostlar
arasında şarap içilmez. Tamada son kadehi kaldırıp ziyafet ya da akşam yemeğini sofradan
kaldırdığında, bu olayın bittiğinin işaretidir (Söderlind, 2009, s. 76).
2.4.2.2. Ekmek
Ekmek Gürcü mutfağının olmazsa olmazıdır. Sofra ne kadar dolu olursa olsun Gürcüler
ekmeksiz sofrayı eksik olarak tanımlamaktadır. Ekmek sadece khachapuri ve khinkali
sırasında sofrada bulunmaz (Söderlind, 2012). Birçok Gürcü yemek kitabında 6 farklı ekmek
türünden bahsedilir. Bunlar shoti, peynirli mısır ekmeği, Nazugi, darı ekmeği, Kada ve Chadi
adı verilen mısır ekmeğidir (Söderlind, 2014). Gürcistan'da ekmek yapımında kullanılmak
üzere yetiştirilen ana mahsulün buğday olması, başka hiçbir mahsulün kullanılmadığı
anlamına gelmez. Ülkenin batı kesiminde Monokotiledon kültürüne ait “Romi” [Romi]
[ghomi] adlı bir mahsul kullanılır. Ekin (darıya benzeyen) ekmek yerine kaynatılır ve yenirdi.

____________________________________________________________
Full Texts Book

39

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
Ülkenin batı kesiminde tatlı mısır kullanılmaya başlandığında Ghomi yerine kullanılmış ve
mahsulün soyu tükenmiştir (Söderlind, 2009).
Ton (Tone) adı verilen ekmek çok özeldir. Yüksek sıcaklıkta pişirilmesi (900 Fahrenhayt /
480 Celcius) için fırıncılar fırının başında nöbet tutmakta ve sürekli kömür takviyesi
yapmaktadır. Bu kadar yüksek sıcaklıkta yapılan ton ekmeği, nemden ödün vermeden çok
gevrek bir dış katman oluşturur ve sadece müşteri sipariş ettiğinde yapılır (Söderlind, 2012).
2.4.2.3. Çorbalar
Çorbalar Gürcistan mutfağında önemli yer tutar. Etten yapılan çorbalar en fazla tercih
edilenleridir. Et olarak sığır ve koyun eti kullanılmaktadır. Khasi adını verdikleri çorba
özellikle akşamdan kalmayı önlemek için tüketilmektedir. Diğer büyük grup ise vejetaryen
çorbalardır. Ana malzemeleri fasulye, bezelye ve kuşkonmazdır. Süt ve yumurtalı çorbalar
grubundaysa ekşi süt ve matsoni adını verdikleri yoğurt çorbası başı çekmektedir. Meyve
ve/veya böğürtlenden yapılan çorbalara pek rastlanılmaz ancak soğuk çorbalarda kızılcık ve
böğürtlen ana malzeme olarak kullanılır (Söderlind, 2014).
2.4.2.4. Etler
Balık olarak hamsi, dondurulmuş balık, morina, pisi balığı, kefal en fazla tüketilen balık
türleridir. Bunla birlikte yengeç ve havyar da diğer deniz ürünleridir (Söderlind, 2014).
Gürcüler yaban hayvanları eti olarak; geyik, yaban tavşanı ve tavşan tüketirler. Sığır, inek ve
buzağı yemeklerde en fazla kullanılan et türüdür. Etli börek, güveç, ızgara, köfte olarak
tüketilmektedir. Bununla birlikte domuz ve yavru domuz eti de özellikle şiş veya bir çubukta
kızartılarak tüketilmektedir. En popüler et yemeklerinden birisi de Mtsvadi’dir. Koyun, sığır
veya domuz etinin küçük parçalara ayrılıp, şiş veya çubuğa dizilip kızartılması ile yapılır.
Eski şarap stoklarındaki odunlar kullanılır ve bu da ete özel bir tat verir. Bu odun
kullanılamıyor ise kızartma sırasında üzerine birkaç damla şarap dökülür (Söderlind, 2014).
2.4.2.5. Salatalar
Salatalar sofranın olmazsa olmazlarındandır. Soğuk ve sıcak olarak sunulan patates salataları,
domates salatası, yumurta salatası, balık salatası ve kuş salatalarında et ve tavuk kullanılır.
Yumurta Gürcü mutfağında önemli bir yer tutar. Yumurta en çok Paskalya, Chimburi, Kikliko
(yumurtalı ekmek) yapımında kullanılır (Söderlind, 2014).
2.4.2.6. Soslar
Uluslararası alanda Gürcistan mutfağı denilince akla ilk olarak soslar gelir. Baharat karışımlı
soslarda Tkhemali, satsivis, sarımsak sosu, biber sosu (adjika), yeşil adjika, kişniş sos, cevizli
nar sosu, pancar sos, ıspanaklı sos, soğuk otlu mayonez sos, kızılcık kiraz sosu en çok
kullanılanlarıdır. Meyve ve meyve soslarına nar, elma, limon, vişne, böğürtlen, kuru üzüm, ve
erik sosları örnek verilebilir. Ayrıca domates sosu, kırmızı kuru adjika, fındıklı adjika, yeşil
adjika, megrel adjika, svanetian, hardal soslar diğer grubu oluşturmaktadır (Söderlind, 2014).
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“Gürcü halkı Türklerden kahve alışkanlığını kazanmış ve kahvelerini Türk usulü yoğun ve
şekerli tercih eder. Tatlı tercihleri ise taze meyveler ve ceviz şekerlemelerinden oluşmaktadır.
Gürcü mutfak kültüründe meyvelerin etle birlikte kullanılmasının yanı sıra yemeklerinde ekşi
tadı veren reçeteleri de benimsemişlerdir”(Halıcı, 1988; Öztürk, 2019).
En popüler tatlılar Gozonika (ceviz konservesi), Pelamushi (Üzüm suyu ve kızılcık kareleri)
ve Churckhkela (cevizli rulolar) (Söderlind, 2014).
2.5. İki Kültürün Birbirine Etkileri: Kelimeler
“Kafkasya tarihinde Gürcüler, çeşitli kavimler arasında en çok Türk kökenli (Hun,
Oğuz, Kıpçak, Malkar, Azeri ve Osmanlı) kavimlerin etkisinde olmuşlardır. O nedenle
birçok sözcük benzerlikleri, kırılmalarla karşılıklı kültürlerde yer almıştır. Örneğin
Gürcü dilinde a, e, i, o, u gibi sesler varken, Türkçe’de ı, ö, ü gibi sesler yoktur. Bu
bakımdan, Türkçe veya başka dillerden Gürcüce ’ye geçen sözcüklerdeki ı, ö, ü, sesleri
i, o, u seslerine dönüşmüştür. Genelde Gürcüce ‘ye geçen sözcüklerin sonuna i sesi
eklenmektedir” (Gül, 2009).
Açma > Achma
Boza > Boza
Burun Otu > Burnuti
Çürük > Çuruki
Damızlık > Tamuzlukhi
Döş > Doşi
Kabak > Qabakhi
Keçi > Keçi
Kiler > Ambar
Konuk > Qonaghi
Nar > Nari
Oturma > Oturma
Şalgam > Talgam
Tabak > Tabaği
Tel Peynir > Çeçil/Çleçil
Vişne > Pişne
Yonca > İonca

Ayran > Airani
Biber > Biberi
Buğday > Buğda
Bulgur > Burghuli
Çakmak > Çakhmakhi
Çanak > Çanakhi/Çömlek
Çorba > Şorba
Damak > Damaghi
Dilim > Tilima
Dolma > Tolma
Güğüm > Gugumi
Haşlama > Khaşlama
Kap > Qabi
Kavurma > Qaurma
Kendir > Kendiri
Kepçe > Kebgi
Kişniş > Kinzi
Koç > Qoçi
Kök > Koki
Mandalina > Mandarin
Ocak > Ocakhi
Oda > Oda
Pirinç > Pirinci
Sarma > Sarma
Şeker > Şakari
Şekerleme > Şakarlama
Taban > Tapobi
Tavan > Tavani
Teleme > Delama
Ustabaşı > Ustabaşi
Yastık > İastiki
Yer Sofrası > Supra
Yufka > Ukha (Toloraia, 2020, s. 17–196).
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3. BULGULAR
Tablo 1. Katılımcıların genel özellikleri
Katılımcı
Kişi Nu.
KK 1
KK 2
KK 3
KK 4
KK 5
KK 6
KK 7
KK 8
KK 9
KK 10

Adı Soyadı

Yaş

Cinsiyet

Meslek

G. Ö.
E. G.
M. K.
A. T.
Ö. T.
F. E.
A. G.
C. A.
Ş. Ç.
Z. A. B.

60
67
60
50
54
55
64
66
65
35

Erkek
Erkek
Kadın
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Erkek
Erkek
Kadın

KK 11
KK 12
KK 13
KK 14
KK 15
KK 16
KK 17
KK 18
KK 19
KK 20

E. A.
M. D.
H. B.
A. B.
A. İ. B.
S. Ö.
H. Y.
N. Ö.
S. D.
A. D.

55
61
48
69
62
61
52
45
60
60

Kadın
Kadın
Erkek
Erkek
Erkek
Erkek
Kadın
Kadın
Kadın
Kadın

Turizmci
Esnaf
Turizmci
Ev Hanımı
Çiftçi
Öğretmen
Muhtar
Emekli
Emekli
Bilgisayar
Programcısı
Aşçı
İşletmeci
Çiftçi
Tüccar
Muhtar
Emekli
Ev Hanımı
Ev Hanımı
Ev Hanımı
Ev Hanımı

Yaşadığı
Yer
Kabakdağı
Kabakdağı
Kabakdağı
Kabakdağı
Kabakdağı
Kabakdağı
Kabakdağı
Kurtuluş
Kurtuluş
Hatipdağ

Öğrenim
Durumu
Lise
Lise
Lise
İlkokul
İlkokul
Lise
Ortaokul
İlkokul
İlkokul
Lisans

Hatipdağ
Duayeri
Konakbaşı
Kabakdağı
Kabakdağı
Kurtuluş
Kabakdağı
Kabakdağı
Hoylu
Kabakdağı

İlkokul
İlkokul
İlkokul
Lise
Ortaokul
İlkokul
Lise
Lise
Lise
İlkokul

Katılımcılar “Gürcü Mutfağı’nda Özel Günlerde (düğün, cenaze, bayram vb.) Yapılan
Yemekler
Nelerdir?”
sorusuna
“Gürcü
Kavurması/Kortsik
(Kk
1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17.18.19,20), Gürcü Tavuğu (Kk 1,2,3,4,5,6,7,8,13,15),
Zetyani Katamin (Kk 1,4,5,1417,18,19,20), Zeti (Kk 4,6,7,10,11,12,14,15,17,18,19,20),
Lobye Phali (Kk 1,12,15), Zetyani Patlıcan (Kk 1), Malahto (Kk 1,12), Süt Makarina (Kk 1),
Gürme (Kk 1,2), Yoka Tatlısı (Kk 1,2), Baklava (Kk 1,13,14,16), Yağlaş (Kk 1), Cuccuk
Papa (Kk 1,2,17,18,19,20), Ğurznis Papa (Kk 1,2), Magarina Tatlısı (Kk 1), Yahni (Kk
1,13,16), Su Böreği (Kk 1,13,14,17,18,19,20), Yoka Böreği (Kk 1), Gürcü Salatası (Kk 1,14),
Cadi (Kk 1, 10), Zğaizmari (Kk 2,10,11,17,18,19,20), Şalipali (Kk 2,11,12,17,18,19,20),
Gürcüce Hamsi (Kk 2), Bileki Ekmeği (Kk 2), Kalyobiye/Pallobiye (Kk 2,10,11,17,18,19,20),
Lobiye (Kk 2,11,12), Sarma (Kk 3,4,5,8,9,17,18,19,20), Maragyanlili Tavuk (Kk 6), Keşkek
(Kk 8,9,10,16), Borano (Kk 7), Pilav (Kk 10,13,14,16), Hoşaf (Kk 14), Kızarmış Patatesten
Yapılan Büryan (Kk 14,17,18,19,20), Asuta (Kk 14,17,18,19,20), Et suyuyla yapılmış çorba
(Kk 14,15), Pancar/Kara Lahana Çorbası (Kk 15), Etli Phali (Kk 17,18,19,20), Süt Makarina
(Kk 17,18,19,20), Üzüm Papası (Kk 17,18,19,20), Gül Suyu (Kk 2), Üzüm Suyu (Kk 2),
Nardek (Kk 2)” yanıtları verildi.
Katılımcılara “Gürcü Mutfağının Unutulmaya Yüz Tutmuş Yemekleri Nelerdir?”
sorusuna “Asuta (Kk 3,4,5), Yağlaş (Kk 1,3,4,5), Papa (Kk 1,3,4,5), Şecrepali/Şalipali (Kk
6,7), Zğaizmari (Kk 1,6), Süt Makarina (Kk 1,7), Pancar/Kara Lahana (Kk 8,9), Fasulye
Turşusu (Kk 8,9), Züveli Ahali/Fasulye Yemeği (Kk 8,9,10,11), Kabak Tatlısı (Kk 8,9),
Amolosuli Lobye (Kk 14), Şenelebuli Lobye (Kk 14), Gerçki Lobye (Kk 14,19,20), Acoruli
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Harço (Kk 14), Khinkali (Kk 14), Kurutay (Kk 14), Borano (Kk 14), Pallobiye (Kk 16),
Khacapuri (Kk 16), Gürcüce Bezelye (Kk 19,20), Gürcüce Hamsi (Kk 19,20), Sakarca
Gürcücesi (Kk 19,20), Cuccuk Papa (Kk 17,18), Kurutulmuş Balık (Kk 17,18), Kurutulmuş
Tavuk (17,18)” cevapları verilmiştir. Yeni nesilden kimse öğrenmiyor, tüm yemeklerimiz
unutulmaya yüz tuttu (Kk 1). Aile arasında kültürlerimizi kızlarımıza, gelin gelirse
gelinlerimize aktarıyoruz. Dedelerimiz unuttuğu varsa bilmiyorum ama biz tam olarak
aktardık (Kk 2,13,15). Yeni nesil bizim yaptıklarımızın hepsini biliyor. Ama anneannemin,
babaannemin yaptığı kurutulmuş balık ve kurutulmuş tavuğu biz de bilmiyoruz (Kk 12)”
yanıtları verildi.
Katılımcılar “Mutfakta Kullanılan Alet ve Ekipmanlar Nelerdir?” sorusuna “Oklava (Kk
1), Supra (Kk 1,14,15,19,20), Cami/Ahşap Tabak (Kk 1,12,14), Harani (Kk 1,14), Gardali
(Kk
1,14),
Gugumi
(Kk
1),
Piliskuvay/Havan
Taşı
(Kk
1,3,4,5,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20), Pili/Havan (Kk 1,3,4,5,7,10,11,12,13,14,19,20),
Kergo/Küçük Tabure (Kk 1), Punçkula (Kk 1), Taştan yapılan bileki ekmeği tavası (Kk
2,11,17,18,19,20), Getri/Getzi (Kk 2,16,17,18,19,20), Büyük boy tahtadan yapılan Rende (Kk
3,4,5), Gidomani (Kk 3,4,5,14), Laparay (Kk 6,7,12,13,14), Tahta Kaşık (Kk 8,9), Mısır unu
için elek (Kk 10,11), Pancar/Kara Lahana dövmek için kalın ağızlı ıspatula benzeri bir alet
(Kk 10,11), Ceviz çekmek için elle çekilen kıyma makinesi benzeri bir alet (Kk 12), Gabcani
(Kk 1,2,12,14,15), Cacvi adı verilen zincir (Kk 1,2,12,14,15), Kuwabi/Küçük Tencere (Kk
14), Taro/Mutfak Dolabı (Kk 14), Ghozi/Kaşık (Kk 14), Bidighozi/Kepçe (Kk 14),
Çika/Bardak (Kk 14), Eneşi (Kk 14), Ginal/Demirden Karıştırıcı (Kk 14), Sacani (Kk 14),
Gobi/Mısır Ununun Yoğurulduğu Kap (Kk 14,16,17,18,19,20), Lengeri/Bulaşık yıkama
leğeni (Kk 14), Satsevi (Kk 14), Sepeli (Kk 19,20)” yanıtlarını vermiştir.
Katılımcılar “Gürcü Sofra Kültürü ve Adabı Nedir?” soruna “Ahşaptan yapılan yer
sofrasında (supra) otururduk (Kk 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20), önce
evin
büyükleri
ve
misafirler
oturur
sonra
çocuklar
yerdi
(Kk
1,2,6,7,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20) diyenler olduğu kadar, önce küçükler yer ayak
altından çıkar sonra büyükler yerdi (Kk 3,4,5) diyenler de olmuştur. Evin yaşça en büyüğü
veya misafir başa oturur, daha sonra yaş sırasına göre oturulurdu (Kk
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20). Yemeklerde tahta kaşık kullanılır (Kk
7,8,9), kaşığın yetmediği yerde parmaklar kullanılırdı (Kk 7,17,18,19,20). Yemekler ortaya
tek tabağa konur herkes oradan yerdi (Kk 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20)
Yemeğe önce büyükler başlar, büyükler öğüt verici konuşmalar yapar, büyükler ve varsa
misafirler doymadan sofradan kalkılmaz (Kk 1,2,12,13,14), misafir varken çocuklar asla
sofraya oturtulmazdı (Kk 10,11,12,13,17,18,19,20). Anne ocağın yanına oturur kalkmadan
servis yapabilirdi (Kk 14). Yemekler ve mısır ekmeği sıcak konulur böylelikle hızlı yenilmesi
önlenir, kibarca yavaş yavaş yenirdi (Kk 14). Evin gelini veya genç kızı büyüklerden sonra
oturur ve arkasında su ibriği yer alırdı. Masadan su istenildiğinde su dağıtmak onların
görevidir (Kk 14). Her akşam bir evde oturulur sabaha kadar sohbet edilirdi (Kk 15)”
cevapları verildi.
Katılımcılar “Gastronomi Turizmine Etkileri Nelerdir?” sorusuna “Yemeklerimizin yeteri
kadar tanıtıldığını düşünmüyorum. Kabakdağı Düşünce Kulübü’nün çalışmaları ve Kabakdağı
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Festivali
sayesinde
yemeklerimizi
tanıtma
şansı
bulduk
(Kk
2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17,18,19,20). Önceleri yerel halk Gürcüleri sevmez sadece
yemeklerini severdi. Günümüzde hem bizi hem de yemeklerimizi seviyorlar. Artık düğün,
sünnet ve altın günlerinde yemeklerimiz yapılıyor (Kk 3,4,5,13). Yeni yeni gastronomiye
girdiği için yöresel olarak tanınmakta, Ordu dışında pek bilinmemektedir (Kk
1,14,17,18,19,20). Yöresel yemekler olduğu için kışın yöre halkına, yazın il dışından
gelenlere yönelik hizmet veriyoruz (Kk 10). Kâr amacı gütmediğimiz için sadece kendimize
yaptık ve yemeklerimizi tanıtamadık (Kk 2,14). Misafirlerimiz birbirlerine anlatarak büyüdü
(Kk 12). Yaz ayında ulusal pazara yemeklerimizi ve organik ürünlerimizi pazarlayacağız (Kk
1,2,3,4,5,14). Şimdilerde her televizyon kanalı gelmiş yemeklerimizi tanıtmış olduk (Kk 15)”
cevaplarını vermişlerdir.
Katılımcılar “Gürcü Misafirperverlikleri Nelerdir?” sorusuna “Misafirler başımızın tacıdır
çok severiz. ‘Stumari Mertis Aris/Misafir Allah’ın Emanetidir’ Gürcü atasözümüz vardır (Kk
14). Misafir ayakta karşılanır, güler yüz eksik olmaz, en güzel yemekleri ve içecekleri onlara
ikram
eder,
sohbet
ederiz.
En
iyi
şekilde
ağırlamaya
çalışırız
(Kk
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20). Misafir harmanın önündeki çitte
karşılanır ve yolcu etmeden önce ayakkabıları hazırlanır ve bahçe sınırına kadar yolcu edilirdi
(Kk 6,7,13,14). Misafir için temiz tabak, temiz çarşaf, temiz giysi ve oda hazırlanırdı (Kk
1,2,4,5,12,14,17,18,19,20). Abdest alana havlu tutulurdu (Kk 7). Davetli misafirler için evin
içerisinde ikinci kapı olarak adlandırılan bir oda vardır ve oraya misafir haricinde kimse
giremez (Kk 1,2,3,4,5,14). Ayrıca davetsiz misafirler için evin üst katında üçüncü kapı adında
bir oda bulunur. Bu odaya giriş merdiveni hane halkının kullandığı merdivenden farklıdır ve
sadece o odaya açılır. Herhangi birisi izin almaksızın istediği kadar kalır, gideceği sırada ev
sahibine görünmeden de çıkabilirdi. Bu odada her zaman temiz giysi ve çarşaf bulunur, su ve
yemek hazırlanır ve özel bölmeden verilirdi. Böylelikle hane halkı kimin kaldığını bilmezdi.
Hem haremlik selamlık için hem de gizlilik için böyle odalar olduğu ifade edilmiştir (Kk
1,3,4,5,14)”
7. Katılımcılar “Unutulmaya Yüz Tutmuş Gürcü Oyunları Nelerdir?” sorusuna“Gürcü
Horonu (Kk 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,13,18), Gürcü karşılama (Kk 1,3,4,5), 32 Gayda (Kk
1,3,4,5), Metelik (Kk 10,11,13,17,18,19,20), Dululupasia (Kk 1). Gürcü horonunu aslında
akordeonla oynardık fakat din baskısıyla olsa gerek kadınların eline yakıştıramadılar zamanla
bıraktık (Kk 2,14). Dedelerimiz zamanında tarla kazarken çıkan çapalama sesine koro halinde
eşlik ederlerdi. Sonra da oyun oynarlardı (Kk 12). Gesti Buzyey adı verilen tiyatral oyun
oynanırdı (Kk 14,16). Gesti/Topal Yaşlı ah vah ederek düğünün ortasına gelir, Buzzey/Amca
ise hal hatır sorardı. Onlar konuşurken alttan kemençe girer ve Gesti öyle bir oynardı ki kimse
onu tutamazdı. Kayışlı Oyun da oynanırdı (Kk 14). Arka arkaya dizilmiş birkaç adam öndeki
hangi hareketi yapıyorsa onu yapardı. Öndeki arkaya döndüğünde geç kalan veya yanlış
hareket yapanı gördüğünde kayışla (kemerle) vururdu. Önceleri pek oynanmazdı yöre
oyunlarını oynardık. Son zamanlarda Gürcü oyunları tekrar oynanmaya başladı (Kk 15),
Kasap Oyunu (Kk 16), Bıçak Horonu (Kk 16,17,19,20)” yanıtlarını aldık. Kk 5 ise;
“düğünlerin yazın fındıktan önce (Haziran-Temmuz) olurdu.
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4. TARTIŞMA VE SONUÇ
Gürcistan Gürcüleri Türkiye’deki Gürcü halkına “Çveneburi” adını vermektedir. Gürcistan
Gürcülerindeki Tamada, Fatsa’da ismen bilinmekle birlikte çok fazla telaffuz edilmemektedir.
Ancak Tamada’nın görev ve davranışları evin büyükleri ve/veya dedeler aracılığıyla
sürdürülmektedir. Sofra kültür ve adabı Çveneburilerde iki farklı şekilde olsa da hepsi
geçmişteki kültürlerini bilmektedir. Bu farklılık günümüz yaşam koşullarına uyum
sağlamakla ilişkilidir.
Çveneburilerde şarap ve domuz eti kesinlikle kullanılmaz. Ancak şarap yapımında kullanılan
Isabella üzümü, üzüm suyu ve üzüm hoşafı tüketilmektedir. Domuz etinin yerini ise sığır eti
almıştır. Cadi (Mısır Ekmeği) yapımında kullanılan mısır, “Kırmızı Mısır” olarak da bilinir ve
Gürcistan’dan tohum olarak getirilmiş ve Karadeniz’deki Gürcü köylerinde ekilmiştir.
Katılımcılardan aldığımız bilgiye göre bu mısır türü 8 sıradır ve diğer Karadeniz mısırına
oranla daha ufaktır. Gürcistan ve Türkiye’de benzer iklim özellikleri görüldüğü için
(Karadeniz İklimi) yeme içme kültüründe büyük farklılıklar görülmemiştir. Bu durum
kullanılan mutfak alet ve ekipmanlarının çok fazla farklılaşmasını engellemiştir.
Dilsel farklılık yoktur sadece lehçe farkı gözlemlenmiştir. Düğünlerde sadece Gürcü oyunları
oynanmamaktadır. Karadeniz Bölgesi’ne has oyunlar da oynanmaktadır. Gürcü oyunları
unutulmaya yüz tutmuştur. Katılımcıların birçoğu çocukluk yıllarında oynandığını
söylemiştir.
Gürcistan Gürcüleri ve Türkiye Gürcüleri (Çveneburiler)‘nin kıyaslandığı bu çalışmada her
iki yöre halkının kültürleri incelenmiş ve tartışma bölümünde kıyaslanmıştır. Fatsa Gürcüleri
hâlâ kültürlerini korumakta, hatta kendi ifadelerine göre “kültürlerini Türkiye’de en iyi
koruyan etnik kimlik” olduklarını iddia etmektedir. Gürcistan mutfağının temel ürünlerinden,
bir tür mantı olan Khalinkali ve ChaCha adındaki içki yörede tüketilmemekle beraber, diğer
yemeklerin yapımı ve tüketimi
sürdürülmektedir. Sofra kültür ve adabı aynı şekilde
korunmuş, ancak şehir merkezinde yaşayanlar yer sofrası yerine masayı tercih etmektedir.
Misafirperverliklerinden hiçbir ödün vermedikleri, her zaman en iyi şekilde ağırlamaya
çalıştıkları gözlemlenmiştir. Her iki halk da yemeklerini ticari amaçlı değil sadece kendi
tüketimine yönelik yaptıkları için gastronomi kültürüne etkileri çok az olmakla beraber
yapılan etkinlikler, festivaller ve turlarla gitgide etkileri artmaktadır.
Katılımcılar Gürcü mutfağına ait alet ve ekipmanları bilmekle beraber gelişen teknolojiyle bu
aletleri daha az kullandıklarını ifade etmişlerdir. Gabcani yerini tencere ve tava almış, ahşap
bir tabak olan cami yerini porselen tabağa bırakmış, elektrikli ve gazlı ocaklar kullanıldığı
için Cacvi adındaki zincir artık kullanılmamakta ve pili ve piliskuvayın işlevini mutfak robotu
almıştır.
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ABSTRACT
COVID-19 pandemic affecting industries across the globe. The corona virus outbreak has
started to hit India’s pharmaceutical sector by raising the prices of key ingredients. This study
discussed the Impact of COVID-19 on the Indian Pharmaceutical Industry and finally, the
scenario for COVID-19, Market Size of the Pharmaceutical Industry, and Drug Value Chains
discussed. Data has to be collected from multiple sources of evidence to understand the
importance and overview of the Indian Pharmaceutical Industry, in addition to books,
journals, various websites, and newspapers.
Keywords: COVID-19, Outbreak, Pandemic, Pharmaceutical industry, Drug Value Chains
INTRODUCTION
India, known as the Pharmacy of the World, is the largest provider of generic drugs and one
of the biggest suppliers of low-cost vaccines globally. India has contributed significantly to
global healthcare by ensuring high quality, affordable and accessible medicines around the
world In December 2019, and the novel corona virus disease (COVID-19) was discovered and
identified in Wuhan, China. On March 11th, the COVID-19 outbreak was characterized as a
global pandemic by the world health organization (WHO) 1Most people infected with the
Covid-19 virus will experience mild to moderate respiratory illness and may recover without
requiring special treatment. The best way to prevent and slow down transmission is to be well
informed about the Covid-19 virus, the disease it causes and how it spreads. Protect yourself
and others from infection by washing your hands or using an alcohol based rub frequently and
not touching your face. The Covid-19 virus spreads primarily through droplets of saliva or
discharge from the nose when an infected person coughs or sneezes, so it’s important that you
also practice respiratory etiquette (for example, by coughing into a flexed elbow) 2.The
ongoing COVID-19 pandemic has shown the Indian pharmaceutical sector in good light
recently, while at the same time, it has significantly exposed the frailties of the sector 3.
Pharmaceutical Industry Market Size
The global pharmacy industry is around $1.3 trillion and within that, generics is around $270
billion and India accounts for 3% of the global pharmacy sector which is at $40 billion today.
We are a very large exporting organization, close to 19-20 billion of our industry’s output is
exported and 40% of the export is predominately going to the US and some to the UK and
other countries like South Africa 4The Indian pharmaceutical sector is expected to grow to
US$ 100 billion, while the medical device market is expected to grow US$ 25 billion by
2025. Pharmaceuticals export from India stood at US$ 20.70 billion in FY20. Pharmaceutical
export includes bulk drugs, intermediates, drug formulations, biological, Ayush and herbal
products and surgical. India’s biotechnology industry comprising biopharmaceuticals, bioservices, bio-agriculture, bio-industry, and bioinformatics is expected to grow at an average
growth rate of around 30% a y-o-y to reach US$ 100 billion by 2025.India’s domestic
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pharmaceutical market turnover reached Rs 1.4 lakh crore (US$ 20.03 billion) in 2019, up
9.8% y-o-y from Rs 129,015 crore (US$ 18.12 billion) in 2018 5.
Indian Pharmaceutical Industry
The COVID-19 pandemic is having a mixed bag for the Indian Pharmaceutical Market (IPM)
that registered a muted growth in July on the back of a sharper decline in volumes and higher
off take of trade generic medicines 6According to a report on the Indian pharmaceutical
industry, the source of APIs is a crucial part of the pharma industry’s strategic plan to combat
the COVID-19 pandemic. The majority of APIs for generic drug manufacturing across the
globe are sourced from India 7 The Indian pharma sector is an important component of the
global healthcare infrastructure and is instrumental in saving millions of lives every year.
However, like all other sectors, it too has been affected by COVID–19 that has brought about
various changes 8.
The pharmaceutical industry is currently valued at $41 bn.Generic drugs, with 71% market
share, from the largest segment of the Pharmaceutical industry in India. This is set to grow as
exports of generics to the US rise, as branded drugs worth $55 bn will become off-patent
during 2017-2019. In the domestic market by revenue, Anti-Infective (13.6%), Cardiac
(12.4%) and Gastrointestinal (11.5%) had the biggest market share. Indian pharmaceutical
sector is expected to grow to $ 65 billion industry by 2024 9
According to the Department of Pharmaceuticals (DoP), India is the source of 60,000 generic
brands and home to 3,000 pharma companies with a strong network of over 10,500
manufacturing facilities. The DoP aims to make the country a hub for end-to-end drug
discovery under its ‘Pharma Vision 2020 10 Only after the corona virus pandemic kicked in,
the Indian pharma industry realized its over-dependence on Chinese raw materials. However,
under Prime Minister Narendra Modi’s Atma Nirbhar Bharat mission, the country is gradually
stepping up towards becoming self-reliant in the drug business. “India is the world’s largest
provider of generic drugs and caters to over 50 percent of worldwide demand for many
vaccines 11.The government can boost Indian pharma R&D by implementing streamlined and
accelerated regulatory and testing pathways for all drugs (including those for Covid-19). The
increase in overall innovation/R&D can provide a long-term thrust to Indian
pharmaceuticals 12
Figure 1: Drug Value Chains

Source:https://intueriglobal.com/opportunities-in-the-indian-pharmaceutical-sector-postcovid-19/
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Impact of COVID-19 on Pharma Industry
If the current COVID-19 pandemic lasts for a medium/long span of time, it may impact the
supply of active material and ingredients (mainly from China), as well as the import and
export of pharmaceuticals 13.Prices of raw materials have shot up amid limited supply,
production schedules have been interrupted, factories have been shut down and shipping costs
are sky-high in most countries. The impact on the Indian pharma sector is typically evident,
given that most raw materials are procured from China, the epicenter of the outbreak 14.
The sudden change in preferred therapies by masses has just taken a sharp turn from the preCOVID period when gastric, vitamin therapies were most widely used. Probably, the concern
that corona virus impacts adversely chronic heart, lung and diabetics severely had turned
people into buying more medicines for these ailments 15. COVID-19 has presented Indian
pharma companies with a brilliant opportunity. If these companies are able to rise to the
challenge and deliver a vaccine against the disease, they will create history 16Several Indian
pharma companies (Aurobindo, Dr. Reddy, Glenmark) have acquired US ANDA (abbreviated
new drug application) portfolios which will aid growth going forward. The growth in FY2021 is expected to be supported by a 1.88 percent WPI linked price hike for the domestic
NLEM (National List of Essential Medicines) portfolio 17.
Figure 2: COVID-19 and Pharmaceutical Industry

Source: https://link.springer.com/article/10.1007/s40199-020-00358-5
Rising price of drugs
India’s manufacturers rely heavily on imports of their APIs from China. As a result of the
lockdowns and closures, slowed production of APIs resulted in less availability and higher
costs for the materials required for generics production. As per the current data, cost of
paracetamol has gone up from Rs 250-300 kg to 400-450 kg. Similarly, the prices of vitamins
and penicillin have also increased tremendously18.
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Labour shortage
The manufacturing volumes after declining to 50%-60% in April 2020, given the strict
lockdown, has improved significantly to 60%-80% of the original capacities during May-June
2020, as per our industry interactions. The overall manufacturing activities had reduced, given
the lack of manpower availability and lower availability of transportation for the staff in the
initial days 19.
Inter-state transport challenges
A considerable chunk of medicine is supplied across the country from Baddi, Goa, and
Sikkim. Restricted transport during the lockdown made it difficult for the movement of drugs
and affected the distributors and retailers alike 20
CONCLUSION
The activities from COVID-19 are with a need to change the overall impression of Indian
pharmaceutical associations and even more altogether, reduce the dependence of the private
pharma associations on alone suppliers like China 21.As countries are willing to invest in the
Indian market for the supply of COVID-19 vaccine and medical equipment, this is the chance
for India to become truly atmanirbhar in the pharmaceutical segment 22 Post-COVID-19, India
needs to strengthen its pharma R&D ecosystem to tap into emerging drug development
opportunities, particularly in the realm of infectious diseases. As the global R&D ecosystem
moves towards a more collaborative approach and possibly accelerated new drug
development cycles, India needs to reorient its pharma industry to become an innovation
hub 23
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ÖZET
Bu çalışmada Almanca öğretmenliği hazırlık sınıfı öğrencilerine yabancı dil olarak Almanca
öğretiminde şiirin kullanımı konusu üzerinde durulmuş ve bu konuda öğrenci görüşleri
toplanmıştır. Veri toplamak için Almanca öğretmenliği hazırlık sınıfı öğrencileriyle
görüşmeler gerçekleştirilmiş ve görüşmeler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir.
Çalışmanın amacı yabancı dil olarak Almanca öğretiminde şiirin kullanımı konusunda
Almanca öğretmenliği hazırlık sınıfı öğrencilerinin görüşlerini belirlemek ve öğrencilerin
konuya yönelik hazırbulunmuşlukları ile ilgili verilere ulaşmaktır. Öğrencilerin verdiği
cevapların analiz edilmesi ile belirlenen ifadeler tablolar şeklinde sunulmuştur. Tablolarda söz
konusu ifadeleri dile getiren katılımcılar ve yüzdelik oranlar bulunmaktadır. Ayrıca bazı
katılımcıların öne çıkan ifadelerine örnek olarak doğrudan yer verilmiştir. Çalışma sonucunda
Almanca öğretmenliği hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil olarak Almanca öğretiminde
şiirin kullanılmasına yönelik farklı görüşleri dile getirmelerine karşın genel anlamda olumlu
görüşlere sahip oldukları görülmüştür. Yabancı dil olarak Almanca öğretiminde şiirin başarılı
bir şekilde kullanılabilmesi için çalışmaya katılan öğrencilerin çoğunun gerekli
hazırbulunmuşluğa sahip olduğuna dikkat çekilmiştir. Ayrıca şiirin yabancı dil öğretiminde,
özellikle de başlangıç düzeyinde kullanılmaması gerektiğini düşünen öğrenciler de söz
konusudur. Çalışma sonucunda şiirin materyal olarak kullanıldığı yabancı dil olarak Almanca
öğretimi sürecinde öğrencilerin bu görüşlerinin de gözetilerek derslerin şekillendirilmesi
gerektiği dile getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi, Almanca Öğretiminde Şiirin
Kullanımı, Öğrenci Görüşleri
ABSTRACT
The use of poetry in German teaching as a foreign language to the students of the German
teaching preparatory class was discussed in this study and student opinions were collected. In
order to collect data, interviews were conducted with students of the German teaching
preparatory class and the contents of the interviews were examined by content analysis method.
The aim of the study is to determine the opinions of the students of the German teaching
preparatory class students on the use of poetry in teaching German as a foreign language and
to
reach
data
on
the
students'
readiness
for
the
subject.
Statements which were determined by analyzing the responses of the students were presented
in the form of tables. In the tables, there are the participants who expressed the aforementioned
expressions and their percentages. In addition, some participants' prominent statements are
given directly as examples. As a result of the study, it was seen that although students of the
German teaching preparatory class expressed different opinions about the use of poetry in

____________________________________________________________
Full Texts Book

53

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
teaching German as a foreign language, they had positive opinions in general. It was noted that
most of the students who participated in the study had the necessary readiness for the use of
poetry in teaching German as a foreign language. There are also students who think that poetry
should not be used in foreign language teaching, especially at the beginner level. As a result of
the study, it was stated that the courses should be shaped by taking into account the opinions
of these students in the process of teaching German as a foreign language in which poetry is
used as material.
Keywords: Teaching German as a Foreign Language, Use of Poetry in German Teaching,
Student Opinions.
1.GİRİŞ
Dil öğretiminde öğreticinin amacı dili öğretmeninin yanında, öğrencilerin farklı amaçlarla dili
kullanabilmelerini, farklı bağlamlarda iletişim kurabilmelerini ve farklı bir kültürle etkileşime
girebilmelerini sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için hedef dil ve kültür arasında köprü
kurulması gereklidir. Bunun için de öğrenciler bozulmamış, gerçek ve belirli bir amaç için
yeniden yapılandırılmamış bir dil kullanımına maruz bırakılmalıdır. Yazınsal metinlerin
kullanımı ile sınıf içinde dil öğretimine temel olabilecek doğal iletişim ve etkileşimi sağlayan
dinamizm oluşturulabilir (Tarakcıoğlu, 2016, s.174). Bu gerekçelerle yabancı dil öğrenen
öğrencilerle yapılan derslerde yazınsal metinlerden kaçınmak imkânsız gibi görünmektedir
(Köksoy Plassmann, 2007, s.51). Bu derslerde materyal olarak faydalanılan yazınsal metin
türlerinden birisi şiirdir. Kırmızı’ya (2007) göre şiir birçok öğeden oluşan bir sistemdir, bu
öğelerden birisinin eksikliği hemen fark edilmekte ve şiiri yavanlaştırmaktadır. Karşılaşılan en
büyük sorunlardan birisi, öğrencilerin yazın ve şiir sevgisinden git gide yoksunlaşmalarıdır.
Bunun en önemli nedeni, derslerde klişeleşmiş teorik bilgi verilmesidir. Öğrenciler, yazdırılan
veya ders kitabında bulunan bilgileri sınıfı geçmek amacıyla ezberlemekte, sınavdan sonra bu
bilgileri unutmaktadırlar. Oysaki öğrenciler okuyacakları şiirde estetik, haz ve kendilerinden
bir şeyler buldukları zaman şiiri özümseyeceklerdir (s.5). Çünkü şiirler, sözlerdeki müzik
parçaları gibidir. Mecazi düşünce alanının bir parçasıdırlar. Şiirlerdeki dilsel imgeler sayesinde
dil birçok duyuya yönelik olabilmektedir. Şiir okurken insan iç gözüyle, duygularıyla ve
deneyimleriyle görür. Estetik bakımdan etkili ritmik birimler olan şiirin okunmasıyla iç kulak
duyarlı hale gelir ve beynin iki yarısı işbirliği yapar (Durukafa, 2007, s.224). Böylesi ritmik
yapıya sahip şiir dil dersinde öğrencilere yazdırılarak onlara iç dünyalarını yansıtabilme,
düşüncelerini ve hayallerini dile getirebilme fırsatı verilir. Şiir yazma öğrenciler için heyecan
verici bir iştir. Kendi şiirlerini yazmada öğrenciler düzeltme yapılmasından korkmazlar, bu
nedenle ders onları mutlu eder. Yabancı dil olarak Almanca dersi için oldukça uygundur, çünkü
modern şiirler kompleks içerikleri dilsel açıdan kısa ve basit biçimde sunabilmektedir.
Öğrenciler şiir ile yaratıcı çalışabilirler ve yazının verimli bir şekilde kullanılması onları hedef
dilde kendilerini güçlü bir şekilde ifade edebilmeye motive eder. Buradaki öğrenme etkisi
alımlayıcı süreçtekinden oldukça fazladır (Tokdemir, 2007, s.240-241).
Bu yönde yararlılıkları, yazınsal bir metin türü olarak şiiri yabancı dil olarak Almanca
öğretiminde önemli bir materyal konumuna taşımaktadır. Ziegler’in (2015) düşüncelerine göre
şiiri yabancı dil olarak Almanca dersinde niş bir varlık yapan günlük kullanımda yararsız
görülen tarafları değildir. Şiirle uğraşmak ana dilde bile ciddi bir saygı görür, bu durum
yaratıcılığıyla, biçimlendirilebilirliği ve sesleriyle şiirlerin pragmatik araçsallaştırmayı aşan
dile ulaşımı sağladığı gerçeğini gizler. Ayrıca şiir insanların kendi duyguları ve kimliklerini
alımlamalarını sağlama, yansıtma, bu sayede zihinsel işleme ve öğrenme süreçlerini harekete
geçirme fırsatları sunmaktadır. Şiir türündeki metinlerin karakteristik özellikleri stilize
edilmişlik ve sıkıştırılmış bir görüntüye sahip olmalarıdır (s.92). Bu özellikleri olan şiire
gençler büyük ilgi duyduğundan derste şiirlerle meşgul olmak tabi ki onları eğlendirir. Ders
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şiirlerle oldukça renkli hale gelir ve sınıfta rahat bir atmosferin oluşması sağlanır. Pedagojik
açıdan şiir diğer yazınsal metin türlerinden daha hedef odaklıdır, çünkü kısadır ve öğrenciler
uzun metinlerle uğraşmak zorunda kalmazlar. Şiir estetik hoşnutluk sağlar ve böylelikle
öğrenciler şiirsel dil ve biçim bilgisi edinirler. Bunun dışında gençler şiirden yaşam
deneyimleri toplarlar (Tokdemir, 2007, s.239). Söz konusu deneyimlerin toplanması sürecinde
estetik hoşnutluğun sağlanmasında ve dolayısıyla şiirin etki gücünün arttırılmasında ses
unsurlarının önemi büyüktür. Kırmızı (2009) şiirdeki ses unsurlarının okumanın
kolaylaşmasını sağladığını, akılda kalıcılığı arttırdığını ve öğrencilerin okudukları şiirleri
ezberlemelerinin, dilbilgisi yapılarını ve kelimelerini tekrar etmelerini kolaylaştırdığını
savunmaktadır. Diğer türlerle bu imkânları yakalamanın oldukça zor olduğunu ve öğrencilerin
yazınla motive olabildiğini ileri sürmektedir (s.45).
Bu düşüncelerden de anlaşılacağı üzere yabancı dil olarak Almanca öğretiminde faydalanılan
şiirin hedef dil ile ilgili bilgi ve becerileri geliştirdiği düşünülmektedir. Tepebaşlı’ya (2007)
göre bunu sağlayan şiirin dili gündelik dilden farklıdır, bunun için anlam bilgisi alanında
tekrarlar, leitmotifler, metaforlar, cümle dizimi alanında ise cümle unsurlarının yerini
değiştirme veya karşılaştırmalar gibi geçerli araçlar gelişmiştir (s. 94). Ancak kimi zaman
anlamayı zorlaştıran bu öğelerle hedef dilde yazılmış şiirlerde karşılaşan yabancı dil olarak
Almanca öğrencileri bir tür korku yaşayabilmektedir. Bunu destekleyen bir görüşü dile getiren
Bülbül (2018) şiirin diğer türlerle kıyaslandığında okunmasının, incelenmesinin ve
yorumlanmasının zor olduğuna, öğrencilerin şiir inceleme dersine mesafeli yaklaştıklarına ve
zorlanmaları nedeni ile isteksiz olduklarına dikkat çekmektedir (s.149). Bu konuda Aksöz
(2017) şiir yazmaktan ve incelemekten, öğrenilen biçemleri şiirde bulmaktan veya
uygulamaktan öğrencilerin genellikle uzak durmak istediklerini ifade etmektedir (s.11). Benzer
biçimde Koçak (2012) eğer öğrencilere epik, lirik ya da drama gibi yazınsal metin türlerinden
hangisini tercih edecekleri sorulursa, çoğunluğunun lirik karşıtı karar vereceklerini, genellikle
liriğin anadilde zor anlaşıldığının ileri sürüldüğünü belirtmekte ve dolayısıyla böyle bir
sonucun yabancı dil dersi için de tartışmasız olduğunu söylemektedir (s.247-248). Görüldüğü
gibi şiirin yabancı dil olarak Almanca öğretiminde kullanımına yönelik öğrencilerin önyargılı
yaklaştıklarına dair düşünceler de söz konusudur. Bülbül’ün (2018) düşüncelerine göre şiirin
yabancı dil öğretimine yönelik kullanılmasında bazı sıkıntılar yaşanabilmektedir. Şiirsel dil
öğrencilerin kolay bir şekilde iletişim kuramayacağı bir yapıya sahiptir. Öğretici bu sıkıntılı
sürecin yumuşak geçmesini sağlamalıdır. Şiirin yabancı dil öğrenme sürecine olumlu katkıları
dikkate alındığında bu sorunlar büyük bir engel oluşturmayacaktır (s.161). Öğrencilerin şiirin
yabancı dil olarak Almanca öğretiminde kullanılmasına yönelik görüşlerinin bilinmesi ve
somut olarak ortaya konulması derslerin daha faydalı şekillendirilmesini sağlayabilecektir.
Dolayısıyla şiirden faydalanılan bu dersleri başarıya götürecek öğelerden birisinin öğrencilerin
şiir konusundaki hazırbulunmuşluklarının bilinmesi ve buna göre öğretim sürecinin
düzenlenmesi olduğu savunulabilir.
2.YÖNTEM
2.1. Çalışmanın Önemi ve Amacı
Yabancı dil olarak Almanca dersinde hangi öğretim materyalinin ve yaklaşımının
kullanılacağının belirlenmesi, öğreticilerin zorluklar yaşadığı konular arasında yer almaktadır.
Bir yazınsal metin türü olarak şiir bu derste kullanılmakta ve zaman zaman sorunlar
yaşanabilmektedir. Bu çalışmada söz konusu zorlukların aşılmasına çözümler getirebilmek
amacıyla Almanca öğretmenliği hazırlık sınıfı öğrencilerine yabancı dil olarak Almanca
öğretiminde şiirin kullanımı konusu üzerinde durulmuş ve bu konuda öğrenci görüşleri
toplanmıştır. Elde dilen veriler yabancı dil olarak Almanca öğretiminde şiirin kullanılması
durumunda yaşanabilecek güçlüklerin önlenmesi, dersin öğrenci beklentilerine göre
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şekillendirilmesi ve öğretim sürecinin daha faydalı olabilmesi için adımların atılabilmesi
bakımından önemlidir.
2.2. Örneklem
Örnekleme yöntemi, araştırma evreni geniş olduğunda, araştırmacının alana tüm olarak
giremediği durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Örneklem, araştırma evreninden bir kesitin
çalışma alanı olarak belirlenmesi ve elde edilen sonuçların araştırma alanının tümüne
genellenmesidir (Aziz, 2013, s.49). Bu çalışmanın evrenini Türkiye’de Almanca öğretmenliği
hazırlık sınıfı öğrencileri, örneklemini Hakkari Üniversitesi Almanca öğretmenliği hazırlık
sınıfında öğrenim görmekte olan 8 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada bu öğrenciler, Ö1, Ö2,
Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7 ve Ö8 şeklinde kodlanmıştır.
2.3 Veri toplama
Çalışmada veri toplama tekniği olarak görüşme tekniğine başvurulmuştur. Şahin (2013a)
görüşmenin araştırılan konuda karşılıklı konuşma yoluyla sözel bilgi toplama tekniği olduğunu
belirtir. Genellikle yüz yüze gerçekleştirilir ve önceden belirlenmiş bir amacı vardır. Bu
nedenle sorular bu amaca uygun hazırlanır (s.151). Kaynakların ulaşılabilirliği ve araştırmada
toplanmak istenen verilerin özellikleri çerçevesinde görüşmeler farklı şekillerde yapılabilir.
Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu görüşme türü sabit seçenekli
cevaplamayı ve ilgili alanda derinlemesine gidebilmeyi birleştirir (Büyüköztürk vd., 2013,
s.151-152). Bu amaçla aşağıdaki sorular yarı yapılandırılmış görüşmelerde öğrencilere
sorulmuştur:
1. Yabancı dil olarak Almanca öğrenirken derste şiirin kullanılmasını ister misiniz?
2. Ana dilinizde şiir yazabilir misiniz?
3. Almanca şiir yazabilir misiniz?
4. Şiir denilince aklınıza gelen ilk üç kelime nedir?
5. Almanca şiir yazarken zorlanacağınızı düşündüğünüz noktalar nelerdir?
6. Şiir Almanca öğrenmeyi hangi açılardan olumlu ve olumsuz etkiler?
7. Yabancı dil olarak Almanca öğreticisi olsanız dersinizde şiir kullanır mısınız?
Veri toplama amacıyla hazırlanan yukarıdaki sorular aracılığıyla 2020-2021 eğitim-öğretim
yılı bahar yarıyılında Hakkari Üniversitesi Almanca öğretmenliği hazırlık sınıfında öğrenim
görmekte olan öğrencilerle gönüllülük esasına göre Google Meet üzerinden görüşmeler
yapılmıştır. Bu görüşmeler kayda alınarak veriler elde edilmiştir.
2.4.Verilerin Analizi
Görüşme kayıtlarından elde edilen veriler araştırmacı tarafından yazılı metin haline
getirilmiştir. Verilerin çözümlenmesi için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Şahin (2013b)
içerik analizinde temel amacın toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere
ulaşmak olduğunu ifade etmektedir. Ona göre içerik analizinde veriler derinlemesine analiz
edilerek kavram ve temalar keşfedilir. Bu nedenle elde edilen veriler önce kavramlaştırılmalı,
sonra belirlenen kavramlara göre mantıklı biçimde düzenlenmeli ve buna göre veriyi açıklayan
temalar saptanmalıdır. İçerik analizi yazılı veya sözlü bir metni analiz ederek rakamlara
dönüştürmek ve bu rakamlarla ilgili yorumlarda bulunmak olarak tanımlanabilir. İçerik
analizinde, birbirine benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya
getirilir ve bunlar okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenlenerek yorumlanır (s.191).
Çalışmada görüşme verilerinin içerik analizi yöntemi ile çözümlenmesi sonucu öğrenci
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cevaplarından temalar belirlenmiştir. Cevapları veren öğrenciler ve yüzdelik oranları tablolarda
sunulmuştur.
3.BULGULAR
Çalışmanın bu kısmında ilk olarak öğrencilerin “Yabancı dil olarak Almanca öğrenirken derste
şiirin kullanılmasını ister misiniz?” sorusuna yönelik verdiği cevaplardan elde edilen bulgular
aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
Tablo 1. Yabancı dil olarak Almanca öğrenirken derste şiirin kullanılmasını ister misiniz?
sorusuna yönelik öğrenci görüşleri:
Cevaplar
Kullanılmasını isterim
Kullanılmasını istemem

Öğrenciler

%

Ö1, Ö3, Ö4, Ö6, Ö8

62,5

Ö2, Ö5, Ö7

37,5

Tablo 1’de görüldüğü gibi öğrencilerin %62,5’i (f=5) yabancı dil olarak Almanca dersinde
şiirin kullanılmasını isterken, % 37,5’i (f=3) kullanılmamasını istemiştir. Şiirin derste
kullanılmasını isteyen öğrenciler arasından Ö1 “Şiir dinlemeyi, okumayı, yazmayı sevdiğim
için isterim, tabii bu kişiden kişiye değişir” ifadesini kullanarak cevabını gerekçelendirmiştir.
Ö8 tarafından dile getirilen “İsterim. Bugün kullandığımız kitapta kafiyeli bir şiir geçti.
Sonlarının kafiyeli olması kelime öğrenme açısından iyi, çağrışım yapıyor” cümleleri Almanca
öğrenme sürecinde şiirle karşılaşma durumlarında yaşadığı olumlu etkileşimlerin şiirin derste
kullanılmasını istemesinin gerekçesi olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca Ö4’ün dile getirdiği
“Evet, kendimizi geliştiririz, derste farklı şeyler denemek güzeldir” ifadeleri derse farklılık
katmak amacıyla şiirin materyal olarak kullanılmasını istediği anlamına gelmektedir. Ö6’nın
söylediği “Evet, çünkü şiir yazmaya çalışırsam en azından ders sırasında mesela hiç hevesim
yokken bile farklı kelimeleri ararım, bulurum” ifadeleri şiirin kullanımının onu Almanca
öğrenmeye yönelteceğini düşündüğünü göstermektedir. Ayrıca Ö3’ün şu görüşleri şiirin
Almanca öğrenmeye katkı sağlayacağını düşündüğüne işaret etmektedir:
“Şiirin derste kullanımı öğrenmeye katkı sağlayabilir, ancak Almancada amatör
seviyede olur. Profesyonel seviyede mümkün gibi gözükmüyor. Ama dilbilgisi
anlamında kurallı ve devrik cümle kurulabilir. Derslerde ilerleyen zamanlarda da
kullanılsa iyi olur. Ama aşama aşama olması gerekir. Anlamlı bir şey çıkması benim
açımdan zor görünüyor. Ama genel anlamda Almanca öğrenmeye katkı sağlayacağını
düşünüyorum”.
Derste şiirin kullanılmasını isteyen öğrencilerin ifadelerine göre onların bu kararlarında şiire
olan ilgilerinin, şiir konusunda yaşadıkları deneyimlerin etkisinin, derste farklı materyal
kullanımına yönelik beklentilerinin ve Almanca öğrenmelerine katkı sağlayacağına yönelik
olumlu görüşlerinin belirleyici olduğu görülmektedir. Ö7, “İstemem, ancak belirli bir seviyeye
geldikten sonra olabilir. Çünkü hiç bilmediğimiz bir dilde o kadar ileri gidebileceğimizi
sanmıyorum” ifadesiyle ancak belirli bir seviyeden sonra şiirin derste kullanılabileceği
görüşünü dile getirmekte, hazırlık sınıfı için bu yazınsal metin türünün uygun olmadığını
belirtmektedir. Öğrenciler arasında yer alan Ö2, araştırmacı tarafından gerçekleştirilen
görüşmede hazırlık sınıfında şiirin kullanılmasına yönelik şu ifadeleri dile getirmiştir:
Ö2: “Hayır şu an için istemem. Zor olacağını için”
Araştırmacı: “Hangi seviyeden itibaren bunu yapabilirsin”
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Ö2: “1.Sınıftan itibaren”
Ö2 bu ifadelerinde hazırlık sınıfında şiirin kullanılmasını zor olacağı için istememekte ve ancak
1. sınıftan itibaren kullanılabileceği düşüncesini savunmaktadır. Benzer şekilde Ö5 de şu
ifadelerle benzer görüşleri savunmaktadır: “Hazırlık sınıfında böyle bir şey önermem. Ama
ilerleyen süreçte kelime hazinesinin geliştirilmesi ile birlikte bunu önerebilirim. Ne kadar çok
kelime bilirsek cümle kurma yetimiz o kadar gelişir. Bu da şiirle gelişebilir, üstüne düşersek
yazabiliriz”. Hazırlık sınıfında derste şiirin kullanılmasını istemeyen öğrencilerin görüşleri ele
alındığında ortak gerekçelendirmeleri şiirin başlangıç seviyesinde zor olacağı için uygun
olmayacağıdır.
Çalışmada üzerinde durulan noktalardan birisi de “Ana dilinizde şiir yazabilir misiniz”
sorusuna ilişkin cevaplardır. Öğrencilerin bu soruya verdikleri cevaplardan elde edilen bulgular
aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
Tablo 2. Ana dilinizde şiir yazabilir misiniz? sorusuna yönelik öğrenci görüşleri:
Öğrenciler

%

Ö1, Ö2, Ö3, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8

87,5

Ö4

12,5

Cevaplar
Yazabilirim
Yazamam

Tablo 2’deki bulgular öğrencilerin ana dillerinde şiir yazıp yazamayacağı ile ilgili görüşlerini
yansıtmaktadır. Bu bulgulara göre öğrencilerin %87,5’i (f=7) ana dillerinde şiir yazabileceğini,
%12,5’i (f=1) yazamayacağını söylemiştir. Ayrıca Ö1, Ö2, Ö5 ve Ö8 şimdiye kadar ana
dillerinde şiir yazmayı zaten deneyimlediklerini ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar öğrencilerin
çoğunun ana dillerinde şiir yazabilme konusunda olumlu görüşlere sahip olduğunu
göstermektedir.
Ana dillerinde şiir yazabilip yazamayacakları konusundaki görüşlerinin yanında çalışmada
öğrencilere yöneltilen bir diğer soru “Almanca şiir yazabilir misiniz?” sorusudur. Söz konusu
soruya yönelik öğrenci görüşleri ile ilgili bulgular aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Tablo 3. Almanca şiir yazabilir misiniz? sorusuna yönelik öğrenci görüşleri:
Öğrenciler

%

Yazabilirim

Ö1, Ö3, Ö6, Ö8

50

Yazamam

Ö2, Ö4, Ö5, Ö7

50

Cevaplar

Tablo 3’teki bulgular öğrencilerin Almanca şiir yazabilip yazamayacağına yönelik görüşlerinin
oranını göstermektedir. Buna göre öğrencilerin %50’si (f=4) Almanca şiir yazamayacağını,
%50’si (f=4) Almanca şiir yazabileceğini belirtmiştir. Almanca şiir yazabileceklerini belirten
öğrencilerin bazı görüşlerine aşağıda yer verilmiştir:
“Sözlük yardımıyla yazabilirim”(Ö1).
“Amatör seviyede bir şeyler yazabilirim”(Ö3).
“Almanca şiir yazabilirim, henüz yazmadım, ama denersem yazabilirim”(Ö6).
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“Denersem yavaş yavaş yazabilirim, ama biraz zorlar. Sözlüğe ihtiyacım olur (Ö8).
Bu ifadelere göre öğrenciler şiir yazabilmek için sözlüğe ihtiyaç duyacaklarını, denemeleri
durumunda amatör seviyede şiirler kaleme alabileceklerini ve bu sürecin yavaş ilerleyeceğini
belirtmişlerdir. Bunun yanında Ö4 “Bu seviyede şiir yazamam. Ama kullanılması öğretici
olabilir. Yazması zor olur” düşüncesini dile getirmektedir. Buna göre bu öğrencinin, şiirin
yazma becerisine yönelik kullanılmasını zor olacağı gerekçesiyle istemediği, ama diğer dil
becerilerine yönelik olarak Almanca dersinde kullanılmasının öğretici olabileceği görüşüne
sahip olduğu belirlenmiştir.
Şiirin materyal olarak kullanıldığı yabancı dil olarak Almanca öğretiminde öğrencilerin şiir
kavramına yönelik düşüncelerinin ortaya çıkarılması derslerin öğrenciye göre
düzenlenebilmesi açısından önemlidir. Bu kapsamda çalışmada üzerinde durulan bir diğer
konu öğrencilerin bir ders materyali olarak şiir ile ilgili aklına gelen ilk kelimelerdir. Bu konuda
bulgulara ulaşabilmek amacıyla öğrencilere “Şiir denilince aklınıza gelen ilk üç kelime nedir?”
sorusu yöneltilmiş ve verdikleri cevaplardan ulaşılan veriler aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
Tablo 4. Şiir denilince aklınıza gelen ilk üç kelime nedir? sorusuna yönelik öğrenci görüşleri:
Öğrenciler

Cevaplar
Duygu

%

Ö1, Ö2, Ö4, Ö5, Ö6, Ö8

25

Ahenk-Uyum

Ö2, Ö3, Ö7

12,5

Hayal Gücü

Ö2, Ö4, Ö7

12,5

Kafiye

Ö3, Ö5, Ö7

12,5

Doğa

Ö6, Ö8

8,3

Kısalık-Uzunluk

Ö1, Ö5

8,3

Merak

Ö3, Ö6

8,3

Anlam

Ö4

4,2

Dörtlükler

Ö8

4,2

Konu

Ö1

4,2

Tablo 4’teki bulgular ele alındığında öğrencilerin en çok dile getirdiği kelimeler % 25’lik (f=6)
oranla “duygu” ve %12,5’lik (f=3) oranlarla “ahenk-uyum”, “hayal gücü” ve “kafiye”dir.
%8,3’lük (f=2) oranlarıyla “doğa”, “kısalık-uzunluk” ve “merak”, son olarak “anlam”,
“dörtlükler” ve “konu” %4,2’lik (f=1) oranlarıyla öğrencilerin dile getirdiği diğer kelimelerdir.
Öğrencilerin şiiri nasıl algıladıkları konusunda somut bilgiler sunan bu bulgular arasında
olumsuz olarak betimlenebilecek düşünceler yer almamaktadır. Öğrencilerin bu düşünceleri
şiir türünde yazılan metinlerin biçemsel özellikleri, içeriği, etkisi ve gücüne ilişkin algılarını
ve şiir türüne bakış açılarını yansıtmaktadır. Öğrencilerin bu düşüncelerinin şiirin materyal
olarak kullanıldığı yabancı dil olarak Almanca dersini planlama ve yönlendirme aşamasında
dikkate alınması, öğrencilerin ilgisinin arttırılmasını ve dersin etkili biçimde yürütülmesini
olanaklı hale getirebilecek koşullardandır. Ancak cevaplar arasında yer alan “kafiye” ve
“dörtlükler” gibi kavramlar öğrencilerin, bu biçemsel öğelerin dar çerçevesinde şiir türünü
anlamlandırmaları tehlikesini beraberinde getirmektedir. Nitekim aşağıda ele alınan soruda
öğrencilerin Almanca şiir yazarken zorlanacakları noktalar arasında kafiye oluşturmayı dile
getirmeleri bu düşünceyi doğrulamaktadır.

____________________________________________________________
Full Texts Book

59

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
“Almanca şiir yazarken zorlanacağınızı düşündüğünüz noktalar nelerdir?” sorusu çalışmada
öğrencilere yöneltilen bir diğer sorudur. Öğrencilerin cevaplarından elde edilen bulgular
aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
Tablo 5. Almanca şiir yazarken zorlanacağınızı düşündüğünüz noktalar nelerdir? sorusuna
yönelik öğrenci görüşleri:
Cevaplar
Kelime bulmak
Kafiye oluşturmak
Anlamlı cümle kurmak

Öğrenciler

%

Ö1, Ö2, Ö4, Ö6, Ö7, Ö8

21,4

Ö1, Ö2, Ö5, Ö6, Ö7

17,9

Ö3, Ö4, Ö7, Ö8

14,3

Ö1, Ö3, Ö7

10,7

Dilbilgisi

Ö4, Ö7

7,1

Sürekli sözlüğe bakmak

Ö1,Ö3

7,1

Şiirsel cümle kurmak

Ö5, Ö7

7,1

Telaffuz

Ö2, Ö8

7,1

Türkçe düşünüp Almanca yazmak

Ö1, Ö5

7,1

Ahenk oluşturmak

Tablo 5’teki bulgulara göre öğrencilerin Almanca şiir yazarken zorlanacaklarını düşündükleri
noktalar farklılaşmaktadır. Buna göre öğrenciler tarafından ifade edilen en çok zorlanacakları
nokta %21,4’lük (f=6) oranla “kelime bulmak”tır. Bu cevabın ardından en çok dile getirilen
görüş %17,9’luk (f=5) oranla “kafiye oluşturmak”, %14,3’lük (f=4) oranla “anlamlı cümle
kurmak” ve %10,7’lik (f=3) oranla “ahenk oluşturmak”tır. Bunun yanında öğrenciler %7,1’lik
(f=2) oranlarla “dilbilgisi”, “sürekli sözlüğe bakmak”, “şiirsel cümle kurmak”, “telaffuz” ve
“Türkçe düşünüp Almanca yazmak” konularında Almanca şiir yazarken zorlanacaklarını ifade
etmişlerdir. Bu konularla ilgili bazı öğrenci görüşlerine aşağıda yer verilmiştir:
“Kafiye oluşturmada zorlanacağımı düşünüyorum. Kelime bilgim çok iyi olmadığı
için sürekli bir sözlükten bakma durumu olur, bu da kafamı karıştırabilir. Kafiyesiz
olursa ilgi çekici olmayacağını düşünüyorum” (Ö1).
“Şiirde ahengi oluşturmak zor” (Ö3).
“Kelime ve dilbilgisi açısından Almanca şiir yazmak zorlar” (Ö4).
“Türkçe düşünmem zorluğa neden olur, bir de kafiye yapmak. Devrik cümleler oluyor
onu şiire nasıl yansıtabilirim bilemiyorum” (Ö5).
“Kelime bulmada zorlanırım, bunu sözlük yardımıyla aşabilirim. Mesela siz kafiyeli
yazmamızı isterseniz bu da zorlar, ama kafiyesiz de yapabiliriz” (Ö6).
Öğrencilerin Almanca şiir yazarken zorlanacaklarını dile getirdikleri bu gibi görüşlerin yanında
bazı öğrenciler bu tür zorlukları zamanla aşabileceklerini ifade etmişlerdir:
“Kelime konusunda ve belki okuma konusunda da zorlanabilirim. Ama bunları yapa
yapa öğreniyoruz. Yaptığımız zamanda diksiyon ve özgüven konusunda çok iyi yerlere
geliriz. Şiirin basitten başlaması gerekir” (Ö2).
“Kelime bulmakta zorlanırım ve dilbilgisini pek sağlayamam ama onlar da zamanla
oturur” (Ö7).
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“Kelime bulmakta, cümle kurmakta zorlanabilirim, ama bunu da zamanla aşabilirim”
(Ö8).
Aşağıdaki cümlelerde ise öğrenciler Türkçe düşünüp Almanca yazmanın zorluğuna yönelik
görüşlerini ifade etmişlerdir:
“Ben Türkçe düşünüyorum, başka bir dilde düşündüğüm için Almanca yazarken
zorlanırım, ahenk, kafiye olmaz” (Ö1).
“Türkçe düşündüklerimi Almancaya uyarlarken çok zorlanırım” (Ö5).
Bu ifadeler Ö1 ve Ö5’in düşüncelerini Almanca olarak şiirsel bir üslupla dile getirirken zorluk
yaşayacaklarına inandıklarını göstermektedir. Ayrıca Ö5 “Eğer metin yazarken basitten zora
doğru gidilirse şiirin kullanımı bize bir şeyler katabilir diye düşünüyorum” ifadeleriyle şiirin
Almanca öğretimine yönelik kullanılmasında öğrenciler için anlaşılır ve basit olabilecek
şiirlerin hareket noktası olarak görülmesi yönünde düşünceler dile getirmektedir. Bu ifadeler
öğrencilerin sahip olduğu önyargıların aşılması için çözüm önerisi sunması olarak
değerlendirilebilir. Ö8 ise “İsterim, hatta şu an bile kullanılabilir. Ne kadar zorlanırsak o kadar
iyi, ama bence o kadar zorlanacağımızı da düşünmüyorum. Mesela bildiğimiz kelimeler
üzerinden yaparız ve yavaş yavaş ilerleriz. Hikâye yazma konusunda da öyleydi. İlk başta hiç
yapamıyorduk, ama şu an 100 kelimelik bir hikâye yazabiliyoruz” ifadeleriyle Almanca
öğrenimi sürecinde zorluk yaşamaları gerektiğini ve bunun normalliğini dile getirmekte,
zamanla bu zorlukların onları başarıya götüreceğine dikkat çekmektedir. Bu ifadeler dikkate
alındığında öğrencilerin, Almanca öğretiminde kullanılacak şiirin seçiminin derste başarıyı
sağlamada kilit rol oynayacağı, bunun yanında bu süreçte çeşitli zorluklar yaşanmasının
öğrenmenin doğasından kaynaklandığı düşüncesinde olduklarını göstermektedir. Yapılan
görüşmelerde ayrıca bazı öğrencilerin şiirin biçimsel özellikleri konusunda yeteri kadar bilgi
sahibi olmadığını gösteren diyaloglarda yaşanmıştır:
Ö2:“Almanca için kelime uyumu çok zor, bu nedenle kafiyelerde zorlanırım.
Araştırmacı: “Mutlaka kafiye olmak zorunda mı?”
Ö2:“Bence öyle. Şiiri düz yazıdan ayıran şey ne o zaman?
Araştırmacı: “Ama Türkçede mesela kafiyesiz olanlarda var”.
Bunun yanında Ö7’nin dile getirdiği “Almanca şiir yazması zor olur, her zaman basit değil,
devrik cümleler kurmak gerekiyor, ahenk, kafiye oluşturmak için. Bu zor olur. Normal cümle
yazmada zorlanıyoruz, şiir daha da zor olur. Alman dili ve edebiyatı okuyanlar için faydalı
olabilir. Filolojiye daha uygun” ifadeleri Almanca öğretiminde şiirin kullanımına yönelik
önyargılı görüşlerinin olduğunu göstermektedir.
“Almanca şiir yazarken zorlanacağınızı düşündüğünüz noktalar nelerdir?” sorusunun yanında
çalışmada öğrencilere yöneltilen bir diğer soru “Şiir Almanca öğrenmeyi hangi açılardan
olumlu ve olumsuz etkiler?” sorusudur. Bu soruya öğrencilerin verdiği cevaplardan elde edilen
bulgular aşağıdaki tabloda sunulmuştur:
Tablo 6. Şiir Almanca öğrenmeyi hangi açılardan olumlu ve olumsuz etkiler? sorusuna yönelik
öğrenci görüşleri:
Öğrenciler

Cevaplar

%

Olumlu Etkiler
Kelime hazinemi geliştirir

Ö1, Ö2, Ö3, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8

23,3
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Dilbilgisi becerimi geliştirir

Ö1, Ö3, Ö5, Ö6, Ö8

16,7

Yazma becerimi geliştirir

Ö3, Ö4, Ö6, Ö8

13,3

Öğrendiklerim kalıcı olur

Ö1, Ö6, Ö8

10

Telaffuzumu geliştirir

Ö1, Ö4, Ö5

10

Farklı dilde şiir okumak özgüvenimi arttırabilir

Ö2, Ö4

6,7

Okuma becerimi geliştirir

Ö2, Ö3

6,7

Hayal gücümü geliştirir

Ö7

3,3

Hem Almanca hem de Türkçede bizi etkiler

Ö7

3,3

Ö2, Ö5

6,7

Olumsuz Etkiler
Zorlanırsam motivasyonumu ve
özgüvenimi kaybedebilirim
Tablo 6’da şiirin yabancı dil olarak Almanca öğrenmeye etkilerine yönelik olumlu ve olumsuz
öğrenci görüşleri sunulmuştur. Şiirin Almanca öğrenmeye olumlu etkileri konusunda
öğrenciler %23,3’lük (f=7) oranla “kelime hazinemi geliştirir”, %16,7’lik (f=5) oranla
“”dilbilgisi becerimi geliştirir”, %13,3’lük (f=4) oranla ”yazma becerimi geliştirir”, %10’luk
(f=3) oranlarla “öğrendiklerim kalıcı olur” ve “telaffuzumu geliştirir”, %6,7’lik (f=2) oranlarla
“farklı dilde şiir okumak özgüvenimi arttırabilir” ve “okuma becerimi geliştirir”, %3,3’lük
(f=1) oranlarla “hayal gücümü geliştirir” ve “hem Almanca hem de Türkçede bizi etkiler”
cevaplarını vermişlerdir. Şiirin yabancı dil olarak Almanca öğrenmeye olumsuz etkileri
konusunda öğrenciler %6,7’lik (f=2) oranla “zorlanırsam motivasyonumu ve özgüvenimi
kaybedebilirim” cevabını vermişlerdir. Öğrencilerin şiirin Almanca öğrenmeye olumlu
etkilerine yönelik görüşlerinden bazılarına aşağıda yer verilmiştir:
“Kelime hazinesi açısından farklı kelimeler ve dilbilgisi açısından farklı yapılar
öğrenilir. Ezberlediğimiz şiirlerin aklımızda daha iyi kaldığını düşünüyorum ve bu da
daha iyi kelime öğrenmemizi sağlar” (Ö1).
“Almanca öğreniyoruz ve çok kelimeye ihtiyacımız var, kelime hazinemiz gelişir.
Okuma yetimiz güçlenir. Farklı bir dille şiir okumak özgüvenimizi artırabilir” (Ö2).
“Dil açısından olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Normal metin yazarken bile olumlu
etkileyebiliyor. Şiir daha zor bu yüzden o da olumlu etkileyebilir. Kelime hazinesini
geliştirebilir. Olumsuz etkilemeyeceğini düşünüyorum. Kelime bilgisi açısından şiir
yazma konusunda çabalamanın bile öğrenmeye katkı sağlayacağını düşünüyorum”
(Ö3).
“Kelime ve dilbilgisi öğrenmede ve pekiştirmede etkili olur”(Ö6).
“Hem Almanca hem de Türkçede bizi etkiler. Çünkü biz iki dilde de düşünüyoruz.
Türkçe düşünüp Almancaya çeviriyoruz. Bu nedenle iki dilde de düşünmemizi sağlar.
Kelime hazinemizi ve hayal gücümüzü geliştirir. Basitten zora üzerine kata kata
ilerlemeliyiz”(Ö7).
“Kelime hazinemizi geliştirir, diyelim ki weil, bağlacını işledik, şiir yazma uygulaması
ile öğrendiklerimiz daha çok pekişir. Dilbilgisi ve kelime bilgimiz de gelişir. Şiirde
dilbilgisi düz cümledeki gibi değil. Böyle bir uygulama zor olsa da, ilk başta
yapamasam da ne kadar çok uğraşırsam o kadar çok öğrenir ve başarılı olurum” (Ö8).
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Bunların yanında öğrencilerin şiirin Almanca öğrenmeye olumsuz etkilerine yönelik
görüşlerinden bazılarına aşağıda yer verilmiştir:
“Olumsuz etkileri ise yazamazsak özgüvenimiz eksilir. Almancadan soğuyabiliriz,
ama bu kişiden kişiye değişir” (Ö2).
“Şiir sanat olduğundan günlük hayattan kelimeler olacağı için kelime bilgimiz gelişir.
Buna karşın zor şiirle karşılaşırsam özgüvenimi kaybedebilirim” (Ö5).
Çalışmaya katılan öğrencilerin yarısı mevcut dil becerileri ile Almanca şiir yazamayacaklarını,
bazı öğrenciler de amatör seviyede, sözlük yardımıyla, yavaş yavaş yazabileceklerini
belirtmişlerdir. Almanca şiir yazmaları durumunda kelime bulmak, kafiye oluşturmak, anlamlı
cümle kurmak, ahenk oluşturmak, dilbilgisi, telaffuz, sürekli sözlüğe bakmak, şiirsel cümle
kurmak, Türkçe düşünüp Almanca yazmak konularında zorluk yaşayacaklarını
düşünmektedirler. Öğrencilerin Almanca şiir yazamayacağı veya bu süreçte çeşitli zorluklar
yaşayacakları yönündeki bu düşünceleri onların mevcut Almanca bilgi ve becerilerine göre
yaptıkları değerlendirmelerdir. Buna karşın Almanca öğrenirken şiirin kelime hazinesini, dil
bilgisi, okuma ve yazma becerilerini geliştireceğine, öğrendiklerinin kalıcı olacağına, hayal
güçlerinin ve telaffuzlarının gelişeceğine, motivasyonlarının artacağına inanmaktadırlar. Bu
değerlendirmeler ise öğretim süreci sonunda edinecekleri kazanımlara yöneliktir. Mevcut
gelişim durumundan hedeflenen gelişime doğru değişen bu görüşler öğrencilerin şiirin yabancı
dil olarak Almanca dersinde kullanımından kazanımlar beklediğini ve bu konuda gerekli
hazırbulunmuşluğa sahip olduğunu göstermektedir. Bu düşünceler doğrultusunda öğrencilerin
seviyelerine ve ilgilerine uygun hedef dilde yazılmış şiirlerin onların hazırbulunmuşluklarına
göre tasarlanan yabancı dil olarak Almanca dersinde kullanılmasının birçok faydayı
beraberinde getireceği ileri sürülebilir. Çünkü öğrenmeyi teşvik etmeye yönelik bu tür adımlar
öğrencilerin öğrenim-öğretim süreçlerinde yaşayacakları zorlukların ve bu zorlukları aşmak
için gösterecekleri çabanın dil becerilerine yönelik kazanımlara dönüşmesini sağlayabilecektir.
Bu amaçla öğrenciler tarafından dile getirilen şiir seçiminde basitten zora gidilmesi, temel
seviyede şiirlerin seçilmesi koşullarının ve başlangıç seviyesindeki derslerde şiir
kullanılmamalı gibi önyargıların ders tasarımlarında dikkate alınması daha başarılı sonuçlara
ulaşılmasına katkı sağlayabilecek bir noktadır. Yürütülecek bu derslerin başarılı olması,
öğrencilerin konu ile ilgili önyargılarının giderilmesini de olanaklı kılacaktır.
Şiirin Almanca öğretiminde kullanılmasının olumlu ve olumsuz etkileri ile ilgili görüşlerin
toplanmasının ardından son olarak öğrencilere “Yabancı dil olarak Almanca öğreticisi olsanız
dersinizde şiir kullanır mısınız?” sorusu sorulmuş ve elde edilen bulgular aşağıdaki tabloda
sunulmuştur:
Tablo 7. Yabancı dil olarak Almanca öğreticisi olsanız dersinizde şiir kullanır mısınız?
sorusuna yönelik öğrenci görüşleri:
Cevaplar

Öğrenciler

%

Kullanırım

Ö1,Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö8

75

Kullanmam

Ö2, Ö7

25

Tablo 7’de öğrencilerin yabancı dil olarak Almanca öğreticisi olmaları durumunda derslerinde
şiiri kullanıp kullanmayacaklarına yönelik görüşlerinin oranları yer almaktadır. Bu bulgulara
göre öğrencilerin %75’i (f=6) derste şiiri kullanacağını, %25’i (f=2) kullanmayacağını ifade
etmiştir. Şiiri kullanacakları yönünde ifadeleri dile getiren kimi öğrenciler bazı koşulları öne
sürmüşlerdir. Bu öğrencilerden Ö4 “Lisede öğrenciler iyi seviyedeyse kullanırım, ama

____________________________________________________________
Full Texts Book

63

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
başlangıç seviyesinde kullanılmasını tavsiye etmem” ifadeleri ile şiirin lisede başlangıç
seviyesinde uygun olmadığı yönünde görüşlerini dile getirmiştir. Ö1 ve Ö8 ise aşağıdaki
düşünceleri savunmuştur:
“Öncelikle dörtlük seviyesinde şiirler ve sonra daha uzun şiirleri kullanırsam iyi olur
diye düşünüyorum”(Ö1).
“Temel seviyede şiirler kullanılırsam daha iyi olur. Yoksa öğrenciler zorlanabilir, eğer
seviyesi yüksek olursa anlamayabilirler” (Ö8).
Bu ifadelerde öğretici olmaları durumunda Ö1 ve Ö8’nin yabancı dil olarak Almanca dersi için
seçecekleri şiirlerin kısa olması ve başlangıç seviyesi dil becerilerine hitap etmesi gerektiğine
dair düşüncelere sahip oldukları belirlenmiştir. Bunun yanında Ö5 “Lisede ve üniversite
hazırlık sınıflarında kullanmayı istemem, çünkü öğrenciler zorlanır, ama 1. sınıfta kullanırım”
düşüncesini dile getirmiştir. Ö5’nin bu düşüncesine göre şiir lise ve üniversite hazırlık sınıfları
için uygun değildir, üniversite 1. sınıftan itibaren Almanca öğretiminde kullanılabilir.
Görüldüğü gibi şiirin kullanımı ile ilgili öne sürülen koşullar başlangıç seviyesindeki
öğrenciler için materyal olarak seçilmemesi, öğrencilerin seviyesinin iyi olması ve seçilen
şiirlerin ise temel seviyede olması yönündedir. Öğretici olması durumunda derste şiiri
kullanmayacağını belirten Ö2, bu düşüncesini “Almanca öğretiminde şiiri derste kullanmak
sıkıntılı olabilir” ifadesi ile gerekçelendirmiştir.
4.TARTIŞMA VE SONUÇ
Çalışmada yabancı dil olarak Almanca öğretiminde şiirin bir ders materyali olarak
kullanılmasına yönelik Almanca öğretmenliği hazırlık sınıfı öğrencilerinin görüşleri
toplanmıştır. Yazın eğitimi ile dil eğitimi üzerine düşünceler çalışmanın çıkış noktasını
oluşturmaktadır. Bülbül (2011) yazın ile dil eğitimi sürecinde dil eğitimi ve öğrenme sürecinde
gerçekleşen dil ediniminin yazınsal metinlerin doğası gereği daha etkin olduğunu ve
kolaylaştığını belirtmektedir. Dil öğretimi metotlarının, dil edinimi süreçlerinde etkin
kılınmasının yazınsal metin türlerinden yararlanılması ile kolaylaştığını söylemektedir. Ona
göre dilin anlam boyutuna rastlanılan yazınsal metinler, karşılaştırmalı çalışmalarla yabancı dil
öğretilmesi için zengin bir malzeme ve uygulama barınağı sunmaktadır (s.109). Çalışmada bu
gibi faydaları olduğu düşünülen bir yazınsal metin türü olarak şiirin yabancı dil olarak Almanca
dersinde kullanılmasına yönelik öğrenci görüşleri nelerdir araştırma sorusu üzerinde
yoğunlaşılmış, bu kapsamda gerçekleştirilen görüşmelerde çeşitli sorular aracılığıyla öğrenci
görüşleri toplanmıştır.
Öğrencilerin çoğunluğu yabancı dil olarak Almanca dersinde şiirin kullanılmasını istediklerini
belirtmişlerdir. Bunun nedenleri arasında şiire olan ilgileri, Almanca öğrenme sürecinde şiirle
yaşadıkları öğrenme deneyimleri, şiirin öğrenme sürecine farklılık katacağına ve şiirin
yapısının öğrenmeye katkıda bulunacağına yönelik sahip oldukları düşünceleri yer almaktadır.
Ayrıca öğrencilerin çoğunluğu ana dillerinde, yarısı ise Almancada şiir yazabileceklerini
düşünmektedir. Bu bağlamda yabancı dil olarak Almanca öğrenme sürecinde şiirin
kullanılmasının öğrencilerin ilgi ve beklentileri ile örtüşeceği ve dolayısıyla şiirin öğretim
materyali olarak seçilmesinin öğrenen merkezli bir derse zemin hazırlayacağı düşüncesine
ulaşılabilir. Ancak yabancı dil olarak Almanca öğretiminde şiirin kullanımı konusunda
öğrencilerin önyargılarının olduğu da belirlenmiştir. Aksöz’ün (2017) belirttiği gibi şiir
yazmak basit ve sıradan yapılan bir iş değildir. Buna karşın zor olduğunu düşünerek uzak
durmak veya yanlış öğretim yöntemleri nedeniyle önyargıları daha çok güçlendirebilecek zor
alıştırmalarla başlamak öğrencilerin şiirden, biçemden ve sonuçta yazından uzak durmasına
neden olabilmektedir (s.21). Ayrıca şiirin yabancı dil olarak Almanca öğretiminde kullanımına
yönelik öğrencilerin dile getirdiği görüşler arasında şiirin zor bir metin türü olduğu yönündeki
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ifadeler de öne çıkmaktadır. Bu nedenle bazı öğrenciler basit şiirlerin derste kullanılmasını,
bazı öğrenciler de zor bir tür olduğu ve dili ağır olduğu için şiir türünün 1. sınıftan itibaren
derste kullanılmasını önermişlerdir. Bu tespitler öğrencilerin özellikle başlangıç düzeyindeki
yabancı dil olarak Almanca derslerinde şiirin kullanılmasına yönelik hazırbulunmuşlukları
konusundaki olumsuz bulgulara dayanmaktadır. Ancak çağdaş eğitim anlayışında hem yabancı
dil olarak Almanca öğreticisinin hedef kitlesinde sınıftaki tüm öğrencilerin yer alması gerektiği
ilkesi bulunmakta hem de yazınsal metin türlerinin bu ilkenin gözetilmesinde yararlı olacağı
düşünülmektedir. Bu durumda uygun şiir seçimi ve dersin işlenmesinde uygun yöntem ve
tekniğin belirlenmesinin yanında yabancı dil olarak Almanca öğretiminde öğreticilerin
karşılaşacağı temel zorluklardan birisinin de önyargılı ve olumsuz görüşlere sahip öğrencileri
derse güdülemek olduğu ortaya çıkmaktadır. Bülbül (2018) sınıf ortamında öğrencileri şiirle
yüzleştirebilecek isteklendirici gerekçeler nasıl keşfedilebilir sorusunun cevabının
öğrencilerde okuma isteği uyandırmakta yattığını belirtmektedir. Zorlama ile değil de
sevdirerek bu metin türüyle iletişim kurmanın yollarını bulmanın, öğreticinin yaratıcı tarafının
ön koşulu olduğuna dikkat çekmektedir. Bülbül, ayrıca şiirin anadildeki örnekleri ile ders
ortamını hazırlamanın ve kısa olanlarını tercih etmenin öğrencilerin algısında olumlu etki
yaratacağından, öğrenme süreçlerinde konu sıralamasının basitten karmaşığa doğru gitmesi
gerektiği düşüncelerinden söz etmiştir (s.148-149). Bu düşünceler öğrencilerin dile getirdiği
önyargılı görüşlerle bir arada değerlendirildiğinde Kırmızı (2007) tarafından dile getirilen şiirin
seçilmesinde öğreticilerin dikkatli olması ve öğrencilerin hazırbulunmuşluk düzeylerini göz
önünde bulundurmaları gerektiğine, bu noktada öğrencilerin bilgi, yetenek, zekâ ve ilgilerinin
önemli olduğuna dair ifadelerinin (s.442) haklılığı belirginleşmektedir. Konuyla ilgili olarak
Artuç (2016) yabancı dil öğretiminde genel anlamda aşamalı kur sistemi uygulandığını, bu
nedenden ötürü farklı dil seviyelerinde farklı şiirlerin kullanılmasının faydalı olabileceğini
belirtmiştir (s.66). Öğrencilerin öne çıkan görüşleri arasında yer alan derste kullanılacak şiirin
hedef grubun seviyesine uygun olması, basitten zora doğru şiir seçimine gidilmesi yönündeki
düşünceler Bülbül (2018), Kırmızı (2007) ve Artuç’un (2016) yukarıdaki görüşleri ile
örtüşmektedir. Bu da, öğrencilerin öğrenme süreçleri konusunda bilinçli olduklarının işareti
olarak kabul edilebilir. Ayrıca öğrencilerin dile getirdiği şiirin yabancı dil olarak Almanca
öğretiminde başlangıç seviyesinde kullanılmaması yönündeki görüşlere karşın, yazının dil
öğretimine entegre edilme sürecinde Tarakcıoğlu (2016) öğrencilerin edebi, biçimbilimsel ve
dilbilimsel becerilerinin gelişmesinin beklenilmesinin çok da gerekli olmadığını, dil eğitiminin
yaş ya da dil seviyesi göz önünde bulundurulmaksızın yazın ile zenginleştirilebileceğini
söylemektedir (s.180). Yazınsal metin türü olarak şiirin dil öğretiminde başlangıç seviyesinde
kullanılabileceğini belirten bu düşünceler dikkate alındığında öğrencilerin bu konuda sahip
oldukları önyargıların gözetilerek öğretim süreçlerinin şekillendirilmesi ile öğrencilerin önemli
ölçüde kazanımlar edinebilecekleri çalışma ile ulaşılabilecek sonuçlardandır.
Bazı öğrenciler yabancı dil olarak Almanca öğretiminde şiirin yazma becerilerine yönelik
kullanımının onları zorlayacağı konusunda görüşler dile getirmesine karşın öğrencilerin
çoğunluğu yabancı dil olarak Almanca öğretiminde farklı becerileri olumlu yönde
etkileyeceğini belirtmişlerdir. Bunun yanında Kırmızı (2007) çalışmasında şiirin resimlerle
desteklenirse ve seslendirilirse kalıcılığının daha fazla olacağını, yabancı dil öğretiminde
kullanımının dört temel beceriye yönelik olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin şiiri öncelikle
dinleyip sonra da okuyacaklarına, okudukları şiiri anlamaya çalışacaklarına ve şiirde
öğrendikleri dilbilgisi yapılarını pratikte kullanacaklarına değinmiştir (s.441-442). Bu
düşünceler yabancı dil olarak Almanca öğretiminde şiirin farklı becerilerin öğretimine yönelik
kullanılabileceğini savunan öğrenci görüşleri ile örtüşmektedir. Bu bağlamda derste şiirin
kullanılmasıyla ulaşılabilecek amaçlar ile öğrencilerin derste şiirin kullanılmasından
beklentilerinin biri birine uyduğu görülmektedir.
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Bunun dışında şiirin yabancı dil olarak Almanca öğretimi sürecine dâhil edilmesi öğrencilerin
hedef dili farklı anlamsal boyutları ile tanımasını sağlayacaktır. Aksöz’ün (2017) düşüncelerine
göre dilin bütün anlamsal boyutları yazınsal yapıtlarda kullanılmaktadır. Yazarların ve şairlerin
kendilerine özgü dil kullanımları vardır. Kelime seçimlerinde ve biçem kullanımlarında
yaşadıkları çevre, etkileşimde bulundukları insanlar ve söz konusu dönemin akımları gibi
kültürel ve toplumsal etkiler söz konusudur. Buna rağmen kendi özgünlükleri de
bulunmaktadır. Yazar ve şairlerin bireysel dil kullanımları önemlidir. Onların bireysel dil
kullanımlarından şiir ya da metin içindeki kelimelerin ilişki durumu ortaya çıkar, bu da şair ve
yazarları diğerlerinden ayırır. Biçem aynı konuyu farklı kelimelerle dile getirme şeklidir.
Yazında kelimelerin düz anlam yerine şair ve yazarların yükledikleri anlamlar önemlidir.
Bunlar yazarlar ve şairlerin bilinçli seçimleridir (s.87). Bu düşünceler şiiri şiir yapan temel
unsurlardan birisinin biçem olduğuna işaret etmektedir. Çalışmada şiir türünün biçemsel
özellikleri konusunda kimi öğrencilerin yeterli bilgiye sahip olmadıkları görülmüştür. Bu
nedenle şiirin materyal olarak kullanıldığı yabancı dil olarak Almanca dersinde şiir hakkında
biçemsel bilgilerin sunulması yerinde bir yaklaşım olacaktır. Ancak Almanca öğretmenliği
hazırlık sınıflarında şiirin biçemsel özellikleri konusunda derinlemesine bilgilendirmede
bulunmak yabancı dil olarak Almanca öğretim sürecini amacından saptırabilir ve öğrencileri
sıkabilir. Bu nedenle kullanılan şiirin özelliklerine ve yapılan uygulamaya yönelik olarak
biçemler konusunda aşırıya kaçılmadan yeterli bilgilendirme yoluna gidilmelidir. Çünkü
Aksöz’ün (2017) belirttiği gibi yazına mesafeli duran öğrenciler için şiir ve biçem öğrenimi
korkuya ve sıkıntıya neden olmakta, dolayısıyla anlama ve öğrenme zorlaşmaktadır (s.11).
Genel anlamda bakıldığında öğrencilerin şiiri öğretici olmaları durumunda derste kullanmaları
konusundaki görüşleri ile kendilerine Almanca öğretiminde şiirin kullanılması konusunda
yaşadıkları kaygılarının birbirine benzer olduğu görülmüştür. Bu bağlamda Almanca
öğretiminde şiirin kullanılması noktasında yaşayacakları olumlu deneyimlerin gelecekte
öğretici olmaları durumuna da yansıyacağı ön görülebilir. Bu bakımdan yabancı dil olarak
Almanca öğretiminde şiirin kullanılması konusunda öğreticilerin özenli ve dikkatli hareket
etmelerinin oldukça önemli olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Buna ek olarak Kırmızı
(2007) çalışmada ilköğretim okullarında ve liselerde yaptığı uygulamalarda yöntemin başarılı
ve eğlenceli olduğunu görmüştür. Büyük keyifle derse katılan öğrenciler verilenleri
öğrenmişlerdir (s.442). Liseden mezun olmuş ve üniversitede Almanca öğretmenliği hazırlık
sınıfında yabancı dil olarak Almanca öğrenen öğrencilerin derste şiirin kullanımı konusundaki
görüşlerinin dikkate alınması, bu yazınsal metin türünün derste başarılı bir şekilde
kullanılabilmesine yönelik adımların atılması anlamına gelmektedir.
Çalışmada elde edilen bulgular yabancı dil olarak Almanca öğretiminde şiirin kullanımına
yönelik öğrencilerin hazırbulunmuşlukları konusunda önemli bilgiler sunmaktadır. Bunlara
göre yabancı dil olarak Almanca öğretiminde şiirin kullanımı konusunda öğrencilerin olumlu
ve olumsuz görüşleri bulunmaktadır. Çoğu öğrenci derste şiirin kullanılması taraftarı olmasına
karşın kimi öğrenciler başlangıç seviyesinde şiirin kullanılamaması, temel seviyede şiirlerin
seçilmesi gibi bazı koşullar öne sürmüşlerdir. Kimi öğrenciler ise derste şiirin zor olacağı için
kullanılmaması yönünde görüşlerini dile getirmiştir. Görüldüğü gibi derste işlenecek ders
materyallerinin seçimi konusunda tüm öğrencilerin aynı motivasyon ve hazırbulunmuşluğa
sahip olması neredeyse imkansız bir durumdur. Bu tür bilgilerin yabancı dil olarak Almanca
öğretiminde şiirin kullanılması sürecinde dikkate alınması, öğrencilerin önemli kazanımlar
elde etmesini sağlayabilecektir. Bu düşüncelere dayanarak çalışmada, yabancı dil olarak
Almanca öğretiminde şiirden faydalanacak öğreticilerin başlangıç seviyesi dâhil her seviyedeki
derslerde şiirin kullanımına yönelik olumsuz görüşleri de dikkate alarak öğretim sürecini
öğrencileri güdüleyecek biçimde şekillendirmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
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ÖZET
Günlük yaşantımızda kullandığımız her ürün ve hizmetin bir markası vardır. Bu ürünlerin ve
hizmetlerin üretimi, üretim süreci, kalitesi ve fiyatı farklıdır. Marka kavramının yüzyıllar önce
ortaya çıkış sebebi de budur. İnsanların sahip olduğu ürünleri diğerlerinden ayırt etme ve
farklılaşma amacıdır. Markalar ürün ve hizmetlerini hedef kitleye tanıtmak amacıyla iletişim
stratejileri geliştirmekte ve uygulamaktadır. Markaların amaçlarını gerçekleştirmek ve
hedeflenen amaçlara ulaşmak için yaptığı tüm iletişim çalışmaları marka iletişiminin bir
entegrasyonudur. Gelişen teknoloji ve artan rekabet ortamı ile markalar farklı iletişim
stratejilerine yönelmiştir. Reklamların dışında da tüketicide algı yaratmalı, ürünü bir şekilde
hatırlatmalı ve tüketicinin ilgisini sürekli olarak çekmelidir. Bu sebeple geleneksel medya
reklamlarına alternatif olarak marka iletişiminde marka yerleştirme stratejileri uygulanmaya
başlamıştır.
Reklama kıyasla daha gerçekçi ve samimi bulunan marka yerleştirme stratejileri gün geçtikçe
kuruluşlar tarafından daha yoğun bir biçimde kullanılmaktadır. Program veya filmin
senaryosuna doğal veya sanal olarak yerleştirilebilen markalar ile marka yerleştirme
stratejileri, özellikle sanatçı veya film ile özdeşleştirildiğinde çok daha başarılı sonuçlar
vermektedir. Son yıllarda çeşitli sektörlerde özellikle televizyon programlarında ve sinema
filmlerinde sıklıkla karşılaşılan marka yerleştirme uygulamaları bu çalışmanın çıkış noktasını
oluşturmaktadır. Çalışmanın amacı ise incelemeye alınan dizinin bölümlerinde hangi
markaların yerleştirildiği, hangi marka yerleştirme türünün kullanıldığı, yerleştirilen
markaların ekranda kalma süresi, markaların sektörel dağılımı ve gerçek veya kurgu markalar
olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışmada markalar ile ilgili önceden belirlenmiş kriterleri
ölçmek amacıyla içerik analizi yöntemi uygulanacaktır. Çalışma, marka yerleştirme
konusunda Türk literatürüne önemli katkılar sağlayacaktır. Söz konusu dizide sadece
markaların yerleştirilmeyip markalara ait sosyal sorumluluk kampanyalarının da
yerleştirilmesi oldukça dikkat çekici bir bulgu olarak ifade edilebilir.
Anahtar Kelimeler: Marka, Marka Yerleştirme, Marka Yerleştirme Stratejileri, Televizyon
Dizileri
ABSTRACT
Every product and service we use in our daily lives has a brand. These products and services
production and process of producing and its qualities are different. This is the reason why the
concept of brand emerged centuries ago. It is the purpose of distinguishing and differentiating
the products that people have from others. Brands develop and install communication
strategies to promote their products and services to the target audience. All communication
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efforts of brands to realize their goals and achieve the targeted goals are an integration of
brand communication. With the developing technology and increasing competitive
environment, brands have turned to different communication strategies. Outside of
advertising, it should create perceptions in the consumer, remind the product in some way and
constantly attract the attention of the consumer. For this reason, brand placement strategies
have started to install in brand communication as an alternative to traditional media
advertising.
Brand placement strategies, which are more realistic and sincere compared to advertising, are
used more intensively by organizations over time.Brand placement strategies with brands that
can be placed naturally or virtually in the script of the program or movie give much more
successful results, particularly when associated with the artist or the movie. Brand placement
applications, which are frequently encountered in television programs and motion pictures in
various sectors in recent years, are the starting point of this study.The study aims to reveal
which brands are placed in the sections of the series under review, which type of brand
placement is used, the time it is time for the place brands to remain on the screen, the sectoral
distribution of the brands and whether they are real or fictional brands.The content analysis
method will be applied to measure the predetermined criteria related to brands in this
study.The study will make significant contributions to the Turkish literature on brand
placement.It can be expressed as a very remarkable finding that not only brands are placed in
the series in question, but also social responsibility campaigns belonging to brands are placed.
Keywords: Brand, Brand Placement, Brand Placement Strategies, TV Series
GİRİŞ
Geçmişten günümüze markalar hedef kitleye ulaşmak için farklı iletişim stratejileri geliştirmiş
ve uygulamışlardır. Reklam bu stratejilerden bir tanesidir. Reklamlar, hedef kitleye bir ürün
veya hizmet hakkında bilgi verme, satın almaya teşvik etme gibi amaçlar taşımaktadır.
Reklamların yer verildiği kitle iletişim araçları olarak televizyon büyük bir öneme sahiptir.
Hemen hemen her evde en az bir tane televizyon bulunması ve hala en popüler serbest zaman
harcama etkinliklerinden bir tanesi olması nedeniyle televizyon ticari kuruluşlar tarafından
yoğun bir şekilde tercih edilmektedir. Sık sık ekrana gelmeleri ve maliyetlerinin de gün
geçtikçe artış göstermesi kuruluşları alternatif marka iletişimi araçlarına yönlendirmektedir.
Son yıllarda reklamcılık alanında, pek çok marka iletişim stratejisine alternatif olarak sunulan
marka yerleştirme gerek geleneksel reklama kıyasla samimi bulunması gerekse oyuncu ile
özdeşleştirmenin kolay olması nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedir. Gelişen teknoloji ve
dijitalleşme sanal marka yerleştirmeyi mümkün kılarken, akıllı cihazlar ve sosyal medya
mecraları kuruluşların ilgisini geleneksel televizyon reklamlarından uzaklaştırmaya
başlamıştır. Ayrıca popüler markalar televizyon dizilerinde daha fazla görülmeye
başlamışlardır. Dizinin senaryosuna entegre edilen markalar hedef kitleyi sıkmadan, reklamlar
gibi yüksek maliyet gerektirmeden ve doğal bir görünüm kazandırılarak tüketicilere iletilmeye
başlanmıştır. Ürün veya hizmetin sevilen ünlü bir isim tarafından kullanılması, hedef kitlenin
ürünü satın alması noktasında daha etkili olmaktadır. Reklamlara alternatif olan marka
yerleştirme uygulamaları yapısal olarak reklamlarla benzer özellikler taşımaktadır. Her iki
uygulamada da aynı anda sayıca fazla tüketiciye ulaşma imkânı, belirli bir ücret karşılığı
yapılması ve belirli bir yasal düzenlemeye uyulması gerekliliği bu ortak özellikler arasındadır.
Marka yerleştirme uygulamaları reklamlar kadar bilgi verici olmasa da izleyicinin merakını
uyandırma ve zihninde yer edinme bağlamında etkilidir. Literatürde çeşitli kaynaklarda ürün
yerleştirme (product placement) olarak da kullanılan bu iletişim stratejisi, bu çalışmada marka
yerleştirme (brand placement) olarak kullanılmıştır.
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Çalışmada ilk olarak marka yerleştirme kavramı tanımlanmış ardından marka yerleştirme
stratejileri detaylı bir biçimde sunulmuştur. Son olarak çalışmanın uygulama kısmında Star
TV’de pazar günleri yayınlanan Menajerimi Ara televizyon dizisinin örnekleme alınan
bölümlerinde yer alan markalar, belirlenen kategoriler dahilinde içerik analizi tekniğiyle
incelenmiştir.
MARKA YERLEŞTİRME KAVRAMI
Günümüzde bireyin hayatta var olma çabasında markaların yeri inkâr edilemeyecek derecede
önemlidir. Tüketicilerin kullandıkları markalar, tüketicilerin sosyo-ekonomik düzeyleri
hakkında bilgi verirken tüketicileri çeşitli sınıflara ayırmaktadır. Alt veya üst tüketici sınıfına
hitap eden markalar olduğu gibi doğrudan lüks tüketim kategorisinde yer alarak sınırlı sayıda
üretilen ve belirli tüketicilerin satın aldığı markalar da mevcuttur. Bir ürün veya hizmeti rakip
ürün veya hizmetlerden ayırt etmeye yarayan her türlü isim, işaret, sembol, rakam veya tüm
bunların kombinasyonu olarak tanımlanan marka kavramının tüketici ile olan iletişimi
bağlamında son yıllarda yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Dijitalleşme konusunda çok ileri
seviyelere ulaşan işletmeler tüketici ile olan iletişimini de yine teknolojik imkanları
kullanarak yönetmektedirler. Bu doğrultuda yeni medya teknolojileri, ticari işletmelere
hedeflerine ulaşma (daha fazla satmak) bağlamında önemli avantajlar sunmaktadır. Sinema ve
televizyon dünyası ünlü markaları senaryo içerisine yerleştirerek hem finansal destek
sağlamayı hem de markaların mevcut imajından yarar sağlamayı hedeflerken, markalar da bir
televizyon veya sinema yapıtı içerisinde yer alarak daha fazla dikkat çekme ve hafızalarda
kalma amaçlarını taşımaktadır (Alıcı & Aydınlıoğlu, 2017, s. 297). Marka yerleştirme, medya
araçlarına, markanın bir bedel karşılığında program veya senaryo içine dahil edilerek algı
oluşturma faaliyetleri olarak ifade edilmektedir (Karrh, 1998, s. 33). Bir ürünün programlı ve
arka planda gösterilerek dizi ve filmlere entegre edilerek seyircinin dikkatini çekmeyi hedef
alan bedeli ödenmiş mesajlardır (Balasubramanian, 1994, s. 31). Bir markanın, ürünün veya
hizmetin, ücret veya ürün karşılığında dizi ve filmlere entegre edilmesi, tüketicide algı
yaratmak ve akılda kalmasını sağlamak amacıyla her tür profesyonel görsel, işitsel ticari
iletişim olarak tanımlanan marka yerleştirme, reklam ve tanıtım faaliyetlerini birleştiren bir
tür hibrit mesajdır (Park & Berger, 2010). Bu tür mesajlar, tüketicilerin ürünleri fark etmesini,
akılda kalmasını, markaya yönelik olumlu imaj yaratmasını sağlamak gibi amaçlar taşıyan ve
tüketicilerin dikkatini çekmeye yönelik bir bedeli olan girişimlerdir (Odabaşı & Oyman,
2016). Marka yerleştirme uygulamalarına filmlerin yanı sıra müzik videolarında, radyo
programlarında, şarkılarda, video oyunlarında, spor müsabakalarında ve romanlarda
rastlanılmaktadır (Gupta & Lord, 1998). Marka yerleştirmenin uygulama alanı olarak kabaca
her türlü medya aracı veya içeriğidir şeklinde bir ifade kullanmak yanlış olmayacaktır.
Satış tutundurma stratejileri arasında yer alan marka yerleştirme kavramı belirli bir markanın
bir dizi ya da bir klibin bölümü gibi doğal bir görünüm kazanmasını sağlayacak hedef kitle
üzerinde marka/ürün için olumlu algı yaratma çabasıdır denilebilir. Marka yerleştirme
uygulamalarında markaların temel amacı marka tanınırlığını sağlamaktır. Tanınırlık,
tüketicilerin, marka hakkında bilgi sahibi olması, akılda kalması ve markaya yönelik olumlu
imaj oluşturmasına yardım etmektedir (Odabaşı & Oyman, 2002). Marka yerleştirme
stratejilerinin tercih edilmesinin nedenleri (Akgül, 2013) şu şekilde sıralanmaktadır.
• Yayın tekrarı,
• Küresel yayın imkânı,
• Marka farkındalığı yaratması ve bilinirlik sağlaması,
• Düşük maliyet,
• Bağımlı izleyici,
• Oyuncunun markayı kullanması,
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• Düşük gürültü,
• İzlenme oranının ölçülebilmesi.
Marka yerleştirme, doğru sahnede uygulanırsa gerçeklik duygusu yaratır ve oyuncunun
markayı kullanması da tüketicide gerçekte de kullandığı algısını oluşturur (Tığlı, 2004, s. 35).
Sevilen oyuncunun markanın ürünlerini kullandığını gören tüketici, ürünü alırken daha kolay
ikna olmaktadır. (Yükselen, 2001, s. 61). Konuya ilişkin yapılan bir çalışmada (Bozkurt,
2008) ise marka yerleştirme uygulamalarının amaçları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.
• Markanın ürün ve hizmetini tanıtmak,
• Markanın maliyet oranını düşürmek,
• Rakip markalarla mücadele edebilmek,
• Markanın tanınırlığını arttırmak,
• Marka farkındalığı sağlamak,
• Marka imajını güçlendirmek,
• Markanın satışını arttırmak.
Bütün bunlarla birlikte, en iyi marka yerleştirme uygulaması, tüketicinin farkında olmadan
aklına yerleşen uygulamadır (Akgül, 2013, s. 598). Ancak burada önemli olan konulardan biri
de markanın yerleştirildiği içerik ile uyumlu olması gerekliliğidir. İçeriği önceleyerek ve
senaryo içerisinde yer alan akışa değer katarak amaca hizmet edecek uygun bir tarzda markayı
yerleştirmek son derece hassas bir konudur.
Tarihsel Olarak Marka Yerleştirme
Teknolojinin gelişmesi ve bireylerin isteklerinin farklılaşması marka yerleştirme stratejilerinin
de değişmesine neden olmuştur. Marka yerleştirme uygulamaları son yıllarda önem kazanmış
olsa da yeni bir strateji değildir. 1920’li yıllarda Hollywood filmlerinde sigara markalarına
sıkça rastlanmaktayken 1970’lerin sonlarına kadar marka yerleştirme uygulamaları iyi bir
biçimde organize edilememiş ve büyüme gösterememiştir. Film yapımcılarına, marka
yerleştirme uygulamaları için herhangi bir bedel ödenmemekte ve sadece filmde kullanılacak
ürünleri ödünç verilmekteydi (Odabaşı & Oyman, 2002). Ancak, marka yerleştirmenin
günümüzdeki boyuta gelerek uygulanmaya başlanması ve popülerlik kazanması, 1980 yılında
firmaların yapımcılara marka yerleştirme uygulamaları için bir bedel ödemesiyle
gerçekleşmiştir ve 1980’li yıllarda bir sektör olarak ivme kazanmaya başlamıştır. (Pektekoğlu,
2012, s. 420). Çünkü, markaların büyük bütçelerle elde ettikleri reklam çıktılarına kıyasla,
marka yerleştirme uygulamalarından daha efektif sonuçlar elde edildiği fark edilmiştir.
MARKA YERLEŞTİRME STRATEJİLERİ
Marka yerleştirme uygulamalarında diziye entegre etmenin farklı yöntemleri vardır. Öncelikle
izleyici kitlesinin büyüklüğü, marka yerleştirmenin yayınlanacağı televizyon kanalı, marka
yerleştirmenin uygulanacağı televizyon dizisinin adı, dizinin yayınlandığı gün, dizinin
yayınlandığı saat, dizinin izlenme oranı, izlenme payı, yerleştirmenin marka algısına ve satın
almaya etkisi, vb. gibi noktalar önem taşımaktadır (Yıldırım & Can, 2019). Marka yerleştirme
uygulaması yapılmadan önce seçilecek türe karar verilirken birtakım unsurlar belirleyici rol
oynamaktadır ve buna göre farklı marka yerleştirme stratejilerinden bahsedilebilmektedir.
Alıcı ve Aydınlıoğlu tarafından yapılan bir çalışmada aktarıldığı gibi marka yerleştirme
uygulamaları; 1) Görsel 2) İşitsel 3 Hem Görsel Hem İşitsel 3 kategoride ele alınmaktadır
(Gupta & Lord, 1998, s. 47-48).
• Görsel Marka Yerleştirme Stratejisi (Visual-VIS-Placement): Bir ürünün, logonun
billboard’un veya bir takım görsel marka belirtecinin, ürün ile ilgili dikkat çeken herhangi bir
ses veya ileti olmaksızın gösterilmesidir.
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• İşitsel Marka Yerleştirme Stratejisi (Audio-AUD-Placement): Bu kategoride ürün
ekranda gösterilmeden ürün ile ilgili bir sesli mesajın karakterlerden birisi tarafından sesli
olarak söylenmesi ve markanın adının işitilmesi durumu mevcuttur.
• Hem Görsel Hem İşitsel Marka Yerleştirme Stratejisi (Audio-Visual-AV-Placement):
Bu kategoride ürünün hem görsel olarak görülmesi hem de ürünün adının veya ürün ile ilgili
mesajın sesli olarak söylenmesi ve işitilmesi durumu söz konusudur.
Bunun dışında bir de D’Astous ve Seguin (1999, 899-910) tarafından yapılan bir
kategorizasyon söz konusudur. Burada ise marka yerleştirme 4 kategoride ele alınmaktadır
(Alıcı & Aydınlıoğlu, 2017, s. 302):
• Doğrudan Marka Yerleştirme: Ürüne/Markaya ekranda doğrudan açık bir şekilde yer
verilir. Burada önemli olan ürünün ekrandaki konumu ve kalış süresidir.
• Örtülü Marka Yerleştirme: Markanın, logonun, ürünün veya işletmenin pasif olarak
ekranda yer aldığı marka yerleştirme türüdür. Burada ürüne/markaya daha çok arka zeminde
yer verilir.
• Kullanarak Marka Yerleştirme: Markanın sözel olarak film esnasında ifade edildiği,
işletmenin ürünün vasıf ve yararlarından açıkça bahsettiği ürün yerleştirme türüdür.
• Kısmi Marka Yerleştirme: Bu tür yerleştirmede ürün/marka ön plandadır ancak yüksek
oranda görünür değildir. Marka kısa sürede ekranda tutulur.
Murdock marka yerleştirme stratejilerini yaratıcı ve doğal marka yerleştirme şeklinde ikiye
ayırırken (Atsüren, 2014), Russell marka yerleştirme stratejilerinin 3 kategoriye ayırmıştır
(Gürel & Alem, 2006, s. 22);
• Sözel Sunuş Biçiminde (Senaryoya Yerleştirme): Sözlü sunuş biçiminde, dizi veya film
diyaloglarında markanın yer aldığı yerleştirme türüdür. Ekrana yerleştirme uygulamasında ise
markanın ekranda görülmesi söz konusudur. Hikâyenin konusu dikkate alınarak marka ile
bağdaştırılır veya markaya dikkat çekecek şekilde hikâyeye ilave yapılır. Hikâye ile markanın
özdeşleşmesi markaya yüksek derecede katkı sağlarken, aksi durumda markaya çok katkı
sağlamadığı gözlenmektedir (Gürel & Alem, 2006, s. 22).
• Görsel Sunuş Biçiminde (Ekrana Yerleştirme): Ekrana yerleştirme uygulamasında
ekranda marka görülür. Bu yerleştirme biçimi ise yaratıcı yerleştirme ve sette yerleştirme
olarak ikiye ayrılır.
1. Yaratıcı Yerleştirme: Marka, ‘yaratıcı’ bir biçimde filme/diziye yerleştirilir.
2. Sette Yerleştirme: Dizinin/filmin çekildiği doğal mekânda ürünün/markanın görünmesi ya
da yerleştirilmesidir.
• Olay Örgüsüne Yerleştirme: Senaryo ile bağlantılı olarak söz konusu olan olay ya da öykü
örgüsü ile marka birleştirilmektedir veya markaya katkıda bulunacak şekilde kurguya ek
yapılmaktadır. Bu yerleştirme türünde ürün/marka söz konusu olan filme/diziye entegre
edilerek olay örgüsünün bir parçasıymış gibi konumlandırılarak senaryoda ya da oyuncuların
kişiliğinde önemli bir rol oynar. Diğer marka yerleştirme türlerinden daha etkilidir. Ürünün
senaryo içerisinde anlamı çok büyüktür.
Bu marka yerleştirme sınıflandırmaları dışında reklam şirketlerinin de yaptığı sınıflandırmalar
mevcuttur. Starcom/MediaVest şirketi, marka yerleştirme uygulamalarını özellik ve
kullanımlarına göre en düşük ve en yüksek aksiyona göre sınıflandırmıştır. Bunlar aşağıdaki
gibi sıralanmaktadır; (Mazıcı, Ateş, & Yıldırım, 2017, s. 243)
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• Pasif Ürün Yerleştirme: Markanın/ürünün dizi ve film sahnelerinde kullanılmadan
ekranda gösterilmesidir. En çok tercih edilen marka yerleştirme uygulamasıdır.
• Dijital Ürün Yerleştirme: Çekim sonrası markanın/ürünün sahneye dijital olarak entegre
edilmesidir.
• Ürün Tanıtımı/Hediye: Bu tür genellikle yarışma programlarında tercih edilmekte olup
hızlı tüketim markaları tarafından uygulanmaktadır.
• Aktif Ürün Yerleştirme: Yaygın olarak uygulanan bu yerleştirme türünde ürün/marka
oyuncu tarafından kullanılmaktadır.
• Senaryoya Yerleştirme: Hedef kitle üzerinde en etkili olan bu yerleştirme türünde
marka/ürün senaryonun bir parçasıymış gibi entegre edilir.
Bütün bu stratejiler seçilirken, markanın durumu ile yerleştirilecek içeriğin durumu
kıyaslanmaktadır. İçerik açısından uyumlu ve marka itibarını güçlendirecek içeriklerde yer
almak tüm işletmeler için öncelikli tercihtir. Örneğin biz dizide, anne çocuk diyalogu
esnasında çocuklara yönelik bir ürünün, içeriği zenginleştirecek şekilde ve tüm anne çocuk
iletişim süreçlerine örnek teşkil edecek şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir.
YÖNTEM
Bu araştırmanın amacı; tesadüfi örnekleme yoluyla seçilen 2020 yılında seyirci ile buluşan
Menajerimi Ara dizisinin içerisinde yapılan marka yerleştirme uygulamalarının nasıl
yapıldığının ortaya çıkarılmasıdır. İçerik analizi yöntemiyle dizinin 15 bölümü ele alınarak
marka yerleştirme stratejileri incelemesi yapılmıştır. Araştırmada dizi içerisinde hangi
markaların kullanıldığı, kaç saniye gösterimde kaldığı, nasıl gösterildiği, görsel olarak mı
yoksa işitsel olarak mı dizi de yer aldığı, açık marka yerleştirme uygulaması mı yoksa örtülü
marka yerleştirme uygulaması mı yapıldığı, markanın anlaşılabilir olup olmadığı
incelenmiştir. Menajerimi Ara dizisinde uygulanan marka yerleştirme uygulamaları dikkate
alınarak; hangi markaların hangi sıklıkla ve hangi teknikle ürün yerleştirme yapıldığının
cevabı aranmaya çalışılmıştır.
Araştırma Sorusu 1: Dizide yer alan marka yerleştirme uygulamalarındaki ürünler dizi
içeriği ile ilişkili midir?
Araştırma Sorusu2: Dizide en fazla hangi tür marka yerleştirme stratejisi
kullanılmaktadır?
Araştırma Sorusu3: Dizide en çok hangi markaların ürün/hizmet yerleştirmeleri
bulunmaktadır?
Menajerimi Ara, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Deniz Çelebi Dikilitaş'ın, senaryosunu
Ekin Atalar'ın yazdığı Türk yapımı bir drama ve komedi dizisidir. Drama ve komediyi
harmanlayan dizi, prestijli bir yetenek ajansında çalışan dört menajerin ve asistanının hayatını
konu almakta ve her bölümde oyuncular bölüme konuk olarak katılı rollerini oynamaktadırlar
(Wikipedia, 2022). Dizinin her bölümü yaklaşık 2 saat 20 dakika olup ilk 15 bölümü
araştırmaya dahil edilmiştir. Dizi de 12 marka ve marka yerleştirme uygulamaları tespit
edilmiş bu markaların toplam gösterim sürelerinin 191 saniye olduğu hesaplanmıştır.
Araştırmada, Gupta ve Lord (1998), D’Astous ve Seguin (1999), Murdock ve Russell’ın
marka yerleştirme stratejilerinden yararlanılarak analizler yapılmıştır. Araştırma kapsamında
seçilen “Menajerimi Ara” dizisinin 15 bölümünün tamamında yer alan marka yerleştirme
stratejileri; marka isimleri, marka hizmet türü, marka yerleştirme stratejisi türü, ekranda
marka yerleştirme uygulamasının yer alma şekli, karakterin marka kullanımı, markanın
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toplamda gösterilme sıklığı ele alınarak bunlara göre analiz edilmiştir. Markanın toplamda
gösterilme sıklığı da analiz içerisinde önemli bir unsur olarak yer almaktadır.
Bulgular ve Değerlendirme
Menajerimi Ara dizisinin 15 bölümü incelendiğinde 12 markanın marka yerleştirme stratejisi
ile kullanıldığı görülmektedir. Aşağıda kullanılan markalar belirtilmiştir.
Tablo 1. Dizide Kullanılan Markalar
Markalar
Kanken, Apple, Neutrogena, Elseve, Elidor,
Uno, Dimes, Hundai, Cif, Samsung, Dyson,
Karaca
Dizide kullanılan markaların hizmet türü, marka yerleştirme stratejisi türü, markanın
gösterildiği bölümler, karakterlerin marka kullanımları bunlar göz önünde bulundurularak
analiz yapılmıştır. Marka yerleştirme stratejileri ve markanın kaçıncı dakika gösterime girip
kaçıncı dakika gösterimden çıktığı hesaplanmış ve aktörlerin markayı kullanıp kullanmadığı
takip edilmiştir.
Tablo 2. Marka yerleştirme stratejilerinde dikkat edilen hususlar
Marka Hizmet Türü

Gıda, İçecek, Ev Eşyası, Kişisel Bakım, Ulaşım,
İletişim-Bilişim, Giyim

Marka Yerleştirme Stratejisi Türü

Görsel Marka Yerleştirme, İşitsel Marka
Yerleştirme, Görsel-İşitsel Marka Yerleştirme,
Doğrudan Marka Yerleştirme, Kısmi Marka
Yerleştirme,
Örtülü
Marka
Yerleştirme,
Kullanarak Marka Yerleştirme, Yaratıcı Marka
Yerleştirme,
Doğal
Marka
Yerleştirme,
Senaryoya Marka Yerleştirme, Ekranda Marka
Yerleştirme, Olay Örgüsüne Marka Yerleştirme

Markanın Gösterilme Sıklığı

1. Bölüm, 2. Bölüm, 3. Bölüm,4. Bölüm,5.
Bölüm, 7. Bölüm, 8. Bölüm, 9. Bölüm, 14.
Bölüm, 15. Bölüm,

Karakterin Marka Kullanımı

Evet, Hayır

Marka yerleştirme stratejilerinin uygulandığı ‘’Menajerimi Ara’’ dizisinde 15 bölümde
toplamda 12 marka kullanılmıştır. Dizinin yapısına uygun olarak yerleştirilen 12 markanın
çoğu sadece bir bölümde kullanılmıştır. Bazıları ise birkaç bölümde tekrar göze çarpmaktadır.
Aşağıdaki tabloda markaların kullanıldığı bölümler gösterilmektedir.
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Tablo 3. Markaların Gösterildiği Bölümler
Marka

Gösterildiği Bölüm

Kanken

1. Bölüm

Apple

2. Bölüm, 3. Bölüm

Neutrogena

3. Bölüm

Elseve

3. Bölüm

Elidor

3. Bölüm

Uno

4. Bölüm

Dimes

5. Bölüm, 8. Bölüm

Hundai

7. Bölüm, 14. Bölüm, 15. Bölüm

Cif

8. Bölüm

Samsung

9. Bölüm

Dyson

9. Bölüm

Karaca

15. Bölüm

Markaların çoğu tek bölüme konumlandırılırken kullanılan marka yerleştirme stratejileri ise
şunlardır. 12 markanın 5’i açık marka yerleştirme, 7’si örtülü marka yerleştirme, 1’i kısmi
marka yerleştirme, 8’i ise kullanarak marka yerleştirme stratejilerini kullanmıştır. Dizi de
kullanılan markaların çoğu karakterler/oyuncular tarafından kullanılmıştır.
Yapılan
incelemede dizinin 15 bölümünde 12 markaya, marka yerleştirme uygulamaları yapılmıştır.
En fazla gösterimde olan marka ise Hundai markasıdır. En fazla süre ekranda olan marka ise
Dyson’dır. Aşağıdaki tabloda 15 bölümde yer alan markaların, marka yerleştirme stratejileri,
gösterim sayısı, kaç saniye ekranda kaldığı ve kurgu/gerçek olup/olmadığı verilmiştir.
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Tablo 4. Menajerimi Ara Dizisi Marka Yerleştirme
Marka

Kanken
Çanta
Apple
İphone
Neutrogena

Açık
Marka
Yerleştirme

Örtülü
Marka
Yerleştirme
x

Kısmi
Marka
Yerleştirme

x
x

Kullanarak
Marka
Yerleştirme
x

Gösterim
Sayısı

Toplam
Süre

Gerçek/
Kurgu

1

1 sn.

Gerçek

x

3

41 sn.

Gerçek

x

1

3 sn.

Gerçek

Elseve

x

2

11 sn.

Gerçek

Elidor

x

2

11 sn.

Gerçek

Uno

x

x

1

4 sn.

Gerçek

Dimes

x

x

5

24 sn.

Gerçek

x

9

20 sn.

Gerçek

6

13. sn

Gerçek

Hundai

x

Cif

x

Samsung

x

x

4

8 sn.

Gerçek

Dyson

x

x

1

54 sn.

Gerçek

1

1 sn.

Gerçek

Karaca

x

x

Dizide bulunan 12 marka ve marka yerleştirme stratejileri yukarıda görüldüğü gibidir.
Samsung ve Hundai markaları açık marka yerleştirme stratejisi ile konumlandırılırken aynı
zamanda markaların modelleri de açıkça belirtilmiştir. Cif markasında hem görsel marka
yerleştirme hem de işitsel marka yerleştirme stratejileri kullanılmıştır. Aynı zamanda Türk
Televizyon tarihinde bir ilk olan ‘’Temizken Güzel’’ sosyal sorumluluk kampanyası da Cif
markası ile diziye entegre edilmiştir.
SONUÇ
Yalnızca tespit edilmiş hedef kitleyi değil çok daha büyük insan topluluklarını ve izleyicileri
hedef alan dizi, video, film, şarkı gibi birtakım prodüksiyonların içerisinde yerleştirilmek
suretiyle reklam amacı güden olan marka yerleştirme, pazarlamanın diğer yöntemlerine
kıyasla çok daha ekonomiktir. Markalı ve ticari bir ürün içeriğinin, üründen bahsetmeksizin
bir prodüksiyon ortamına dahil edilmesi yoluyla yapılan bu reklam türünde amaç geleneksel
reklam ile aynıdır. Hedef kitle nezdinde ilgili markaya ilişkin sempati uyandırmak, olumlu
duygular oluşmasını sağlamak, insanların gündemlerinde yer alması için kalıcı bir algı
oluşturmak gibi birtakım amaçlarla yapılan yerleştirme, açıkça reklam değildir. Tüketicilerin
satın alma kararlarını etkilemek için reklam amacıyla yapılsa da yöntemi farklıdır. Bu sayede
de geleneksel reklama kıyasla çok daha geniş kitlelere erişim sağlamaktadır. Çünkü,
yerleştirilen ürün akış ve içerikle uyumlu bir biçimde farkında olarak ya da olmaksızın
insanların zihinde yer edinmektedir.
Bu çalışmada analizi yapılan dizi içerisine yapılan marka yerleştirme uygulamalarının da dizi
akışını ve bütünlüğünü asla bozmadığı görülmektedir. Diziyle bütünleşmiş olan marka
yerleştirme uygulamaları hayatın normal seyri gibi devam etmektedir. İzleyiciyi sıkan veya
bunaltan durumlar söz konusu olmamıştır. Markaların çoğu başrol ya da yardımcı oyuncular
tarafından olumlu şekilde kullanılmıştır. Marka yerleştirme uygulamaları algılanabilir ve
görünür şekilde konumlandırılmıştır. Dizi içerisinde hemen hemen tüm marka yerleştirme
stratejileri kullanılmıştır. Aynı zamanda sosyal sorumluluk kampanyası da marka ile
birleştirilerek bir ilke imza atılmış izleyicileri olumlu yönde etkilemiştir.
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Burada bahsedilen tüm avantajlarının yanında birtakım riskleri de barındıran marka
yerleştirme, içerikle uyumlu yapılmadığında istenilen düzeyde etkili sonuç
beklenememektedir. Bu sebeple de son derece titizlikle seçilmesi gereken içeriklerin ürünle
yakın ilişkisine dikkat edilmelidir. Tüketicinin yaşam tarzı ile marka yerleştirme yapılan
prodüksiyon arasındaki uyum bireylerin ilgili markadan haberdar olmalarının en önemli
aşamasıdır. Tüketicilerde kalıcı bir hafıza oluşturmanın etkili yöntemlerinden biri olan
yerleştirme stratejisi aynı zamanda modern insanın zaping yapma ve reklamdan kaçma
davranışlarına karşı da bir direniştir.
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ÖZET
Amerikalı caz saksofoncusu ve bestecisi John Coltrane (1926-1967), kariyerinin erken
döneminde bebop ve hard bop stillerinde çalışmış, cazda modalitenin önemli isimleri arasında
yer almış, free jazz akımının ise öncülerinden olmuştur. Yaşamı boyunca kendisinin liderlik
ettiği albümlerin yanı sıra, Miles Davis (1926-1991), Thelonious Monk (1917-1982), Duke
Ellington (1899-1974) gibi pek çok önemli isimle de sahne alarak albümler yapmıştır. Caz
tarihinin en önde gelen müzisyenleri arasındaki yerini halen korumaktadır.
Coltrane’in müziği, bu çalışma kapsamında, 1955 yılı öncesi erken dönemi, 1955-1959 yılları
arasındaki bebop dönemi, 1960-1965 yılları arasındaki modal dönemi ve son yılları olan free
jazz dönemlerinden oluşan dört dönemde ele alınmıştır.
Müziğe başladığı ve ilk sahne aldığı yıllardan oluşan erken döneminin ardından Coltrane,
1955 yılı itibariyle caz müziğinin öncü isimlerinden Miles Davis’in grubunda düzenli olarak
çalmaya başlamıştır. Ünlü trompet sanatçısı Miles Davis, 1958'de Coltrane'in de yer aldığı
Milestones ve 1959'da Kind of Blue albümleri ile cazda yeni bir açılım olan modal cazın
önemli eserlerini ortaya koymuştur. Coltrane'in solo kariyerinde bir dönüm noktası olan Giant
Steps albümü ise, bebop döneminin sonunu işaret etmektedir.
Coltrane, 1959'da aldığı soprano saksofonu 1960 yılında düzenli olarak kullanmaya başlamış,
Atlantic Records bünyesinde Nesuhi Ertegün önderliğinde yapmış olduğu My Favorite Things
kaydı ile modern cazda nadir kullanılan bu enstrümanın, sevilen caz enstrümanları arasına
girmesine vesile olmuştur.
Coltrane’in 1965 yılında yayınladığı A Love Supreme, 1967 yılındaki vefatına kadar olan
süreçte, 1960'lı yılları ikiye ayırmak bağlamında mihenk taşı görevi görmüş, literatürde büyük
yankı bulmuş, en önemli eserlerinden bir diğeridir.
Coltrane 1965-67 yılları arasında free jazz açılımına odaklanmıştır.1965 yılında kaydedilen
Ascension, kolektif doğaçlamaları ile öne çıkmakta ve Coltrane'in müzikal süreci içinde bir
dönüm noktası olarak kabul edilmekteyken, Meditations ve Kulu Se Mama albümleri de yine
dönemin önemli müzikal çıktıları arasında yer almıştır.
Tüm bu dönemler ekseninde, John Coltrane’in eserlerinde kullandığı kompozisyonel yaklaşım
ve unsurlar, çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Bu yaklaşım ve unsurlar, yirminci
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yüzyıl klasik müzik akım ve besteleme tekniklerini içermektedir. Söz edilen bağlantının
kurulması bu araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada, Coltrane’in eserlerinde
kullandığı belli başlı kompozisyonel teknikler ve etkilendiği akımlar, nitel araştırma
yöntemlerinden betimle yolu ile aktarılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Coltrane, Caz, Saksofon.
ABSTRACT
American jazz saxophonist and composer John Coltrane (1926-1967), who worked in bebop
and hard bop styles at the beginning of his career, was among the pioneers of modality in jazz
and the free jazz movement. In addition to the albums he led throughout his life, he made
albums by performing with many important names such as Miles Davis (1926-1991),
Thelonious Monk (1917-1982), Duke Ellington (1899-1974). He still maintains his place
among the most prominent musicians in the history of jazz.
Within the scope of this study, Coltrane's music is examined in four periods, consisting of the
early period before 1955, the bebop period between 1955-1959, the modal period between
1960-1965, and the free jazz period between his last years, 1965-1967.
With the albums Milestones and Kind of Blue in 1959, in which Coltrane took part, the
famous trumpet player Miles Davis released important works of modal jazz, which was then a
new expansion in jazz. Giant Steps, a turning point in Coltrane's solo career, marks the end of
the bebop era.
Coltrane started to use the soprano saxophone regularly in 1960, which he bought in 1959.
With the release of My Favorite Things by Atlantic Records, produced by Nesuhi Ertegün,
this instrument, which has been rarely used in modern jazz, became one of the popular jazz
instruments. A Love Supreme, recorded in 1964 and released in 1965, is another of Coltrane's
most important works, which served as a milestone in the context of dividing the 1960s, until
his death in 1967, had a great impact on the literature.
Coltrane has focused on free jazz between 1965 and 1967. Recorded in 1965, Ascension
stands out with its collective improvisations and is considered a turning point in Coltrane's
musical process, while Meditations and Kulu Se Mama albums were also among the most
significant musical outputs of the period.
In the light of these periods, the compositional approach and elements used by John Coltrane
in his works constitute the focus of this study. These approaches and elements include
twentieth-century classical music movements and composition techniques. Establishing the
mentioned connection reveals the importance of this research. In this study, the main
compositional techniques Coltrane used in his works and the movements he was influenced
by were transferred from qualitative research methods by means of a descriptive
methodology.
Keywords: Coltrane, Jazz, Saxophone.
GİRİŞ
Cazın, etkileşimde olduğu diğer müzik türleriyle olan ilişkisini araştırmak, bu çalışmanın
konusunu oluşturan Amerikalı caz saksofon sanatçısı (tenor, soprano) ve bestecisi John
Coltrane'in (1926-1967) müziği dahil olmak üzere, tüm caz tarihinin gelişimini gerek kendi
bağlamında gerek tüm müzik tarihi içinde konumlandırabilmek adına önem teşkil etmektedir.
Cazın mihenk taşlarından John Coltrane'in müzik dilini, etkileşimde olduğu teknik ve akımlar
ekseninde incelemek ve bu unsurlarla ilişkilendirmek, bu çalışmanın odağını oluşturmaktadır.

____________________________________________________________
Full Texts Book

80

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
Bu çalışma kapsamında Coltrane’in müziği dört dönemde ele alınmıştır. Bu dönemler, erken
dönemi olan 1955 yılı öncesini, bebop dilini kullandığı ve liderlik ettiği ilk albümlerini
yayınladığı 1955-1959 yılları arasını, modal üretimler gerçekleştirdiği 1960-1965 yılları
arasını ve öncüleri arasında yer aldığı free jazz alanında üretimler gerçekleştirdiği son yılları
olan 1965-1967 yılları arasını kapsamaktadır.
ERKEN DÖNEMİ
John William Coltrane, 23 Eylül 1926'da John Robert Coltrane ve Alice Blair'in çocuğu
olarak, Hamlet, North Carolina'da dünyaya gelmiştir. Ailesi Metodist Kilisesi'ne
(Hıristiyanlık dininde Protestan mezhebine bağlı bir grup) bağlıdır ve iki büyükbabası da
vaizdir. Dini kökenli bir aileden gelmesi, müziğini özellikle olgunluk döneminde önemli
ölçüde etkilemiştir.
Babasının ölümü ardından, Coltrane ilk çalgısal eğitimine 1939 yılında, High Point halk
bandosunda, alto korno ve klarnet ile başlamıştır. Lise mezuniyetinin ardından tek başına
Philedelphia'ya taşınan Coltrane, bir yandan farbikada işçi olarak çalışmış, diğer yandan da
saksofon ve teori dersleri almıştır. 1945 ile 1946 yılları arasında orduda görev yapan Coltrane,
Pearl Harbor'a gönderilmiş, burada Melody Masters grubu bünyesinde saksofon ve klarnet
çalmıştır. 1946 yılında henüz on dokuz yaşındayken, yayınlanmak amacıyla yapılmayan bir
kayıtta yer almıştır. Sekiz parçadan oluşan bu kayıtta Charlie Parker (alto saksofon, 19201955) parçaları da bulunmaktadır (Porter, 2005, 432- 433).
1949'da Dizzy Gillespie'nin (trompet, 1917-1993) orkestrasına alto saksofon ile katılan
Coltrane, sonrasında tenor saksofonla devam etmiştir. 1951'de ise Gillespie'den ayrılıp
Philedelphia'ya dönmüştür. "Kendi yolumu bulmak istiyordum ama hazır değildim. Önce
doğru çalmayı öğrenmeliydim. Öğrenecek çok şey vardı. Yeterince denemiyordum. Charlie
Parker'a takılmıştım. Benden çok ilerideydi ve ona ayak uydurmakta sorun yaşıyordum"
sözleriyle o dönemini açıklamıştır (DeVito, 2012, 63).
1951 yılında Gillespie ile turneden dönen Coltrane, bir yıl boyunca turne yapmama kararı alıp
Granoff School’a tam zamanlı öğrenci olarak kaydolmuştur. Philadelphia’da bulunan okulun
kurucusu Isadore Granoff (1901-2000), Stravinsky’nin 1913 yılındaki Bahar Ayini
premiyerinde çalmış olan Rus kökenli bir kemancıdır. Coltrane, bu okulda Dennis Sandole
(gitar, 1913-2000) ile birlikte, on dokuzuncu yüzyılın sonu ve yirminci yüzyıl odağında teori
ve armoni çalışmıştır. Sandole, bir mülakatında bu çalışmalar kapsamında politonal dizileri ve
akorları da ele aldıklarını ve Coltrane’in kendisine bitonalite ve politonalite ile ilgili sorular
sorduğunu belirtmiştir (Demsey, 1991, 10-11).
BEBOP DÖNEMİ
Parker'ın 1955 yılında bebop quintet (beşli) yapısında sahne almak isteyen Miles Davis'in
(trompet, 1926-1991), Columbia Records ile anlaşması sonucunda doğru saksofoncu arayışı,
Coltrane'de karar kılmasıyla sonuçlanmıştır (Kahn, 2003, 19). Böylelikle Davis'in tenor
saksofonda John Coltrane, piyanoda Red Garland (1923-1984), basta Paul Chambers (19351969) ve davulda Philly Joe Jones (1923-1985) ile olan beşlisi birlikte sahne almaya
başlamışlardır.
Coltrane, 1957 yazında grup lideri olarak ilk kaydını Prestige kapsamında yapmış, hemen
sonrasında Thelonious Monk'dan (piyano, 1917-1982), dörtlüsüne katılmak üzere teklif
almıştır. Monk'tan aldığı etkiyi, Down Beat dergisi editörü Don DeMicheal'e kendi sözleriyle
şöyle ifade etmiştir: "Monk ile çalışmak beni en yüksek seviyedeki müzikal mimariye
yaklaştırdı. Ondan her yönden öğrendiğimi hissettim- duyusal, teorik ve teknik açılardan"
(DeVito, 2012, 68).
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Monk'la geçen süreç, Blue Train albümünün başarısı ve Davis'in Coltrane'i tekrar ekibine
davet etmesi açısından, 1957 yılının ikinci yarısı, Coltrane için önemli gelişmelerin olduğu bir
süreç olmuştur. Bu dönemde Davis, 1958'de Coltrane'in de yer aldığı Milestones ve 1959'da
Kind of Blue albümleri ile cazda yeni bir açılım olan modal cazın önemli eserlerini ortaya
koymuştur.
Davis'in modal dönemi için Coltrane, bu müziğin soliste kordal ya da melodik çalma arasında
seçim yapma olanağı tanıdığını, ancak kendisinin armonik fikirlerini uygulamayı seçtiğini
söylemiştir. Böylelikle akorları üst üste koyduğunu, örneğin C7 akoru üzerine Eb7, F#7
akorlarını superimpose etmeyi (üst üste koymayı) seçebildiğini ifade etmiştir (DeVito, 2012,
68).
Akorları üst üste bindirerek çalmak anlamına gelen superimposition, cazda politonal bir doku
yaratmak için kullanılan bir yöntemdir. Rhythm sectionun eşlikte, cazda sık kullanılan bir
kadans olan ii-V-I çaldığı durumlarda Coltrane, farklı ton merkezlerine ait müzik cümlelerini
bu kadans üzerine giydirerek polikordal bir yapı elde etmiş, bu yapının içerisinde
superimpose ettiği akorun bağlı olduğu tonalitenin seslerini kullanmıştır.
Baker (1980, 12)'ın da aktardığı gibi sheets of sound (ses katmanları) olarak açıklanan
müzikal doku, on altılık, otuz ikilik notalar, asimetrik cümleler ve birbiri ardına gelen
koşulardan (run) oluşmaktadır. Bu kullanım, Coltrane'in akorsal yapıları kullanmayı tercih
ettiği, kabaca 1960'a kadar süren döneminin imzası niteliğindedir ve aralarında Blue Trane,
Trane's Reign, Giant Steps'in de olduğu albümleri kapsamaktadır.
Sheets of sound terimi, genel bir müzik terimi olmayıp, caz eleştirmeni ve tarihçisi Ira
Gitler'ın, Coltrane'in kullandığı, yukarıdaki paragrafta açıklanan müzikal dokuyu ifade etmek
için bulmuş olduğu bir terimdir. 1960 yılına kadar Coltrane, müziğini tonal bağlamda ve
fonksiyonel ilişki temelinde biçimlendirmiş, besteciliğinde ve performanslarında akorsal
yapılar doğrultusunda üçlü armoniyi gerek arpej gerek dizisel ögeler çerçevesinde
kullanmıştır.
Coltrane, sheets of sound yöntemini kullanarak polikordal dokular elde etmekle kalmamış,
modal döneminde, polimodal zeminde bu dokuları daha melodik bir anlayışla ele almıştır.
Granoff okulunda aldığı dersler sayesinde 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın ilk yarısında klasik
batı müziğinin gelişimiyle ilgili öğrendiği bilgileri kendi müziğinde uygulamıştır. Ayrıca, caz
müziğindeki birçok akımın öncüsü olan Miles Davis'in yenilikçi tavrı ve Monk'un zengin
armoni bilgisi göz önünde bulundurulduğunda, bu iki ismin Coltrane'in müziğindeki etkisi
açıkça görülmektedir.
Kind of Blue'nın kaydından hemen sonra bu sefer Atlantic Records'dan çıkan ve Coltrane'in
solo kariyerinde bir dönüm noktası olan Giant Steps ile, Kahn (2003, 36)'ın da belirttiği gibi,
bebop öncülerinin akor yapılarıyla oluşturduğu armonik dizgi, gidebileceği son noktaya
ulaşmıştır. Ratliff (2011, 52)'in de altını çizdiği gibi bu parçada Coltrane, Slonimsky'nin 1947
tarihli Thesaurus of Scales and Melodic Patterns kitabından faydalanmıştır.
Coltrane, Giant Steps eserini, Slonimsky'nin kitabından faydalanarak bestelemiştir. Bu eserde
kullanılan üçlü aralık ilişkisi, Countdown, Fifth House (B bölmesi) ve 26-2 gibi eserlerde
olduğundan farklı bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Kullanılan büyük üçlü döngüsü, tonik
fonksiyonuna varışın geciktirilmesinin ötesine geçmiş, tüm eserin akor yapısı tamamen B (si
majör), G (sol majör) ve Eb (mi bemol majör) ton merkezleri üzerine inşa edilmiştir. Yani bu
eserde, büyük üçlü döngüsü eserin ana mekanizmasını oluşturacak şekilde tasarlanmıştır. Bu
sebeple Giant Steps, belirtilen diğer parçalardan ayrı bir öneme sahiptir.
Coltrane, 1961 yılında Benoit Quersin ile yaptığı mülakatta Giant Steps’in aslında bir deney
olduğunu, o dönem o yapıya saplantılı olduğunu belirtmiştir. O zamandan sonra da bunu
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uygulamaya devam ettiğini, ancak bir bütün olarak değil de bütünün bir parçası olarak
kullanmayı öğrendiği için çok bariz olmadığını ifade etmiştir (DeVito, 99).
MODAL DÖNEMİ
Coltrane, 1959'da aldığı soprano saksofonu 1960 yılında düzenli olarak kullanmaya
başlamıştır. 1961 yılında Nesuhi Ertegün yapımcılığında kaydetmiş olduğu My Favorite
Things yorumunu Atlantic Records bünyesinde yayınlamıştır. Bu kaydın çok popüler
olmasıyla birlikte, modern cazda nadir kullanılan bu enstrümanın, sevilen caz enstrümanları
arasına girmesine vesile olmuştur. Bu kayıtta piyanoda McCoy Tyner (1938-2020), basta
Steve Davis (1929-1987) ve davulda Elvin Jones (1927-2004) yer almıştır. Sonrasında 1962
yılında basta Jimmy Garrison (1934-1976) ile oluşan dörtlü, literatürde Coltrane'in klasik
dörtlüsü olarak anılmaktadır.
Bu dönemde Coltrane'in Hint, Afrika, Afro-Amerikan ve Klasik Batı müziklerini çalıştığı
bilinmektedir. Baş ucu kitabı olan Slonimsky'nin Thesaurus of Scales and Patterns kitabının
yanına Yusef Lateef'in (multi-enstrümantist, besteci, 1920-2013), içinde doğu kültürlerine ait
patternler (kalıplar) barındıran Repository of Scales and Melodic Patterns kitabını da
eklemiştir. Impressions'ı kaydettiği dönemde ragalar (Klasik Hint müziğinde kullanılan
makamlar) ve pentatonik diziler üzerinde yoğunlaşmıştır (Grall, 2017, 135).
Armonik olarak Davis'in So What parçasıyla aynı yapıda olan, 1961 tarihli Impressions'ın A
bölmesinin melodisi Gould'un Pavanne eserinden alıntıyken, B bölmesinin melodisi ise
Ravel'in Pavanne isimli eserinden etkilenerek yazılmıştır. Grall (2017), From Impressionism
to Impressions: Intertextuality, Rhetoric, and Signifyin' in John Coltrane's Impressions
başlıklı doktora tezinde Coltrane'in bu eserini empresyonizm bağlamında ele almıştır (Grall,
2017, 138).
Coltrane, müziğini modal kurguda şekillendirdiği 1960-1965 yılları arasındaki süreçte dahi
bebopa dair tonal ilişkileri, modal yapı çerçevesinde halen kullanmaya devam etmiştir.
Örneğin Impressions eserinin solosunda parçaya hakim olan modal yapının (doryen modu)
dışına çıkarak, tonal ilişki bağlamında fonksiyonel kurgular ve virtüözite içeren pasajlar
çaldıktan sonra parçaya hakim olan modal yapıya tekrar döndüğü görülmektedir. Ayrıca bu
solo kapsamında aralık döngülerini de benzer şekilde kullanmaya devam ettiği saptanmıştır.
Impulse'dan yayınlanan ve Coltrane'in albümleri arasında kendine önemli bir yer edinen
Crescent'ın ardından 1965 yılında yayınlanan A Love Supreme, Coltrane'in 1967 yılındaki
vefatına kadar olan süreçte 1960'lı yılları ikiye ayırmak bağlamında mihenk taşı görmüş,
literatürde büyük yankı bulmuş, en önemli eserlerinden bir diğeridir.
Albümde Coltrane'in müzikal fikirleri kısa, tekrar eden bir yapıya sahiptir ve tüm yapıt "A
Love Supreme" kelimelerinden oluşan dört notalı motif üzerine kurgulanmıştır. Yapıtın son
bölümünde saksofon solosunu, eserle aynı isimdeki şiiri üzerine kurması, bu solonun söz
kullanılmadan terennümünü oluşturmuştur (Porter, 2005, 442).
FREE JAZZ DÖNEMİ
Coltrane'in 1965-67 yılları, literatürde önemli çıktıları barındıran bir tarih aralığı olarak yer
almaktadır. Shipton (2001,539), bu dönemi "onun en önemli dönemi" olarak tarif ederken,
Ornette Coleman etkisini de vurgulamıştır. David Liebman (saksofon, 1946- ) ise "free jazzı
aydınlatan meşale" ifadesini kullanmıştır (Kahn, 2003, 181). 1965 yılında kaydedilen
Ascension, kolektif doğaçlamaları (birden fazla kişinin eş zamanlı olarak doğaçlama yapması)
ile öne çıkmakta ve Coltrane'in müzikal süreci içinde bir başka dönüm noktası olarak kabul
edilmekteyken, Kulu Se Mama da dönemin önemli albümleri arasında yer almıştır.
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Coltrane, 1960 yılında Don DeMicheal ile mülakatında ritim kullanımı ile ilgili şöyle
söylemiştir (DeVito, 2012, 70):
"Bakış açımı daha bütün bir dışavurum sergilemek bağlamında genişletmek istiyorum. Ritim
konusunda daha esnek olmak istiyorum. Daha fazla ritim çalışmam gerektiğini hissediyorum.
Zaman ile çok fazla deney yapmadım, deneylerimin çoğu armonik kurgu üzerineydi. Geçmişte
zamanı ve ritmi bir kenara koydum. Ama denemeye devam etmeliyim. Daha yeni başlıyor gibi
hissediyorum. Anlayışımda aradığım şeyin bir kısmına sahibim, ama hepsine değil".
Coltrane'in yıllar öncesine dayanan ritme dair arayışının en büyük çözülümlerinden biri, 1965
yılına ait Meditations albümüdür. Elvin Jones ve Rashied Ali (1933-2009) olmak üzere iki
davulcunun bir arada yer aldığı albümün kitapçığında ifade ettiği üzere Coltrane, etrafında
daha fazla zaman ve ritme ihtiyaç duymuş, birden fazla davulcuyla çok yönlü bir ritim algısı
oluşturmuş, uzun süredir arayışında olduğu ritmik esnekliğe ulaşmıştır.
Davulda Rashied Ali ile düetlerinden oluşan albümü Interstellar Space sonrasında 1966'da
turnelerden uzaklaşan Coltrane, New York'da kalmak üzere plan yapmıştır. 1967 itibariyle
daha az performans yapmak istediğini ifade etmiş, genç sanatçıların yapımcılığını yapmayı,
bir yandan da öğretmenlik yapmayı hedeflemiştir. Ancak 17 Temmuz'da karaciğer
kanserinden dolayı vefat etmiştir. 1967'de Manhattan'daki St. Peter's Kilisesi'nde yapılan
cenazeye bin kişi katılmıştır. San Francisco'da Coltrane'den ismini alan bir kilise, ritüellerini
A Love Supreme ile halen gerçekleştirmektedir (Porter, 2005, 444-445).
SONUÇ
Caz müziğinin gelişimi, yirminci yüzyılın ikinci yarısı itibariyle hız kazanmış, 1950'li yıllar
itibariyle bu süreç, aynı anda birkaç akımın bir arada bulunduğu bir zaman olarak tarihe
geçmiştir. Bu süreçte Miles Davis, birçok akımın öncüsü olmuş, ayrıca Coltrane'in müzikal
gelişiminde de büyük rol oynamıştır.
Coltrane'in Giant Steps isimli kompozisyonunun armonik yapısı büyük üçlü aralığının
döngüsel olarak tekrar edilmesinden oluştuğu görülmektedir. Bu kullanımın Coltrane'in
müziğinde sıklıkla karşımıza çıkan bir müzikal unsur niteliğinde olduğu tespit edilmiştir. Eb
(mi bemol majör), G (sol majör) ve B (si majör) tonları arasında bir döngü yaratan parçada bu
tonların birbirine büyük üçlü mesafede olduğu ve bu tonal ilişkinin kendisinin artmış beşli
akor kurgusunu içerdiği ortaya çıkmaktadır.
Coltrane'in, Thesaurus of Scales and Melodic Patterns kitabından çalıştığı yapıları, caz
müziğine bestecilik açısından entegre etmekle kalmayıp, hızlı tempoda, sekizlik notalar
çoğunlukta olacak şekilde doğaçlamalarında da kullandığı görülmektedir.
Coltrane Impressions eserini, Davis'in So What eserinin armonik kurgusu üzerine
bestelemiştir. Empresyonizm akımına dair ögeler içeren bu eserde, A bölmeleri D (re) doryen
iken B bölmesi Eb (mi bemol) doryen modundan oluşmaktadır. Modal yapıda bestelenen bu
parçanın doğaçlama sololarında ise Coltrane'in, farklı modlar da kullanarak, hatta bazen
modun merkezini de değiştirerek polimodal bir doku elde ettiği saptanmıştır.
Ayrıca, tıpkı Impressions eserinin solo bölümünde olduğu gibi Coltrane'in, birçok eserinin
doğaçlamasında komplike ritmik kurgular kullandığı, böylelikle poliritmik ve polimetrik
yapıları müziğine entegre ettiği saptanmıştır.
John Coltrane, caz tarihinin en üretken isimlerinden biri olarak birden çok akımda aktif
üretimde bulunmuştur. Bu bağlamda Coltrane'in gerek Granoff okulunda aldığı dersler gerek
Davis, Monk gibi dönemin önemli müzisyenleriyle birlikte geçirdiği zamanlarda, yirminci
yüzyıl klasik müziğini dinleyip araştırmış olduğu ve bu müziklerden aldığı edinimleri kendi
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müziğinde de kullanarak, caz müziğinin daha ileri bir seviyeye ulaşmasına büyük katkıda
bulunduğu tespit edilmiştir.
Coltrane'in müziği ekseninde farklı müzik türleri arasında ilişki kuran bu çalışmada, türler
arasında değişik terminolojik açılımların yer aldığı ve cazın kendine ait bir terminolojik
kullanımı olduğu görülmektedir.
Coltrane'in, müziğinde yirminci yüzyıl unsurlarından aralık döngüleri, üçlü armoni,
politonalite, empresyonizm, egzotizm, poliritmik ve polimetrik yapılara yer verdiği
saptanmıştır. Bu unsurları, besteciliğinin yanında doğaçlamalarında da kullanması, bir ömür
süren çalışmaların ve arayışın sonucu niteliğindedir. Bu sebeple Coltrane'in, ölümü sonrasında
dahi cazın gelişimine ışık tutmuş en önemli müzisyenler arasındaki yerini bugün halen
korumakta olduğu görülmektedir.
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COVİD-19 SALGINI SÜRECİNDE SİYASİ PARTİLERİN INSTAGRAM
PAYLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON INSTAGRAM POSTINGS OF POLITICAL PARTIES DURING THE
COVID-19 PANDEMIC
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ÖZET
Teknolojinin ve internetin sürekli gelişen ve yenilenen yapısı ile yeni iletişim kanalları ortaya
çıkmaktadır. Bu gelişmelerin bir sonucu olan sosyal medya, insanların dijital platformlarda
fikirlerini, düşüncelerini ve duygularını paylaşabildikleri katılımcı bir ortam yaratmıştır.
Özellikle, salgın, afet, deprem vb. olağanüstü durumlarda insanların bilgiye en hızlı ve kolay
şekilde ulaşabilmesi bu yeni iletişim kanallarının önemini her geçen gün artırmaktadır.
Günümüzde sadece insanlar değil, kar amacı güden veya gütmeyen örgütler de hedef kitleleri
ile iletişim kurmak için sosyal medya uygulamalarını yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Zaman
ve maliyet avantajı sağlaması ve kısa sürede içerisinde çok sayıda kişiye ulaşması gibi
kolaylıklar sunmasıyla sosyal medya birçok işletme ve kurum tarafından tercih edilmektedir.
Siyasi partiler de seçmenlerini bilgilendirmek ve etkileşim içerisinde olmak için günümüzde
geleneksel iletişim kanalları yanında sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullanmaktadır. 2019
yılında Çin’den tüm dünyaya çok kısa bir süre içerisinde yayılan Covid-19 salgını sürecinde de
sosyal medya hükümetlerin salgını önlemek için aldığı önlem ve tedbirleri paylaşması için
yoğun bir şekilde kullanılmıştır. Kapanma ve kısıtlamalar sonucunda evde kalmak zorunda olan
bireyler twitter, facebook ve instagram gibi sosyal ağları daha yoğun kullanmışlardır. Siyasi
partilerde seçmenleri ile bu süreçte etkileşim içerisinde kalmak için bu sosyal ağlardan
faydalanmışlardır. Bu araştırmada öncelikli olarak kavramsal çerçeve kapsamında Covid-19
salgını, siyasal pazarlama ve sosyal medya ile ilgili bilgiler verilmiştir. Araştırma evrenini
Türkiye’deki siyasi partiler oluşturmaktadır. Tüm partilerin sosyal ağ hesaplarının incelenmesi
mümkün olmadığı için örneklem yoluna gidilmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
sandalye dağılımına göre en çok milletvekiline sahip ilk beş siyasi parti incelenmiştir. Ayrıca,
tüm sosyal ağ hesaplarını analiz etmek yerine siyasi partilerin yoğun olarak kullandıkları
Instagram hesapları araştırma kapsamını oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı, TBMM’deki en
fazla milletvekiline sahip ilk beş siyasi partinin Covid-19 salgını sürecindeki Instagram
paylaşımlarının analiz edilmesidir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi
kullanılmış ve tarama modeli uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistik programları
aracılığıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda siyasi partilerin Instagram paylaşımları
sınıflandırılmış ve diğer partiler ile karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Siyasal Pazarlama, Dijital Pazarlama, Sosyal Ağlar, Instagram.
ABSTRACT
With the constantly developing and renewing structure of technology and the internet, new
communication channels are emerging. As a result of these developments, social media has
created a participatory environment where people can share their ideas, thoughts and feelings
on digital platforms, especially in time of pandemic, disaster, earthquake, etc. The fact that
people can access information in the fastest and easiest way in extraordinary situations increases
the importance of these new communication channels day by day. Nowadays, not only people,
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but also profit or non-profit organizations use social media applications to communicate with
their target audiences. Social media is preferred by many businesses and institutions, as it
provides time and cost advantages and provides conveniences such as reaching a large number
of audience in a short time. Political parties also use social media intensively in addition to
traditional communication channels in order to inform and interact with their voters. During the
Covid-19 pandemic, which spread from China to the whole world in a very short time in 2019,
social media was used intensively to share the measures taken by governments to prevent the
pandemic. People who had to stay at home as a result of the restrictions used social networks
such as twitter, facebook and instagram more intensively. Political parties have benefited from
these social networks in order to stay in interaction with their voters. In this study, primarily
within the conceptual framework, information about Covid-19, political marketing and social
media is given. The universe consists of political parties in Turkey. Since it is not possible to
examine the social network accounts of all parties, the sampling method was used and the first
five political parties with the most deputies in the Turkish Grand National Assembly according
to the distribution of seats were examined. In addition, instead of analyzing all social network
accounts, Instagram accounts that political parties use extensively constitute the scope of the
research. The aim of the research is to analyze the Instagram shares of the first five political
parties with the most seats in the Grand National Assembly of Turkey during the Covid-19
pandemic. Content analysis, one of the qualitative research methods, was used in the research
and the scanning model was applied. The obtained data were analyzed through statistical
programs. As a result of the research, the Instagram shares of political parties were classified
and compared with other parties.
Keywords: Political Marketing, Digital Marketing, Social Networks, Instagram
GİRİŞ
Tarih boyunca deprem, sel, salgın vb. farklı afetler ortaya çıkmış ve insanlık bu afetlere karşı
mücadele vermiştir. Tüm bu süreçler toplumun yapısında değişikliklere neden olmuştur. En son
mücadele edilen salgın ise 2019 yılında ortaya çıkan ve Çin’den tüm dünyaya çok hızlı bir
şekilde yayılan COVİD-19 salgınıdır. Geçmişteki afetlerden farklı olarak, COVİD-19 salgını
hem çok hızlı yayılmış hem de toplum yapısında köklü değişikliklere yol açmıştır. İnsanlar,
günlük yaşamda yerini alan yeni normaller ile yaşamayı öğrenmişlerdir. Alınan tüm tedbirlere
ve bulunan tedavi yöntemlerine rağmen ortaya çıkmasının üzerinden geçen süreçten günümüze
kadar COVİD-19 salgını farklı varyantlar ile hala insan hayatını ve sağlığını tehdit etmektedir.
Dünya sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 07.02.2022 tarihi itibariyle dünya genelinde 5.735.179
ölümlü toplam 394.381.395 COVİD-19 vakası olduğu paylaşılmıştır. Yapılan aşı sayısı ise
10.095.615.243 olarak verilmiştir (Dünya Sağlık Örgütü, 2022). Aynı tarihte Türkiye’de 86.871
ölümlü toplam 11.343.693 vaka bildirilmiştir. Toplam aşı sayısı ise 143.125.638 olarak
verilmiştir (T.C. Sağlık Bakanlığı, 2022). Covid-19 salgını tüm dünyayı etkisi altına alarak
başta sağlık olmak üzere, sosyal, ekonomik, toplumsal olarak da birçok alanda kriz ortamı
oluşmasına neden olmaktadır. Bir taraftan hayati riske neden olması bir taraftan da önlem
amaçlı olarak maske-mesafe-hijyen kuralları ile değişen sosyal hayat, bireyler üzerinde endişe
yaratmaktadır (Tekoğlu, 2020: 33). Bu endişe durumları nedeniyle salgın hastalıklar bireylerde
fizyolojik, sosyolojik, psikolojik olarak ve toplum yapısında olumsuzluk yaratan belirsizlikler
ve tehlikeli durumlar oluşturmaktadır. Küresel etkileri ile salgın hastalıklar yönetim ve yaşam
değişikliklerine yol açmakta ve siyasal alanda etkili olmaktadır (Karakaş, 2020: 557). Alınan
tedbirler ve uygulanan tedbirler sayesinde dönemsel olarak vaka ve ölüm sayılarında azalma
olduğu görülmüştür. Tüm bunlara rağmen, Covid-19 salgını hala tüm dünyayı etkilemektedir.
Bu etki sadece insan hayatı ve sağlığı ile kısıtlı değildir. Ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda
da salgının etkisi görülmektedir.
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Aristo, insanı doğası gereği siyasi bir hayvan ve siyaseti bilimlerin efendisi olarak ifade etmiştir
(Roskin, Cord, Medeiros ve Jones, 2017: 18-23). Siyaset, bireylerin hayatlarını düzenleyen
genel kuralları yapmak, korumak ve değiştirmek için gerçekleştirilen faaliyetler olarak
tanımlanmaktadır. Bu bağlamda, siyaset işbirliği ve çatışma olguları ile karmaşık bir bağlantı
içindedir (Heywood, 2013: 2). Siyasi partiler, siyasal bir amaçla, halkı yönetmek üzere ortaya
çıkan örgütlü gruplardır (Aziz, 2011: 22). Siyasi partiler iktidar olmak ve toplum düzenini
sağlayacak yapıyı oluşturmak için kurulan örgütlerdir. Türkiye’de faaliyette olan toplam 123
siyasi parti bulunmaktadır (T.C. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 2021). İktidar olmak için
siyasi partilerin hedef kitle ile etkileşim içerisinde olması gereklidir. Bu yüzden son zamanlarda
yoğun bir şekilde geleneksel pazarlama yöntemlerini kullanmaktadırlar.
Geleneksel olarak pazarlama, müşteriler ile etkileşim, güçlü müşteri ilişkileri kurma ve değer
elde etmek için müşteri değeri yaratma süreci olarak tanımlanmaktadır (Kotler, Armstrong,
Harris ve He, 2020: 6). Pazarlama, ürün ve hizmet sağlanması amacıyla, üretim öncesinde
başlayıp ürün yaşamı boyunca devam ederek birçok süreci içinde barındıran tüm faaliyetlerdir
(Öztürk, 2017: 3). Pazarlama kavramı genel olarak ticari pazarlama olarak düşünülmektedir.
Oysa pazarlama kavramı sadece ticari pazarlama olarak yalnızca kar amaçlı alanlarda
uygulanmakta değil kar amacı olmayan alanlar için de uygulanmaktadır ( Gürbüz ve İnal, 2004:
50). Pazarlama faaliyetleri siyasete uyarlandığında siyasetin pazarlama stratejileri ile bir araya
gelmesi, siyasetçilerin seçmenleri anlamaları, gereksinimlerini bilmeleri ve siyasal ürüne dair
düşüncelerini öğrenmeleri yönünden önem taşımaktadır (Tatar, 2019: 2812). Siyasal
pazarlama, pazarlama kavram ve tekniklerinin siyasal alanda kullanılması olarak
tanımlanmaktadır. Siyasal pazarlama, siyasi partilerin siyasal ürün paketleri ile hedef seçmen
kitlenin talepleri arasındaki ilişkiyi incelemektedir (Turcotte, 2021: 9). Siyasal pazarlama
modern siyasetin anlaşılması için yeni yollar sunmaktadır. Siyasal pazarlama, geçmişte siyasal
satıcılıktan farklı olarak, siyasi partilerin ve adayların seçilmek için yapması gerekenleri
göstermektedir (Scammell, 1999: 719). Siyasal pazarlama tüm seçimleri kazanmayı garanti
etmesede, daha etkin kararlar alınmasına ve daha etkili seçim kampanyaları yapılmasına olanak
sağlamaktadır (Cass ve Cass, 1996: 51). Kısaca siyasal pazarlama için fikir pazarlaması
denilmektedir. Bu fikir pazarlaması siyasi partilerin ülke sorunlarının tespit edilmesini,
sorunların neden kaynaklandığının belirlenmesini, belirlenen sorun için çözüm önerileri
geliştirmesini ve tüm bunların hedef kitlede oluşturduğu etkileri içermektedir. Aynı sorunlar
için farklı siyasi partiler birbirlerinden farklı bakış açıları ile bakmakta ve farklı çözüm önerileri
sunmaktadırlar (İnal ve Karabacak, 1995: 153). Siyasi partilerin seçimlerde kazanmak için
seçmenler ile iletişim ve etkileşim içerisinde olması gereklidir.
Günümüzde gelişen teknolojinin sunduğu yeni iletişim imkânlarından olan sosyal medya
uygulamaları siyasi partiler tarafından da yoğun olarak kullanılmaktadır. Teknoloji alanında
yaşanan gelişmelerle birlikte artan iletişim imkânları (bilgisayar, mobil cihazlar vb.) kişilerin
çevreye yönelik algısında ve durum değerlendirmesinde etkili olmaktadır (Eren ve Aydın,
2014: 197). İnternet kullanımının yaygınlaşması sosyal alanlarda birtakım değişikliklere yol
açmış olup bu gelişmelerle hayatımızda yeni kavramlar yer almaya başlamıştır. Bu
kavramlardan biri de sosyal medyadır (Bulunmaz, 2011: 30). Teknolojik gelişmelerin hızı ve
içeriğinin sürekli değişmesinden dolayı sosyal medya tanımı hala tartışılmaktadır
(Charlesworth, 2015: 1). Sosyal medya, Web 2.0 temelleri üzerine inşa edilen, kullanıcılar
tarafından içeriklerin oluşturulmasına ve paylaşılmasına olanak sağlayan internet tabanlı
uygulamalardır (Kaplan ve Haenlein, 2010: 61). Sosyal medya kişileri içerik okuyucularından
içerik yayıncılarına dönüştürerek bilginin demokratikleşmesini sağlamaktadır (Evans, 2008:
33). Sosyal medya teknoloji ve sosyal etkileşim kavramlarının birleşimiyle oluşan düşük
maliyetli araçları ifade etmektedir (Neti, 2011: 3). Genel olarak sosyal medya uygulamaları
sosyal ağlar, bloglar, wikiler, podcastler, forumlar, içerik toplulukları ve mikro bloglar olmak
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üzere altı kısımda incelenmektedir (Mayfield, 2008: 6). Sosyal ağlar akıllı telefon ve internet
kullanımının yaygınlaşması ile daha popüler hale gelmiştir (Garris ve Mishra, 2015: 57). Sosyal
medya zaman ve mekân sınırlılığını ortadan kaldırarak iletişim gerçekleştiren bir ortamdır
(Vural ve Bat, 2010: 3351). Bu ortam sayesinde insanlar görüşlerini, düşüncelerini ifade
ederken etkileşim halinde olmaktadır (Yağmurlu, 2011: 6). Sosyal medya içerik paylaşımları
ve etkileşim özellikleri ile önem kazanmasıyla son yıllarda önemli hale gelmiştir. Bu gelişmeler
sayesinde bireyler sosyal medya üzerinden kullanıcısı olan bireylerin davranışlarında ve
değerlendirmelerinde etkili olmaktadır (Bozkurt, 2018: 408). Sosyal medya araçları yazılı,
görsel, işitsel içerikleri ile birlikte kitlelere ulaşabilmesi yönüyle toplumun ve bireylerin
üzerinde etkili bir araç olmaktadır (Eraslan ve Küçük Durur, 2018: 194). Hızla gelişen yapısı
ve güçlü etkisiyle günden güne büyüyerek yaşamın her alanında etkili olması, geliştirmesiyle
dönüşümler yaşatan internet teknolojilerinden sosyal medya; iletişim, haberleşme, seyahat,
ekonomi, sağlık, siyaset ve daha birçok alanda da bu dönüşümlere devam etmektedir. Bu
gelişmelerle birlikte sosyal medya bizlere kilometrelerce ötede olan etkinlikleri anlık takip
etme, kıtalar ötesindeki insanlara ulaşabilme ve dünyanın her yerindeki gelişmelerden haberdar
olma gibi tüm işlevleriyle çok büyük kolaylıklar sunmaktadır. Hem kolaylık hem bilgi sunucusu
olarak sosyal medya çok kısa süre içerisinde çok büyük kitlelere ulaşma imkânı da sunmaktadır
(Darı, 2017: 732).
We Are Social’ın 2021 yılında yayınlamış olduğu raporda Türkiye’deki mobil, internet ve
sosyal medya kullanım istatistiklerini incelediğimizde yaklaşık 84 milyon olan Türkiye
nüfusunun %77’ si interneti , % 70’i sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Günlük olarak
kullanıcılar internette 8 saat civarında, sosyal medyada 3 saat civarında vakit geçirmektedir. 60
milyon sosyal medya kullanıcısı bulunan ülkemizde Instagram reklam kitlesi verisine göre 46
milyon Instagram kullanıcısı bulunmaktadır (We Are Social, E.T: 22.12.2021).
YÖNTEM
Evren ve Örneklem
Evren, araştırma sonuçlarının genellemek istendiği birimler bütünüdür. Herhangi bir araştırma
kapsamına giren obje, olgu, olay ve bireylerin tümüne evren denilmektedir. Evrenin niteliği
araştırmanın amacını belirlemektedir (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2007: 53). Araştırma amacına
uygun olarak araştırmanın evrenini Türkiye’de faaliyet gösteren siyasi partiler oluşturmaktadır.
Örneklem, belirli bir evrendeki birimler arasından sistematik bir şekilde seçilen ve evreni temsil
ettiği kabul edilen daha küçük kümeler olarak tanımlanmaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2018: 125).
Araştırmacının zaman ve çaba açısından kolayına geldiği şekilde örneklemi belirlemesi tesadüfi
olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi olarak tanımlanmaktadır
(Burns ve Bush, 2015: 226). Araştırmanın örneklemini Türkiye Büyük Millet Meclisinin
(TBMM) web sitesinde yer alan milletvekilleri sandalye dağılımı verilerine bağlı olarak en çok
milletvekiline sahip olan ilk 5 siyasi parti oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi toplam
milletvekili sayısı 581 olan meclisin yaklaşık %96’sını oluşturmaktadır.
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Tablo 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekilleri Dağılımında Yer Alan İlk 5 Siyasi Parti
Parti Adı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Halkların Demokrat Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
İYİ Parti
Toplam

Milletvekili Sayısı
285
135
56
48
36
560

Meclis Dağılım (%)
51
24
10
9
6
%100

Kaynak: https://www.tbmm.gov.tr/SandalyeDagilimi (Erişim Tarihi: 15.02.2022)
Tablo 1 incelendiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekilleri sandalye dağılımına
göre ilk sırada 285 milletvekili sayısı ile AK Parti, son sırada 36 milletvekili sayısı ile İYİ Parti
yer almaktadır.
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Araştırmanın temel amacı siyasi partilerin seçmenleri ile etkileşim içerisinde olabilmek için
Covid-19 salgını sürecinde yapmış oldukları Instagram paylaşımlarının incelenmesidir.
Seçmenler ile sadece seçim dönemlerinde değil sürekli olarak etkileşim içerisinde olmak ve
seçmenler ile bilgi paylaşımında bulunmak artan siyasi rekabet ortamında rekabet üstünlüğü
elde etmek açısından önem arz etmektedir. Bu çalışma, Covid-19 salgını sürecinde siyasi
partilerin yapmış oldukları Instagram paylaşımlarının analizi ile rekabet ortamında seçmenleri
ile ne kadar etkileşim içerisinde olduklarını göstermek açısından önem arz etmektedir.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
İçerik analizi kısaca mesajın sistematik, nesnel veya nicel olarak analizi olarak
tanımlanmaktadır (Neuendorf, 2002: 1). İçerik analizi yönteminde, metinler veya semboller
rakamlara dönüştürülerek, bu rakamlar üzerinden yorum yapılmaktadır (Çiçek, Demirel ve
Onat, 2010: 197). Araştırmada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yer alan siyasi
partilerin resmi Instagram hesapları ile ilgili olarak katıldığı tarih, gönderi sayısı, takip ve
takipçi sayısı belirlenmiştir. Covid-19 salgınının başlangıç tarihi olan 11 Mart 2020 ile 11 Mart
2021 arasındaki bir yıllık süreçte siyasi partilerin resmi Instagram sayfalarında yapılmış olan
tüm paylaşımlar incelenerek paylaşım içeriklerine ait kategorilendirmede bulunulmuştur.
BULGULAR
Araştırma kapsamında 23 Kasım 2021 tarihine ait verilerle siyasi partilerin Instagram adresleri
ve takip/takipçi sayıları Tablo 2’de yer almaktadır.
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Tablo 2. Siyasi Partilerin Kullanmış Olduğu Instagram Hesapları
Siyasi
Partiler

Instagram Adresi

TAKİPÇİ *

TAKİP

AK PARTİ
CHP
HDP
MHP

http://instagram.com/akparti
http://instagram.com/chp
http://instagram.com/hdpgenelmerkezi
http://instagram.com/milliyetcihareketp
artisi
http://instagram.com/iyiparti

1,4M
501B
513B
757B

27
3
52
1

292B

2

İYİ PARTİ

Kaynak: 23 Kasım 2021 tarihli siyasi partilerin Instagram hesabına ait bilgilerden elde edilmiştir.* M=Milyon, B=Bin

Tablo 2’deki siyasi partilerin kullanmış oldukları Instagram hesaplarını incelendiğinde en fazla
takipçi sayısı ile birinci sırada 1,4 milyon takipçi ile AK Parti, ikinci sırada 757 bin takipçi ile
MHP, üçüncü sırada 513 bin takipçi ile HDP, dördüncü sırada 757 bin takipçi ile CHP ve
beşinci sırada 292 bin takipçi ile İYİ Parti yer aldığı görülmektedir.
Araştırma kapsamında örneklem olarak belirlenen ilk 5 siyasi partinin resmi Instagram
sayfaları incelendiğinde siyasi partilerin Instagrama üyelik tarihi, toplam gönderi sayıları,
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Covid-19’un küresel bir salgın olarak ilan edildiği 11
Mart 2020 tarihi ve 11 Mart 2021 tarihini kapsayan bir yıllık süreçte yapmış oldukları gönderi
sayıları belirlenmiştir. İnceleme sonucu tespit edilen veriler aşağıdaki Tablo 3’te yer
almaktadır.
Tablo 3. Siyasi Partilerin Instagram Hesaplarına Ait Toplam Gönderiler
Parti

Üyelik Tarihi

11 Mart 2020-11 Mart
2021 Arasındaki
Gönderi Sayısı
603
1.190
591
722

Oran
(%)

Günlük
Ortalama*

17 Ocak 2014
5 Nisan 2016
26 Şubat 2014
25 Nisan 2013

Toplam
Gönderi
Sayısı
5.287
2.099
4.169
5.045

AK PARTİ
CHP
HDP
MHP

11,41
56,69
14,17
14,31

1,7
3,3
1,6
1,9

İYİ PARTİ

9 Eylül 2017

1.295

328

25,33

0,9

Kaynak: 23 Kasım 2021 tarihine ait siyasi partilerin Instagram hesabına ait bilgilerden elde edilmiştir. * Bir yıl 365 gün olarak
hesaplanmıştır.

Tablo 3 incelendiğinde siyasi partilerin Instagram paylaşımlarına ait toplam gönderi sayılarının
AK Parti 5.287, CHP 2.099, HDP 4.169, MHP 5.045, İYİ Parti 1295 olduğu görülmektedir. 11
Mart 2020-11 Mart 2021 tarihlerine ait gönderi sayıları ise; AK Parti 603, CHP 1.190, HDP
591, MHP 722 ve İYİ Parti 328’dir. Partilerin toplam gönderi sayısı ile 11 Mart 2020-11 Mart
2021 arasındaki gönderi sayıları oranlandığında; AK Parti %11,41, CHP %56,69, HDP %
14.17, MHP %14,31, İYİ Parti %25,33 değerlere ulaşılmıştır. Bu bağlamda, CHP’nin bu sürede
Instagramı yoğun bir şekilde kullandığı anlaşılmaktadır.
Araştırma kapsamında siyasi partilerin Instagram gönderileri araştırmacı tarafından Tablo 4’de
görüldüğü şekilde kategorize edilmiştir.
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Tablo 4. Siyasi Partilerin Instagram Paylaşımlarının Sınıflandırılması
Paylaşım
Konusu

İçerik

Siyaset

İstişare Toplantıları, Kabine Toplantıları, Ülke ve Parti Liderleri İle Görüşmeler, Kanaat
Önderleri İle Buluşmalar, Yasa Teklifleri, Rakip Partiler İle İlgili Paylaşımlar, Seçimlerle
İlgili Paylaşımlar, Adalet, Demokrasi, Eşitlik
Doğal Afetler, Özel Günler, Kutlama Mesajları, Dayanışma, Kadına Şiddete Tepki,
Öğrenci Sorunları, Çocuk İstismarı ve Eğitim
TÜİK Verileri, Asgari Ücret, Vergiler, Faiz, Kur, Esnaf ve Çiftçi Sorunları, Cari Açık,
Bütçe Görüşmeleri, Yatırımlar, Ticaret, İşsizlik Sorunları, Yolsuzluk
Covid-19, pandemi, aşı, bilim kurulu, sağlık çalışanları, şehir hastaneleri, maske, hijyen,
test
Sertifika törenleri, ziyaretleri, duyurular, tebrik-teşekkür mesajları, bilgilendirme
mesajları, açılış toplantısı, çalıştay, imza günleri, başsağlığı mesajları, sempozyum-sergifuar gezileri, açılış törenleri

Toplum
Ekonomi
Sağlık
Diğer

Tablo 5. Siyasi Partilerin Instagram Gönderileri
KATEGORİLER
SİYASİ
TOPLUMSAL
EKONOMİK
SAĞLIK
DİĞER
TOPLAM

AK PARTİ
175
79
34
52
263
603

CHP
458
128
239
143
222
1.190

HDP
218
66
43
45
219
591

MHP
288
218
15
54
147
722

İYİ PARTİ
96
63
81
12
76
328

Toplam
1.235
554
412
306
927
3.434

Tablo 5 incelendiğinde siyasi partilerin Instagram gönderi içeriklerinin toplamda siyasi
paylaşım 1.235, toplumsal paylaşım 554, ekonomik paylaşım 412, sağlık 306 ve diğer paylaşım
927 tane olduğu görülmektedir. Sağlık alanında en çok paylaşım yapan parti 143 ile CHP’dir.
En az paylaşım yapan ise İYİ partidir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
21. yüzyılda ortaya çıkan Covid-19 salgının etkileri hala dünya üzerinde sağlık, sosyal,
ekonomik ve politik alanlarda hissedilmektedir. Alınan önlemler, bulunan tedavi yöntemleri
vb. uygulamalar ile bu salgına karşı küresel çapta mücadele devam etmektedir. Bu salgın
sonucunda artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı ve insanlığın yeni normallere alışması
gerektiği ortaya çıkmıştır. İnsanoğlunun bu salgından öğrendikleri gelecekte karşılaşılması
muhtemel salgınlar ile daha etkin mücadele edilmesi anlamına gelmektedir.
Toplumların bir arada yaşaması için gereken kuralların sevk ve idaresi seçmenlerin tercihiyle
iktidar olan siyasi partilerin temel görevlerindendir. İktidar olmak amacıyla kurulan siyasi
partilerin amaçlarına ulaşmaları için demokratik yönetim sistemlerinde seçimlerden zafer ile
çıkmalarına bağlıdır. Seçimlerde en yüksek oyu alabilmek için seçmenlerin ikna edilmeleri
gerekmektedir. Bu bağlamda, seçimlerden önce, seçim sürecinde ve seçimlerden sonra
seçmenler ile sürekli bir iletişim ve etkileşim içinde olmaları kaçınılmazdır.
Gelişen teknoloji siyasi partilere seçmenler ile iletişim ve etkileşim içerisinde olabilecekleri
yeni iletişim kanalları sunmaktadır. Bireysel iletişimin öneminin arttığı günümüzde siyasi
partilerin bu yeni iletişim kanallarını kullanmaları elzemdir. Sosyal medya uygulamalarının bu
yeni iletişim kanalları içerisinde kullanımı ve önemi her geçen gün artmaktadır.
Bu araştırmada siyasi partilerin, Covid-19 salgını sürecinde sosyal ağlar içerisinde yoğun olarak
kullanılan Instagram paylaşımları incelenmiştir. Özellikle, bireysel iletişim açısından önemli
olan sosyal ağların bu süreçte siyasi partiler tarafından yoğun olarak kullanıldığı
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bulgulanmıştır. Bu süreçte seçmenlerin sağlık ve diğer alanlardaki gelişmeler hakkında
bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. Siyasal rekabetin arttığı günümüzde iktidar olmak
isteyen siyasi partilerin bireysel iletişim kanallarını daha yoğun kullanmaları gerekmektedir.
Ayrıca bu araştırma, gelecekte farklı sosyal medya uygulamaları üzerine yapılacak olan
araştırmalar içinde bir yol haritası çizmektedir.
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ABSTRACT
This study aimed to assess the personal meaning of high school students by comparing based on the
different demographic factors such as gender, grade, number of siblings and death of parents. As the
participants of this study, 200 students from Basic Education High School (Kyauk Maw) at Yinmabin
Township in Myanmar were selected by using simple random sampling technique. Comparative
research design and survey method were mainly used. An instrument, Personal Meaning Profile
(PMP) developed by Wong (1998) was used to collect the required data. The internal consistency of
PMP was 0.82. Findings from questionnaire surveys revealed that the students have good personal
meaning in their life (𝑋𝑋�=99.67). Among the personal meaning subscales, self-acceptance component is
the highest mean percentage (87.4%) and lowest in fair treatment component (75.4%). Although there
was no significant difference in students’ personal meaning by gender, it was found that there was
significant difference in students’ personal meaning by grade at 0.01 level. By subscale, Grade 10
students were significantly higher than Grade 9 students in self-transcendence (p<0.001), selfacceptance (p<0.05) and intimacy (p<0.05) subscales. The result also showed that there was no
significant difference in both students’ personal meaning and subscales by number of siblings.
However, it was found that there was significant difference in students’ personal meaning by death of
parents at 0.01 level. By subscale, students who have both parents were significantly higher than those
who has only one parent in all subscales except self-acceptance at 0.001 levels. Finally, this study
hopes that the teachers and school administrators can get the ideas to recover and promote their
students’ personal meaning levels with the cooperation of parents and stakeholders.
Keywords: personal meaning, self-transcendence, self-acceptance, intimacy, fair treatment

1. INTRODUCTION
Human being is the only creature that life makes any sense to him/her (Emmons, 2005).
Therefore, what life means has been searched for and questioned by a number of philosophers
since the ancient times (Evans, 2012; Sezer, 2012). In modern psychology, Adler is the first
person to define the meaning in life and explains that “human beings live in the realm of
meanings’ (1962). Frankl (1963) emphasized this concept within the theory of Logotherapy
and states that meaning is vital for a human being to comprehend, motivate and enact his/her
life within a community. According to Logotherapy, the main motivating force in life is the
desire to find meaning in life (Budak, 2003). When this desire is not met, the existential
vacuum that causes a spiritual crisis occurs. It also causes such symptoms as inner emptiness,
emotionlessness, irrational fears, pessimistic thoughts, and a sense of meaningless (Graber,
2004).
Early developmental theorists such as Erikson (1975) have defined the period of adolescence
as one of identity versus role confusion, in which adolescents must determine who they are,
combining their self understanding and social rules into a coherent identity. Reker, Peacock,
and Wong (1987) defined personal meaning in adolescents as making sense, order, or
coherence out of one's existence, and to having a purpose and goals towards which one can
strive. Therefore, if the adolescents have good personal meaning, they can analyze their
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events from wrong to right and then their behaviour can become purposive rather than being
based merely on instinct or impulse.
No matter which identity status an adolescent is progressing through or variation thereof, the
question of ''Who am I?'' comes to the fore as an important psychological task. Fry (1998)
pointed out a variety of issues and perspectives in relation to the adolescent search for
meaning. First and foremost, she pointed out that all adolescents in some shape or form have
an inner desire or tendency to search for both meaning and wisdom. She carried this point of
further suggestions that an adolescent's search for wisdom is difficult to distinguish from their
search for meaning. Furthermore, their pursuits in looking for personal understanding,
personal meaning, and wisdom may be seen as various points along a continuum where
changes in any of these areas may be seen as dimensions of a single process. She also pointed
out that some adolescents will achieve a greater sense of meaning or wisdom than others
depending on a variety of factors, especially positive personal influences in their lives.
Moreover, Wong (1998) believed that the sources of meaning include eight factors:
achievement, which refers to one's accomplishments or what one strives to achieve;
relationship, which refers to the attitudes and skills needed for building community and
working with others; religion, or one's beliefs in a higher power and a personal relationship
with God; self-transcendence, which focuses on the value of serving others; self-acceptance,
which refers to having the right attitude toward self and an ability to integrate past mistakes
and personal limitations into one's present life and future goals; intimacy, which focuses on
family and intimate relationships; fair treatment, or how one is treated and respected by others
in society; and fulfillment, which includes one's feelings of fulfillment and contentment.
Thus, Wong’s Personal Meaning Profile (PMP) represents a comprehensive assessment of
one's meaning in life rather than a global subjective assessment of life as meaningful.
In accordance with the literature, personal meaning can be defined as one's attitude towards a
problem status, rather than the stress caused by that problem or difficulty. An unhealthy
attitude towards such a problem can block internal forces and push one into a passive role
where s/he feels like a desperate victim (Graber, 2004). For this reason, shaping attitudes is
seen as one of the stages in Logotherapy, and it usually stimulates the desire for meaning in
order to gain a deep and satisfying approach towards life. Thus, an individual is made aware
of his or her own strengths (Marshall, 2009). In addition, it is important for an individual to
determine his/her personal attitudes and know what he or she prioritizes as meaning in order
to find meaning in challenges he or she has faces in life (Wong & Wong, 2012). Therefore,
this study focuses on the assessment the specific areas in which the high school students not
only seek meaning but also experience it by themselves.
1.1 Purpose of the Study
The main aim of this study is to assess the personal meaning of high school students in
Yinmabin Township. The specific objectives are as follows:


To explore the personal meaning of high school students by component



To examine the differences of students’ personal meaning according to gender



To inspect the differences of students’ personal meaning according to grade

 To check up the differences of students’ personal meaning according to sibling and
parents death.
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2. MATERIAL AND METHOD
2.1 Samples: In this study, the participants of the research were taken from Basic Education
High School, Kyauk Maw by simple random sampling technique. A total of 200 high school
students (100 males and 100 females) who were studying in Grade 9 and Grade 10 (100
students from each Grade) were selected for the present study.
2.2 Research Method: Comparative research design and survey method were used.
2.3 Instrument: In this study, Personal Meaning Profile (PMP) developed by Wong (1998)
was used to collect the required data. The PMP is a 24-item 5-point Likert-type scale to
measure general personal meaning of participants. There are seven subscales in PMP:
achievement (5 items), relationship (5 items), religion (2 items), self-transcendence (2 items),
self-acceptance (3 items), intimacy (4 items) and fair treatment (3 items). Before PMP,
participants’ demographic data were asked: gender, grade, siblings and parents death. The
higher the score from PMP, the closer an individual to his/her ideal meaningful life. The main
advantage of the scale is that it determines the sources of the quest for meaning. It shows
specific areas in which an individual not only seeks meaning but also experiences it (Wong,
1998). In this study, Cronbach alpha has been found .82.
3. RESULTS AND DISCUSSION
To study the personal meaning of high school students, descriptive statistics of students’
personal meaning by component and comparison of students’ personal meaning by gender,
grade, sibling and death of parents were analyzed.
3.1 Descriptive Analysis of Students’ Personal Meaning
According to Table 1, the total mean score of students’ personal meaning is 99.67 and it is
greater than median score 72. Therefore, it can be said that the students have good personal
meaning in their life.
Table 1. Descriptive Statistics for Students’ Personal Meaning
Variable

N

Mean

Std. Deviation

Personal Meaning

200

99.67

7.549

3.2 Descriptive Analysis of Students’ Personal Meaning by Component
Table 2 shows the personal meaning of high school students by 7 components. According to
Table 2, self-acceptance component is the highest mean percentage (87.4%) and it is lowest in
fair treatment component (75.4%). Therefore, it can be concluded that they can accept their
limitations themselves. However, they felt unfair in their environment. To evaluate more
clearly, an illustration was shown in Figure 1.
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Table 2. Descriptive Statistics for Personal Meaning by Component

Achievement
Relationship
Religion
Self-transcendence
Self-acceptance
Intimacy
Fair Treatment

Mean

Std. Deviation

Mean Percentage

20.97
20.68
8.34
8.69
13.11
16.56
11.31

2.202
2.606
1.443
.887
1.484
2.032
2.073

83.88%
82.72%
83.4%
86.9%
87.4%
82.8%
75.4%

87,40%

88%

86,90%
83,88%

85%

82,72%

83,40%

82,80%

82%
79%

75,40%

76%
73%
70%

Figure 1. Comparisons of Students’ Personal Meaning by Component
3.3 Comparison of Male and Female Students’ Personal Meaning
To find out any difference in students’ personal meaning by gender, descriptive analysis and
independent samples t test were also made. The results were reported in Table 3. According to
Table 3, there was no significant difference in students’ personal meaning by gender.
Therefore, it can be assumed that male and female students may have the same level of
personal meaning.
Table 3. Descriptive Analysis and Independent Samples t test Results for Students’
Personal Meaning by Gender
Variable

Gender

Mean

Std. Deviation

Personal Meaning

Male
Female

99.17
100.18

7.524
7.578

Mean
t
Difference
-1.01
-0.946

p
0.345

3.4 Comparisons of Grade 9 and Grade 10 Students’ Personal Meaning
To examine any difference in students’ personal meaning by grade, descriptive analysis and
independent samples t test were also made. The results were reported in Table 4. The results
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showed that there were slight differences in mean scores by grade in students’ personal
meaning (p<0.01) and in three subscales: self-transcendence (p<0.05), self-acceptance
(p<0.001), intimacy (p<0.05). Therefore, it can be interpreted that Grade 10 students have
better personal meaning than Grade 9 students. To be clearer, a bar graph was shown in
Figure 2.
Table 4. Descriptive Analysis and Independent Samples t test Results Students’ Personal
Meaning by Grade
Grade

Mean

SD

Mean
Difference

t

p

Grade 9

20.69

2.154

-.57

-1.841

.067

Grade 10

21.26

2.223

Relationship

Grade 9
Grade 10

20.39
20.98

2.514
2.674

-.59

-1.607

.110

Religion

Grade 9

8.22

1.244

-.23

-1.128

.261

Grade 10

8.45

1.617

SelfGrade 9
transcendence Grade 10

8.55
8.84

.845
.907

-.29

-2.339*

.020

Self-acceptance Grade 9
Grade 10

12.69
13.54

1.489
1.359

-.85

-4.217***

.000

Grade 9
Grade 10

16.26
16.86

2.038
1.990

-.60

-2.106*

.036

Fair Treatment Grade 9
Grade 10

11.37
11.25

1.829
2.298

.12

-0.409

.683

98.17
101.18

7.489
7.341

-3.01

-2.870**

0.005

Variable
Achievement

Intimacy

Personal
Meaning

Grade 9
Grade 10

Note. *p< .05, **p< .0.01, ***p< .001
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Figure 2. Comparisons of Students’ Personal Meaning by Grade
3.5 Comparisons of Students’ Personal Meaning by Number of Siblings
The numbers of siblings of the participants in this study are range from one to ten siblings.
Therefore, they are divided into two groups: (1) three siblings and below (97 students) and (2)
above three siblings (103 students). The means, standard deviations and independent samples
t test results were reported in Table 5. According to the results, there was no significant
difference in students’ personal meaning by number of siblings. Therefore, it can be
concluded that the students’ living with siblings may not affect on their personal meaning.
Table 5. Descriptive Analysis and Independent Samples t test Results for Students’
Personal Meaning by Number of Siblings
Variable

No. of
Siblings

Personal Meaning

≤3
>3

Mean

Std. Deviation

99.92

8.429

99.45

6.648

Mean
t
Difference
0.471
0.440

p
0.660

3.6 Comparisons of Students’ Personal Meaning by Death of Parents
To examine personal meaning by death of parents, descriptive analysis was made. According
to survey, there are two group participants: student who has only one parent group and
students who has both parents. The means and standard deviations of students were reported
in Table 6. The results showed that there was slight difference in mean scores by death of
parents in students’ personal meaning. Again, to find out difference significantly, independent
samples t test was used. It was also reported in Table 6.
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Table 6. Descriptive Analysis and Independent Samples t test Results for Students’
Personal Meaning by Death of Parents
Gender

Mean

SD

Mean
Difference

t

p

Achievement One Parent

19.14

2.124

-2.68

-9.643***

.000

Both Parents

21.82

1.668

Relationship One Parent
Both Parents

18.94

2.867

-2.56

-7.225***

.000

21.50

2.033

One Parent

7.71

1.373

-.92

-4.358***

.000

Both Parents

8.63

1.387

SelfOne Parent
transcendence Both Parents

8.30

.927

-.58

-4.498***

.000

8.88

.808
-.37

-1.646

.101

-1.62

-5.618***

.000

-1.97

-6.90***

.000

-10.699

-12.349***

.000

Variable

Religion

Selfacceptance

One Parent
Both Parents

12.87

1.661

13.24

1.380

Intimacy

One Parent
Both Parents

15.46

2.249

17.08

1.704

Fair Treatment One Parent
Both Parents

9.97

2.170

11.93

1.714

92.40
103.10

7.374
4.711

Personal
Meaning

One Parent
Both Parents

Note. ***p< .001

According to Table 6, it was found that there were significant differences in overall personal
meaning and all subscales of personal meaning by death of parents except self-acceptance
subscale at 0.001 levels. Therefore, it can be said that the students who have only one parent
seem to be lower than students who have both parents in personal meaning of their life. To be
clearer, it was also shown in Figure 3.

____________________________________________________________
Full Texts Book

101

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________

100

Mean

80

60

40

20

0

One Parent
Both Parents

Achieve
ment

Relation
ship

Religion

19,14
21,82

18,94
21,5

7,71
8,63

Selftranscen
dence
8,3
8,88

Selfacceptan
ce
12,87
13,24

Intimacy

15,46
17,08

Fair
Treatme
nt
9,97
11,93

Personal
Meaning
92,4
103,1

Figure 3. Comparisons of Students’ Personal Meaning by Death of Parents
4. CONCLUSION AND DISCUSSION
For adolescents, personal meaning is created by their effort in trying to establish a firm
identity, meaningful relationships and to be productive and creative individuals (Erickson,
1963, cited in De Lazzari, 2000). Also, Reker, Peacock and Wong (1987) suggested that
young adults can achieve meaning through setting goals and anticipating future potentialities.
Hacker (1994) stated that assuming responsibility for one's choices is a simple means of
dealing with freedom; however, he also implied that this is difficult for adolescents as they are
often still highly dependent upon their parents for their choices. Parents being unwilling to let
go of their adolescents and adolescents wanting to venture forth into the world of freedom can
also lead dissension in homes.
Furthermore, adolescents seem to want all of their freedom, and yet will refuse to accept the
responsibility that coincides with the freedom and the choices they make. Becoming their own
person is a key ingredient required for adolescents to progress towards a solid and
autonomous adulthood. If they are held back or sheltered too much, they will have difficulty
facing major decisions as they enter into adulthood. Also, adolescents may rebel if their desire
to discover their own meaning is impeded in anyway. It is important for adolescents to have a
solid balance of both freedom and responsibility in order to make a successful transition into
adulthood (Hacker, 1994).
According to the above reasons, the findings and the literature review, the following
suggestions and recommendations were made for improving the personal meaning of
adolescents.
 Teachers, parents and counselors should help adolescents to be successful in achieving
their aspirations.
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 Teachers, parents and counselors should train adolescents not to give up when they
encounter setbacks or obstacles in their lives.
 Teachers, parents and counselors should make adolescents to be altruistic and helpful.
 Teachers, parents and counselors should provide fair freedom and responsibility for
adolescents.
 Teachers, parents and counselors should make adolescents to accept their limitations.
 Teachers, parents and counselors should teach adolescents to learn to live with suffering
and make the best of it.
 Teachers, parents and counselors should be someone for adolescents to share their intimate
feelings.
 Finally, teachers, parents and counselors should try for adolescents to be good at all
subscales of personal meaning (achievement, relationship, religions, self-transcendence, selfacceptance, intimacy and fair treatment).
Therefore, this study hopes that the teachers and school administrators can get the ideas to
recover and promote their students’ personal meaning levels with the cooperation of parents
and stakeholders.
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ÖZET
Türk edebiyatı tarihine baktığımızda, Tanzimat’tan günümüze birinci sınıf yazar ve şairlerin
genellikle Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Diyarbakır gibi büyük kent merkezlerinde dünyaya
geldikleri gözlemlenir. Oysaki edebiyat tarihi kitaplarına girmeyen yazar ve şairler de işin içine
dâhil edildiğinde İstanbul dışında da birçok yazar ve şairin olduğu yadsınamaz ve göz ardı
edilemez bir gerçektir.
Bu çalışmada daha çok birtakım istatistiki veriler ışığında yazar ve şairlerin doğum yerlerindeki
değişimin dönemlere ve devirlere göre nasıl bir değişim gösterdiği ele alındı. Türk edebiyatının
üç önemli dönemi; Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet devirleri incelenerek, yazar ve şairlerin
memleket dağılımlarındaki değişimin boyutları incelenip ortaya konuldu. Bu çalışmada asıl
amacımız, bu üç dönem bağlamında, merkezden taşraya ya da taşradan merkeze doğru
dağılımın ne zaman ve hangi dönemlerde yoğunlaştığını ve belirli dönemlerde İstanbul gibi
merkezlere alternatif olarak kültür merkezi olmaya namzet şehirlere ilişkin bazı tespitlerde
bulunmaktı.
Anahtar Kelimeler: Merkez, Taşra, Edebiyat, Şair, Memleket, Mekân.
ABSTRACT
When examined the Turkish literarture history, it is observed that since Tanzimat Era first class
writers and the poets are from the big cities like Ankara, Istanbul. However, when the writers
and the poets that are not mentioned in the literature history books studied it is an
uncontrovertable reality that there are many out from Istanbul.
In this study how the writers' and poets' hometowns have been changed in terms of the Eras are
handled with some statistics. By observing the Turkish Literature's most important 3 Eras
Tanzimat, Constitutional and Republic the change in the range of the writers' and poets'
hometowns is handled. The aim is to identify when and in which Era has been occured of the
range from country to city center or from the city center to country and also to identify the
alternative cities could be approved as a culture center instead of Istanbul.
Keywords: Center, Country, Literature, Poet, Hometown, Place.
GİRİŞ
Bu çalışmada Türk edebiyatında Tanzimat’tan günümüze kadar eserleri ulaşmış yazar ve
şairlerin doğum tarihleri, şehir ve bölge bazındaki dağılımları incelenerek bu bağlamda ele
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alınan yazar ve şairlerin sosyolojisi ile ilgili bir inceleme yapılmıştır. Yazar ve şairlerin
doğdukları yerlere ilişkin dağılımların sayısal veriler ve tablolarla somutlaştırıldığı bu çalışma
sosyolojik veriler sunması açısından ilk dönem Edebiyat sosyolojisi çalışmalarına örnek
olabilecek önemli bir çalışma niteliğindedir.
Edebiyat tarihi kitaplarında yer alan yazar ve şairlerin genellikle İstanbul doğumlu olduğu ve
edebiyat tarihi kitaplarında yer almayan ikinci, hatta üçüncü sınıf yazarlar içerisinde Anadolu
ve Balkanlar coğrafyasında doğup büyümüş yazar ve şairin azımsanmayacak derecede olduğu
bu çalışmanın asıl çıkış noktasını oluşturur. Ayrıca yazar ve şairlerin yaşadıkları döneme ve
yaşadıkları coğrafi bölgelere ışık tutan çalışmamız, yazar ve şairlerin doğdukları yerlerin,
yetişmelerinde ve edebiyat ortamını o yere göre solumalarındaki etkisini anlamaya ve çözmeye
yardımcı olmaktadır. Bir şair ve yazarın doğum yeri, açıklanması gereken birçok edebi ve
sosyolojik özelliği açıklığa kavuşturabilir. (Escarpit, 1968: 46-47). Bu bakış açısı
doğrultusunda ve bunu destekleyen nitelikte görüşleri de önceleyen çalışmamızda, yazar ve
şairlerin doğdukları bölgeler ve bu bölgelerin onlara ilham olabilme potansiyellerini ortaya
çıkararak edebiyat sosyolojisi alanında yapılacak yeni çalışmalara kapı aralanabilir. Çünkü
belirli bir coğrafyada hayatlarını sürdürmüş yazar ve şairler de yaşadıkları çevrenin ve içinde
bulundukları toplumun birer yansımasıdır. Her kent kendi yapısına özgü bir kimlik, kişilik ve
imaja sahiptir. Her kentin imajı da içinde barındırdığı kültürel kodlar çerçevesinde
şekillenmektedir (Alver, 2012: 19). Dolayısıyla her kentten çıkan şair ve yazarın yazınsal
kodlarında, ilham kaynaklarında o kente dair çok şey bulunabilir. Çünkü araştırmacılar,
mekânın insan, insanın da mekân üzerindeki izlerini edebî eserlerde aramadan yapılan her
analizin eksik kalacağına işaret ederler. Çünkü sürekli yenilenen insanın, kendine özgü
birikimi, daha çok mekânların hafızasında durmaktadır. Genel bir yaklaşımla, yaşadığımız yer
ile kimliğimiz arasında doğrudan bir ilişki vardır. Kısaca belirtmek gerekirse, bir insanın
yetişmesinde, genetik olarak annebabasının, aile çevresinin; biraz büyüdükten sonra dış
çevrenin, okuduğu okulların, bulunduğu ortamın, etkileşimde bulunduğu insanların, yaşadığı
şehrin, şehirdeki insanların yaşantılarının, yaşayan fikir ve sanat adamlarının, şehrin tarihi
derinlik ve tabii güzelliğinin, taşının, toprağının, dağının bayırının, bahçesinin, yeşilliğinin,
denizinin, nehrinin, doğal su kaynaklarının, ikliminin ve dolayısıyla o mekândaki hemen hemen
her ayrıntının insanların yetişmeleri, şair, yazar, fikir ve bilim adamı olması üzerinde büyük
etkisi vardır. (Timur, 2016: 221).
Edebiyat tarihi kitaplarında yer alan yazar ve şairlerin genellikle İstanbul doğumlu olması,
İstanbul’un kültürel, siyasi ve sosyal mevcudiyetinden kaynaklanmaktadır. Çünkü genel
bağlamda İstanbul, edebiyatın ve sanatın yönünü tayin eden merkez konumundadır. Dolayısıyla
İstanbul dışında eser veren yazar ve şairlerin hem Bâb-ı Âli’de olmamaları hem de sanata yön
veren edebi hareketlerin uzağında olmaları nedeniyle isimlerine edebiyat tarihi çerçevesinde
rastlanılmaması olağan bir durumdur. Fakat genel geçer ön kabullerin dışında aslında
Anadolu’daki kültürel anlamda besleyici şehirlerin varlığına ve bu şehirlerin kültürel
atmosferine ilişkin de bir takım değerlendirmeler yapılabilir. Burada hemen şu gerçeği de ifade
edelim ki, “Tarih boyunca İstanbul’u besleyen de Anadolu ve Anadolu insanı olmuştur.
Anadolu İstanbul’u beslediği halde İstanbul Anadolu’yu besleyip doyurmuş mudur? Ya da
gereken önemi vermiş midir? Bu da ayrı bir mevzudur (Timur, 2020: 13)
Yine bu çalışma bağlamında hedeflenen bir diğer husus ise değişen devir ve dönemlerde yazar
ve şairlerin memleket dağılımlarının merkezden taşraya doğru evrilmesidir. Bu değişimin
temelinde oldukça köklü tarihsel ve toplumsal değişimlerin yattığına değinmekle yetinip bu
hususlara ileride değinelim.
Türk edebiyatı alanında yaptığımız bu çalışmada, İstanbul hariç olmak üzere 80 il bazında 5849
yazar ve şair incelenmiştir. Bu kapsamda coğrafi bölgeler de dikkate alınarak, çalışmada hem
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il hem bölge bazlı nicel analiz yöntemleri uygulanmıştır. “Bizim amacımız örneklemeye elden
geldiğince geniş bir sosyolojik temel vermektir.” (Escarpit, 1992: 35). Bu bağlamda
çalışmamızda nicel araştırma yöntemi uygulanarak Türk edebiyatı sürecinde şair ve yazarların
sayısal dağılımına dair birtakım istatistiksel verilere başvurulmuştur. “Dil ve edebiyattaki hızla
artan uygulamalar, istatistik metotların bu sahalara da yeni ufuklar açacağını, farklı heyecanlar
ve meraklar uyandırarak hayatiyet getireceğini göstermektedir.” (Sezgin, 1993: 17). Yapılan
analizler sonucunda dönemsel ve bölgesel paradigmaların etkileri bir bütün olarak gösterilmeye
çalışılmıştır. Bu çalışmada, şu ana kadar yapılmış en kapsamlı, en yeni ve online olması
nedeniyle de sürekli güncellenme özelliğine sahip olan Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin Türk
Edebiyatı İsimler Sözlüğü temel alınarak hazırlanmıştır.
1.Türk Yazar ve Şairlerin Dönem ve Kuşaklara Göre Sınıflandırılması
Edebiyat tarihine göz atıldığında, belli başlı kuşakların birbirini izlediğine tanık oluruz.
Tanzimat dönemi iki kuşak şeklinde edebiyat tarihi kitaplarında yerini alır. Tanzimat dönemi
incelendiğinde, her iki kuşakta da yazar ve şairlerin daha çok İstanbul doğumlu olduklarını
görürüz. Bu durum, İstanbul’un geçmişten gelen köklü bir şehir, kültür ve medeniyet merkezi
ve uzun süren imparatorluklara başkentlik yapmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla
sadece Tanzimat döneminde değil her dönemde birçok yazar ve şairin İstanbul doğumlu olması
tesadüf değildir.
Çalışmanın bu bölümünde yukardan beri aktarılan niceliksel verileri Türk edebiyatı tarihinin
dönemleri bağlamında ayrıştırılarak verilmeye çalışılacaktır.
Tablo 1. Tanzimat Dönemi Yazar ve Şairleri
Sanatçının Adı
Doğum Tarihi
İbrahim Şinasi
1826
Namık Kemal
1840
Ziya Paşa
1829
Ahmet Mithat E.
1844
Ahmet Vefik Paşa
1818
Şemsettin Sami
1850
Recaizade Mahmut
1847
Ekrem
Abdülhak Hamit T.
1852
Nabizâde Nazım
1862
Muallim Naci
1850
Samipaşazade
1860
Sezai
Âkif Paşa
1787

Ölüm Tarihi
1871
1888
1880
1912
1891
1904
1914

Doğum Yeri
İstanbul
Tekirdağ
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Arnavutluk
İstanbul

1937
1893
1893
1936

İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul

1845

Yozgat

Kaynak: Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
Tablo 1’e göre, Tanzimat dönemi içerisinde 12 yazar ve şair ele alınmıştır. Doğum yerleri
itibariyle bu yazar ve şairlerin genellikle İstanbul doğumlu olduğu saptanmıştır. Bu durum
genel anlamda İstanbul’un köklü bir medeniyet merkezi olmasından kaynaklanmaktadır.
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Tablo 2. Meşrutiyet Dönemi Yazar ve Şairleri
Sanatçının Adı
Doğum Tarihi
Tevfik Fikret
1867
Halit Ziya Uşaklıgil
1865
Cenap Şehabettin
1870
Süleyman Nazif
1869
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
1870
Hüseyin Cahit Yalçın
1875
Mehmet Rauf
1875
Hüseyin Rahmi Gürpınar
1864
Ahmet Rasim
1865
Mehmet Akif Ersoy
1873
Müsahip Zade Celal
1868
Mehmet Emin Yurdakul
1869
Memduh Şevket Esendal
1884
Abdülhak Şinasi Hisar
1887
Ömer Seyfettin
1884
Yahya Kemal Beyatlı
1884
Ziya Gökalp
1876
Ahmet Haşim
1887
Refik Halit Karay
1888
Reşat Nuri Güntekin
1889
Yakup Kadri
1889
Karaosmanoğlu
Halide Edip Adıvar
1882

Ölüm Tarihi Doğum Yeri
1915
İstanbul
1945
Manastır
1934
İstanbul
1927
Diyarbakır
1927
İstanbul
1957
Balıkesir
1931
İstanbul
1944
İstanbul
1932
İstanbul
1936
İstanbul
1959
İstanbul
1944
İstanbul
1952
Tekirdağ
1963
İstanbul
1920
Balıkesir
1958
Üsküp
1924
Diyarbakır
1933
Bağdat
1965
İstanbul
1956
İstanbul
1974
Kahire
İstanbul

1964

Kaynak: Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
Tablo 2’ye baktığımızda Meşrutiyet dönemi içerisinde de, edebiyat tarihlerinde sıkça karşımıza
çıkan 22 yazar ve şairin doğum-ölüm tarihleri ile doğum yerleri ele alınmıştır. Bu bağlamda 13
yazar ve şairin İstanbul doğumlu olduğu gözlenmektedir. Bu veriler ışığında genel
değerlendirme yapacak olursak, Meşrutiyet döneminde de yazar ve şairlerin daha çok İstanbul
doğumlu olduğuna tanık oluruz.
Tablo 3. Cumhuriyet Dönemi İlk Kuşak Yazar ve Şairlerin Sayısal Verileri
Doğum Tarihleri
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898

Yazar ve
Sayıları
13
12
24
10
24
15
16
10
15

Şair Doğum Tarihleri
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909

Yazar ve
Sayıları
26
21
13
18
16
15
25
26
22

Şair
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1899
1900

14
29

Kaynak: Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
Tablo 4. Cumhuriyet Dönemi İlk Kuşak Yazar ve Şairlerin İl Bazında Sayısal Verileri
İSTANBUL
SİVAS
TRABZON
ARTVİN
KIRŞEHİR
KAYSERİ
MALATYA
İZMİR
ERZURUM
KONYA
ANKARA
ÇORUM
ADANA
DİYARBAKIR
TOKAT
YOZGAT
BURSA
K.MARAŞ
ŞANLIURFA
AFYON
BALIKESİR
ESKİŞEHİR
SAMSUN
ERZİNCAN
ELAZIĞ
KARS
MANİSA

108
63
12
11
9
8
8
7
7
6
1
2
5
3
3
6
4
3
2
5
1
2
4
6
4
1

ORDU
GİRESUN
NİĞDE
İÇEL(MERSİN)
ARDAHAN
GAZİANTEP
ÇANKIRI
EDİRNE
KASTAMONU
AYDIN
TEKİRDAĞ
HATAY
DENİZLİ
RİZE
KÜTAHYA
ANTALYA
MUĞLA
ÇANAKKALE
KARAMAN
AMASYA
BAYBURT
ISPARTA
OSMANİYE
VAN
KIRKLARELİ
KİLİS
GÜMÜŞHANE

2
5
4
2
6
5
5
1
1
5
1
1
2
4
2
3
2
5
3
1
2
1
2

NEVŞEHİR
ADIYAMAN
KIRIKKALE
BİNGÖL
TUNCELİ
ZONGULDAK
AĞRI
UŞAK
BOLU
MARDİN
SAKARYA
MUŞ
SİİRT
AKSARAY
IĞDIR
KOCAELİ
SİNOP
BURDUR
BİTLİS
KARABÜK
BATMAN
BİLECİK
DÜZCE
BARTIN
YALOVA
HAKKARİ
ŞIRNAK

1
1
1
1
1
1
2
1
1
-

Kaynak: Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
Tablo 3 ve 4’e göre Cumhuriyet dönemi ilk kuşak yazar ve şairlerin sayıca, Tanzimat ve
Meşrutiyet dönemlerine nazaran daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 366 yazar ve şairden
108’inin de İstanbul doğumlu olduğu gözlenmektedir. Bu bağlamda Cumhuriyet dönemi ilk
kuşak yazar ve şairlerin de büyük bir çoğunluğunun İstanbul doğumlu olması kayda değerdir.
İstanbul’dan sonra Sivas (63)’tır, onu Trabzon (12) ve Artvin (11) takip etmektedir.
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Tablo 5. Cumhuriyet Dönemi İkinci Kuşak Yazar ve Şairlerin Sayısal Verileri
Doğum
Yazar
Doğum
Yazar
Doğum
Yazar
Doğum
Yazar
Tarihleri ve Şair Tarihleri ve Şair Tarihleri ve Şair Tarihleri ve Şair
Sayıları
Sayıları
Sayıları
Sayıları
1910
33
1930
52
1950
110
1970
68
1911
39
1931
73
1951
89
1971
81
1912
31
1932
67
1952
91
1972
81
1913
27
1933
71
1953
92
1973
61
1914
45
1934
72
1954
128
1974
58
1915
34
1935
48
1955
134
1975
60
1916
40
1936
64
1956
133
1976
58
1917
28
1937
55
1957
88
1977
64
1918
27
1938
75
1958
105
1978
42
1919
39
1939
58
1959
104
1979
42
1920
34
1940
75
1960
120
1980
39
1921
41
1941
53
1961
105
1981
37
1922
50
1942
75
1962
111
1982
49
1923
48
1943
90
1963
102
1983
36
1924
47
1944
73
1964
97
1984
36
1925
68
1945
76
1965
92
1985
18
1926
73
1946
89
1966
81
1927
70
1947
62
1967
66
1928
59
1948
108
1968
74
1929
60
1949
84
1969
78
Kaynak: Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
Tablo 6. Cumhuriyet Dönemi İkinci Kuşak Yazar ve Şairlerin İl Bazında Sayısal Verileri
SİVAS
İSTANBUL
ANKARA
İZMİR
ERZURUM
KARS
ADANA
MALATYA
KAYSERİ
TRABZON
ARTVİN
ÇORUM
KONYA
DİYARBAKIR
TOKAT
YOZGAT

685
683
295
189
176
162
158
110
109
106
100
118
95
51
83
91

ORDU
GİRESUN
NİĞDE
İÇEL(MERSİN)
ARDAHAN
GAZİANTEP
ÇANKIRI
EDİRNE
KASTAMONU
AYDIN
TEKİRDAĞ
HATAY
DENİZLİ
RİZE
KÜTAHYA
ANTALYA

58
49
32
60
50
46
20
14
22
40
19
47
38
32
24
32

NEVŞEHİR
ADIYAMAN
KIRIKKALE
BİNGÖL
TUNCELİ
ZONGULDAK
AĞRI
UŞAK
BOLU
MARDİN
SAKARYA
MUŞ
SİİRT
AKSARAY
IĞDIR
KOCAELİ

22
20
24
21
23
23
18
17
7
17
26
8
10
12
12
27
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BURSA
K.MARAŞ
ŞANLIURFA
AFYON
BALIKESİR
ESKİŞEHİR
SAMSUN
ERZİNCAN
ELAZIĞ
KIRŞEHİR
MANİSA

64
86
79
72
64
66
69
58
56
45
50

MUĞLA
ÇANAKKALE
KARAMAN
AMASYA
BAYBURT
ISPARTA
OSMANİYE
VAN
KIRKLARELİ
KİLİS
GÜMÜŞHANE

34
27
21
26
23
23
27
22
26
19
26

SİNOP
BURDUR
BİTLİS
KARABÜK
BATMAN
BİLECİK
DÜZCE
BARTIN
YALOVA
HAKKARİ
ŞIRNAK

9
12
8
8
7
8
5
4
4
3
2

Kaynak: Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
Tablo 5 ve 6’ya göre, Cumhuriyet Döneminin ikinci kuşak yazar ve şairleri ele alındığında,
5134 yazar ve şair olduğu tespit edilmiştir. En çok yazar ve şair çıkarak il Sivas (685)’tır, onu
sırasıyla İstanbul (683), Ankara (295), İzmir (189), Erzurum (176) ve Kars (162) takip
etmektedir. Bu verileri değerlendirecek olursak, Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak itibariyle
yazar ve şairlerin doğum yerleri baz alındığında İstanbul’dan Anadolu’ya kayış dikkati
çekmektedir.
Tablo 7. Kuşaklara Göre Yazar ve Şairlerin Sayısal Verileri
Doğum
tarihleri
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930

Yazar-şair
sayıları
51
46
49
40
58
40
50
32
31
43
46
47
60
61
53
76
79
82
73
74
61

Doğum
tarihleri
1934
1935
1936

Yazar-şair
sayıları
84
69
81

1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954

61
93
66
91
62
84
101
84
88
99
77
118
97
126
91
100
101
139

Doğum
tarihleri
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978

Yazar-şair
sayıları
115
114
132
119
124
110
108
96
96
74
84
84
80
89
93
69
62
66
67
64
49
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1931
1932
1933

82
78
83

1955
1956
1957

141
145
97

1979

45

Kaynak: Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Yıllara Göre Artış Azalış Verileri
160
140
120
100
80
60
40
20

1910
1912
1914
1916
1918
1920
1922
1924
1926
1928
1930
1932
1934
1936
1938
1940
1942
1944
1946
1948
1950
1952
1954
1956
1958
1960
1962
1964
1966
1968
1970
1972
1974
1976
1978

0

Tablo 7 incelendiğinde 1910 ile 1980 arası tarihlerde doğmuş yazar ve şairlerin sayısal verileri
yer almaktadır. Bu veriler ışığında yazar ve şair sayılarının artış eğiliminde olduğu
saptanmaktadır. Sayıca bu artışın özellikle 1950 kuşağında dikkat çekici rakamlara ulaştığını
görmekteyiz. Bu duruma, Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte okuryazar oranının yıllara göre artış
eğiliminde olduğu görülmektedir.
2.Türk Yazar ve Şairlerinin Şehir ve Bölge Bazında Sınıflandırılması
Türk edebiyatında Tanzimat’tan bu yana yazar ve şairlerin, şehir ve bölgelere göre dağılımına
bakarak, yaşadıkları coğrafyanın onların üzerinde bıraktığı tesirlerin izlerini sürmek mümkün
hale gelebilir. Çünkü “Mekân/Ortam”, edebiyatı açıklamada en önemli rolü oynar. Ortamı
meydana getiren koşullar arasında iklim, toprak, coğrafi durum ve toplumsal koşullar da önem
arz eder. Bunlar insanların mizacına ve karakterine yön verirler.” (Moran, 2005: 72). Bu
bağlamda ortamın ya da mekânın, yaşadıkları coğrafyanın, yazarlar üzerindeki etkisi gözardı
edilemez.
Çalışmamızda 80 il bazında, İstanbul hariç olmak üzere 5849 yazar ve şairin şehir ve bölgelere
göre dağılımları saptandı. Verilere göre, Anadolu’dan çıkan yazar ve şairlerin sayıca ciddi
seviyede olduğu tespitini en başta belirtmek gerekir.
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Tablo 8. Yazar ve Şair Sayısına Göre İllerin Sıralanışı
İSTANBUL
SİVAS
ANKARA
ERZURUM
İZMİR
KARS
KAYSERİ
KONYA
ADANA
TRABZON
ARTVİN
ÇORUM
MALATYA
DİYARBAKIR
TOKAT
YOZGAT
BURSA
K.MARAŞ
ŞANLIURFA
AFYON
BALIKESİR
ESKİŞEHİR
SAMSUN
ERZİNCAN
ELAZIĞ
KIRŞEHİR
MANİSA

1000+
877
313
245
224
199
197
186
182
170
165
156
146
143
132
120
98
90
82
81
76
73
73
69
67
67
64

ORDU
GİRESUN
NİĞDE
İÇEL(MERSİN)
ARDAHAN
GAZİANTEP
ÇANKIRI
EDİRNE
KASTAMONU
AYDIN
TEKİRDAĞ
HATAY
DENİZLİ
RİZE
KÜTAHYA
ANTALYA
MUĞLA
ÇANAKKALE
KARAMAN
AMASYA
BAYBURT
ISPARTA
OSMANİYE
VAN
KIRKLARELİ
KİLİS
GÜMÜŞHANE

63
62
60
59
58
57
53
53
50
45
45
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
33
31
30
29
29
28

NEVŞEHİR
ADIYAMAN
KIRIKKALE
BİNGÖL
TUNCELİ
ZONGULDAK
AĞRI
UŞAK
BOLU
MARDİN
SAKARYA
MUŞ
SİİRT
AKSARAY
IĞDIR
KOCAELİ
SİNOP
BURDUR
BİTLİS
KARABÜK
BATMAN
BİLECİK
DÜZCE
BARTIN
YALOVA
HAKKARİ
ŞIRNAK

28
24
24
23
23
23
20
20
19
19
19
17
15
14
14
14
14
12
11
9
7
6
6
5
4
3
1

Kaynak: Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
Tablo 8’de Tanzimat’tan günümüze yazar ve şairlerin il bazında sayısal dağılımları
verilmektedir. Toplamda İstanbul hariç 80 il, 5849 yazar ve şairin dağılımını görmekteyiz.
Tabloya göre en çok yazar ve şair çıkaran il İstanbul’dur. İstanbul’dan sonra Sivas ( 877 )’tır,
onu Ankara ( 313 ) takip etmektedir. En az yazar ve şair çıkaran illerimiz ise, Bartın (5),
Yalova (4), Hakkari (3) ve Şırnak (1)’tır.
Tabloya göre, İstanbul’u çıkardığımızda İç Anadolu Bölgesi’nin nicelik olarak üstünlüğü dikkat
çekicidir. Bu durumun oluşmasında Sivas başta olmak üzere saz şairliği geleneğinin devam
etmesinin etkili olduğu düşünülebilir.
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Tablo 9. Üç Büyük İl Bazında Yazar ve Şairlerin Sayısal Dağılımı
İSTANBUL
ANKARA
İZMİR

1000+
313
224

Kaynak: Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
Tablo 9’da yazar ve şairlerin üç büyük il bazında dağılımları verilmiştir. Üç büyük ilimizde
toplamda 1537+ yazar ve şair vardır. En çok yazar ve şair çıkaran şehrimiz İstanbul
(1000+)’dur. Ankara ( 313 ) ve İzmir ( 224 ) yazar ve şair sayısı ile İstanbul’u takip etmektedir.
Tablo 10. İstanbul Hariç Anadolu Şehirleri İçerisinde En Çok Yazar ve Şair Çıkaran 5 İl
SİVAS

877

ANKARA

313

ERZURUM

245

İZMİR

224

KARS

199

Kaynak: Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
Tablo 10’da İstanbul haricinde diğer Anadolu şehirlerindeki yazar ve şairlerin sayısal
dağılımları verilmiştir. 5 il bazında incelediğimizde 1858 yazar ve şair olduğunu saptamış
bulunmaktayız. En çok yazar ve şair çıkaran şehirler sırasıyla Sivas (877), Ankara (313),
Erzurum (245), İzmir (224) ve Kars (199)’tır.
Tablo 11. İstanbul, Ankara, İzmir Haricindeki Anadolu Şehirleri Bazında En Çok Yazar
ve Şair Çıkaran 5 İl
SİVAS
ERZURUM
KARS
KAYSERİ
KONYA

877
245
199
197
186

Kaynak: Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
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Ankara, İzmir, İstanbul Haricindeki Anadolu Şehirleri
Bazında En Çok Yazar Şair Çıkaran 5 İl
186
197

877

199

245

SİVAS

ERZURUM

KARS

KAYSERİ

KONYA

Tablo 11’de üç büyük il haricinde diğer Anadolu şehirlerinde en çok yazar ve şair çıkaran illeri
görmekteyiz. Bu iller sırasıyla; Sivas (877), Erzurum (245), Kars (199), Kayseri (197) ve
Konya (186)’dır.
Bu illere baktığımızda dikkat çekici olan nokta, yukarıda da değinildiği gibi bu illerde saz
şairliği geleneğinin aktif olarak devam ettiğinin bir sonucu olduğu çıkarımında bulunulabilir.
Tablo 12. Bölge Bazından Yazar ve Şairlerin Sayısal Dağılımı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
MARMARA BÖLGESİ
KARADENİZ BÖLGESİ
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
EGE BÖLGESİ
AKDENİZ BÖLGESİ
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

2047
1380+
1082
925
551
487
377

Kaynak: Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
Tablo 12 incelendiğinde 7 bölgedeki yazar ve şairlerin sayısal dağılımlarını görmekteyiz.
Tabloya göre en çok yazar ve şair çıkaran bölgeler sırayla; İç Anadolu Bölgesi (2047),
Marmara Bölgesi (1380+), Karadeniz Bölgesi (1082), Doğu Anadolu Bölgesi (925), Ege
Bölgesi (551), Akdeniz Bölgesi (487) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi (377)’dir.
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Tablo 13. İstanbul Hariç Diğer Anadolu Şehirlerinin Bölge Bazında Yazar ve Şair
Dağılımları
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
KARADENİZ BÖLGESİ
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
EGE BÖLGESİ
AKDENİZ BÖLGESİ
MARMARA BÖLGESİ
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

2047
1082
925
551
487
380
377

Kaynak: Ahmet Yesevi Üniversitesi Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü
Sıra dışı durumuyla genel dizgeyi bozmaması için İstanbul istisna tutularak bölge bazında
değerlendirme yapmak gerektiğinde Tablo 13’e göre ilk sırayı İç Anadolu Bölgesi (2047)
almaktadır. Onu sırayla Karadeniz Bölgesi (1082), Doğu Anadolu Bölgesi (925), Ege Bölgesi
(551), Akdeniz Bölgesi (487), Marmara Bölgesi (380) ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi (377)
takip etmektedir. Tabloya göre; İstanbul’u çıkardığımızda Marmara Bölgesi’nin altıncı sıraya
gerilediğini görmekteyiz.
SONUÇ
Türk edebiyatı tarihi çeşitli dönemler halinde geçmişten günümüze süregelmiştir. Bu
dönemlerden Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemleri bağlamında yapmış olduğumuz
bu edebi ve sosyolojik çalışmada, Anadolu’dan çıkmış yazar ve şairlerin, kitaplarda
karşılaşılandan sayıca çok daha fazla olduğunu görmekteyiz.
Çalışmamızın ilk bölümünde yazar ve şairler şehir ve bölge bazında sınıflandırılmış, İstanbul
haricinde 5849 yazar ve şair tespit edilmiştir. Verilere bakarak Anadolu’dan çıkan yazar ve
şairlerin, bilinenden çok daha fazla olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmamızın ikinci
bölümünde de yazar ve şairler, kuşak ve dönemlere göre sınıflandırılmıştır. 1910 ile 1980 arası
kuşağı ele aldığımızda, Cumhuriyet’ten sonra sayıların giderek arttığını, 1950’den sonra da
dikkat çekici rakamlara ulaştığı müşahede edilmektedir. Ayrıca dönemler bazında da vermiş
olduğumuz istatistiksel veriler ışığında, Tanzimat dönemi ve Meşrutiyet dönemi yazar ve
şairlerinin genellikle İstanbul doğumlu olduklarını, Cumhuriyet’in son dönemlerinde, özellikle
Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak itibariyle İstanbul dışına kayışın gözle görülür oranda arttığı
tespit edilmiştir.
Mekânın insan, insanın da mekân üzerindeki izlerini edebî eserlerde aramadan yapılan her
analizin eksik kalacağın gördük.
Bu çalışmamızla, sürekli yenilenen insanın, kendine özgü birikimi, daha çok mekânların
hafızasında olduğunu da tespit edilmiştir.
Yine genel bir yaklaşımla, yaşadığımız yer ile kimliğimiz arasında doğrudan bir ilişkinin
olduğunun önemini gördük. Zira, bir insanın yetişmesinde, genetik olarak annebabasının, aile
çevresinin; biraz büyüdükten sonra dış çevrenin, okuduğu okulların, bulunduğu ortamın,
etkileşimde bulunduğu insanların, yaşadığı şehrin, şehirdeki insanların yaşantılarının, yaşayan
fikir ve sanat adamlarının, şehrin tarihi derinlik ve tabii güzelliğinin, taşının, toprağının, dağının
bayırının, bahçesinin, yeşilliğinin, denizinin, nehrinin, doğal su kaynaklarının, ikliminin ve
dolayısıyla o mekândaki hemen hemen her ayrıntının insanların yetişmeleri, şair, yazar, fikir ve
bilim adamı olması üzerinde büyük etkisi vardır.
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Araştırmamızda faydalandığımız istatistiksel çalışmalar, net sonuçlar vermiştir. Bu bağlamda
çalışmamızın bölgesel ve dönemsel boyutları bir bütün olarak ifade edilmiştir.
Burada hemen şu gerçeği de ifade edelim ki, Tarih boyunca İstanbul’u besleyen de Anadolu ve
Anadolu insanı olmuştur. Anadolu İstanbul’u beslediği halde İstanbul Anadolu’yu besleyip
doyurmuş mudur? Ya da gereken önemi vermiş midir? Bunun da ayrı bir araştırmanın mevzuu
olduğunu son söz olarak vurgulamış olalım.
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BÜLBÜLÜN MEMORİAL MUZEYİ MƏDƏNİ İRS NÜMUNƏSİ KİMİ
BULBUL MEMORIAL MUSEUM AS AN EXAMPLE OF CULTURAL HERITAGE
Fərqanə CABBAROVA
Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti, Sosial menecment fakültəsi, Elm və
innovasiya şöbəsi, Bakı, Azərbaycan.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0560-7218
Rezüme
Muzeylər ən qədim zamandan müasir dövrədək tariximizin, mədəniyyətimizin inkişaf yolunu
əks etdirir, mədəni irsin qorunmasında və təbliğində əvəzsiz rol oynayır. Milli və ümumbəşəri
mədəniyyətlərin tarixi keçmişi dərk etmək, onun qədim yaddaş salnaməsini qoruyub
saxlamaq, yaşatmaq və gələcək nəsillərə çatdırmaq hazırda muzeylərin qarşısında duran
başlıca və öndə duran vəzifələrdən biridir.
Yarandığı gündən Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına xidmət edən muzeylərin yaradılması
Ümumilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyətində xüsusi yer tutur. O, elm və mədəniyyətə geniş
ürəklə qayğı göstərmiş, mədəni sərvətlərin toplanmasına, qorunub saxlanmasına və
zənginləşdirilməsinə əməyini əsirgəməmişdir.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan KP MK-nın, Respublika Nazirlər Sovetinin 16
iyun 1976-cı il, №223 qərarı ilə 10 iyun 1982-ci ildə Bakı şəhərində Azərbaycan professional
vokal sənətinin banisi, SSRİ Xalq artisti, ictimai xadim, professor Bülbülün Memorial Muzeyi
açılmışdır. Muzeydə sənətkarın ömür yolunu, yaradıcı, pedaqoji, elmi və ictimai fəaliyyətini
işıqlandıran 9000-ə yaxın eksponat qorunub saxlanır.
Məqalədə sənətkarın xatirəsini əbədiləşdirən, onun zəngin irsini qoruyub saxlayan və tədqiq
edən Bülbülün Memorial Muzeyindən bəhs edilir.
Muzey 4 ekspozisiya otağından ibarətdir: yataq otağı, qonaq otağı, iş otağı və sərgi zalı.
Yataq otağı Bülbülün sağlığında olduğu kimi qorunub saxlanmışdır. Otaqda yataq mebeli,
Bülbülün Şuşada doğulduğu evin maketi, deputat kostyumu nümayiş etdirilir.
İkinci otaq bir çox bəstəkarların, alimlərin, yazıçıların, Bülbülün dostlarının səmimi
söhbətlərinə, yaradıcılıq müzakirələrinə şahid olmuşdur. Bu otaqda bu gün Azərbaycan
tarixinə, mədəniyyətinə misilsiz töhfələr bəxş edən şəxsiyyətlərin üzərində ürək sözləri
yazılmış, Bülbülə hədiyyə etdikləri kitabları, notları, şəkilləri nümayiş etdirilir.
Üçüncü otaq Bülbülün iş otağıdır. Bu otaqda yeni konsert proqramları hazırlanır, yeni
operalar yaradılır, Azərbaycan musiqi incəsənətinin inkişafına dair yeni fikirlər irəli
sürülürdü.
Dördüncü otaq sərgi zalıdır. Burada müxtəlif illəri əhatə edən afişalar, proqramlar, sənədlər,
fəxri fərmanlar ilə tanış ola bilərik.
Bu gün muzeyin əsas fondunda mühafizə olunan Bülbülün imzası olan sənədlər, məruzələr,
elmi məqalələr, əlyazmalar muzey əməkdaşları tərəfindən araşdırılaraq geniş təbliğ edilir.
Bülbül irsinin təbliğatçıları mədəni-maarif fəaliyyəti ilə məşğul olur, sərgilər keçirir,
mühazirələr və müzakirələr aparır, mədəni-kütləvi tədbirlər həyata keçirirlər.
Bülbülün Memorial Muzeyi mədəni irsi layiqincə təbliğ edən elmi-tədqiqat müəssisəsinə
çevrilmişdir. Muzey bundan sonra da Bülbülün yaradıcılığının, Azərbaycan mədəniyyətinin
təbliğ edilməsində və yeni nəsillərin estetik tərbiyəsinin inkişafında böyük xidmətlər
göstərəcəkdir.
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Açar sözlər: muzey, ekspozisiya, eksponat, Bülbül, sərgi
Abstract
From the ancient to modern times museums show the way of cultural development, play
irreplaceable role in protection and propaganda of cultural heritage. The first and main duties
of museums are: the understanding of history of national and universal culture, protecting its
ancient chronicle, keeping it alive and deliver it to future generations.
Opening of museums which serve to develop Azerbaijan culture from the moment they
opened played a special role in activity of nationwide lider Heyder Aliyev. He cared deeply
about science and culture and put a lot of work in collecting, preserving and enrichment of
cultural wealth.
Thanks to Heydar Aliyev’s iniative, the decision №223 was taken on 16th of June 1976 by
Azerbaijan Council of Ministers of the Republic and the museum of the founder of
Azerbaijan’s professional vocal art, People’s Artist of the USSR, professor Bulbul was
opened on 10th of June 1982. Near 9000 exhibits showing the artisan’s way of life, his
creative, teaching, scientific and public activities, are preserved and protected in the museum.
The article tells about the Bulbul Memorial Museum, which immortalizes the memory of the
artisan, researches, preserves and protects his rich heritage.
The museum consist of 4 exposition rooms: a bedroom, a living room, a study room and an
exhibition room.
Bulbul’s bedroom is preserved as it was during his life. The bedroom furniture, the model of
the house in Shusha in which Bulbul was born, his deputy suit are displayed there.
The 2nd room witnessed a lot of sincere talks and discussions about creative work between
Bulbul and his friends: composers, scientists, writers. Books, notes and photos presented to
Bulbul by people who played a unerasable roles in Azerbaijan cultural history with their
memorial inscriptions are displayed in this room.
The 3rd room is Bulbul’s study room. New concert programmes were prepared here, new
operas were created here, new ideas for Azerbaijan music development were put forward
here.
The 4th room is an exhibition room. Here we can get acquanted with photos, playbills,
programs, documents, honarary degrees from diffirent years.
Bulbul’s documents, reports, scientific articles, manuscripts which are protected in the
museum’s main depository are researched and widely promoted by the museum’s employees.
The promoters of Bulbul’s heritage are engaged in cultural and educational activities, they
create exhibits, hold lectures and discussions, hold cultural events.
Bulbul Memorial Museum has turned in a research institution which properly promotes
cultural heritage.The museum will continue to promote Bulbul’s creative work, the culture of
Azerbaijan and help in bringing up cultural knowledge in new generations.
Keywords: museum, exposition, exhibit, Bulbul, exhibition
Muzeylər ən qədim zamandan müasir dövrədək tariximizin, mədəniyyətimizin inkişaf yolunu
əks etdirir, mədəni irsin qorunmasında və təbliğində əvəzsiz rol oynayır. Milli və ümumbəşəri
mədəniyyətlərin tarixi keçmişi dərk etmək, onun qədim yaddaş salnaməsini qoruyub
saxlamaq, yaşatmaq və gələcək nəsillərə çatdırmaq hazırda muzeylərin qarşısında duran
başlıca və öndə duran vəzifələrdən biridir.
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Yarandığı gündən Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına xidmət edən
muzeylərin
yaradılması Ümumilli lider Heydər Əliyevin fəaliyyətində xüsusi yer tutur. O, elm və
mədəniyyətə geniş ürəklə qayğı göstərmiş, mədəni sərvətlərin toplanmasına, qorunub
saxlanmasına və zənginləşdirilməsinə əməyini əsirgəməmişdir.
Bir sıra muzeylərin xüsusilə də, elm, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin adlarının
əbədiləşdirilməsi ilə bağlı xatirə muzeylərinin yaradılması məhz Heydər Əliyevin adı ilə
bağlıdır. (2;91)
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Azərbaycan KP MK-nın, Respublika Nazirlər Sovetinin 16
iyun 1976-cı il, №223 qərarı ilə 10 iyun 1982-ci ildə Bakı şəhərində Azərbaycan professional
vokal sənətinin banisi, SSRİ Xalq artisti, Stalin Mükafatı laureatı, ictimai xadim, professor
Bülbülün Memorial Muzeyi açılmışdır. Zəngin Bülbül irsinin tədqiqatçısı, Bülbülün xanımı,
uzun illər Bülbülün Memorial Muzeyinə rəhbərlik edən Adelaida xanım Məmmədova Bülbül
irsini mühafizə etməklə, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin təbliği sahəsində təqdirəlayiq
xidmətlər göstərmişdir. Onun fədakar səyləri nəticəsidə hal-hazırda muzeydə sənətkarın ömür
yolunu, yaradıcı, pedaqoji, elmi və ictimai fəaliyyətini işıqlandıran 9000-ə yaxın eksponat
qorunub saxlanır.
Muzey – sahəsi 75 kv.m. olan 4 ekspozisiya otağından ibarətdir: yataq otağı, qonaq otağı, iş
otağı və sərgi otağı.
Bülbülün 1937-ci ildən ömrünün son günlərinədək, yaşayıb-yaratdığı ev olduğu kimi qorunub
saxlanmışdır. Onun Almaniyadan gətirtdiyi, qoz ağacından düzəldilən və heç bir mismardan
istifadə edilməyən yataq otağı mebeli bu gün ziyarətçilərin ən çox marağını cəlb edən
ekponatlardandır. Otaqda Bülbülün 1897-ci il iyun ayının 22-də Azərbaycanın musiqi beşiyi
Şuşada anadan olduğu evin maketi, Nadir Əbdürrəhmanovun “Şuşa mənzərəsi” adlı rəsm
əsəri nümayiş etdirilir.
İkinci otaq bir çox bəstəkarların, alimlərin, yazıçıların, Bülbülün dostlarının səmimi
söhbətlərinə, yaradıcılıq müzakirələrinə şahid olmuşdur. Bu otaqda bu gün Azərbaycan
tarixinə, mədəniyyətinə misilsiz töhfələr bəxş edən şəxsiyyətlərin üzərində ürək sözləri
yazılmış, Bülbülə hədiyyə etdikləri kitabları, notları, şəkilləri nümayiş etdirilir.
Qonaq otağında muzeyin qonaqlarının marağına səbəb olan İtaliya dövrünə aid guşə
sərgilənir. 1927-ci ildə dövlət xətti ilə Bülbül İtaliyanın Milan şəhərində təhsilini davam
etdirməyə başlayır. Burada o, dövrünün tanınmış musiqiçilərindən təhsil alır, konsertlərdə
iştirak edir, saatlarla kitabxanalarda çalışır, oxuma metodologiyasını dərindən mənimsəyir. Bu
dövrü əks etdirən guşədə Bülbülün İtaliyaya göndərilməsi haqqında dövlət qərarları, iştirak
etdiyi konsert proqramları, italyan dilini fərdi öyrənməsi üçün istifadə etdiyi Berlits
məktəbinin kitabı, daimi tramvay bileti, İtaliyada çəkdirdiyi şəkillər, Arte Nostra jurnalı
nümayiş etdirilir.
İtaliyanın məşhur musiqi jurnalı olan “Arte Nostra” 1931-ci ildə Bülbül haqqında məqalə və
onun portretini dərc etdi. Məqalədə yazılırdı:
“Bülbül müsəlman şərqindən olan ilk azərbaycanlı vokalçıdır ki, İtaliyaya təhsil almaq üçün
gəlmiş və spesifik Şərq oxumasından Avropa oxuma məktəbinə keçmişdir.” (5)
Üçüncü otaq Bülbülün iş otağıdır. Digər otaqlar kimi bu otaq da sənətkarın sağlığında olduğu
kimi qorunub saxlanmışdır. Məhz bu otaqda yeni konsert proqramları hazırlanır, yeni operalar
yaradılır, Azərbaycan musiqi incəsənətinin inkişafına dair yeni fikirlər irəli sürülürdü. Burada
Bülbül elmi məqalə və məruzlər yazır, elmi konfranslara, vokal müşavirələrinə hazırlaşır,
Azərbaycan vokal sənəti nəzəriyyəsini işləyir, milli vokal kadrlarının təlimi üçün dərs
vəsaitləri tərtib edir, xüsusi məşqlər hazırlayırdı.
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30-cu illərdə dövlət tərəfindən Bülbülə bağışlanmış piano nümayiş etdirilir ki, bu pianoda
Fikrət Əmirovun dünyanı zəfər yürüşü ilə keçmiş “Şur” və “Kürd Ovşarı” simfonik
muğamları yaranmışdır.
Burada Elmi Tədqiqat Musiqi Kabinetinə həsr olunmuş guşə tamaşaçıların marağına səbəb
olur. Bülbülün 1932-ci ildə Zaqafqaziyada ilk yaratdığı ETMK-nin məqsədi Azərbaycan
rayonlarına səpələnmiş musiqi xəzinəsini toplamaq və notlara köçürmək idi. Kabinetə bir sıra
bəstəkarlar cəlb olunmuş, rayonlara elmi ekspedisiyalar təşkil olunurdu. Dildən-dilə gəzən
xalq mahnıları Bülbülün 1932-ci ildə Leninqraddan gətirdiyi Edison fonoqrafı vasitəsi ilə
fonovaliklərə yazılır, kabinetdə notlara köçürülürdü. Bu gün min bir zəhmətlə toplanan el
mahnıları muzeydə xüsusi qablarda qorunub saxlanılır.
Vitrinlərdən birində Bülbülün redaktəsi ilə işıq üzü görmüş “Sandıq mahnısı”, “Beşik
nəğməsi”, “Azərbaycan xalq mahnıları”, “Azərbaycan el mahnıları”, “Latın qonağının
mahnıları”, “Novruzgülü” nəşr edilmiş vokal əsərləri yerləşdirilmişdir.
Bülbülün iş otağında onun 500-ə yaxın kitabdan ibarət olan şəxsi kitabxanası, yazı stolu
nümayiş etdirilir. Yazı stolunun arxasında Bülbül yaradıcılıq işlər ilə məşğul
olmuşdur.“Azərbaycan oxuma məktəbinin xüsusiyyətləri və ifaçılıq mədəniyyətinə dair”
Bülbülün məruzələrindən biri, “XIX əsrin II yarısında Azərbaycan musiqi incəsənəti və aşıq
yaradıcılığının tarixinə dair” Bülbülün əlyazmalarından biri, Azərbaycan SSR Ali Sovetinin
birinci iclasının stenoqrafiya hesabatı 1938-ci ilin kitabı, Maksim Musayevin Parlament
tribunası-Bülbülün səsi adlı kitabı nümayiş etdirilir.
Dördüncü otaq sərgi zalıdır. Burada müxtəlif illəri əhatə edən afişalar, proqramlar, sənədlər,
fəxri fərmanlar ilə tanış ola bilərik.
Bülbül 30-cu illərdə Puççininin “Toska” və C.Verdinin “Riqoletto” operalarında Kavaradossi
və Hersoqun partiyalarını ifa edirdi. Bu operaların afişa və proqramlarının 80-dən artıq
yaşının olmasına baxmayaraq, muzeyin sərgi zalını zənginləşdirir.
40 ildən artıq Opera Teatrında Bülbülün istifadə etdiyi qrim və kiçik çamadan tamaşaçıların
marağına səbəb olan dəyərli eksponatlardandır.
Bülbül yaradıcılığının zirvəsini “Koroğlu” operası təşkil edir. Dahi bəstəkarımız Üzeyir
Hacıbəyov bu operanı məhz Bülbülün səsinə uyğun yazmışdır. Bülbülün 100 illik
yubileyində şəxsən iştirak edən Ümummilli Lider Heydər Əliyev öz çıxışında “Koroğlu”
operası haqqında bu fikirləri bölüşmüşdür: “ Üzeyir Hacıbəyov “Koroğlu” dastanını musiqiyə
çevirdi, opera əsərini yaratdı. Bülbül isə Koroğlunu yaratd.Təbiidir ki, bizim heç birimiz
Koroğlunu görməmişik və keçmişdən gəlib bizə çatmış “Koroğlu” dastanında heç bir yerdəd
Koroğlunun surəti, onun portreti, rəsmi olmamışdır. Koroğlunu yaratmaq lazım idi. Bunu
yaradan Üzeyir Hacıbəyovun operası və Bülbüldür. İndi Koroğlunun hər yerdə şəkilləri var.
Bu,Bülbülün Koroğlu obrazında şəkilləridir.” (1;46)
Bu gün Bülbülün 400 dəfədən çox çıxış etdiyi “Koroğlu” operasının 400-cü çıxışının
proqramı da sərgini bəzəyən eksponatlar sırasındadır.
1935-ci ildə Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Bülbülə
Azərbaycan SSR əməkdar artisti fəxri adına, 1938-ci ildə Azərbaycan SSR opera sənətinin
inkişafı sahəsində görkəmli fəaliyyətinə görə SSRİ xalq artisti adına layiq görüldüyü və bir
sıra fəxri fərman və diplomlar muzeyin geniş kolleksiyasına daxildir. (1;112)
Böyük vətən müharibəsi illərinə həsr olunmuş vitrində Bülbülün baş rol ifaçısı olduğu Cövdət
Hacıyev və Qara Qarayevin “Vətən” operasının proqramı, Bülbülün həmin dövrə aid
yaradıcılıq raportları, fəxri fərmanlar, yaralı döyüşçülərin Bülbülə konsert sonrası məktubları,
foto şəkillər nümayiş etdirilir.
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Bülbül müharibə illərində hərbçilərin ailələrinə və tank dəstələrinə yardım üçün 200 000
manat müdafiə fonduna yardım göstərmişdir. Stalin də məhz bu səbəbdən iki təşəkkür
teleqramını SSRİ Xalq artisti Bülbülə göndərmişdir:
“Qızıl Ordunun tank dəstələrinə göstərdiyiniz qayğı üçün mənim və Qızıl ordunun salamını
və minnətdarlığını qəbul edin, yoldaş Bülbül”. (3)
“Hərbçi ailələrinə göstərdiyiniz qayğıya görə sizə və xanımınıza təşəkkürümü bildirirəm,
yoldaş Bülbül. Mənim və Qızıl ordunun salamını və minnətdarlığını qəbul edin”. (4)
Bu teleqramlar xüsusi diqqət göstərilən eksponatlar sırasındadır.
Vitrinlərdən birində Bülbülün medalları: 2 Lenin ordeni; 2 Qırmızı Əmək Bayrağı ordeni;
Şərəf nişanı ordeni; Qafqazın müdafiəsinə görə, Böyük Vətən müharibəsində şanlı əməyə
görə, Moskvanın bünövrəsini qoyan “Yuri Dolqoruki” medalları nümayiş etdirilir.
Bülbülün xatirəsini əbədiləşdirən vitrində 1969-cu ildə Fəxri Xiyabanda, Bülbülün abidəsinin
açılışında respublika partiya və hökumət rəhbərlərinin iştirakından foto şəkil, müəllifi
akademik, heykəltaraş Tokay Məmmədovun olduğu Bülbülün məzarüstü abidəsinin şəkli,
professor Bülbülün Azərbaycan Konservatoriyasında 30 il yeni vokal kadrlar yetişdirdiyi
sinfin, Bakıdakı Memorial Muzeyin, Şuşadakı ev-muzeyinin memorial lövhələri, Bülbülün
Memorial Muzeyinin yaradılması haqqında 1976-cı il 16 iyun tarixli sərəncam, Bülbülün 90
illik yubileyinə həsr olunmuş konsertdən 3 ədəd foto şəkil, Bülbülə həsr olunmuş kitablar:
1964-cü ildə A.Məmmədovanın rus dilində “Bülbül”, 1967-ci ildə Azərbaycan dilində çıxmış
“Bülbül”, 1967-ci ildə Ə.İsazadənin “Böyük müğənni”, 1968-ci ildə Az.SSR Elmlər
Akademiyasının nəşr etdiyi “Bülbülün seçilmiş məqalə və məruzələri”, 1976-cı ildə
Ümumittifaq “Melodiya” firmasının azərbaycan, rus və ingilis dillərinin annotasiyası ilə nəşr
etdiyi 5 valdan ibarət, P.Bülbüloğlunun redaktəsi ilə “Bülbülün sənəti” adlanan albom ilə
tanış ola bilərik.
Bu gün muzeyin əsas fondunda mühafizə olunan Bülbülün imzası olan sənədlər, məruzələr,
elmi məqalələr, əlyazmalar muzey əməkdaşları tərəfindən araşdırılaraq geniş təbliğ edilir.
Bülbül irsinin təbliğatçıları mədəni-maarif fəaliyyəti ilə məşğul olur, sərgilər keçirir,
mühazirələr və müzakirələr aparır, mədəni-kütləvi tədbirlər həyata keçirirlər.
Bülbülün Memorial Muzeyi mədəni irsi layiqincə təbliğ edən elmi-tədqiqat müəssisəsinə
çevrilmişdir. Muzey bundan sonra da Bülbülün yaradıcılığının, Azərbaycan mədəniyyətinin
təbliğ edilməsində və yeni nəsillərin estetik tərbiyəsinin inkişafında böyük xidmətlər
göstərəcəkdir.
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THE ‘PUNCH’ PERCEPTION OF WOMEN DURING THE WAR YEARS
Chandrasekharan Praveen
Dr., Former Principal, IASE, Thrissur, Kerala, India & Independent Researcher
ABSTRACT
The early years of the twentieth century, saw the peak of Suffragette Movement which
brought women to the streets fighting for their voting rights. In many places, the protests were
suppressed and women shouting to be heard was perceived as a nuisance, often because
governments run by men felt that the right place for women is the home and the hearth. But
when the First World War broke out resulting in the drain of the public economy,
governments in Europe welcomed the idea of encouraging women to serve in the Red
Cross,move to the war front to nurse and care for the wounded in hospitals or even serve
as clerical staff in military establishments. But as the war progressed and the casualty
of soldiers began to rise, a slow but perceptible change began to occur in the minds of
men and soon women in Europe and elsewhere gained voting rights and began to
assume positions in organizations and institutions
which were exclusively male
bastions.
Censuring by ridicule, irony, caricature etc. are ways through which satire
works in literature. ‘Punch, or The London Charivari’, a British magazine of humour and
satire was quite popular in the early years of the twentieth century. How did the
magazine portray women during the War years? How did the magazine depict the
society of the times when at the one extreme, women with an urge to make their
voice heard began to actively participate in the public sphere either by enrolling
themselves to serve in the Red Cross or the Army while at the other extreme, some
took to taking care of the family even as their spouses fought for the country in far
off lands hoping to bring military glory. The study was undertaken by the investigator
by physically reviewing back issues of the Punch magazine which are over one hundred
years old. The cartoons and drawings identified were checked for the accuracy of
theme displayed by corroborating with historical records. The findings of the study
reveal how the male dominated Press of the early twentieth century were more keen
on belittling and to an extent making fun of the contributions of women particularly in
the United Kingdom at a time, women in Asia, particularly Burma, were held in high
esteem. It is hoped that the compilation with related descriptions of an assortment of
cartoons by the investigator will serve as a valid document of the perception of women
one hundred years ago in the march of European civilization.
Keywords: Cartoon, Humour, Satire, Women, World War
“Let every woman, who has once begun to think, examine herself.”
-Margaret Fuller Ossoli, Woman in the Nineteenth Century, Introduction
INTRODUCTION
The tract on feminism by Margaret Fuller quoted above not only demanded political
equality but also made a plea for emotional, intellectual and spiritual fulfillment of women.
Published in 1845, it gives us a hint of the position women held in the past. Almost all
historical documents reveal how the suffrage campaign had turned into a mass
movement in the UK prior to the commencement of the First World War. And it is
generally agreed that Queen Victoria’s remark about women have haunted the progress
of women for decades: “Let women be what God intended, helpmate for man…”(History
Learning Site)
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‘Punch or the London Charivari’ is a British weekly magazine of satire and humour
established in 1841.(Wikipedia) Through its social commentary it provided snapshots of
the times describing the way people lived and thought.(Gailani) According to
Benson(2009), a political cartoon, do not simply represent, they comment as well. So, how
did the ‘Punch’ magazine perceive and depict women? This explorative study aims at
identifying the ‘Punch’ perception of women during the early years of the twentieth century.
Objectives
The main objectives of the study is to:
*Identify the perception of women in Punch magazine during the First World War.
*Identify purpose and intention of the cartoonist.
Method
This empirical and qualitative study of the perception of women during the First World
War was attempted by physical verification of the back issues of the Punch magazine
which is one hundred years old. To interpret the cartoons, the popular ‘Look, See and
Think’ strategy was employed.(1)
Findings
For ease in interpretation, the cartoons identified have been classified under three heads:
1.Women serving in the Red Cross
2.Women in military service
3. Homemakers during the First World War.
All the ten cartoons identified have been numbered and included in the Appendix. What
follows is an attempt at interpretation of the ten cartoons.
Women serving in the Red Cross
Almost all the four cartoons identified in this category present women dressed as
nurses. The setting however varies in all the four.
Cartoon #1
Date of publication :August 4,1915 P107
The caption is fairly descriptive of the context and background to the scene depicted in
the cartoon:
Eminent Woman Surgeon, who is also an ardent Suffragist (to wounded Guardsman). “DO
YOU KNOW, YOUR FACE IS SINGULARLY FAMILIAR TO ME. I’VE BEEN TRYING
TO REMEMBER WHERE WE’VE MET BEFORE.”
Guardsman.
“WELL , MUM, BYGONES
CONSTABLE.”

BE BYGONES. I WAS A POLICE

The humour lies more in the stare of the surgeon who is depicted a domineering lady
while the bandaged but once powerful constable lies in bed meekly looking up with a
sense of guilt. The two nurses and the soldier in the bed next to the constable glance
at the two (the surgeon and the patient) with a grin on their faces.
There are reports of women who fought for their right to vote being severely
mistreated.(2) The cartoon is a rude awakening to men who think that they are born
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to have the upper hand. The rather pathetic state of a once ruthless police constable of
having to be treated by a lady surgeon on whom he must have once used force is
perhaps one way of making everyone realize that men need women and vice versa and
both need to live in harmony.
Cartoon # 2
Date of publication: February 16,1916 P113
The caption reads : V.A.D. warmaid, M.A. (to kitchen-maid). “I’M REALLY A
UNIVERSITY LECTURER; BUT AT A TIME LIKE THIS WE ARE ALL HUMAN
BEINGS.”
Voluntary Aid Detachment (V.A.D) was a voluntary unit of civilians providing nursing
care for military personnel in the United Kingdom and various other countries. The First
World War began in July 1914 and this cartoon published after eighteen months of the
commencement of the War depicts an exchange between a war maid and a kitchen
maid. The former is depicted as wearing an attire with the cross sign pouring
something into a cup. The kitchen maid is depicted as washing the utensils in the
kitchen. The fact that women faculty in universities were also offering their services
as ‘war maid’, shows how the living conditions have been badly hit by the War.
While in one way it glorifies the services of women, it also sends a message to women
readers, who have not yet commenced offering every possible help to the war efforts
of their government. Perhaps it is one way of suggesting that if a university lecturer
can work as a ‘war maid’ in hard times, it is high time that those women who are still
vacillating to change their mind to come out and serve in whatever capacity they
can.
Cartoon # 3
Date of publication: January 19,1916 P57
The caption:
Tommy (dictating letter to be sent to his wife). “THE NURSES HERE ARE A VERY
PLAIN LOT-”
Nurse. “OH, COME! I SAY THAT’S NOT VERY POLITE TO US.”
Tommy. “NEVER MIND, NURSE PUT IT DOWN. IT’LL PLEASE HER!”
In the early years of the twentieth century, the primary mode of communication
between families were through letters. The snail’s pace with which the letter travels,
the sheer frustration that comes from prolonged wait to receive a letter from one’s
spouse who is away fighting for the country are all well known. It is commonly
acknowledged that often married women live under the constant fear of losing their
man through seduction by other women. Alert men too know this and this cartoon
depicts the display of common sense by an alert but injured Tommy who while
dictating, a letter to a rather good looking nurse insists that she write in the letter
to be sent to his wife that nurses who take care of the injured are ‘plain’.
The humour arises more from the verbal than the visual content of the cartoon. While
the general reader is likely to turn the page with a simple smile, if one dwells deeper
into the theme it indirectly hints at the apparent fear that situations of the kind
generates among devout wives who fear that their husband being treated by lovely nurses
may lead to
secret liaisons.
War
and its consequences invariably create a
psychological trauma among citizens. Cogitating on the theme, one
realizes the
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plight of devout wives taking care of the family while the head of the family, the male
is away fighting for the country, living each day with the hope that their spouses would
return safe and sound.
Cartoon # 4
Date of publication: September 27,1916 P220
The caption reads:
Crafty Nurse (to soldier who won’t eat his pudding). “COME, NOW –DON’T YOU
THINK YOU COULD JUST NIBBLE OFF THAT SALIENT?”
Soldier (pricking up his ears). “OF COURSE, IF YOU PUT IT THAT WAY, NURSE-“
[Devours the whole plateful.]
While the earlier cartoon presented the likely threat ‘nurses’ during war can be to
house wives, this cartoon depicts how ‘nurses’ can be fine substitutes for caring wives
with the ability to tactfully treat injured and fastidious patients.
The rationed food supplied to fighting soldiers we know are tales of woe. But to get
injured in battle, be confined to bed and be served of all food, the ‘common pudding’ can
in every possibility be openly rejected by maimed soldiers. Nurses we know are
adored for their patience and caring attitude. The descriptive captions tells it all. The
‘crafty’ nurse assures the soldier that he could just ‘nibble off’. Whether it is the caring
tone of the inquiry or its connotation, the goal is achieved viz; prompting the soldier to
devour the whole plateful!
Women in military service
Cartoon # 5
Date of publication :August 26,1916 P277
The caption reads:
OUR AMAZON CORPS “STANDING EASY”
In the UK as in France and Germany, hundreds of women served in the military in support
roles during the First World War and fought for their countries.
‘Stand at ease’ is a stationary drill stance in the military. The dictionary meaning of ‘at
ease’ is ‘be in a state without feeling nervous or anxious’. (collinsdictionary.com). One
can rarely come across women who fail to take care of their dress and make up. The
cartoon suggests that the moment the Drill Officer gives the command to stand easy,
women even though dressed in military uniform, would grab their makeup kit to look
‘tip top’, which in fact is a common weakness. But when the humour it generates
subsides, and when one begins to think over the plight of women forced to work beside
the military, perhaps in the war front too, it only makes one pity the situation women
find themselves in during war.
Cartoon # 6
Date of publication :December 15,1915 P490
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The caption reads:
A MATTER OF COURTESY.
GALLANT HIGHLAND OFFICER TAKING A LADY VOLUNTEER’S SALUTE
Thrope’s (2017) post tracing the history of ‘skirts’ stated that the demarcation – trousers
for men and skirts for women wasn’t set until the nineteenth century. The author went on
to add that soon a mainstream resistance to skirts arose and because of the prevailing
idea that skirt is inherently feminine and a man wearing one is either feminine or looking
for attention. Naturally, seeing an officer of the Highlands where traditionally a skirt
formed the military attire, there was every possibility of people taking a dig at the
‘funny’ dress. After a performance on stage, it is common for the women actors to come
and stand in a line and bow with the hands, spreading the skirt, by pulling it from the tip.
The cartoon depicts a similar way of bowing and spreading own skirt by a male officer
to receive a salute from a lady volunteer. Humour aside, the cartoon is a historical
document of expected officer etiquette to return a salute. Here it is worth recalling that
only a decade before the publication of this cartoon, women fighting for equal voting rights
as men during the suffragette movement were ruthlessly crushed by men.
Home makers during the First World War
Cartoon # 7
Date of publication: September 15,1915 P237
The caption reads:
“OH, MOTHER, I DO THINK IT UNFAIR ABOUT THE ZELLEPIN! EVERYBODY
SAW IT BUT ME. WHY DIDN’T YOU WAKE ME?”
MOTHER ….YOU SHALL SEE IT NEXT TIME- IF YOURE VERY GOOD.”
The raid of London by Zeppelins had caused great devastation.
The setting that
emerges in the cartoon appears to be that of that of an upper class family. A lady dressed
well with crossed legs is shown reading what appears to be a newspaper. Her daughter
seated opposite and leaning on the table inquires why her mother had not woken her up.
For children, anything that flies in the air is a thing of awe. But the mother, who
appears to be taking care of the house, is all protective and must have ensured that her
daughter is safe inside the house while the Zeppelins continue their raid.
The startling innocence of children who perceive with wonder the huge object that
floats through the air , the Zeppelin which is mispronounced as ‘Zellepin’ is evident in
the cartoon even as it reveals the plight of the homemakers struggling to take care of
the children in time of war and devastation. But a closer reading will reveal the polite
language used by the little girl and the reply by the mother. It is not sure whether the
cartoonist was trying to give the message that the life style of the rich was not as deeply
affected during the War like the life of the poor.
Cartoon # 8
Date of publication: August 18,1915 P145
The caption reads: THE CIVILIAN
This is one of those cartoons which reveals more from the drawing than from the
caption. It depicts a scene in a park. Two women with their children are seen seated at
extreme ends of a long bench. One elderly lady is shown with a book in hand, but is
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looking at a boy seated next to her son or grandson. The other woman, much younger
is also shown with a disgusting stare at the boy seated between the two women and their
children. The two children have worn dresses resembling military attire. The little boy,
all alone, casually dressed appears a bit alarmed. Probably he must have decided to take
rest for a while after running a ring with a stick along the road.
Two interpretations are possible. The caption ‘The civilian’, gives the message that the
little boy is now the civilian and is least concerned about the war, while the elite see to
it that even the young ones are brought up to show respect for their country and the men
who are fighting for their country by donning dress resembling military uniform.
Another likely interpretation is that for the rich war is another way of displaying their
class and status while the ordinary folks continue to live as they used to live.
Cartoon # 9
Date of publication: August `18,1915 P147
The caption reads:
Kind-hearted Old Lady (who simply cannot stand seeing nice-looking young subalterns
getting wet through). “LET ME HOLD MY UMBRELLA OVER YOU.”
The cartoon depicts a ‘guard of honour’ in the rain. It’s the general rule that military
personnel shouldn’t leave their position be it rain, snow or excessive sunshine unless
ordered to leave.
The humour springs from the old lady’s apparent ignorance of it and excessive concern
prompting her to rush to the ‘young’ officer with an umbrella. At a deeper level, it
reveals how ignorant the women are regarding the nature of life for which the men
who join the military are being prepared for.
Cartoon # 10
Date of publication: September 27,1916 P234
Inquiring Lady. “AND WHEREABOUTS EXACTLY IN THE HEAD WERE YOU
HIT?”
Soldier “WELL, MUM, IT WAS LIKE THIS. THE SHELL BURST RIGHT OVER ME,
AN’ MY FOREHEAD DIDN’T HALF COP IT IN THE NECK.” (Lady still unsatisfied.)
This cartoon is closely related in theme to the earlier cartoon. The exchange between
the injured soldier and a respectable young lady trying to politely inquire to the
soldier makes fun of the prevailing trend to be excessively considerate to war
veterans. But the pity is that the injured soldier is obviously trying to forget the day
and way in which he got injured, but the lady want to know the exact cause of injury as
if she has solutions to prevent this from happening in future.
The ten cartoons identified in this study give us a fairly good idea of the way women were
perceived by men who ran the Press during the War years. Here it is worth recalling the
observation made by Horrocks : The Punch magazine developed the satirical potential of
graphic satire by constructing a representation of the elite for its middle-class audience by
using the view point of the imagined.
Limitations
The investigator is at the obvious disadvantage of being separated from the historical
portrayal in terms of culture, time and space. Hence the accuracy of interpretation is likely

____________________________________________________________
Full Texts Book

128

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
to be challenged. However an effort has been made to investigate facts and moments
from the historical past to infer certain truth regarding the ways in which cartoonists
perceived women and their role in society.
Summing up
This study of ‘Punch’ perception of women is the investigator’s attempt to reflect,
elaborate, comment and make a contribution to social definition of space similar to the
idea floated by Haythornthwaite & Andrews (2011). One shouldn’t assume that the
Suffragette movement was universal. In fact, while women in Europe took to the streets,
thousands of miles away in Asia, women were held in high esteem. (3) It is hoped that the
compilation of cartoons will serve as an authentic record of the way women were
perceived one hundred years ago in Britain prior to the UK getting recognized as a
modern European power.
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ABSTRACT
Attention to mindfulness has grown tremendously during the past few years, notably in the
domains of psychology and medicine. Since the early 2000s, there has been an unprecedented
development in communication, information, and internet technology, resulting in
digitalization of the mainstream activities. It is possible to enhance human well-being via
smartphone applications. The findings of the pertinant literature reveal the effectiveness of
these applications on stress reduction thus considering the impact on human health, evaluating
the quality of these applications is of great importance. The findings of literature review
delineate that the current studies are characterized by expert quality evaluations where the most
frequently used quality evaluation tool is the Mobile Application Rating Scale (MARS). To the
best of the authors’ knowledge, the literature lacks the measurement of mobile application
quality from the user perspective and MARS consists of items that measure the quality from
the expert perspective. Therefore, the objective of this study is to adapt MARS to enable users
to evaluate the quality performance of mindfulness mobile applications. Data is collected via
questionnaires which are conducted to the users of mindfulness mobile applications. The study
is expected to be a pioneer effort in applying a mobile application quality evaluation scale to
end users and given the recent popularity of mindfulness apps, this study is expected to
contribute to the literature and business practices in terms of understanding the user perspective
of these applications’ quality evaluations.
Keywords: Mindfulness App, App Quality, Mindfulness Application Quality, Mobile app quality.

INTRODUCTION
Mindfulness has its origins in Eastern philosophies and is most often connected with formal
mindfulness meditation practice. Scholars provide evidence on the correlation of mindfulness
with greater self-control, objectivity, concentration, capacity to deal with stress and empathy.
Mindfulness strives to foster enhanced awareness of one's thoughts, emotions, and body
sensations in the present moment while keeping an open mind devoid of distraction and
judgment (Kabat-Zinn 1994). When offered via in-person training programs such as
mindfulness-based stress reduction, mindfulness training, which includes monitoring thoughts
and emotions without judgment or response, has been found to increase elements of
psychosocial well-being (Economides et al., 2018). Digital mental health practices are rapidly
being employed by both the general public and clinicians where the popularity of mindfulnessbased mobile apps is increasing dramatically. The usefulness of mindfulness mobile apps for
relieving symptoms of emotional distress in both clinical and non-clinical groups is becoming
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more clear (Boedt et al., 2022). The findings of a longitudinal research conducted by Chittaro
and Vianello (2016) indicate that individuals with no or little prior experience with meditation
dramatically enhanced their level of mindfulness over the four-week mindfulness app trial
period. Based on the comments gathered from participants reveal that the use of mindfulness
app evoked favorable emotions like relaxation and well-being. However, it's not simple to get
an app downloaded and popular, thus the quality of the mobile app must be ensured and a
suitable marketing plan must be implemented (Pham et al., 2018).
The effectiveness of mindfulness-based apps has been measured by several scholars (Mani et
al., 2015; Tunney et al., 2017) The acceptability and usability of the app are investigated
(Burgess et al., 2022). Cayoun et al. (2022) assess its consequences on one’s perceived selfefficacy in overcoming daily stressors by Mindfulness-based Self-Efficacy Scale-Revised
(MSES-R). To evaluate attention and focus, which is regarded to be one of the most impacted
cognitive processes by mindfulness-based practice, brief Stroop tests are used (Malinowski,
2013). The most often utilized quality assessment of mobile mental health applications is the
mobile app rating scale (MARS) (Stoyanov et al., 2015). MARS is used to evaluate the quality
of mobile applications in four factors with sub sections: engagement (entertainment, interest,
customization, interactivity, target group), functionality (performance, ease of use, navigation,
gestural design), aesthetics (layout, graphics, visual appeal), information (quality of
information, quantity of information).
Regarding the extant literture, it is noticed that the quality evaluations of mindfulness-based
apps depend on expert-based evaluation. However, user satisfaction, loyalty and retention
depend highly on the users own quality performance perceptions. Thus, there is a compelling
need for a measurement scale that will accurately reflect the user's quality perceptions. Hence,
the objective of the current research is to adapt the MARS and measure the quality perceptions
of users of mindfulness-based apps.
METHODOLOGY
Data for the study was collected from users of mindfulness mobile application (n = 106) via
online questionnaire in November 2021. Judgmental sampling method was used as only the
users of mindfulness mobile applications were invited to the sample. The questionnaire
consisted of items measuring; 1) the most frequently used mindfulness mobile application, 2)
Frequency of mobile application usage and then continued with MARS (Stoyanov et al., 2015)
items 3) Engagement (10 items), 4) Functionality (11 items), 5) Aesthetics (3 items), 6)
Information (7 items), and lastly 8) intention to use and buy a mindfulness mobile application
(3 items) and 9) demographics were asked. The responses to items of factors 3, 4, 5, were asked
in Likert scale ranging from (1) strongly disagree to (5) strongly agree.
FINDINGS
The demographics of the questionnaires are as follows (Table 1):
Table 1. Demographics of the Respondents
AGE
18-25
26-30
31-35
36-40
41-50
51 and above
GENDER
Female

Frequency
28
25
19
21
12
1

Percent
26.4
23.6
17.9
19.8
11.3
.9

92

86.8

____________________________________________________________
Full Texts Book

135

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
Male
MARITAL STATUS
Single
Married
Other
PLACE OF RESIDENCE
Izmir
Istanbul
Ankara
Other cities in Turkey
Abroad
PAID MEMBERSHIP
Yes
No

14

13.2

64
38
4

60.4
35.8
3.8

45
28
21
9
3

42.5
26.4
19.8
8.5
2.8

62
44

58.5
41.5

Majority of the respondents stated that they use Meditopia (59%) as mindfulness mobile
application (Figure 1) and they use these applications multiple times a month (32%) (Figure 2).
Figure 1. Most Frequently Used Mindfulness Mobile Applications

Figure 2. Frequency of Usage of Mindfulness Mobile Applications

The reliability analysis of the constructs revealed that; Engagement (α = .866), Functionality (α
= .942), Aesthetics (α = .770), Information (α = .872), Intention (α = .825). All of the Cronbach's
alpha scores were above the suggested threshold of 0.70 (Fornell & Larcker, 1981). The mean
responses for the constructs can be seen in Table 2.
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Table 2. Descriptives of Constructs
Engagement
Functionality
Aesthetics
Information
Intention

Mean
3.8915
4.1544
4.0912
4.1375
3.9623

Std. Deviation
.59731
.56295
.61813
.50955
.84743

N
106
106
106
106
106

The findings reveal that respondents mostly expect functionality (M=4.15), information
(M=4.13) from a mindfulness mobile application and their intention to buy and use a
mindfulness mobile application is above average (M=3.95).
CONCLUSION
The value of digital health applications is continuously expanding, as is the number of
individuals who use them. In this regard, this research is intended to add to business practices
and the literature, which currently lacks measurements for assessing the quality of mobile
applications from the user's perspective. MARS was adapted to allow users to assess the
performance quality of mindfulness mobile applications. MARS was built on four pillars:
engagement, utility, aesthetics, and information. Throughout this regard, businesses should
place a premium on functionality and information when developing a mindfulness mobile
application. Besides, engagement and aesthetics were also critical factors for user intent to buy
and use a mindfulness mobile application. One of the most significant obstacles encountered in
this study was achieving users who had previously used the applications. In this regard, it is
believed that reaching a more significant number of users will considerably benefit the literature
and businesses.
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THE CULTURAL HERITAGE CONSERVATION AT AMPHAWA FLOATING
MARKET, THAILAND
Nguyen Thi Huynh Phuong, Nguyen Thi Be Ba, Ly My Tien, Le Thi To Quyen
School of Social Sciences and Humanities, Can Tho University
ABSTRACT
Amphawa is one of the most popular weekend destinations for both domestic and international
tourists in Thailand. It is also one of the tourist places and it is a local conservation of cultural
resources. Moreover, Amphawa is not only rich in cultural heritage; it also boasts a healthy
communal life. The aims of this article is to explore the history of the floating market and gain
a better understanding on the Thai cultural conservation such as tradition, meaningful of the
floating market and ways of life of Amphawa community in the present, by the methods of
document research and field surveys.
Key words: Cultural Heritage, Conservation, Amphawa Floating Market
1. INTRODUCTION
The area of the central of Siam have lived with the canals and used the river as transportation.
There were many communities lived near the river, so the activity of the market belongs to the
river. People brought fruits, fish, and vegetables from their gardens come and sold. Houses
along the river became shops, for instance, the first photo shop in the reign of King Rama IV
where was near the river, and a missionary who spread Christianity, they also lived in the river
as well.
The ancient market was built during Krungsri Ayutthaya period. It was the reality way of life
of people who lived near the river in the central part of Thailand, which we cannot see in the
present time. The ancient market was a representative of Siam society because it was a huge
from the past between Ayutthaya and Rattanakosin periods.
The rivers and canals were once the main transportation arteries of Bangkok, because Thailand
did not have many roads at that time. And those that existed were not always in good condition,
especially in the rainy season. So, people preferred travelling and carrying goods from one place
to another by boat. In olden time, most communities of Thailand were formed at the sides of
rivers. Many criss-crossing rivers and canals served as means of transportation. Such ways of
life of the riverside communities, especially in the Chao Phraya River Basin brought to the rise
of a number of floating markets. Floating markets had become a token of the communities in
the central plain of Thailand for centuries. This type of market gained peak popularity in the
Ayutthaya Period from 1350-1767.Early in the Rattanakosin Period (1782-1868) this kind of
market was still lively. Nevertheless, soon after more and more road and rail networks were
constructed and people preferred street transportation to that by water, so some floating markets
were forced to move onto the ground, some were renovated and some were closed down.
In addition, in the past, the special characteristics of Siam society had Buddhist temples,
Christian Church, Islam church, Chinese Shrine and also the spirit court in that local area. They
reflected to the variety and differences of race and religion in Thailand.
Many of the charming old markets in Thailand, both terrestrial and water markets, have
disappeared in recent years. Their loss was mainly caused by urban development. Old wooden
shop houses were replaced by concrete commercial buildings to generate more economic
benefits owners.
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In the study, Amphawa is chosen as a case study because of its authentic attributes of local
settlement and community and their evolution through time from the early Rattanakosin period
(the late 17th century) to the present. This community is composed of many cultural
characteristics and themes which relate to the history of the area, ways of life and ways of
living.
2. OVERVIEW OF THE AMPHAWA FLOATING MARKET
Amphawa is one of the most popular weekend destination for both domestic and international
tourists in Thailand. Amphawa Floating Market is located in Amphawa district, Samut
Songkhram province, in the central (west) area of Thailand. It is not only rich in cultural
heritage; it also boasts a healthy communal life. Indeed, located north of the Gulf of Thailand,
it is endowed with seashore, mangrove forests, salt pans and orchards. Amphawa literally means
a mango grove which denotes a location associated with the Lord Buddha’s Life as evidenced
by the emblem of Amphawa Municipality portraying an elephant in a mango grove. Amphawa
has important historic value to the Chakri Dynasty of Thailand. It also was the birthplace of
Queen Amarindra of King Rama I, who also initiated the name SuanNok. The birthplace of
King Rama II in Amphawa district is now a Memorial Park.
Around 1974, with the development of roads, trading and commercial activities were moved to
land around the network of roads in Samut Songkram. The Amphawa floating market like
others disappeared. The social and economic importance of Amphawa changed into a selfsupporting community or turned to be residence and local trade. Amphawa then was just a small
and quiet community. Housing had dilapidated; some of them were neglected and uninhabited.
People had migrated to Samutsongkhram or Bangkok for work. There were only elderly and
children left in the community.
Under the reign of King Rama IV (1851-1868) over a hundredboats plied daily the river. In
1975 the Mae Klong-Bang Phae and Rama II roads and later theirensuing side roads were
constructed, marking an important socio-economic shift from river to landtransport, which in
turn, attracting market activities to the town center and bringing gradually theAmphawa floating
market into somnolence. This situation was accelerated by other factors such as the need for
young people to work in big cities. As a result, a number of old wooden houses, representing
local cultural heritage, were left in bad repair and community life faded away.
Then later on, in 2001, Amphawa was listed as being a case study of “an environment that relies
on canals, rivers and orchards”. It was chosen because of the place remains rich in natural
resources and unique living characteristic of riparian community. Then in 2002 the Amphawa
community received “The Best Conserved Community” award in 2002 given by the
Association of Siamese Architects under the Royal Patronage.
Amphawa fully became a cultural tourism attraction after the raising of Amphawa floating
market in August 2004. The floating market received a great response from the community and
spread out to Bangkok. Numbers of tourists had increased rapidly. It brought in revenue to the
community. Consequently, house owners had more confidence to invest in their property. Many
houses were renovated for running businesses. The number of boat vendors in the floating
market had increased as well as tourist boats (firefly trips, canal trips, etc).
3. THE CULTURAL HERITAGE CONSERVATION AT AMPHAWA FLOATING
MARKET
Amphawa is the largest traditional water-based community in Maeklong river since the 18th
century. The community is rich in its cultural heritage both tangible (architecture, monuments,
mural painting, handicraft, etc.) and intangible (performing arts, rituals, music, culinary arts
and way of life, etc.) reflect its identity closely related to water. At present, Amphawa is one of
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the most visited cultural tourism attractions in the central region of Thailand as a result of the
conservation of canalside buildings and the floating market revitalization launched in 2004.
Nowadays, Amphawa floating market is more popular after it has won the 2008 UNESCO AsiaPacific Heritage Awards for Culture Heritage Conservation. It becomes a fashionable and
commerce for Thai people and tourists. The market opens in the afternoon on Friday, Saturday
and Sunday, and closes about 8 pm. Thai people and tourists are enjoyable tasting with Thai
food, travel along the canals to see houses, temples, a memorial park of the King Rama II and
local people lives.
Most of the goods sell are foodstuffs. People in Amphawa are famous for theirculinary and
confectionary skills as reflected through Thai-style fried noodles, noodle soup, rice and curry,
grilled river prawns and squids as well as Thai desserts especially those made from coconut
including those referred to by King Rama II in his poems and fruits such as pomelos, rose
apples, mangoes, bananas, oranges and flowers, not to mention handicrafts such as baskets
made from coconut leaves, decorative birds crafted from coconut. Moreover, shops along the
canal also sell multi-colored overglaze enamel ceramics (Benjarong in Thai) and other
souvenirs, with a motif of temples, fire flies, paintings depicting local scenes, and so on.
Amphawa during weekday without the floating market has a different ambience. It is very quiet,
calm and green. It seems to be an oasis of traditional life. The charming characteristic of the
old riparian town can be clearly seen. The time seems to really slow down.
3.1. Architecture and Water-Based Settlement
The communities along the Amphawa canal and its vicinity boast typical architecture, as
evidenced by wooden row houses, traditional floating houses, traditional Thai-styled houses,
traditional local houses in the orchards, and a school. Some shops, homestays and restaurants
have developed to attract the tourists but still conserve as Thai Style in the past.
3.2. Water Transport, Floating Market and Way of Life
Although water transport in the river and canals have dramatically dwindled as more and more
roads were constructed over the past 40 years, people along the river and canals still
communicate by water, using public boats. They still have their own boats but use them less
often than they did formerly. Monks still paddle to receive food from villagers in the morning.
Villagers still buy ready-made food and groceries (vegetables, fruits, fishes, meat and herbs)
from boat vendors at the pier in front of their houses. Amphawa is an old-fashioned Thai-style
market that comprises an outstanding collection of wooden shop houses along its canal.
Children can be seen swimming and diving in canals while adults bathe and do their washing
along the banks. People still use water from the canals to clean their house floor and water
plants. They often sit together along the canal and use canal side areas as a community meeting
place; thus attesting to the fact that their life is very much associated with the water.
3.3. Cultural Heritage
According to the cultural Heritage definition, this research will describe on three main various
forms embodies of the Amphawa’s identity, as follow:
3.3.1. Water-related social practices for food donation
In a special occasion, monks still getting food donation from people such as on the anniversaries
of their Majesties the King and the Queen or during important festivals, locals often take monks
by boat to receive food donations in a festive atmosphere and also in everyday life too.
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3.3.2. Loy Krathong Festival
One month after end of Punsa, on this occasion people float their tiny boats or basketson the
15th night of the waxing moon of the 12th lunar month (November).A Krathong is a floating
offering traditionally made of banana or plantain leaves to form a cup-like receptacle in the
shape of lotus flower. Loy in Thai means “to float”; hence the name of this popular and
impressive festival, Loy Krathong, ‘to float one’s offering’ (Ruth Gerson, 1996).
These little boats are fashioned from banana leaves on the eve of the festival. They are decorated
with joss sticks, candles, flowers and small coins are put in them. People light joss sticks and
candles before floating their boats on the water. Through this gesture, they pay homage to the
Lord Buddha’s footprint at Nammatha River. In addition, people often prepare their little boats
by cutting up banana trunks into 1-foot long sections. These sections are then taken off by
layers, the sheaths of which are removed one by one to serve as little boats. Joss sticks, smeared
with latex arestuck on these boats and left to dry on the eve of the festival. These boats are
floated one aftera nother in a large number; thus contributing to the festive spirit for the children.
This tradition has now been revived to its old splendor. The fact that these boats are floated in
succession gives rise to the expression of “Krathong Sai” (little boat floating in a long
succession) which makes a beautiful spectacle under a full moon, much to the delight of both
children and adults.
3.3.3. Traditional handicrafts
Nowadays, Thai and foreign tourist can see the traditional handicrafts at the Amphawa floating
market. They reflect to Thai local people in that community and some of souvenirs are made
from coconuts. The traditional handicrafts have a long history since Ayutthaya period for
example, the ceramics or we called in Thai ‘Benjarong’ some of which were decorated with
gold applications. This ceramics were developed in the Ayutthaya period with motifs of deities
in adoration, mythological beings, half-bird, half-lion, etc. The outerbackground surface of the
ceramics is black while their inner surface is green. Under KingRama II, these ceramics came
in different colors and designs such as lions, garuda, flowers. Atpresent, a number of wellknown local master artisans still perpetuate this craft.
Moreover, the handicrafts made from coconut shells. There exist varieties of coconuts. A
traditional soprano fiddles, fashioned from a large coconut shell, and produces a high-quality
sound. People also craft coconuts or their shell to make utensils such as spoons, forks, lanterns,
and souvenirs for tourists as well as toy birds, fire- flies or other animals.
4. CONCLUSION
The old markets both land markets and floating markets in Thailand are reflected to the ways
of living of people in the communities in the past.
Siam in the past, did not have many roads at that time, people used boats to communicate, sale
goods, and transport the passengers. People in the communities built houses along the river and
canal. Chaopraya and Mae Klong River were very important for people at that time. People in
the communities grew fruit and vegetable near their houses, then exchange and sell it.
Later on, the market becomes an important place for trading between people in the Siam society,
especially in the communities. Because they can bring their agriculture such as fruit, vegetable
from their gardens and Thai food to sell by boats. Houses along the canal, built by wood and
they really look like Thai house styles. Moreover, in the ancient city, Thai houses were very
beautiful; the ancient market was built during Krungsri Ayutthaya period. It was the reality way
of life of people who lived near the river in the central part of Thailand, which we cannot see
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in the present time. The ancient market was a representative of Siam society because it was a
huge from the past between Ayutthaya and Rattanakosin periods.
At the present time, there still have many floating markets in Thailand where we can see Thai
people and tourists enjoy sightseeing there. Those markets can reflect to Thai cultural heritage
from the past, it is an identity for instance, the ways of life, architecture of houses, living along
the canal, temples and so on.
As in this paper, the study base on Amphawa floating market, Samutsongkhram province which
it is not too far from Bangkok, about 80 kilometers. Amphawa has a long history; it has
important historic value to the Chakri Dynasty of Thailand, it is the birthplace of King Rama II
in Amphawa district where is now a Memorial Park and it is also rich in cultural heritage.
Amphawa’s cultural heritage both tangible and intangible ranges from ancient monuments to
living heritage of various forms: architecture, works of art, orchards, traditional irrigation
systems, local traditions and customs, all of which are closely related to water-based
communities and constitute the cultural identity of Amphawa which is, in turn, is influenced by
its geographical features, ecosystem, local wisdom and culture as well as its Thai ways of life.
However, this legacy is subject to environmental changes and passage of time. As a result, each
period of time reveals its own characteristics, meaning and values.
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AGRICULTURAL PRODUCTION ACTIVITIES AN GIANG PROVINCE
DURING THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY
Bui Hoang Tan1, Nguyen Thi Nguyen2
1,2

Can Tho University, Vietnam

ABSTRACT
Activities Agricultural production played a very important role in the general economy of An
Giang province in the first half of the 19th century. By using statistical methods and analyzing
data in the research process, the article has contributed to reflecting the basic characteristics of
agricultural production activities in An Giang province. The research content focuses on
analyzing the main activities of agricultural production in An Giang province in the first half
of the 19th century. The research results not only reflect agricultural production activities in the
first half of the 19th century but also provide many valuable lessons learned in directing the
development of agricultural production in the current period.
Keywords: Agricultural production, cultivation, breeding, An Giang province, the first half of
the 19th century.
INTRODUCTION
An Giang was the last land to be reclaimed in the process of reclaiming land in the South, but
soon became a province with strengths in agriculture. Specifically, the province is one of the
rice and fruit granaries of the country and also plays a key role in aquaculture and seafood
export. Research articles on the land of An Giang not only contribute to recreating the historical
picture of the process of exploiting the southern land of Vietnam with the characteristics of land
cultivation but also clarify the role of the land. key activities of agricultural production in the
overall economy of An Giang province in the first half of the nineteenth century.
Agricultural production is an activity associated with economic and social development
expressed through farming and animal husbandry. In which, the land is considered the main
means of production. Products when created will be used as raw materials for industry or create
food, food to feed people. From there, it plays a role in promoting economic growth, creating
jobs for many people in rural areas, and contributing to social security. Therefore, agricultural
production activities are considered to play an extremely important role in the overall economy
in An Giang in the first half of the 19th century and cannot be separated from the issue of
agricultural and rural development in the area province, so it itself has scientific meaning and
urgent topicality. On the basis of historical research, practical lessons will be drawn to serve
the research and solve problems of management and socio-economic development in An Giang
province today.
METHOD
Approach: Extracting historical documents from the National History of the Nguyen Dynasty
through historical works such as Dai Nam Thuc Luc, Dai Nam Nhat Thong Chi, Kham Dinh
Dai Nam Hoi Dien Su Le… Besides, the research paper is also approached from many different
local sources. Therefore, it is required in the process of historical research that it requires
cooperation and handling of large amounts of documents when collected from many different
sources.
Research Methods:
+ The historical method is a typical research method applied to present the content of the main
activities in the agricultural production process in An Giang in the first half of the 19th century
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and at the same time clearly shows the key role in the agricultural production. key role of
agricultural production in the overall economy of An Giang province.
+ Logical method to systematize and connect relevant research contents. On that basis, the study
builds scientific comments and assessments on agricultural production activities for economic
development in An Giang in the first half of the 19th century.
Research techniques: in this study, historical document analysis techniques are applied to
systematize documents and identify the core contents of historical issues to be studied.
Accordingly, technical evaluation and analysis of historical documents are conducted.
LITERATURE REVIEW
The topic of research on agricultural production in An Giang province in the first half of the
19th century has attracted a large number of researchers. Accordingly, a series of research
works have been published on this issue with many perspectives. different dimensions.
Specifically, under the Nguyen dynasty, many documents were referring to agricultural
production activities recorded and compiled by the National Historical Institute of the Nguyen
Dynasty such as Dai Nam Thuc Luc, Dai Nam Nhat Thong Chi, Kham Dinh. The Great
Southern Convention of the Law… In which:
For the work Dai Nam Thuc Luc compiled by Quoc Su of the Nguyen Dynasty (2007), there
are many of chronicle records of events that happened under the Nguyen kings, according to
which the historical work This book has also provided many important documents on the main
activities in the agricultural production process of the Nguyen Dynasty in general and in An
Giang in particular.
Next, the work Kham Dinh Dai Nam Hoi classic of tears was compiled by the Nguyen Dynasty's
Cabinet (2009), the book series has made an important contribution in describing a panorama
on all fields from politics to politics. influence on the economy and society of Vietnam in the
first half of the nineteenth century. In volume 3, book 37, in which the author mentions the
issue of the royal tax rate specified for each type of land that farmers have to bear when
cultivating in An Giang province.
Through the Upper volume of the Dai Nam Nhat Thong Chi book series compiled by the
National History of the Nguyen Dynasty (2006), the author has made many notes on the natural
environment and economic development in An Giang in the first half of the world. 19th century
and this is considered a valuable document in generalizing the natural and economic picture in
An Giang.
The work Gia Dinh Thanh Thong Chi by Germany (1998) is the first local book that mentions
in general terms: geographical boundaries, climate, land, people, products, mountains and
rivers, customs and the economic situation in the Southern region in general, and An Giang in
particular in the 18th - 19th centuries.
The work Research on the geographical records of the Nguyen Dynasty - An Giang (An Giang,
Dong Thap, Soc Trang by Dau (1994), is considered a document that vividly and accurately
describes not only administrative units, types of land, land distribution, taxes, but also a detailed
description of crop structure and many of other social issues in An Giang province in the first half
of the nineteenth century.
The article The process of agricultural exploitation in the Mekong Delta, authored by Khoi
(1981), presented about the people who had merit in exploiting the Mekong Delta in general
and in An Giang in particular, and other activities economic activity in the agricultural
sector in the first half of the nineteenth century. Besides, the author also raised the potentials
for agricultural development in this area.
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Under the feudal dynasties, the issue of clearing wasteland, expanding the area to serve the
process of cultivation, and agricultural cultivation was always noticed and deeply concerned by
the court to meet the living standard of the people. prosperity for the nation, economic
development, partly resolving conflicts in society, contributing to stabilizing the country and
that is reflected in the work of author Nghinh (1987), On land ownership rights reclaimed land
under feudalism.
Our country is known as an agricultural country and has a long tradition of wet rice
cultivation. Therefore, agriculture has always played an important role in the development of
the country, but in previous periods, this issue was not paid enough attention until the first
half of the nineteenth century, when the area was reclaimed, dredging new canals, new
farming. Agricultural activities improved and developed significantly. With the work Luong
(1994), the Southern land ownership and cultivation regime in the first half of the 19th
century, the author clearly showed the content of the edicts of King Minh Mang regarding to
production activities Agriculture. Not only that, the author also mentions the diversity of
agricultural activities in this period, through the work, the author has concluded farming scale,
crop rotation method, different types of crops, production model, in which rice is the main
crop, following the direction of extensive one-crop farming.
Like the feudal dynasties in Vietnam in previous periods, the Nguyen Dynasty also paid
great attention to agriculture and the highlight of this period was the reclamation work.
Since Nguyen Anh's reign, reclamation has been carried out in the Mekong Delta. After
that, it was actively followed under King Minh Mang and later kings. Two forms were used
mainly in this period, that of joint plantation and plantation, this is clearly shown in the
work of Tran (1997), History of Vietnam (introduction, textbook for students). The author
has shown that the reclamation work under the Nguyen Dynasty has achieved many positive
results, especially in the Mekong Delta, which is turning this place into the largest granary
of Vietnam, from It can be said that the agricultural economy of An Giang province in
particular and the agricultural economy of the Mekong Delta in general has developed
strongly and is always associated with the reclamation and reclamation work.
In the historical period under the Nguyen Dynasty, the policy of "doing farming for the
village" was understood as taking farming as the root, from which it can be seen that the
Nguyen Dynasty attached great importance to land issues, agricultural production and in
which, agricultural measures are considered the most effective in this period, which is
clearly shown in the work of author Ngoc (2013), Vietnam's historical process. In addition,
the author also mentions the limitations from the results of the policy of the enterprise in
the agricultural sector in general and the land issue in particular.
With Lien's work (2017), An Giang Local History along with the study and research on
An Giang like previous authors, the content of the work gave an overview of the natural
conditions, geographical boundaries of An Giang, administration and population of the
province through the history of the province's formation.
In addition, there are also some foreign research papers related to agricultural production in An
Giang such as Theo Brewer, J. D., Reimer, A. H., & Schwartz, C. M. (1969). A Program to
Attain Maximum Agricultural Production in An Giang Province, Vietnam.
The authors have pointed out the purpose of this study to report, provide the basis and propose
the necessary plans to achieve maximum efficiency in the process of agricultural production in
An Giang province.
According to Livsey, J., Da, C. T., Scaini, A., Lan, T. H. P., Long, T. X., Berg, H., & Manzoni,
S. (2021). Floods, soil and food–Interactions between water management and rice production
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within An Giang province, Vietnam. The authors have presented about the situation of using
chemical fertilizers affecting the production of three-crop rice in fields in An Giang province.
According to Chapman, A. D., Darby, S. E., Hong, H. M., Tompkins, E. L., & Van, T. P. (2016).
Adaptation and development trade-offs: fluvial sediment deposition and the sustainability of
rice-cropping in An Giang Province, Mekong Delta. This study aims to conduct a survey on
rice farming problems of farmers in An Giang and learn about the main agricultural activities
through the annual depth of alluvium deposition to to show unsustainability in the yield-tofertilizer ratio leads to poor farmers in terms of land.
DISCUSSTION
Overview of An Giang province in the first half of the 19th century
An Giang province in the first half of the 19th century belongs to the Mekong Delta region and
is partly located in the Long Xuyen quadrangle, with the Tien and Hau rivers flowing through,
bordering the two provinces of Kandal and Takeo of Cambodia.
The geographical location and natural conditions of An Giang province, due to its typical
characteristics of the Southern region, have an extremely interlaced river system, which is
deposited annually by alluvium through the Tien and Hau rivers. Not only is the topography in
An Giang extremely diverse, "Different from other provinces in the Mekong Delta, An Giang
is a province with not only plain terrain but also hills and mountains. The plain topography is
relatively flat, due to annual alluvial accretion. The land here is very suitable for growing rice
and crops. The land in mountainous terrain is suitable for planting fruit trees and afforestation
[6, p. 17]. Therefore, this is considered a favorable basis in meeting the needs of agricultural
development, especially in the field of wet rice cultivation.
Climate: An Giang, like the rest of the provinces in the Southern region, has a tropical subequatorial monsoon climate, high humidity and high average annual temperature such as "The
highest temperature of the year usually occurs in April, fluctuates between 360C - 380C; The
lowest temperature of the year usually occurs in December, no year has ever dropped below
180C [6, p. thirty first]. Or according to the book, the author Trinh Hoai Duc's record in Dai
Nam Nhat Thong Chi about An Giang province is as follows: "The air is hot, the soil is wet,
and there are few colors. From December to the end of spring hot air circulates, only from
April to May will it rain. When it rains at night, the day stops, when it rains, the night stops;
the summer months often have a lot of wind, the winter months have little north, but the
westerly wind is very little; there are rarely heavy rains and storms; After winter, it's still not
cold. The weather for farming is late, sowing seeds in June and July, planting in November
and December, and harvesting in January and February of the following year; After reaping
in March, we plant melons, in April we go to catch rice snails, in July we go to collect
beehives, and in October we go to pick up green shrimp, all of which are aimed at the period
when these new things spawn” [14, p.192]. Particularly, the temperature range between
months of the year is also relatively low.
Economic: mostly agricultural cultivation, some handicrafts and small trade. However, it is still
mainly focused on exploiting the available resources in nature. Entering the 17th century, new
economic activities began to flourish and there were positive changes, showing that agriculture
in this period brought new characteristics of a commodity economy: when agriculture had a
combination commercial fit.
Social: The social structure includes farmers, landowners, craftsmen, merchants, etc. In which,
with the emergence and development of the merchant force, it broke the self-sufficient economy.
which existed and existed for a long time in the previous period, thereby creating an atypical
society that blurred the relationship between landlords and tenants.
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An Giang province soon became a rich land and had an important strategic position, so, when
entering the first half of the 19th century, the Nguyen dynasty implemented many different
agricultural management policies to The purpose of promoting the economic development of
this land is the policy of promoting agricultural production in the province.
Agricultural production in An Giang in the first half of the 19th century
Growing rice:
In the period from about the 17th century to the early years of the 18th century, the state of the
amount of land that was left fallow was still quite large. Therefore, the urgent task right now is
to take measures to overcome and the problem is to require farmers to accelerate the process of
clearing land to turn this place from desolate fields, weeds become fertile plains, creating
favorable conditions for the process of cultivation and agricultural development. However, for
the reclamation method, it is completely different in each region, for example, compared to the
rest of the provinces in the Mekong Delta, in An Giang, farmers will carry out the
implementation. Planting rice in the following sequence: First, weeds will be distributed,
followed by raking and embankment and finally sowing and transplanting.
Regarding the reclaimed area, within a year each farmer can do from 1.5 to 2 hectares and
it mainly takes place with a variety of forms from collectives, small households to small
households. People who are related to each other or people from the same hometown can
also combine to reclaim the land. In the first time, they often go to places with high ground
and freshwater sources for the purpose of watering crops and living, but later, due to a
shortage of labor tools for production. Due to the lack of traction from cattle during
plowing and harvesting, farmers can only exploit a small area. Therefore, at this time in
An Giang, extensive farming was used instead of intensive farming and this was also
considered a fairly common feature many times at that time.
When it was first reclaimed, it was only allowed to plant one crop per year, that was in the rainy
season. Because partly in An Giang, there are two types of fields: mountain fields (also known
as mountain fields) and low fields or grass fields (grass fields), "mountain fields, when newly
cleared, are cut down, wait for them to dry and burn them. turn to ashes, until it rains, sow rice,
not plow...; If the field is low, the grass will be sedge, the grass is muddy and muddy, on a
sunny day, the land will crack...., wait until the end of summer to autumn, the rain is full, cut
down the sedges, harrow the weeds, be embanked, the ground is planted with plating” [4,
p.155]. Therefore, depending on how high or low the foot of the field is, the decision to sow is
sooner or later.
So at the beginning of the nineteenth century, under the Nguyen Dynasty, the issue of
cultivation was different from the previous period and it was shown as follows: First, the court
issued a series of laws and regulations. policy on reclamation with the desire to promote
agricultural economic development for the Mekong Delta in general and in An Giang in
particular in that period. And the results have led to many positive changes, typically in An
Giang, at the beginning of the 19th century, work was carried out in parallel with the process
of expanding the reclaimed area, which is the promotion of farming activities. and agricultural
production and according to the author Truong Thi Yen's notes on the general situation of rice
production in the first half of the 19th century, "has increased much compared to before thanks
to the expanded rice cultivation area. . The surplus of agricultural products has become goods
circulating in the country and exported to many regional countries such as China, Singapore,
Siam, Chenla…” [16, p. 259]. Next, is to review some results achieved in An Giang through
the policies issued by the court earlier. In particular, for the agricultural sector, the cultivation
of rice must be allowed because rice is considered the main crop in the agricultural production
process. According to the research results recorded in the directory in 1836, the whole old An
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Giang province had "35,489 hectares of rice cultivation. That area is divided into two types of
fields: wet fields, low fields called Thao Dien, and mountain fields, mound fields or high fields
called Son Dien. Thao Dien has 1,273 hectares, accounting for 3.6% of the province's rice
fields; and Son Dien is 34,193 ha, accounting for 93.3%” [3, p.167]. Thereby, it can be seen
that in all types of fields, high mound fields are considered to account for the majority of the
total rice-growing area in ancient An Giang.
As for the rice varieties in An Giang during this period, they are also relatively diverse, with no
competition with other provinces. According to the record in Gia Dinh Thanh Thong Chi, “In
the first half of the nineteenth century, rice had many things, roughly two types of rice and
sticky rice, which differed in whether they were flexible or not. The tee is non-sticky rice, the
seeds are small, the substance is soft and very fragrant, and the grain has a beard. Glutinous rice
is a kind of rice with sticky resin, round seeds but big” [4, p. 153]. In the sowing season, farmers
proceed as follows: For “early fields in April sow seeds, in June transplant, in October reap;
Late in the field, sowing seeds in May, planting in July and reaping in November” [4, p.155].
In short, to ensure high-efficiency farming activities, in addition to applying experience in
planting techniques, farmers must also know how to choose suitable varieties for each type of
soil and each region.
Other cultivars
From the accumulation of experience over time, farmers began to take advantage of the
ability of the soil and the weather to grow more other food crops, such as corn, potatoes,
sugar cane, beans, mulberries, etc, instead of growing only wet rice as in previous periods.
First of all, it is to learn about maize in An Giang, for this crop, it is considered that, in the
agricultural field, this is considered a food crop with great potential, only ranked second. after
rice in some provinces in the Mekong Delta region. In the period from the 18th to the 19th
century, maize was distributed and grown mainly on the fields of the Tien and Hau rivers. For
the classification of maize varieties, it is shown as follows: "mainly grown" there are 3 types:
yellow corn, white corn, and white yellow corn” [4, p.154]. “The type of white corn has long
and large fruits, thick kernels; It has a pleasant aroma when eaten. Corn is planted in April and
harvested in July” [4, p.157]. Thereby, the timing from planting to harvesting corn in some
districts of Vinh An, Vinh Binh, Vinh Dinh, and Tan An of An Giang province mainly
fluctuates from April to July, in which, Farmers will plant corn in April and harvest in July of
the same year. From there, it can be seen that this is a fairly popular crop in that period and the
vast majority of farmers also have relatively good knowledge about this crop.
Next to the beans, in the 18th - 19th centuries, this plant was very cultivated and became one
of the familiar plants for each people, because beans are distributed in many places where,
typically in An Giang, stands out for diverse jobs like beans including: “mung beans, soybeans,
black beans, green beans, white beans, cowpeas, mung beans, pig beans, longan beans,
fenugreek beans, soybeans” [6, p. 70] or according to the work Dai Nam Nhat Thong Chi, also
updated on this issue in general when there was a record of beans in An Giang such as “green
beans, yellow beans, imported beans, beans black” [14, p. 230]. Beans are grown in some places
on high mounds along the Tien or Hau rivers. As for seeds, the process of time and the process
of harvesting has some distinctions between districts, typically Vinh An district will be planted
in April and harvested in July. Meanwhile, at the same time, some Other districts such as Vinh
Binh, Vinh Dinh, and Tan An in An Giang all planted in April but harvested a month earlier.
Potato plants, in this period, are also relatively common. For some provinces in the Mekong
Delta, An Giang stands out with the fact that in addition to the area for cultivation and rice
cultivation, the province now has “11,774 hectares of other crops, in There are 3,073 hectares
planted with potatoes and beans, accounting for 26.10 %” [3, p.136]. Only in the two districts
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of Dong Xuyen and Tay Xuyen, there are “2,321 hectares of land for growing potatoes (Dong
Xuyen 2,579,2 ha, Tay Xuyen 741.8 ha” [3, pp.136, pp.221-242] Among them, the number of
villages considered to be the largest potato growers in An Giang is “in the villages of Binh
Thanh Dong, My Hoi Dong (An Luong total), Long Son, Phu Lam, Tan An (An Thanh total),
Kien Long, My Chanh, Toan Duc, Toan Duc Dong (total Toan) of Dong Xuyen district” [6, p.
69] There are many types of potatoes, farmers divide them into sweet potatoes, sweet potatoes,
and waxy potatoes. In terms of planting time, in some districts of An Giang, such as Vinh An,
Vinh Dinh, and Tan An, they all simultaneously planted in April and then started to plant in
October. Harvest was initially carried out, but in the Vinh Binh district, it was somewhat
different when harvesting was 3 months earlier.
For sugarcane in terms of popularity, it is not inferior to some other crops, which is shown by
being grown by farmers everywhere. This plant has the use that it can be processed into sugars
and author Trinh Hoai Duc has recorded this problem in his work as follows: ‘‘Sand sugar is
only produced in Phuc Chinh district, Bien Hoa town, Besides, it can be used to make alum
sugar, not counting sugar, only counting the amount of granulated sugar sold to merchant ships,
which can sell up to 50,000 kilograms each year” [4, p.159]. With the use of sugarcane, the
expansion of the area for planting is also obvious. According to the Nguyen Dynasty Register,
An Giang has a land area for sugarcane cultivation up to “(37.5.4.0) acres, accounting for 0.16%
of the area. the province's cultivated land; grown most in Dinh Khanh total, Vinh Dinh district”
accounting for 3.6% of the province's rice field area; and Son Dien is “34,193 ha, accounting
for 93.3%” [3, p.136]. In An Giang, the time to plant sugarcane, also known as planting tops,
falls around January, after taking care of it, the harvest will begin in September.
In addition, in An Giang province, there is also outstanding mulberry cultivation, and mulberry
cultivation here is aimed at serving the development of mulberry farming and raising silkworms
such as “mulberry cultivation land area is 380 ha, accounting for 3.32%. the cultivated land area
of the province” [3, p.136], For this variety, the concentration is mainly in the two districts of
Dong Xuyen and Tay Xuyen, “Dong Xuyen district planted about 207 ha in Tan Hung villages (
207 ha in Tan Hung village ). Canton of An Luong), Tan An, Vinh Lac (total of An Thanh),
accounting for 54.3% of the mulberry area of the province. Tay Xuyen district planted about 100
hectares, accounting for 26.3%, planted in the villages of Vinh Nguon, Vinh Thanh (total of Chau
Phu), Thoai Son, Vinh Phu (total of Dinh Phuoc), Binh Lam, and Binh My (total of Dinh Thanh).
” [6, p. 73] These are some of the districts that were discovered later, so most of the land here is
quite fertile, thus making an important contribution to creating favorable conditions for the
development of the silk industry in An Usually, the beginning of the rainy season is considered
the right time to start planting mulberries. After two months, the first crop can be harvested. After
harvesting for about a year, let the mulberry tree grow many branches. If the plant is new and
continues to pick leaves, the grower will cut down the mulberry tree. Besides the abovementioned trees, An Giang also stands out with various kinds of fruit trees, such as Plums, banana,
star fruit, longan, orange, mango, pomegranate stick, betel nut... In particular, banana and mango
are often more abundant than other plants such as more diverse in varieties, typically for bananas
there are seed bananas, pepper bananas, aged bananas, seed bananas, pink bananas, and honey
bananas. As for mango, there are varieties such as mango, mango, mango, mango, mango, etc.
As for the tax rate that the court specified specifically for each type of land that farmers had to
bear, it was: “In Binh Thuan, Bien Hoa, Gia Dinh, Vinh Long, Dinh Tuong, An Giang, Ha Tien,
paddy fields for each acre are paid 26 valleys, fields in the fields are paid 23 dongs for each
sample. land for mulberry cultivation, sugarcane cultivation, betel nut garden, each sample must
pay 2 mandarins; areca orchards pay 1 franc 4 money for each sample; land for growing potatoes,
growing beans, building houses, paying 8 money for each sample; land for planting bamboo and
coconut leaves, paying 4 money for each sample; pepper garden, paying tax with pepper, each

____________________________________________________________
Full Texts Book

150

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
sample is 30 valleys; salt fields, each sample is taxed with salt in the seven directions.” [10, p.
53].
Rise Castle
In addition to farming, during this period, residents in the Mekong Delta in general and in
An Giang in particular also raised a number of large cattle, typically buffalo or cows, to
take advantage of the pulling power to serve their needs. for the process of farming and
agricultural production, in which, these livestock species take on the role of plowing and
assisting people in harvesting, especially in the process of planting and harvesting rice. In
addition, “Raising cattle and poultry at home is a long-standing tradition of An Giang
people, both contributing to improving their lives and serving as a commodity for exchange
and trade. In the 18th - 19th centuries, An Giang farmers raised livestock and poultry at
home, using leftovers or free-ranging, taking advantage of grasslands to raise livestock and
poultry. The hilly areas are very suitable for raising buffaloes, cows, and horses; And places
along rivers and canals are naturally suitable for raising chickens and ducks.” [6, p. 79]
In short, crops in An Giang are quite diverse in types, but in general, agricultural farming
techniques are still in the traditional way, so most of the steps from cultivation techniques to
care are still highly dependent on factors such as Natural factors such as weather, rivers, soil...
Therefore, it can be assessed that in this period, although there were many new features in the
field of agriculture, compared to previous centuries in terms of cultivars or yields have not yet
brought breakthroughs.4.3 Vai trò của hoạt động sản xuất ở An Giang
The role of production activities
Providing food, food for social need
In the early years of the nineteenth century, the Nguyen feudal government set forth many
different policies with the aim of restoring and developing the economy, especially in the field
of agriculture because our country is inherently a The country has a long tradition of cultivating
wet rice, plus it is endowed by nature with many favorable conditions for agricultural
development which, one of the outstanding policies adopted by the court was the policy of
reclamation, through which the people began to reclaim abandoned land, following the
sequence that will be carried out does farming and making products through the process of
production. Products from farming and agricultural production here are rice, vegetables, fruits...
As mentioned in the cultivation content, “Rice has many things, roughly there are two types of
plain rice and sticky rice, these two types differ in whether they are flexible or not. The tee is
non-sticky rice, the seeds are small, the substance is soft and very fragrant, and the grain has a
beard. Glutinous rice is rice with sticky resin, round seeds but big” [4, p.153] or “Besides the
rice cultivation area, the whole province has 11,774 hectares planted with other crops, of which
3,073 hectares grow potatoes and beans, accounting for 3,073 hectares. 26.10 %” [3, p.136],
about fruit “Fruit trees are very diverse in types such as bananas, oranges, mangoes, longans,
star fruit, plums, pomegranates, betel nut,... Bananas have varieties of kimchi banana, old
banana, pink banana, honey banana, seed banana; Particularly, bananas and oranges are very
delicious. Mango has Thanh ca mango, Tuong mango, sour mango, rice mango, sticky
mango…” [6, p. 75] these products are responsible for providing for local consumption and
trade in society or more specifically, exchanging and trading with neighboring areas and
expanding the scope of trade back to the region. Central or North, in addition, agricultural
products are sold to Chan Lap.
Agricultural production provides raw materials for the development of handicrafts
Specifically, in agricultural production activities, typically in terms of cultivation, in addition
to the cultivation of wet rice, An Giang also develops traditional handicrafts that are silkworms
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through the process of growing rice. growing mulberry to raise silkworms, expressed in An
Giang, there is “a mulberry-growing area of 380 ha, accounting for 3.32% of the province's
cultivated land area” [3, p.136] and mainly concentrates on growing a lot of mulberry trees. in
two districts of Dong Xuyen and Tay Xuyen. Thus, it can be said that the agricultural economy
in general and production activities in An Giang, in particular, have provided raw materials to
maintain and develop handicrafts, the result is that under the Nguyen Dynasty, mulberry
farming. Silkworms in Tan Chau (Dong Xuyen district) were famous throughout Cochinchina,
six provinces, with the name the land of mourning silkworms, and Tan Chau silk, was famous
in the South and the North.
Agricultural production plays an important role in improving the farming environment
But with the inherent favorable conditions from nature, in the Mekong Delta in general and in
An Giang in particular, there still exist certain limitations and difficulties, manifested as acid
acid soil or salinity is still quite a lot, besides that, there is also a situation of deep flooding in
the rainy season due to low-lying terrain or in contrast, in the dry season, it falls into a shortage
of fresh water, high alum salinity, Accordingly, the author Nguyen Cong Binh and his
colleagues have also made some notes on this issue such as the Mekong Delta has a very large
area of acid soil, saline soil if including mountain and forest land it is not favorable. for rice,
cultivation accounts for 2/3 of the total area here. As for An Giang province, according to
statistics from the Science and Education Department of An Giang Provincial Party Committee,
the alkaline soil in An Giang accounts for 23% of the total area, in which, alkaline soil is mainly
distributed “in the area bordering Kien Giang province, belonging to Tri Ton and Tinh Bien
districts and part of Chau Phu district” [6, p. 37]. And these obstacles gradually became big
challenges for agricultural activities in An Giang in the early years of the nineteenth century,
especially in the field of wet rice cultivation. Therefore, one of the solutions proposed at this
time to improve the soil, remove acidity or wash saltwater is to expand the canal system by
dredging the old canal and digging a number of new canals. As learned in the above content, in
the first half of the 19th century, the Nguyen Dynasty issued a policy for the organization of
canal digging, notably with the Thoai Ha canal and the Vinh Te canal. created a new
breakthrough in bringing freshwater from the Hau River to the highlands in the west of the
province. Therefore, it has created new buffer water in solving the problem of land reclamation,
saltwater removal, and meeting the need to supply alluvium to the fields, while also playing an
important role in contributing to the growth of the soil. currently reclaiming land in the Long
Xuyen Quadrangle and An Giang mountainous area. One of the most obvious remedial
measures is that in the rainy season, the water flows strongly, the water volume on the Hau
River is very large, so these two canals also play the role of hydrological regulation with the
Hau River, reducing flooding downstream but the biggest is still the removal of saltwater in the
Long Xuyen quadrangle. Accordingly, the land here becomes more fertile over time, creating
many favorable conditions for the process of farming and agricultural production, leading to a
significant increase in quality and productivity.
CONCLUSION
An Giang province in the first half of the nineteenth century was considered an agricultural
region with an extremely important strategic position. Prior to the priority of launching from
nature, but equally fond of the accumulated experience of farmers from the last century through
exploiting and cultivating fields plus the virtues of courage, industriousness, and spirit. new
tolerance and full of light create favorable conditions that allow the transformation from
wildlands, dense forests into fertile rice fields. Currently, An Giang has become a province with
the highest production output in the country and plays a supervisory role and then plays a key
role in contributing to ensuring the national food source and exporting to the world market.
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Over time, An Giang's agriculture not only increased by rice but also began to cultivate some
other food crops of high economic value such as corn, beans, potatoes, sugarcane,
strawberries... Besides, it also grows more crops and fruit trees. An Giang is also a key province
in raising buffaloes, cows, chickens, and ducks in the whole country. On the basis of analyzing
the main activities in the process of agricultural production in An Giang province in the first
half of the 19th century, some historical experiences have been drawn in contributing to the
development and integration. The agricultural economy of An Giang province in the current
period.
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ABSTRACT
The widespread use of technology in practically every aspect of life has accompanied with the
growing interest in the potential of technology to improve well-being and human flourishing
through mobile applications (apps). Ensuring healthy lives and promoting well-being for all at
all ages is one of the United Nation’s goals of sustainable development and mindfulness mobile
apps are considered as a tool to enhance the mental health and the wellbeing of the humans.
The significance of the topic requires further and deeper investigation where the user experience
of mindfulness-based apps remain uncovered in the extant literature. Thus, considering the
vitality of the subject and to remedy the current gap the current paper aims to reveal the
determinants of user experience which in turn may lead to the intention of downloading and
paying for a mindfulness-based mobile application. Holding that the topic in terms of user
experience is an emerging body of literature it requires an in-depth investigation thus, the nature
of the research question entails exploratory research. Data is collected via focus group studies
conducted on January 2021. According to the results of the content analysis, five 3rd order
themes have been revelead: the expected attributes from a mindfulness mobile application,
dissatisfactory attributes of a mindfulness mobile application, motivation criteria for non-users,
motivation criteria for users, and determinants of downloading a mindfulness mobile
application. This study is expected to contribute to the literature which lacks exploratory studies
to discover the factors that enhance the user experience regarding mindfulness-based mobile
applications.
Keywords: Mindfulness App, App Quality, Focus Group, Exploratory Study.
INTRODUCTION
On a worldwide scale, mobile health (mHealth) applications (apps) have the potential to equip
users with 24/7 access to health information, mitigation, education, and treatment. Consumer
healthcare apps that provide treatments such as stress reduction and anxiety management
programs have been attracting attention and they gained even more popularity during Covid-19
period. Mindfulness practices are becoming more common in the field of health and well-being.
Mindfulness as a method to decrease cognitive sensitivity to stress and emotional discomfort
has garnered a great deal of emphasis in the last few years. Mindfulness is “inherently a state
of consciousness” where it is possible to formally improve one's mindfulness abilities via the
use of structured techniques. Mindfulness and decentering are inherently linked processes that
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are crucial in acceptance- and mindfulness-based therapies. Both are deemed to be critical in
symptom reduction and improved well-being (Sauer and Baer, 2010). Wells (2005) define
decentering as “a state of awareness of internal events, without responding to them with
sustained evaluation, attempts to control or suppress them, or respond to them behaviourally”.
The goal of decentering is accomplished through practicing procedures that require persons to
be aware of their ideas and to watch them as they pass by, without acting or grabbing on them,
and without attempting to conceal them (Chittaro and Vianello, 2016).
The rising popularity of mindfulness and the ease of use of mobile applications in daily life
have resulted in an increase in the number of mindfulness-based apps. It should be underlined
that avoiding interactivity loss and retaining user engagement over the long term or on a
consistent basis throughout the app's usage is the major problem to be overcame (Cechetti et
al., 2019). To improve the user experience, developers need to adjust and personalize their
applications to the specific needs of their consumers (Pham et al., 2018). Designing an
interactive app means putting the user's experience at the first place and user experience is
subjective in nature as it encompasses both the perception of various product characteristics
and the emotions evoked by the different phases of usage of a product. It is also dynamic since
the experience can be diverse during or after the usage of the product due to different emotional
states of user. In a nutshell, the current study aims to explore the determinants from the
perspectives of different phases of using mindfulness-based mobile apps which contribute to
enhance user experience that leads to the purchase intention of mindfulness-based mobile apps.
METHOD
The nature of the research question required an exploratory analysis; therefore, two focus
groups have been conducted on January 2021. Participants of these focus groups were users of
mindfulness mobile applications and to achieve homogeneity within the groups, one group
consisted of university students (7 participants) whereas the other consisted of professionals (9
participants). Focus groups were conducted by the researchers via zoom and each of them lasted
approximately one hour. The meetings were recorded with the consent of the participants. The
participants disccused their experiences with mindfulness mobile applications, the mobile
application attributes that were found as satisfactory and dissatisfactory, expected quality
attributes, determinants of decision making, motivation criteria etc. The recordings were
transcribed verbatim and content analysis was conducted by the researchers. A coding protocol
has been prepared and three researchers independently coded the transcribed data and the
intercoder reliability is found as 82%.
FINDINGS
The coding continued with theme analysis. First order, second order and third order themes
were derived. Respondents from several occupations, including those of students, engineer,
teacher, export manager, marketing manager, yoga instructor, and academician, are encouraged
to participate in the focus groups. It has been observed that the majority of users that use the
mindfulness application use Meditopia. Furthermore, Youtube and Spotify are two of the most
popular. One participant each expressed Daily yoga and Healium Ar. Healium AR, on the other
hand, has been termed "critical" because it is an augmented reality application.
The findings of the theme analysis related to the user experience of mindfulness apps can be
seen in table 1.
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Table 1: Results of Theme Analysis
3rd
Order 2nd Order Theme
Theme

Technical attributes
Expected
Attributes

Diversification

Reliability
Advertisements

Dissatisfactory
Attributes

Lack of Diversity
Motivation
criteria for
non-users

Need for a guide
Trust

1st Order Theme

f

Expert influencers (person, organization,
advisory board)
Tone of the voice
User friendly interface
Notification
Visualization
Face-to-face
Interaction
Live session
Premeditative exercises
Personalization
Personalized playlist
Time adjusted
Disturbing notifications from another
apps/Phone
Sound of nature
Demo
Beginner's Guide
Sincerity
Nostalgic attachment
AR
Originality/Innovative
VR
Diversity of visual features
Diversity of meditation
Diversity of sound
Diversity of voice
Diversity of rooms
Reliable information
Trust
In-app advertisement
App notifications
Profit-oriented
lack of beginner's guide
Harmful content
Lack of playlist
Lack of interaction
Group meditation
Lack of diversity of voice
Lack of diversity of sounds
Need of nonverbal meditation
Lack of sleep meditation
Guided meditation
Beginner's Guide
Trust

13
4
3
9
5
2
5
4
4
1
4
1
4
1
1
4
1
2
1
1
1
13
5
3
10
2
2
2
6
4
5
2
6
5
6
2
10
4
6
1
6
5
7
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Social Relationship
Content
Trial
Awareness
Mindfulness

Service Quality

Motivation
criteria for
users
User interface

Non-profit oriented
Fun
Diversification
Personalization

Determinants
of
downloading
the app
Payment

Social bond with meditatee
1
Friends’ suggestion
1
Content
1
Demo
10
Recognition as need
1
Low awareness
1
Mindfulness
15
Cognitive processing
1
Easy to use
2
Accessibility
2
Meditation Series
3
Live sessions
2
Expert Influencers (organization etc.)
9
Sharing opportunity
1
Quality-time
2
Usefulness
1
Tone of voice
8
Range of colors
2
Moderate level of notifications
1
Low brightness
1
User-friendly interface
2
Personalized calendar
8
Not profit-oriented
6
Enjoyment
1
Sleep meditation
4
Recording of personal experience
4
Personal questions
2
Personalized recommendations
1
Diversity(innovative) of attributes/features 9
(themes, sounds, content etc.)
Trial version/ Demo
9
Useful/Convenient
7
Interest/Hobby
1
Presence of hedonic attributes
1
Information on social media
2
Diverse payment plans
3
Pre-payment Notification
3
Playlist
2

According to Table 1, in terms of expected attributes from a mindfulness mobile application,
regarding technical attributes, participants most frequently mentioned about expecting to see
expert infuencers using the mobile application. Secondly, participants expected diversification,
where most frequently mentioned attribute was diversity of visual features in the mobile
application. Thirdly participants expected reliability, more specifically reliable information and
trust.
Second discussion topic in the focus group studies were the dissatisfactory attributes and among
them firstly in-app advertisements were mentioned most frequently by the participants. Another
dissatisfactory attribute was lack of diversity where participants most frequently mentioned
about the lack of diversity of voice in the apps.
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Third and fourth discussion topic was about the motivation criteria for using a mindfulness
mobile application for non-users and users respectively. For non-users need for a guide (guided
meditation, beginner’s guide) and availability of trial version were the most frequently
mentioned criteria. Whereas for users, mindfulness, service quality (expert influencers), user
interface (tone of voice and personalized calendar), being non-profit oriented were the most
frequently mentioned attributes.
Last discussion topic was about the determinants of downloading a mindfulness mobile
application. Most frequently mentioned determinants were diversity of attributes, free
trial/demo version of the app and usefulness.
CONCLUSION
In a world where the importance of mindfulness mobile applications is increasing, this research
will be efficient to the literature, which lacks exploratory studies to discover the factors that
enhance the user experience of mindfulness-based mobile applications. According to the study,
the expected attributes of a mindfulness mobile application, dissatisfactory attributes of a
mindfulness mobile application, motivation criteria for non-users, motivation criteria for users,
and determinants of downloading a mindfulness mobile application have been identified in
detail. Businesses should prioritize expert influencers, diversification, and reliability to
encourage users to download and pay for a mindfulness-based mobile application. In-app
advertisements should be structured optimally since a greater percentage of in-app
advertisements are deemed to have unsatisfactory characteristics. The diversity of voices was
also a critical factor for the intention of downloading. Businesses must place a premium on
arranging guided meditation sessions and offering a free trial version to non-users.
Additionally, customers valued mindfulness techniques, service quality, user interface, and a
non-profit orientation. Moreover, diversity of features, a free trial/demo version of the app, and
usefulness were all critical factors in determining whether to download a mindfulness mobile
application. Future studies with larger sample size and a variety of analytic methodologies will
also contribute to the literature.
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ÖZET
Türk Eğitim Sistemi’nde tüm çabalara ve yatırımlara rağmen, İngiliz dil eğitiminin istenilen
seviyede olmadığı sürekli ifade edilen bir sorundur. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de
İngilizcenin öğrenileceği temel yer eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlarda okuma, yazma, dinleme
ve konuşma gibi dil becerilerinin kazandırılma sorumluluğu öğretmenlere aittir. Bu süreçte
öğretmen yeterlilikleri önem arz etmektedir. Bu yeterlikler ise hizmet öncesi süreç olarak
nitelendirilen lisans eğitimi ile sağlanmaktadır. Türkiye’de İngilizce öğretmenleri, genel olarak,
üniversitelerin eğitim fakülteleri bünyesindeki İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dallarında
yetiştirilmektedir. Bu anabilim dallarına ilişkin sayısal veriler, lisans eğitimi alan öğretmen
adaylarının yetiştirmesi süreci hakkında önemli bilgiler vermektedir. Bu nedenle, Türkiye’deki
üniversitelerin eğitim fakültelerinde bulunan İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dallarına ilişkin
sayısal verilerin bilinmesi, gerekli değerlendirmeler yapabilmek açısından önemlidir.
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki üniversitelerin eğitim fakültelerinde bulunan ingiliz dili
eğitimi anabilim dallarının bazı değişkenler açısından incelemek ve gerekli değerlendirmeleri
yapmaktır. Bu temel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dallarının
1.Açılış tarihlerine,
2.Öğrenci sayılarına,
3.Öğretim üyesi sayılarına,
4.Öğretim elemanı sayılarına,
5.Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısına,
6.Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısına ilişkin bilgiler nelerdir?
7.Üniversitelerin İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalları,
a.Açılış tarihleri,
b.Öğrenci sayıları,
c.Öğretim üyesi sayıları,

____________________________________________________________
Full Texts Book

159

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
d.Öğretim elemanı sayıları,
e.Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı
f. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısına ilişkin durumları nasıldır?
Bu çalışma, betimsel araştırma modelinde gerçekleştirilmiştir. Üniversitelerin İngiliz Dili
Eğitimi Anabilim Dallarına ilişkin güncel verilerden hareketle genel durumları betimlenmeye
çalışılmıştır. Çalışmanın amacı çerçevesinde gerekli verilere, Yükseköğretim Kurulu’nun
(YÖK) web sitesinde ulaşılmıştır. Bu verilerden, güncel olması nedeniyle, 2020-2021 eğitimöğretim yılına ait olanlar esas alınmıştır. Eğitim fakültesi olmayan üniversiteler ile 2020-2021
YÖK verilerinde bu çalışmanın amacı için hakkında gerekli bilgiler bulunmayan eğitim
fakülteleri araştırma kapsamının dışında tutulmuştur. Buna göre çalışmanın evrenini tüm
üniversiteler oluştururken, örneklemini eğitim fakültelerinin, YÖK sitesinde hakkında 20202021 eğitim-öğretim yılına gerekli verilerin yer aldığı, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalları
oluşturmaktadır. Excel programı kullanılarak tablolar oluşturulmuştur. İngiliz Dili Eğitimi
Anabilim Dallarına ilişkin ulaşılamayan gerekli verilerle ilgili kısımlar tablolarda boş
bırakılmıştır. Çalışmanın konusu ve amacı çerçevesinde, veriler yorumlanmış; görülen
farklılıklara yer verilmiştir. Bulguların yorumlarından sonra varılan sonuçlardan hareketle
öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Üniversite, Eğitim Fakültesi, İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı.
ABSTRACT
Despite all the efforts and investments in the Turkish Education System, it is a constant problem
that English language education is not at the desired level. As in the rest of the world,
educational institutions are the main place where English can be learned in Turkey. In these
institutions, the responsibility of gaining language skills such as reading, writing, listening and
speaking belongs to the teachers. In this process, teacher competencies are important. These
competencies are provided through undergraduate education, which is defined as the preservice process. English teachers in Turkey are generally trained in English Language Teaching
Departments within the education faculties of universities. . Numerical data on these
departments provide important information about the training process of undergraduate teacher
candidates. For this reason, it is important to know the numerical data of the English language
education departments in the education faculties of the universities in Turkey in order to make
the necessary evaluations.
The aim of this study is to examine the English language education departments in the education
faculties of universities in Turkey in terms of some variables and to make the necessary
evaluations. Within the framework of this main purpose, answers to the following questions
were sought:
English Language Teaching Departments’
1. Opening dates,
2.The number of students,
3. Number of faculty members,
4. Number of instructors,
5. The number of students per faculty member,
6. What is the information about the number of students per instructor?
7. English Language Teaching Departments of Universities,
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a. Opening dates,
b. Number of students,
c. Number of faculty members,
d. Number of instructors,
e. Number of students per faculty member
f. What is the situation regarding the number of students per instructor?
This study was carried out in the descriptive research model. Based on the current data on the
English Language Teaching Departments of the universities, the general situation has been tried
to be described. Within the framework of the purpose of the study, the necessary data were
obtained on the website of the Council of Higher Education (YÖK). These data are based on
those of the 2020-2021 academic year, as they are up-to-date. Universities that do not have
education faculties and education faculties that do not have the necessary information for the
purpose of this study in the 2020-2021 YÖK data were excluded from the scope of the research.
Accordingly, the universe of the study consists of all universities, while the sample consists of
the English Language Education Departments of the education faculties, where the necessary
data for the 2020-2021 academic year are available on the YÖK website. Tables were created
using the Excel program. The parts related to the necessary data that could not be reached
regarding the English Language Teaching Departments are left blank in the tables. Within the
framework of the subject and purpose of the study, the data were interpreted; differences
observed. Suggestions were developed based on the conclusions reached after the interpretation
of the findings.
Keywords: University, Faculty of Education, Department of English Language Teaching.
GİRİŞ
Eğitim, hayat boyu devam eden ve toplumların tüm alanlarını etkileyen bir süreçtir.
Toplumlarda eğitimsizlik olarak nitelendirilen tüm sosyolojik, psikolojik vb. problemlerin
kaynağı bizi eğitime götürür. Bir toplumun gelişim sürecinde birey; bireyin eğitim sürecinde
okul, aile ve çevre üçgeni vardır. Dolayısıyla okulların eğitim sürecinin en önemli
yapıtaşlarından olduğu vurgusu öne çıkmaktadır. Eğitim fakültelerinin yetiştirdiği öğretmenler
ile okulların rolü şekillenmekte ve eğitim sürecinde etkili olmaktadır.
1997 yılında zorunlu eğitim süresi 5 yıldan 8 yıla çıkarılmış ve sınıf öğretmenliği, okul öncesi
öğretmenliği, İngilizce öğretmenliği gibi alanlarda öğretmen ihtiyacı doğmuş ve Milli Eğitim
Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu işbirliği işine girmişlerdir. 1998 yılında Eğitim fakülteleri
lisans programlarında değişiklikler yapılarak alan öğretimi ve okul uygulamaları konularına
ağırlık verilmiştir (Brittingham vd., 1999). Bu aşamada eğitim fakültelerinin yeniden
yapılandırılmasında dikkat edilecek olan en önemli sorun öğretim elemanı ihtiyacıdır (Aydın,
1998:277). Daha sonra Yükseköğretim Yürütme Kurulu zorunlu sekiz yıllık eğitim-öğretime
uygun olarak hazırlanan ve kullanılan programın çağın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip
öğretmenler yetiştirmede ve 2003 yılında ülkemizin dahil olduğu Avrupa Yükseköğretim Alanı
lisans düzeyi öğrenme çıktılarının tanımlanması, gerekli yöntem ve değerlendirmelerin
belirlenmesi için 2007 yılında güncelleme yapılmıştır (YÖK, 2007:7) Bu gibi sorunların
çözümüne yönelik öğretmen yetiştirme programlarının uygulanmasında sorumluluk, öğretim
elemanlarında bulunmaktadır. Bu nedenle nitelikli öğretmenler yetiştirilmesi için alanlarında
uzman nitelikli personellerin olmasının gerekli olduğu çıkarımında bulunulabilir.
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PROBLEM DURUMU
Eğitimde kalite ve verimliliğin kilit noktalarından biri öğretmenlerin nitelikleri olduğu için
nitelikli bir eğitim sürecinin mümkün olması için nitelikli bir eğitim verilmelidir. Bu amaçla
hareketle öğretmen yetiştirme kurumları olan eğitim fakülteleri ön plana çıkmıştır. Öğretmen
eğitiminde arzu edilen niteliğin sağlanması da öğretmen yetiştiren kurumların öğretim
elemanlarının, fiziki donanımlarının, yönetimin, eğitim programlarının ve bu kurumlara gelen
öğretmen adaylarının niteliğine bağlıdır. Cumhuriyetten günümüze kadar öğretmen niteliğinin
arttırılması için programlarda değişiklikler yapılmıştır (Adıgüzel, 2015:ix). Programlarda
yapılan değişikliklerin yanı sıra eğitim kurumlarının programı aktarma vazifesi önem arz
etmekte, yetiştirilecek olan öğretmenlerinin geleceğin şekillendiricileri olacaktır.
Eğitim fakültelerinin nitelikli öğretmen yetiştirme konusu üzerindeki tartışmalar geçmişten
günümüze sürmüş ve çeşitli öneriler sunulmuştur. Öğretmen Yetiştirme konusu Milli Eğitim
Şuralarında önemle ele alınan ve incelenen bir konuların başında gelmektedir. Bu komisyon
toplantıları Türk Eğitim Sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi ve eğitimle ilgili sorunların ele
alınıp çözümlerin üretilmesi bakımından önemli işleve sahiptir. (Aydın, 2009).
Türkiye’nin hem eğitim hem de öğretmen yetiştirme politikalarına yön veren iki politika
mevcuttur. Bunlar milli eğitim şûraları ve kalkınma planlarıdır. 1939-2007 yılları arasında
gerçekleşen 17 şûrada Türk eğitim sistemiyle ilgili çeşitli konular ele alınmıştır. 1946 yılında
yapılan şûrada mesleki ve teknik eğitim konuları gündeme gelmiş ve sekiz yıllık eğitimin
verilmesi konusu kabul edilmiştir. Gereksinim duyulan öğretmenlerin de iki yıllık yüksek
dereceli eğitim enstitüsünden karşılanması belirtilmiştir. 1962 yılında yapılan şûrada
“Öğretmen Yetiştirilmesi ve Öğretmenlik Mesleğinin Cazip Hale Getirilmesi” ana başlığı
altında gündeme gelmiştir. 1982 yılında Türkiye’de öğretmen yetiştirme işlevi tamamıyla
üniversitelere devredilmiş ve aynı yıl yapılan şûra ise en geniş kapsamlı çalışma olarak ifade
edilmektedir. Hizmet öncesi öğretmen ve eğitim uzmanı yetiştirme konusu ön plana çıkmıştır.
Konular şu şekildedir;
• Öğretmen eğitiminin gelişimi,
• Öğretmen eğitiminde hizmet öncesi sorunlar ve öneriler,
• Eğitim uzmanlarının eğitimi,
• Öğretmen ve uzmanların hizmet içi eğitimi,
• Öğretmen ve uzmanların sorunları ve çözüm önerileri (Kavak, Aydın ve Altun,
2007:18,19).
Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının oluşturduğu komisyonlar ve eğitim fakültelerinden
alınan görüşlerle sorunlara ve ihtiyaçlara yönelik programlar oluşturulmuştur (YÖK,1998:5).
“YÖK, Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi” kapsamında, eğitim fakülteleri
öğretim elemanı kadrolarının oluşturulmasında alan uzmanı değil, alanın öğretimi uzmanının
gerekliliği üzerinde önemle durulmuştur (YÖK, 1998; akt. Erginer, Erginer ve Bedir, 2009:95).
Eğitim bilimleri ve eğitim fakültelerindeki eğitim bilimleri ile ilgili lisans programları
kapatılarak lisansüstü programlara dönüştürülmesi dikkat çekicidir. Alınan kararlara karşın
öğretim elemanı yetersizliğine rağmen çok sayıda eğitim fakültesi açılmış ve yeterli öğretim
elemanının olmamasından kaynaklı farklı alanlardan öğretim elemanları atanmıştır. YÖK’ün
uygulamaları incelendiğinde eğitim fakültelerinde alan öğretimine yönelik uzaman kadrolarının
alan öğretimi sınırlılıklarının ve eğitimlerinin önemsendiği görülmektedir (Erginer, Erginer ve
Bedir, 2009:97).
XII. Milli Eğitim Şûrası’nda uygulanan Türk Eğitim Sistemi’nde çağın gerekliliklerine göre
değişikler yapılmıştır. Bakıldığında öğretmen adaylarını teşvik edici ve mesleki iyileştirmelerin
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öne çıktığını söylenebilir. Eğitim programlarının, değişen ve gelişen şartlara göre ele alınması
konusu ve öğretmen yetiştiren kurumlarda yapılan düzenlemeler konularında öne çıkan önemli
kararlar şu şekildedir (M.E.S. 1988):
1. Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarına yeterli sayı ve nitelikte öğretim
elemanı yetiştirmek amacıyla bir projenin geliştirilmesi; bu proje çerçevesinde yurt içi yüksek
lisans ve doktora programlarının düzenlenmesi.
2. Öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumları programlarında yer alan genel kültür,
alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin ağırlık ve muhtevalarında paralellik
sağlanması.
3. Öğretmen Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumları, eğitim programlarını, bilim ve
teknolojideki gelişmelere ve toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak sürekli geliştirme sürecine
tabi tutulması.
4. Bölgeler ve iller arası öğretmen dağılımındaki dengesizliğin giderilmesi, üniversite
bazında daha kabiliyetli öğrencilerin mesleğe teşviki ve yönlendirilebilmesi için öğretmenlik
mesleğine toplumda verilen önem ve değerin yeniden canlandırılması ve çalışma şartları ile
maaşlarının mesleğin haysiyetine uygun seviyeye getirilmesidir.
Öğretmen yetiştiren kurumlarda küresel dünyanın gereklerine bağlı olarak Dil, bugüne kadar
birçok bilim insanı, dilbilimci tarafından üzerinde durulmuş bir konudur. Dil kendine ait
kodlama ve kurallara sahip bir sistemdir. İnsanlar arası iletişim ve toplumsal kültürün
yayılımında etkin bir rol üstlenir. Yabancı dil öğretimi ile kültürlerarası etkileşim artar.
Türkiye’de yabancı dil öğretiminin temellerine bakıldığında Osmanlı dönemi Tanzimat’a
öncesi olan dönemde Sıbyan okulları ve Enderun’da yabancı dil olarak Arapça ve Fransızcanın
okutulduğu bilinmektedir. Cumhuriyet dönemi ile birlikte çağın getirdiği gerekçeler ile
toplumlarda meydana gelen gelişmelerinin ve ulusal rekabetin ve etkileşimin sonucu ile
okullarda yabancı dil öğretimine Fransızca, Almanca ve İngilizce eklenmiş, kimi okullarda
seçmeli olarak düzenlenmiştir. Türk-Eğitim sisteminde yabancı dil ortaokul I ve liselerde
zorunlu olarak programlara konulmuştur (Demirel, 2021). Ortaokul 6.sınıfta başlayan yabancı
dil dersleri 1997’den sonra ilkokul 4.sınıfa ve 2013-2014 eğitim-öğretim yılı itibari ile ilkokul
2.sınıftan itibaren verilmeye başlanmıştır (Bekleyen, 2020:1). Eğitim fakülteleri dil öğretimi
konusunda yabancı dil eğitimi bölümleri ile bu ihtiyaçları karşılamayı hedeflemiştir.
İngilizcenin dünya geneli ortak dil olduğundan nitelikli birey yetiştirme sürecinde hedeflenen
dil eğitiminin verilmesi için nitelikli personellerin bu süreci yürütmesi önem arz etmektedir.
ARAŞTIRMANIN AMACI
Bu araştırmanın temel amacı Türkiye’deki Eğitim Fakültesi bulunan üniversitelerin ve eğitim
fakültelerinde bulunan İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dallarının (ABD) nicel veriler ışığında
karşılaştırılmasıdır. İngiliz Dili Anabilim dallarının sahip olduğu niteliklerinin araştırılması
hedeflenmektedir. Araştırmanın lisans düzeyinde eğitim-öğretim alacak olan bireylere kaynak
olması beklenmektedir. Bu amaca ulaşabilmek için; Eğitim fakültelerindeki İngiliz Dili Eğitimi
Anabilim Dallarının,
1.Açılış tarihlerine,
2.Öğrenci sayılarına,
3.Öğretim üyesi sayılarına,
4.Öğretim elemanı sayılarına,
5.Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısına,
6.Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısına ilişkin bilgiler nelerdir?
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7.Üniversitelerin İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalları,
a. Açılış tarihleri,
b. Öğrenci sayıları,
c. Öğretim üyesi sayıları,
d. Öğretim elemanı sayıları,
e. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı
f. Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısına ilişkin durumlar nasıldır?
SINIRLILIKLAR
Bu araştırma;
• Yükseköğretim Kurumu’nun 2020-2021 yılına ait kayıtlı öğrenci sayıları verileri,
• 2020-2021 yılına ait İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim elemanı sayıları ve
• Türkiye’deki devlet üniversiteleri ile sınırlıdır.
YÖNTEM
Bu araştırma betimsel araştırma modelinde gerçekleştirilmiştir. İngiliz dili eğitimi anabilim dalı
bulunan eğitim fakültelerimizin ve bağlı bulundukları üniversitelerin güncel verileri
kullanılarak genel durumları betimlenmeye çalışılmıştır.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini İngiliz dili ana bilim dalları ve bağlı bulundukları üniversitelere ait nicel
veriler oluşturmaktadır. Eğitim fakültesi olmayan üniversiteler ve 2020-2021 YÖK verilerinde
yeterli verisi bulunmayan eğitim fakülteleri araştırma kapsamına alınmamıştır. Bu noktada 78
eğitim fakültesinin 72 tanesinde yabancı dil eğitimi bölümü mevcuttur. 62 tanesinde bulunan
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.
Verilerin Toplanması ve Analizi
Araştırmada kullanılan veriler, YÖK’ün web sitesinde yayınlanan 2020-2021 yılına ait öğretim
elemanı ve öğrenci sayıları esas alınmıştır. Bu verilerin analizinde Excel programı kullanılarak
tablolaştırılmış ve İngiliz dili eğitimi anabilim dalı ve bağlı bulundukları üniversitelerin verileri
oluşturulmuştur. Elde edilen veriler alt amaçlar doğrultusunda analiz edilerek sunulmuştur.
Verilerin analizinde ulaşılamayan öğrenci sayıları, açılış tarihleri ve öğretim elemanı başına
düşen öğrenci sayıları için anabilim dalında bulunmayan personellerin alanları boş
bırakılmıştır.
BULGULAR VE YORUMLAMALAR
1. Yabancı Dil Eğitimi Bölümü Bulunan Eğitim Fakültelerinin Kuruluş ve Yabancı Dil Eğitimi
Bölümlerinin Açılış Tarihleri
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Türlerine Göre Mevcut Üniversite Sayısı
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Grafik 1. Türlerine göre mevcut üniversite sayıları (YÖK, 2021).
Yukarıda verilen güncel verilerden yola çıkıldığında ülkemizde 129 devlet üniversitesi, 74
vakıf üniversitesi ve 4 vakıf meslek yüksekokulu mevcut olup bu 129 devlet üniversitesinin
78’inde eğitim fakülteleri açılmıştır. 78 eğitim fakültesinin 72 tanesinde yabancı dil eğitimi
bölümü mevcuttur ve 62 tanesinde İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı bulunmaktadır ve artmaya
devam etmektedir. Buna yönelik öğretim elemanı ihtiyacının artması da kaçınılmazdır. Yeterli
sayıda ve nitelikli öğretim elemanının olmaması öğretmen yetiştirme sürecini olumsuz
etkileyecek ve nitelikli İngilizce öğretmenliği alan tercihinde bulunacak olan lisans
öğrencilerinin seçimlerini etkileyecektir.
Eğitim fakültelerinin kuruluş tarihleri ele alındığında ilk dört yıllık eğitim veren fakülte
11.11.1981 tarihinde açılan Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi’dir (Tablo 1).
Tarihçesine bakıldığında Fatih Yüksek Öğretmen Okulu, 11 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı
kanun hükmünde kararname ile "Fatih Eğitim Fakültesi" adıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi
bünyesine alınmıştır. Fatih Eğitim Fakültesi'nin çekirdeğini 1963-1964 eğitim-öğretim yılında
açılan iki yıllık Fatih Eğitim Enstitüsü oluşturur. 1968 yılında öğretim süresi üç yıla
çıkarılmıştır. 1978 yılında eğitim süresi dört yıla çıkarılarak Fatih Yüksek Öğretmen Okulu
adını almıştır (http://egitim.trabzon.edu.tr/tr/page/tarihce/5115).
Eğitim Fakülteleri kuruluş tarihlerine bakıldığında çoğu üniversite için Yabancı Diler Eğitimi
Bölümünün oldukça geç açıldığı görülmektedir. İlk Yabancı Diller Eğitimi Bölümleri 1982
yılında Çukurova ve Dokuz Eylül Üniversiteleri’nde açılmıştır. Daha sonra 1992 yılında Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi takip etmiştir. Toplamda 22 Eğitim Fakültesi’nde 2010 yılı itibari
ile bulunmaktadır. Yabancı Dil Eğitimi Bölümü en son 2020 yılında Kastamonu
Üniversitesi’nde ve 2019 yılında Kırşehir ve Manisa Celal Bayar Üniversiteleri’nde açılmıştır.
Tablo 1. Eğitim Fakülteleri Kuruluş ve Yabancı Diller Eğitimi Bölümlerinin Açılış Tarihleri
Üniversite Adı

Eğitim
Fakültesi
Kuruluş Tarihi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT
ÜNİVERSİTESİ

27.06.1987
12.09.2000
18.11.1998
18.11.1998
23.04.2015

Yabancı Diller
Eğitimi
Bölümü Açılış
Tarihi
03.08.2011
01.09.2008
18.11.1998
18.11.1998
16.03.2016
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AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM
ÜNİVERSİTESİ
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

20.07.1982
20.07.1982
28.06.2002
20.07.1982
03.09.1997
11.07.1992
30.10.2010
23.03.2002
20.07.1982
20.07.1982
17.03.2006
20.07.1982
11.07.1992
20.07.1982
20.07.1982
20.07.1982
15.04.2011
23.09.1998
08.02.2002
17.03.2006
23.09.1998
19.09.1997
20.07.1982
14.02.2002
26.02.2010
17.03.2006
20.07.1982
22.05.2008
11.07.1992
11.07.1992
25.03.1975
23.09.1998
07.09.2016
23.09.1998
16.04.2004

25.01.2012
31.03.2009
05.04.2009
29.05.2007
03.07.1992
01.11.1999
02.02.2011

10.01.2012
17.03.2006
18.01.1995
20.07.1982
07.07.1999
11.07.1992
11.07.1992
06.03.1999
13.07.2000

19.09.2018
01.04.2020
27.08.2009
10.04.2019
25.03.2009
25.12.2019
01.07.2009
06.03.1999

28.02.2009
01.09.2003
01.07.2009
07.05.2009
20.07.1982
21.05.2009
20.07.1982
01.06.2011
21.05.2009
25.03.2009
17.03.2006
25.03.2009
19.09.1997
29.12.2009
14.02.2002
28.12.2011
01.10.2014
09.07.2009
30.07.2008
09.10.2008
11.01.2009
19.08.2009
25.10.2017
03.11.2011
29.05.2007
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MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

29.05.2007
24.06.2008
03.07.2011
11.07.1992
11.07.1992
15.04.2011
20.07.1982
11.07.1992
17.03.2006
04.07.1997
14.06.2018
29.05.2007
29.05.2007
04.12.1995
29.01.2010
04.12.1999
11.11.1981
11.07.1992
17.03.2006
11.07.1992
18.12.2003
03.12.2008
18.01.1995

14.09.2011
03.01.2013
23.11.2011
10.09.2009
19.06.2012
10.10.2018
12.12.2018
28.02.2009
25.03.2009
26.02.2009
30.07.2008
18.02.2014

06.10.2010
19.01.2011

(https://istatistik.yok.gov.tr/)
2. İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında Bulunan Öğretim Elemanları Sayıları
Elemanları

T

T

T

T

T

Toplam
Öğretim
Elemanı
Elemanı

Öğretim

Araştırma
Görevlisi

Bulunan

Öğretim
Görevlisi

Üniversite Adı
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT
ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Dalında

Doktor
Öğr.Üyesi

Anabilim

Doçent

Eğitimi

Profesör

Tablo 2. İngiliz Dili
Sayıları(T=Toplam)

0
1
0
0

0
2
1
1

3
4
2
2

1
0
0
0

1
3
2
0

T
5
10
5
3

0
4
1
0
1
0
0

0
3
2
3
0
0
0

3
6
4
2
2
4
3

0
5
1
0
1
0
0

1
3
3
1
4
3
1

4
21
11
6
8
7
4
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BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
BOLU ABANT İZZET BAYSAL
ÜNİVERSİTESİ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY
ÜNİVERSİTESİ
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART
ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM
ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM
ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ
ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ

6
0

0
3

7
2

0
2

2
1

15
8

3

1

1

1

1

7

4
4

1
4

4
2

8
0

2
0

19
10

7
1
2
0
1
0

2
1
2
1
1
2

4
0
5
3
3
2

3
2
1
1
1
0

3
2
0
2
1
2

19
6
10
7
7
6

0
0
6
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
5
3
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0

4
3
1
2
2
4
3
3
3
2
8
2
0
4

1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0

2
1
5
2
0
2
3
0
2
1
2
0
2
0

7
4
18
8
3
10
6
3
6
6
10
3
2
4

0
0
0
2
0
1
0

2
0
1
1
0
1
0

2
2
2
1
4
5
4

2
1
0
0
0
2
1

1
1
2
5
2
0
2

7
4
5
9
6
9
7

0
1
0
7
3
1
0
0

0
4
0
5
1
0
1
0

3
5
0
6
3
2
0
3

0
3
0
3
2
2
0
0

4
2
1
8
2
3
0
0

7
15
1
29
11
8
1
3
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SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT
ÜNİVERSİTESİ
Toplam

0
0
1
0
0
1
0
1
0
0

0
0
2
0
1
1
1
1
0
1

3
3
2
5
2
4
2
2
3
0

1
0
0
0
2
4
0
2
0
0

2
1
3
1
1
3
1
3
1
2

6
4
8
6
6
13
4
9
4
3

64

64

177

57

111

473

(https://istatistik.yok.gov.tr/)
İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı bulunan eğitim fakültelerinde profesör sayıları
incelendiğinde, 7 profesör ile en çok ODTÜ ve Çukurova Üniversitesi’nde bulunmaktadır. ,
Boğaziçi ve Gazi Üniversiteleri’nde 6, Anadolu, Bursa Uludağ ve Çanakkale 18 Mart
Üniversiteleri’nde 4’er profesör bulunmaktadır. Hiç profesör bulunmayan üniversiteler; Afyon
Kocatepe, Aksaray, Alanya Alaaddin Keykubat, Amasya, Aydın Adnan Menderes, Bartın,
Bayburt, Bolu Abant İzzet Baysal, Düzce, Erzincan Binali Yıldırım, Eskişehir Osmangazi,
Fırat, Hakkari, Harran, Hatay Mustafa Kemal, İnönü, İstanbul, İzmir Demokrasi, Kafkas,
Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kocaeli, Marmara, Mersin, Muş Alparslan, Nevşehir Hacı
Bektaşi Veli, Niğde Ömer Halis Demir, Ordu, Selçuk, Siirt, Sinop, Sivas Cumhuriyet, Tokat
Gaziosmanpaşa, Trabzon, Van Yüzüncü Yıl, Yozgat Bozok ve Zonguldak Bülent Ecevit
Üniversiteleri’dir(Tablo 2).
İngiliz Dili ABD doçent öğretim elemanları nicel verilerine bakıldığında Gazi ve Orta Doğu
Teknik Üniversitesi’nde 5’er, Ondokuz Mayıs ve Çanakkale Üniversiteleri’nde 4’er, Aydın
Adnan Menderes, Anadolu, Gaziantep ve Atatürk Üniversiteleri’nde 3’er kişi bulunmaktadır.
Hiç doçentlik unvanına sahip öğretim üyesi bulunmayan üniversiteler Afyon, Amasya,
Balıkesir, Bayburt, Bartın, Boğaziçi, Eskişehir Osmangazi, Fırat, Giresun, Hacettepe, Hakkari,
Harran, Hatay Mustafa Kemal, İstanbul, Kafkas, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Marmara, Muş
Alparslan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Niğde Ömer Halis Demir, Ordu, Sakarya, Siirt, Sinop,
Sivas Cumhuriyet, Tokat Gaziosmanpaşa ve Yozgat Bozok Üniversiteleri’dir(Tablo 2).
İngiliz Dili Eğitimi ABD doktor öğretim üyelerinin en fazla bulunduğu üniversiteler 8 kişi ile
İstanbul Cerrahpaşa, 7 kişi ile Boğaziçi, 6 kişi ile Anadolu Üniversitesi’dir. Hiç bulunmayan
üniversiteler, Dicle, Kafkas, Ordu, Selçuk ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversiteleri’dir.
Profesörler ve doçentlere bakıldığında birçok üniversitede doktor öğretim üyesi personelinin
olduğu görülmektedir(Tablo 2).
Eğitim fakülteleri İngiliz Dili ABD araştırma görevlileri sayıları incelendiğinde 8 kişi
ODTÜ’de, 5’er kişi Gazi ve Muğla Sıtkı Kocaman Üniversiteleri’nde, 4’er kişi de Niğde Ömer
Halis Demir ve Balıkesir Üniversiteleri’nde bulunmaktadır. Araştırma görevlisi bulunmayan
üniversiteler ise şunlardır; Alanya Alaaddin Keykubat, Dokuz Eylül, Çanakkale On Sekiz Mart,
Giresun, Harran, İzmir Demokrasi, Necmettin Erbakan, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Selçuk
ve Siirt Üniversiteleri’dir (Tablo 2).
Toplam İngiliz Dili Eğitimi ABD toplam öğretim elemanı en fazla olan Üniversite 29
personelin bulunduğu Orta Doğu Teknik Üniversitesi’dir. Anadolu Üniversitesi’nde 21, Bursa
Uludağ ve Çukurova Üniversitesi’nde 19, Gazi Üniversitesi’nde 18, Boğaziçi ve 19 Mayıs
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Üniversiteleri’nde ise toplamda 15 öğretim elemanı vardır. En az öğretim elemanı bulunan
üniversite 1 kişi ile Selçuk Üniversitesi’dir. Selçuk Üniversitesi’ni, 2 kişi ile Kafkas, 3’er kişi
ile Alanya Alaaddin Keykubat, Giresun, Harran, İzmir Demokrasi, Siirt ve Zonguldak Bülent
Ecevit Üniversiteleri takip etmektedir (Tablo 2).
3. İngiliz Dili Eğitimi ABD Öğrenci Sayıları ve Profesör, Doçent, Doktor Öğretim Üyesi
Başına Düşen Öğrenci Sayıları
Eğitim fakültelerinde İngiliz Dili ABD mevcut olan üniversitelerden en fazla 796 öğrenci
Anadolu Üniversitesi’nde ve 795 öğrenci ile Bursa Uludağ Üniversitesi’nde bulunmaktadır. 62
kayıtlı öğrenci ile Siirt en az öğrencinin olduğu üniversitedir. Hakkari Üniversitesi’nde 65, Muş
Alparslan Üniversitesi’nde 92 öğrenci vardır (Tablo 3).

Doç.B.D.Ö.S

388

388

194

D.Ö.Ü.B.D.Ö.S.

Prof.B.D.Ö.S.

Üniversite Adı

Kayıtlı öğrenci
sayısı

Tablo 3: İngiliz Dili Eğitimi ABD Kayıtlı Öğrenci ve Öğretim Elemanları Başına Düşen
Öğrenci Sayıları
• Profesör başına düşen öğrenci sayıları, (Prof.B.D.Ö.S.)
• Doçent başına düşen öğrenci sayıları. (Doç.B.D.Ö.S.)
• Doktor öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayıları, (D.Ö.Ü.B.D.Ö.S.)

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT
ÜNİVERSİTESİ

251

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

237

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

796

199

265

133

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

447

447

224

112

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

196

65

98

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

265

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

124

31

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

218

73

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

454

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

428

251

123
79

265

133

76

65
143

214

____________________________________________________________
Full Texts Book

170

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

316

105

316

316

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

795

199

795

199

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

524

131

131

262

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

565

81

283

141

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

292

292

292

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

449

225

225

90

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

254

254

85

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

356

356

119

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

193

97

97

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

314

79

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

205

68

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

672

112

134

672

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

301

301

100

151

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

485

162

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

65

22

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

185

62

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

399

133

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

313

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

370

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

182

356

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
121

157

157
46

182

91

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM
ÜNİVERSİTESİ

133

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

390

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

548

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

365

33
195

195
274

365

183
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MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

365

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

92

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

429

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

269

183

365

365
23

429

429

86
67

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

474

474

119

95

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

508

73

102

85

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

511

170

511

170

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

314

314

ORDU ÜNİVERSİTESİ

157

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ

62

21

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

123

41

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

274

91

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

266

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

80

TRABZON ÜNİVERSİTESİ

224

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

523

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

125

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

303

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

169

266

133

133
16

523

303

224

112

523

131

125

63

303

152
56

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
17.586
(https://yokatlas.yok.gov.tr/lisans-bolum.php?b=10108)
62 İngiliz Dili ABD bulunan üniversitenin sadece 24’ünde profesör unvanına sahip öğretim
elemanı bulunmaktadır. Buradaki profesörlerin başına düşen öğrenci sayısı en az olan 73
öğrenci ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve 76 kişi ile Boğaziçi Üniversitesi’dir. Trakya
Üniversitesi’nde 1 profesörün bulunduğu İngiliz Dili Eğitimi ABD dalında profesör başına en
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çok öğrenci düşmektedir. Bu sayı 523’tür. Profesör başına 474 öğrencinin düştüğü Ondokuz
Mayıs Üniversitesi’nde de yalnız 1 profesör bulunmaktadır (Tablo 3).
Doçent başına düşen öğrenci sayılarına bakıldığında 3 doçentin bulunduğu Aydın Adnan
Menderes Üniversitesi’nde 196 öğrenci bulunmakta ve kişi başı ortalama 65 öğrenci
düşmektedir. 193 öğrenci, 2 doçentin bulunduğu Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İngiliz
Dili Eğitimi ABD’nda doçent başına düşen öğrenci sayısı 97’dir. 795 kişi ile Bursa Uludağ
Üniversitesi’nde doçent başına en fazla öğrenci düşmektedir. Bu sayı Trakya Üniversitesi’nde
523, Pamukkale Üniversitesi’nde 511, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde 429’dir (Tablo 3).
80 öğrencinin bulunduğu Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde 6 doktor öğretim üyesi
bulunmakta ve kişi başı 16 öğrenci düşmektedir. 123 öğrenci ve 3 doktor öğretim üyesi bulunan
Sinop Üniversitesi’nde kişi başı 21 öğrenci düşmektedir. 65 öğrenci ve 3 doktor öğretim
üyesinin bulunduğu Hakkari Üniversitesi’nde kişi başı ortalama 22 öğrenci düşmektedir. Köklü
üniversitelerden olan Gazi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi ABD’nda yalnızca 1 doktor
öğretimi bulunmasından kaynaklı kişi başı 672 öğrenci düşmektedir. Diğer üniversitelere
kıyasla bu en yüksek sayıdır. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi’nde 365, Burdur Mehmet Akif
Ersoy Üniversitesi’nde 316, Marmara Üniversitesi’nde 274, Çanakkale 18 Mart
Üniversitesi’nde kişi başına düşen öğrenci sayısı 262’dir (Tablo 3).
4. İngiliz Dili Eğitimi ABD Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi Sayıları ve Öğretim Üyesi
ve Öğretim Görevlisi Başına Düşen Öğrenci Sayıları

3
7
3
3
3
13
7
5
3
4
3
13
5
5
9
10
13
2

55
84
79
61
75
39
88
31
73
35
86
63
88
52
43
146

1
0
0
0
0
5
1
0
1
0
0
0
2
1
8
0
3
2

Ö.G.B. D.Ö.S

Öğretim
Görevlisi

Ö.Ü.B.D.Ö.S

Üniversite Adı
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNİVERSİTESİ

Öğretim
Üyeleri
Sayıları

Tablo 4. Toplam Öğretim Üyesi Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayıları
(Ö.Ü.B.D.Ö.S.), ve Toplam Öğretim Görevlisi Sayısı Öğretim Görevlisi Başına Düşen Öğrenci
Sayıları ( Ö.G. B. D.Ö.S.)

159
447
265

214
316
99
188
146

____________________________________________________________
Full Texts Book

173

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM
ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
TRABZON ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Toplam

9
4
5
4
4
3
12
6
3
7
3
3
3
4
8
3
0
4
4
2
3
4
4
7
4
3
10
0
18
7
3
1
3
3
3
5
5
3
6
3
4
3
1
305

50
64
71
48
79
68
56
50
69
22
62
133
78
46
61
33
98
274
122
91
23
61
67
47
28
73
105
21
41
91
53
16
75
87
42
76
56

1
1
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0

449
254
356

2
1
0
0
0
2
1
0
3
0
3
2
2
0
0
1
0
0
0
2
4
0
2
0
0
57

195
548

314
672

485

399
313

215
269
158
169
256
157

123

112
131
152
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( https://istatistik.yok.gov.tr/ )
Ülke genelinde İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda toplamda 305 öğretim üyesi görevini
icra etmektedir. Öğretim üyesinin en fazla bulunduğu üniversite 18 kişi ile Orta Doğu ve Teknik
Üniversitesi’dir. Burada öğretim üyesi başına 28 öğrenci düşmektedir. Anadolu, Boğaziçi ve
Çukurova Üniversiteleri’nde 13 öğretim elemanı bulunmaktadır. Anadolu Üniversitesi’nde kişi
başı 61, Boğaziçi Üniversitesi’nde 35, Çukurova Üniversitesi’nde 43 öğrenci düşmektedir.
Ordu ve Kafkas Üniversiteleri’nde hiç öğretim üyesi bulunmamaktadır. Selçuk ve Zonguldak
Üniversiteleri’nde 1 öğretim üyesi bulunmaktadır. Öğrenci sayılarına ulaşılamamıştır. Dicle ve
Marmara Üniversiteleri’nde 2 öğretim üyesi bulunmaktadır. Kişi başı Dicle Üniversitesi’nde
146, Marmara Üniversitesi’nde 274 öğrenci sayısına bakılarak kişi başı en çok öğrenci düşen
üniversiteler olduğu görülmektedir.
Toplam öğretim görevlisi sayısı 57 olan İngiliz Dili Eğitimi ABD’da, 8 kişinin bulunduğu
Bursa Uludağ Üniversitesi en fazla öğretim görevlisinin bulunduğu üniversitedir ve 99 kişi ile
kişi başı en az öğrenci düşen üniversitedir. Anadolu Üniversitesi’nde 5, Trakya
Üniversitesi’nde 4 öğretim görevlisi bulunmaktadır. Öğretim görevlilerine düşen öğrenci
sayıları Uludağ’da 99, Anadolu’da 159 ve Trakya Üniversitesi’nde 131’dir. 1 öğretim görevlisi
bulunan Gazi Üniversitesi 672 öğrenci ile kişi başı en çok öğrenci düşen üniversitedir.
TARTIŞMA VE ÖNERİLER
Eğitim fakülteleri öğrenci yetiştirme vazifesinden kaynaklı olarak üniversitelerin temel
yapılarındandır. Dil öğretme konusunda nitelikli öğretmenlerin yetişmesinde eğitim fakülteleri
elemanlarının rolü büyüktür. Kale’nin 2003-2004 yılındaki verileri kullanarak yaptığı
çalışmada üniversitelerin ortalama öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı 20 iken bu
eğitim fakültelerinde 2.5 kat artarak 48’e, öğretim üyesi oranında üniversiteler 53 iken eğitim
fakülteleri 114, profesör başına üniversitelerde 114 öğrenci iken eğitim fakültelerinde yaklaşık
3.5 kat artarak 514’e çıktığını belirtmiştir. Eğitim fakültelerinde öğretim elemanlarının
sayısının oldukça düşük olduğu anlaşılmaktadır. Alanda en çok yetkinlik bildiren profesör
unvanına sahip öğretim üyelerinin azlığı İngiliz Dili Eğitimi ABD’da da çok açık bir şekilde
görülmektedir. Doçent unvanına sahip öğretim elemanları için de aynı durum söz konusudur.
Verilerde hiç profesörün ya da doçentin olmadığı üniversitelerin olması artan üniversite
sayısına rağmen yeterli öğretim elemanı olmamasından kaynaklanan kişi başına düşen öğrenci
sayısının fazla olması lisans eğitimi sürecinde öğrencilere yeterli donanımın verilememesi
muhtemeldir. Köklü üniversiteler de dahil olmak üzere öğretim elemanlarının hedeflenen
öğretim programlarının yürütülmesinde oldukça yüksek iş yüküne sahip olduğu söylenebilir.
Bu verilerden yola çıkılarak İngiliz Dili Anabilim Dalı bulunan üniversiteler için şu öneriler
geliştirilmiştir;
• Öğretim elemanlarının yetiştirilme ve istihdam sürecinde teşvik edici politikalar
yapılabilir.
• Diğer üniversitelere kıyasla daha fazla öğretim elemanı ve kişi başı daha az öğrenci
düşen üniversitelerin uyguladıkları kararlar yaygınlaştırılabilir.
• Öğretim elemanı sayıca düşük olan üniversitelerin lisans öğrenci alımında bir kota
oluşturarak donanımlı mezunlar vermeyi amaçlayabilir.
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LOGICAL ANALYSIS OF THE ARGUMENTS OF EARLY KHARIJITES
Mahmut Sami ÖZDİL
Dr. Öğr. Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi, Felsefe
ve Din Bilimleri Bölümü, Konya, Türkiye.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3167-9696
ÖZET
Hariciler, bazı İslam tarihçileri tarafından İslam tarihindeki en eski aşırılık yanlısı grup olarak
kabul edilir. Bu grubun ana akım İslam düşüncesinden ayrılması kalıcı bir izlenim bırakmış ve
etkisi günümüze kadar devam eden birçok tartışma ve anlaşmazlığın kaynağı olmuştur. Bu
itibarla, bu fırkanın muhtelif açılardan incelenmesi hem o günü daha iyi anlamaya hem de
bugün ortaya çıkan benzer sorunlara yeni bakışlar getirmeye fayda sağlayacaktır.
Bu çalışma, zihniyet analizi ve argüman çözümlemesi odaklı bir çalışmadır. Bu sebeple,
meselenin tarihsel seyri kronolojik olarak ortaya konulmak yerine kronolojiyi de göz önünde
tutan bir yaklaşımla ilk dönemin önde gelen Harici figürlerinin söz ve eylemleri mantıksal
açıdan incelenecektir. Kaynaklar haricilerin fikirlerini rivayet tarzında aktardığı için öncelikle
bu rivayetlerden gelen verilerden argümanlar tespit edilecek ve bu argümanların formel yapısı
tahlil edilecek ve daha sonra da bunlar, tutarlılık, geçerlilik, sağlamlık ve epistemik değerleri
yönünden incelenecektir. Ayrıca Haricilerin bir kısım eylemlerinin ileri sürdükleri iddialar ile
oluşturduğu çelişkiler de eylemlere yön veren/vermesi muhtemel olan inançlar önermesel bir
dil ile ifade edilerek ortaya konmaya çalışılacaktır. Çünkü ilk hariciler teoriden pratiği kuran
fikir insanları değil, pratikten teoriyi kuran ya da belki pratiklerinin teorik tutarlılığı endişesini
hiç taşımayan eylem insanlarıydı.
Burada yapılmaya çalışılan ilk dönem Haricilerin İslam düşüncesine kendilerinden yaklaşık bir
asır sonra girmiş olan Klasik Mantığı bilmediklerini ispat etmek gibi abes bir girişim değildir.
Aristoteles’ten önce yaşamış veya sonra yaşasa da ondan haberdar olmamış birçok düşünürün
bir ilim olarak mantıktan bihaber olsa da bir sanat olarak mantığı uygulama noktasında mahir
olduklarını görülmektedir. İşte doğal bir eğilim olarak insanlarda bulunan bu mantıksal yetinin,
diğer bir deyişle fikirler veya fikir ve davranılışlar arasında tutarlılık arayışının Haricilerde ne
ölçüde bulunduğu tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
Tespit edebildiğimiz kadarıyla Haricilerin argümanlarının özellikle analojik akıl yürütmelere
dayandıkları görülmektedir. Bu argümanların bir kısmında formel hatalar bulunmakta
neredeyse tamamında ise mantık yanlışları bulunmaktadır. Bu hataların sebepleri birçok kelam
ve mezhepler tarihi uzmanı tarafından sezgisel olarak tespit edilmiştir. Ancak bunların
mantıksal incelemesine pek fazla girilmemiştir. Hatta Haricilerin muarızları da bu hataları sezip
onlara itirazlarda bulunmuşlar fakat bir bilim olarak mantıktan haberdar olmamaları nedeniyle
bu tahlile girişememişlerdir. Bu çalışmada özellikle Harici kaynaklarda verilen bir tartışma
üzerinden konunun bu yönünü vurgulamaya çalıştık.
Anahtar Kelimeler: Haricilik, Mantık, Argüman, Tutarlılık, Geçerlilik
ABSTRACT
The Kharijites are considered the earliest extremist group in Islamic history by some of the
Islamic historiographers. The departure of this group from mainstream Islamic thought left a
lasting impression and has been the source of many debates and disagreements, the impact of
which continues to the present. In this respect, examining this sect from various angles will help
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both to better understand the history and to bring new perspectives to similar problems that
arise today.
This study is focused on mindset analysis and argument analysis. Hence, instead of presenting
the historical course of the issue chronologically, the ideas and actions of the leading figures of
the early Kharijites will be examined in terms of logic with an approach that also takes into
account the chronology. Considering, the sources cite the ideas of early Kharijites as narrations,
first of all, the arguments from these narrations will be determined and the formal structure of
these arguments will be analyzed, and then they will be examined in terms of consistency,
validity, soundness and epistemic value. In addition, some of the contradictions created by the
actions of the Kharijites with their claims will be revealed by putting the beliefs that guide their
actions into propositions. Since the early Kharijites were not people of ideas who built the
practice from the theory, but people of action who built the theory from the practice, or perhaps
never worried about the theoretical consistency of their practice at all.
This paper is not an absurd attempt to prove that the first period Kharijites did not know the
Classical Logic, which entered Islamic thought about a century after them. However, it is seen
that many thinkers who lived before Aristotle or who lived after him but did not know him,
even though they were unaware of logic as a science, were skilled in applying logic as an art
which is an innate faculty. It is aimed to determine to what extent this innate logical ability, in
other words, the search for consistency between ideas or ideas and behaviours, is found in early
Kharijite thought.
As far as we can determine, it is seen that the arguments of the Kharijites are mainly based on
analogical reasoning. There are formal errors in some of these arguments, and almost all of
them contain logic errors. The reasons for these errors have been intuitively determined by
many theologians and historians of islamic sects. However, not much has been given to their
logical analysis. Even the opponents of the Kharijites sensed these errors and objected to them,
but they could not undertake this analysis because they were not aware of logic as a science. In
this study, we tried to emphasize this aspect of the subject, especially through a discussion given
in their own sources.
Keywords: Kharijites, Logic, Argument, Validity, Consistency.
GİRİŞ
İslam tarihinde bir fırka olarak oraya çıkan ilk hareket olarak görülebilecek Hariciliğin doğuşu
Sıffin Savaşında gerçekleşen Hakem Olayı ile başlatılır. Bazı tarihçileri ise daha erken bir
dönem olarak Hz. Osman’ın şehadetine yol açan olaylar ile başlatırlar. Hz. Osman’ın
şehadetinden sonra Hz. Ali halife olarak göreve başladı. Hz. Ali, Muaviye'den kendisine biat
etmesini istedi, ancak o, önce Hz. Osman'ın katillerini adalete teslim etmesini ve onun
ölümünün intikamını alması gerektiğini iddia ederek onu reddetti. Bu, Hz. Ali'nin ordusunun
Muaviye ordusu ile savaşa girmesine neden oldu. Ancak Muaviye'nin ordusu yenilmek
üzereyken, Kur'an hükümlerine dayalı barışçıl bir çözüm aramak için bir işaret olarak Kur'an
sayfalarını mızraklarına takarak kaldırdılar. Ali hileyi gördüyse de askerleri savaşmayı
bıraktılar ve Hz. Ali’nin ordusundan özellikle daha sonra Haricileri oluşturacak bir grubu da
içeren bir kısmı ateşkes istediler (İbn Kesîr, 1987, ss. 420-546). Bunun üzerine “Hakem Olayı”
olarak meşhur olan Hz. Ali ve Muaviye’nin seçtiği hakemlerin anlaşmazlığa bir çözüm
bulmasına karar verildi. Bu hadise Hariciliğin de bir fırka olarak ortaya çıkışına neden oldu.
Haricilerden bir kısmının özellikle de elebaşı olanların münafıklardan oldukları bilinmektedir.
Ancak önemli bir kısmının da çok Kuran okumak ve nafile namaz kılmakla meşhur olmuş
kimseler olduğu da ortadadır. Özellikle bu kimselerin niyetlerinde samimiyet olsa da ya kendi
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akıl yürütmelerinde içerik veya biçimsel hatalar olduğunu yahut da peşinden gittikleri
kimselerin ileri sürdükleri argümanların tutarlılıklarını tespit edemediklerini söylemek dışında
ortaya koydukları davranışların makul bir izahı görülememektedir. Bu itibarla Haricilerin temel
argümanlarını biçim ve içerik açısından incelemek zihniyetlerinin ortaya çıkarılmasında faydalı
olacaktır.
Yöntem ve Amaca Dair
Bilindiği üzere, erken dönem haricilerin kendi yazdıkları herhangi bir kitap bulunmadığından
onların fikir ve eylemleri özellikle sonradan teşekkül eden harici kaynaklardan yararlanılarak
ortaya konulacaktır. Bu hususta Ethem Ruhi Fığlalı’nın Hariciliğin Doğuşu ve Fırkalara
Ayrılışı isimli çalışmasında harici kaynaklardan aktardığı İbn Abbas ile hariciler arasındaki bir
tartışma (Fığlalı, 1978) özellikle haricilerin kendi kaynaklarından aktarım yaptığı için
kullanılacaktır. Bu çalışma, zihniyet analizi ve argüman çözümlemesi odaklıdır. Bu sebeple,
meselenin tarihsel seyri kronolojik olarak ortaya konulmak yerine kronolojiyi de göz önünde
tutan bir yaklaşımla ilk dönemin Harici figürlerinin bir kısım söz ve eylemleri mantıksal açıdan
incelenecektir.
Kaynaklarımız haricilerin fikirlerini rivayet tarzında ortaya koyduğu için öncelikle bu
rivayetlerden gelen verilerden argümanlar tespit edilecek ve bu argümanların formel yapısı
tahlil edilecek ve daha sonra da bunların öncülleri, tutarlılık, geçerlilik, sağlamlık ve epistemik
değerleri yönünden incelenecektir. Ayrıca Haricilerin bir kısım eylemlerinin ortaya koydukları
davranışlar ile oluşturduğu bir kısım çelişkiler de eylemlere yön veren/vermesi muhtemel olan
inançlar önermesel bir dil ile ifade edilmeye çalışılacaktır.
Burada yapılmaya çalışılan ilk dönem Haricilerin İslam düşüncesine kendilerinden yaklaşık bir
asır sonra girmiş olan Klasik Mantığı bilmediklerini ispat etmek gibi abes bir girişim değildir.
Aristoteles’ten önce yaşamış veya sonra yaşasa da ondan haberdar olmamış birçok düşünürün
bir ilim olarak mantıktan bihaber olsa da bir sanat olarak mantığı uygulama noktasında mahir
olduklarını görülmektedir. İşte doğal bir eğilim olarak insanlarda bulunan bu mantıksal yetinin,
diğer bir deyişle fikir ve davranılışlarda tutarlılık arayışının Haricilerde ne ölçüde bulunduğu
tespit edilmesi amaçlanmaktadır.
Haricilik, ilk ortaya çıkışından itibaren İslam tarihinde kalıcı bir iz bırakan siyasal ve sosyal
sorunlara neden olmuştur. Bu itibarla muhtelif açılardan incelenmesi hem o günü daha iyi
anlamaya hem de bugün ortaya çıkan benzer sorunlara yeni bakışlar getirmeye fayda
sağlayacaktır.
Haricilerin Argümanlarının Değerlendirilmesi
Zü’l-Hüveysira Cirane’de ganimet taksimi esnasında Hz. Peygamber’in yaptığı taksimatı
beğenmeyerek, “ey Muhammed, âdil ol! Sen âdil davranmıyorsun!” demiş, Hz. Peygamber de,
“eğer ben âdil değilsem, âdil olan kimdir?” diye yanıtlamıştır(Şehristani, 2015, s. 17).
“Onlardan sadakaların (taksimi) hususunda seni ayıplayanlar da vardır” 1 âyetinin haricilerin
elebaşılarından birisi olan söz konusu Zü’l-Huveysira hakkında nazil olduğu (Zemahşerî, 1315,
s. 218), bundan dolayı Rasûlullah (SAV)’ın, “bundan (Zü’l Huveysira) ve arkadaşlarından
(diğer münâfıklardan) sakının”(er-Râzî, t.y., s. 100) dediği aktarılmaktadır.
Bu olayda Zü’l,Hüveysira’nın mümin olduğunu var sayacak olursak bu durumda Hz.
Peygambere karşı yaptığı edepsizlik yanında açık bir mantıksal çelişki de görülmektedir. Çünkü
bir kimsenin peygamberliğinin kabulü onun adaletine de şahitlik anlamına gelmektedir. Bu
durum ise çelişmezlik ilkesinin açık bir ihlalidir. Onun münafık olduğunu düşündüğümüzde ise
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zaten münafıklığın ayırt edici vasfı kişinin inancı ile ikrarı arasında çelişki bulunmasıdır. Bu
sebeple bu hadise nasıl ele alınırsa alınsın mantıksal olarak çelişki barındırmaktadır.
Hurkus, hakem olayı esnasında yanında başka Hâricîler de olduğu halde Hz. Ali’ye gelerek,
“Hüküm ancak Allah’ındır” demiş; Hz. Ali de, “evet, doğrudur; hüküm ancak Allah’ındır”
deyince o, “hatandan dolayı tövbe et, davana geri dön (hakemi kabul etme), bizimle beraber
ol, Rabbimize kavuşuncaya kadar düşmanla savaşalım” demiştir. Bunun üzerine Hz. Ali,
“benim de önceleri sizden istediğim buydu; fakat siz bana âsi oldunuz, bana karşı çıkan
sizlerdiniz” (Çağatay & Çubukçu, 1985, s. 20; Taberî, 1987, s. 685) buyurmuştur. Hz. Ali’nin
Hurkus’a söylediklerinden, onu hakeme zorlayanların Hâricîler olduğu ve daha sonra hakeme
başvurduğu bahanesiyle ona isyan edenlerin de yine Hâricîler olduğu açıkça belli olmaktadır.
Bu olayda da haricilerin önceki iddia ve talepleri ile sonraki ithamları arasında açık çelişki
görülmektedir. Çünkü Hz. Ali’yi hakeme zorlayanlar kendileri iken hakemin hükmünü kabul
etmekle onu itham etmeleri çelişik durumlardır. Ayrıca Haricilerin bayraklaştırdıkları ayetler
kendi bağlamında ele alınınca bunların insanlar arası anlaşmazlıklar hakkında yapılacak
hakemliklerle ilgili olmadığı görülür. Bu ayetlerden biri “Allah’ın azabını getir de görelim”
iddiaları ile Hz. Peygamber’i alaya alan müşriklere bu konuda mutlak hükmün Allah’a ait
olduğunu bildirilmektedir 2. Bir diğeri Hz. Yusuf’un hapishane arkadaşlarına mutlak mabut ve
hâkimin Allah olduğunu tebliğ ettiğini ifade etmektedir 3. Diğer bir ayet ise Hz. Yakub’un
Mısır’a gönderdiği oğullarına insanların mukadderatı ile ilgili nihai hükmün Allah’a ait
olduğunu söylediğini haber vermektedir. Bu bağlamlar da göz önünde bulundurularak
Haricilerin iddiaları mantıksal bir çıkarım formuna sokulduğunda hangi ayet seçilirse seçilsin
dört terim yanlışı yapıldığı ortaya çıkmaktadır. Bu ayetlerden herhangi biri bir çıkarımda öncül
olarak alınacak olursa sırası ile şu üç öncülden birisi alınmalıdır:
1- Kime azap indirileceği hususunda hüküm Allah’ındır.
2- Kime ibadet edileceği hususunda hüküm Allah’ındır.
3- İnsanların mukadderatı ile ilgili hüküm Allah’ındır.
Bu öncüllerden herhangi birisine
“Ali kimin halife olacağı hususunda insanların hükmüne razı olmuştur.” öncülü eklenerek “O
halde Ali küfre düşmüştür.” sonucuna ulaştıracak geçerli mantıksal bir form tesis edilemez. Bu
öncüllerdeki “hüküm” terimi her bir kullanımında aynı anlamı taşımaması dolayısıyla en
zorlama yorumunda bile dört terim hatasından kaçılamaz.
Yine tahkimle ilgili olarak Haricilerle yaptığı başka bir tartışmada Hz. Ali, konumunu açıkça
ifade etmek yerine analoji yaparak bir Kur'an istedi ve Kur'an'ın ayetlerinden hüküm çıkaracak
ve olası anlamlardan hangisinin bağlama uyacağına karar verecek bir kişiye ihtiyacı olduğunu
göstermek için Kuran’dan konuşmasını istedi. Daha sonra, " Eğer karı kocanın aralarının
açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem
gönderin. 4" ayetini okudu ve Allah'ın insanlara eşler arasının uzlaştırılması gibi küçük işlerde
hüküm verme yetkisini verdiğini açıkladı. Dolayısıyla, İslam'da hayat hakkının dokunulmazlığı
nedeniyle masumların kanının dökülmesine neden olabilecek meseleler için hakemin çok daha
zaruri olduğunu ortaya koydu(İbn Kesîr, 1987, ss. 564-567).
Burada Hz. Ali’nin karşısındaki insanların kavrayışlarına uygun olarak onlara analojik bir
argüman sunarak meseleyi anlayabilecekleri bir şekilde göstermeye çalıştığını görüyoruz.
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Yusuf 40
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Haricilerin zihniyetini temsil edici bir örnek olarak Hz. Ali’nin elçisi olarak onlara giden
Abdullah b. Abbas ile aralarında geçen tartışmayı da önemli görüyoruz. Bu tartışmayı özellikle
Harici kaynaklara dayalı olarak aktaran Fığlalı’dan nakil ile inceleyelim (Fığlalı, 1978, ss. 251255):
İbn Abbas, “Emirü'l-Mü'minin'e kızmanızın sebebi nedir?” diye sorar.
Hariciler, “Ali,mü'minlerin emiri idi. Fakat Allah'ın kendisine verdiği bu hilafet libasından
vazgeçerek tahkimi istedi.” diye yanıtlarlar.
İbn Abbas, “Hz. Peygamber bile, Hudeybiye anlaşması imzalanırken, Kureyş müşriklerinin
"eğer seni Allah'ın Resulü olarak tanısaydık, elbette seninle bozuşmazdık" demeleri üzerine
kendi "Rasülullah" unvanını sildirmişti. Sonra sizin caiz sayılamayacağını söylediğiniz tahkim
hakkında Allah şöyle der: "Ey mü'minler! İhramlı iken avı öldürmeyin, sizden bile bile onu
öldürene, ehli hayvanlardan öldürdüğü kadar ceza olduğuna içinizden iki adil kimse
hükmedecektir…" Allah bu konuda yine şunu buyurmuştur: "Karı kocanın arasının
açılmasından endişelenirseniz, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden de bir hakem
gönderin, bunlar düzeltmek isterlerse, Allah onların aralarını buldurur..." diye cevap verdi.
İbn Abbas burada birinci örnekte Hz. Peygamber’in muarızları ile müzakerede onlarla ortak
noktayı bulmak için kendisine açıkça Allah tarafından verilmiş Rasülullah unvanını
sildirmesini örnek göstererek analojiye dayalı bir çıkarım yapıyor. Şöyle ki;
Hz. Peygamber kendisine Allah tarafından verilen ünvanı sildirmiştir.
Hz. Peygamber’in yaptığı yanlış değildi.
Hz. Ali de kendisine Allah’ın nasip ettiği halifelik ünvanını hakemlere bıraktı.
O halde Hz. Ali’nin yaptığı da yanlış değildi.
İkinci örnekte ise yine analojiye dayalı tümdengelimsel bir çıkarım yapıyor:
İhramlı kimsenin cezası iki adil kimsenin hükmüne bırakılmıştır.
O halde iki adil müminin hükmüne razı olmak caizdir.
Ali iki adil hakemin hükmüne razı olmuştur.
O halde Ali’nin yaptığı da caizdir.
Üçüncü örnekte de ikinci örnekte olduğu gibi analojiye dayalı tümdengelimsel çıkarım söz
konusudur.
İbn Abbas’ın bu delillerine dinleyen hariciler şöyle dediler:
“Seni dinledik; şimdi de sen bizim delilerimizi dinle ve bizimle seni gönderen arasında
hakemlik et! İbn Abbas, peki, dedi.
Hariciler: “Hac için ihramlı iken bir avı öldüren birinin, bu hareketi yasaklamayan bir kimsenin
hakemliğini istemesine rıza gösterilebilir mi?
İbn Abbas: Hayır.
Hariciler: “Peki o halde Ali, Müslümanların kanını dökmek Allah tarafından yasaklanmış bir
fiil olduğu halde, bu fiili meşru, mütecavizlerle döğüşmeyi gayri meşru sayan ve üstelik Allah'la
Peygamber'in düşmanlarına sadakata başlayan birini, dini bir meselede nasıl hakem olarak
kabul etti? Esas itibariyle tahkim doğru olsaydı bile, Ali başka şekilde inananları, Allah'ın dini
bir meselesi üzerinde hakem olarak kabul etmek; mü'minlerin şehid edilmelerine göz yummak
ve Allah ve Resulünün düşmanlarına bağlanmaya başlamakla, zaten hak yoldan çıkmış
oluyordu.”
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Burada ise hariciler Sıffin’de savaşan taraflardan birini peşinen kafir olarak görmekteler. Bu
ise şaşırtma safsatalarından ya siyah ya beyaz safsatasıdır. Yahut burada mantık yanlışlarından
yanlış dilem hatası yapıldığı da söylenebilir. Çünkü insanlar arasındaki anlaşmazlıkların
tamamı bir tarafın mümin diğer tarafın kafir olması sebebiyle ortaya çıkmaz. İki mümin grup
arasında da anlaşmazlıklar çıkması mümkündür. Ayrıca burada hakikate zıt varsayım yanlışı da
yapılmıştır. Çünkü kendileri diğer tarafı dinden çıkmış kabul ettiklerinden Hz. Ali’nin de öyle
kabul ettiğini varsayarak hüküm vermekteler. Halbuki bu varsayım hatalıdır.
Hariciler şöyle devam eder: “Gelelim Ebu Musa meselesine … O, kararsız bir adam değil
miydi? O, mütecavizlerle savaşmayı gayri meşru sayıp halkı çarpışmaktan vazgeçirmedi mi?
İbn Abbas: Evet.
Hariciler: Peki öyleyse Ali, böyle bir adamı nasıl hakem olarak tayin edebildi? Ali böyle
yapmakla, ihramlı iken öldürdüğü avın kıymeti üzerinde, böyle bir fiile izin veren birinin
hükmünü kabul eden bir adama benzemektedir. Ayrıca Amr b. el-As, müminlerin kanlarını
dökmeyi meşru bir hareket saymadı mı? Ve yine Müslümanlara karşı isyan edenlerle savaşmayı
gayri meşru saymadı mı? Allah'ın ve Müslümanların düşmanlarına iltihak etmedi mi?
İbn Abbas: Evet. Bundan dolayı da siz, Ali ile uyuşamadınız.
Hariciler: Kur'an-ı Kerim'deki ayete gelince.. "Eğer karı-kocanın arasının açılmasından
endişelenirseniz, erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden de bir hakem gönderiniz… 5"
buyuruluyor. Şimdi farz et ki Yahudi veya Hıristiyan bir kadınla evlenmiş bir Müslüman var
ve hunların aralarında da bir geçimsizlik doğmuştur. Böyle bir olayda gerek Yahudi gerek
Hristiyan’ın, inanmadıkları İslam hukukuna göre hüküm vermeleri için Yahudi ve Hıristiyan
davet etmek caiz midir?
İbn Abbas: Hayır.
Hariciler: Öyleyse Ali, Müslümanların kanlarının dökülmesi Allah tarafından yasak edilmiş
olduğu halde, kan dökmeye müsaade eden ve düşmanlarımızla birleşen Amr b. el-As'ın
hakemliğini, nasıl kabul edebildi? Bize karşı, bu tip bir anlaşmanın tamamlanmasının ve yerine
getirilmesinin caiz olabileceği şeklinde ifade ettiğin Hz. Peygamber ile kafirler arasındaki, daha
sonra feshedilmiş olan anlaşma meselesine gelince… nitekim aynı şekilde kıble önce Kudüs
iken, sonra Kâbe’ye çevrildi. Başlangıçta şaraba müsaade edilmişti; fakat daha sonra
yasaklandı.
Burada da hariciler Ebu Musa’nın kan dökülmesini engelleme çabasını Allah’ın açık bir hüküm
verdiği hususa muhalefet etmeye benzeterek analojinin kötüye kullanımı hatasını işlemekteler.
Amr b. el-As ile ilgili olarak ise onunla aralarındaki siyasi meseledeki ihtilafı iman noktasındaki
farklılık olarak ele alarak gelişigüzel genelleme hatası yapmışlardır. Yahut buradaki yanlış
aksini gerekli görme yanlışı olarak da ele alınabilir. Şöyle ki: “kafirle müminler arasında ihtilaf
vardır.” önermesi doğrudur. Ancak bu önermeye dayanarak “müminlerle ihtilafı olan her kimse
kafirdir.” hükmüne varılamaz varılır ise aksini gerekli görme hatası yapılmış olur.
Beraet (Tevbe) suresinde Allah, Hz. Peygamber'i kafirlerle herhangi bir anlaşmaya girişmekten
menetmiş ve şöyle buyurmuştur: "Allah'tan ve Peygamberinden, kendileri ile anlaşma
yaptığınız müşriklere kat'i bir ihtardır… 6" Böylece Tevbe Suresi, putperestlerle olan bütün
anlaşmaların bozulmasını emretmiş ve Hz. Peygamberi de Allah'ın kelamını işitebilmeleri
şartıyla kendisinden himaye elde etmeye çalışanlar müstesna, müşriklere herhangi bir emniyet

5
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Tevbe 1

____________________________________________________________
Full Texts Book

182

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
ve rehin bağışlamaktan menetmiştir. Keza Allah şöyle buyurmuştur: "Ey inananlar! Doğrusu
puta tapanlar pistirler, bu sebeple, bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar… 7"
Burada da yukarıda bahsedilen aksini gerekli görme yanlışı yapılmıştır.
Allah, kendi Resulünü müşriklerle herhangi bir anlaşmaya girmekten menettikten sonra ve
böyle bir faaliyeti Beraet Suresinde hukuk dışı ilan ettikten sonra, hiç kimsenin bunu bu tarzda
yapmasına müsaade edilmemiştir. Bu durumda senin adamın bu mesele hakkında ne diyebilir?
Eğer o, müşriklerle yapılmış anlaşmaların yerine getirilmesini, hala caizmiş gibi telakki
ediyorsa, kendisine Mescid-i Aksa'yı kıble edinsin ve iptal edilmiş şer'i hükümlere uysun!
Ey İbn Abbas! Şimdi senin adamının bize karşı bir delil olarak ileriye sürdüğü Hz.
Peygamber'in müşriklerle andı meselesine, ancak bu kadar izin verilmekte olduğunu düşünmez
misin? Mütecavizlerle savaşmanın, tıpkı zina eden kadınla erkeğin kamçılanışı ve hırsızın
elinin kesilmesini öğretişi gibi, Allah'ın kullarına öğrettiği Hududullah’tan biri olduğunu, bilir
misin?
Burada da hem aksini gerekli görme yanlışı hem de analojinin kötüye kullanılması hatası
yapılmaktadır. Zira Hz. Ali halife unvanını hakemlerin hükmüne bırakmasını Efendimizin
Rasülullah unvanını sildirmesine benzetmekteydi. Yoksa onun bu analojisinde karşı tarafı
müşrik veya kafir olarak görmesi söz konusu değildir 8. Halbuki hariciler burada analojinin
unsurlarından kendisine benzetilenin bütün özelliklerinin benzetilenle aynı olduğunu
varsaymaktadırlar. Dolayısıyla hakem olayının diğer tarafını kafir olarak görmektedirler. Bu
ise tipik bir analoji hatasıdır.
İbn Abbas: Evet.
Hariciler: Farz et ki zina yaptığı veya hırsızlık ettiği ve çaldığı şey ispat edilmiş bir adam var.
Müslümanların imamı ona, hırsızlık için tayin edilmiş cezayı zorla kabul ettirmek ister ve fakat
o, Allah'ın emrine boyun eğmeyi reddeder. Müslümanlardan bir grup da suçluyu, kendisine
tatbik edilmek istenen hu cezaya çarpılmaktan korumak için ayaklanırlar. Böylece o hırsız,
onların arasında tehlikeden kurtulmuş olur. Şimdi Müslümanların bu insanlarla savaşması, şer'i
değil midir?
İbn Abbas: Evet,
Hariciler: Düşün ki Müslümanlar, her iki taraftan birçok kurban verilinceye kadar onlarla
döğüştüler. O vakit Müslümanlara, kendi tarafları için bir hakem tayin etmelerini ve ayrıca
kendilerince tayin edilen bir hakemle birlikte tahkime başvurmalarını ve neticede hakemlerin
verecekleri karar her ne olursa olsun kabul etmeyi teklif ettiler. Şimdi onların verecekleri
hükmü kabul etmek Müslümanlar için şer'i olur muydu? Eğer onlar, adaletsiz bir şekilde
hükmetselerdi ve Hudud'un terkini emretselerdi, Müslümanlar için bunu kabul etmek ve onu,
Hudud'u terk edenler ve buna sımsıkı yapışanlarla çarpışmayı şer'i farz etmek doğru olur
muydu?
İbn Abbas: Müslümanların hu tarzda hareket etmelerine müsaade edilmemiştir ki…
Hariciler: Öyleyse biz, Allah'ın dini üzerinde, zina eden kimse ve hırsız hakkındaki emirlerinde
olduğu gibi kendileriyle döğüşmek Allah'ın Hududundan biri olduğu halde, mütecavizlerle
7

Tevbe 28
Hz. Ali’nin Muaviye’yi kafir olarak görmediği aralarındaki yazışmalardan anlaşılmaktadır. Her ne kadar ağır
ithamlar ve sert hitaplar olsa da hiçbir şekilde onu kafir gördüğüne dair bir ifade yer almamaktadır. Bkz. Mustafa
Hizmetli, Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Hz. Ali-Muaviye Yazışmaları ve İslam Tarihi
Açısından Önemi, Cilt 1 Sayı 1, Bahar 2015, ss. 97-111. Ayrıca, Hz. Ali, Haricilerin Şamlıları küfürle itham
etmelerine de karşı çıkarak onlardan Müslüman kardeşlerimiz diyerek bahsetmiştir. Bkz. İlyas Üzüm, DİA “Sıffin
Savaşı” c. 37 ss108-109.
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savaşmayı gayri meşru sayan biri ile nasıl olur da hakem usulüne baş vurabiliriz? İnsanın,
Allah'ın hüküm verdiği herhangi bir şey üzerinde seçme hakkı yoktur. Bu konuda Allah: “Ve
aralarında Allah'ın indirdiği Kitap ile hükmet. Allah'ın sana indirdiği Kur'an'ın bir kısmından
seni vaz geçirmelerinden sakın, heveslerine uyma; eğer yüz çevirirlerse bil ki, Allah bir kısım
günahları yüzünden onları cezalandırmak istiyor. İnsanların çoğu gerçekten fasıktırlar. Cahiliye
devrini mi istiyorlar? Yakinen bilen bir millet için Allah'tan daha iyi hüküm veren kim
vardır? 9”; “Rabbinin sözü, doğruluk ve adaletle tamamlandı. O'nun sözlerini değiştirebilecek
yoktur 10” buyurmuştur.
Burada da hakkında açık bir şekilde had cezası verilen konulara hatalı analoji yapılmakta ve
üzerine konuyu taşarak geniş kapsamlı olarak ele alma, tekrarlanan iddia ve hakikate zıt
varsayım hataları işlenmektedir. Zira siyasi bir ihtilaf önce bir varsayım üzerinden hakkında
had cezası bulunan bir suça benzetilmekte ardından sürekli hadlerin korunmasına vurgu
yapılmakta ve konu genişletilerek sanki hakkında Allah’ın açık bir hüküm verdiği mesele imiş
gibi sunulmaktadır.
Ayrıca “... Hüküm vermek ancak Allah'a aittir ...” buyurulmuştur. Ancak Kur'an-ı Kerim veya
Sünnette hüküm bulunmadığı hallerdedir ki, hüküm verme salih Müslümanlara aittir. Fakat
Allah'ın hüküm verdiği bir meselede, hüküm verme insanın ihtiyarında değildir. Tıpkı Allah'ın:
“Allah ve peygamberi bir şeye hükmettiği zaman inanan erkek ve kadına artık işlerinde başka
yolu seçmek yaraşmaz. Allah'a ve peygambere başkaldıran şüphesiz apaçık bir şekilde sapmış
olur. 11” buyurduğu gibi…
Peki o halde nasıl olur da Allah ve Resulünün hükmünü terk eden biri, Allah'ın dini bir meselesi
hakkında hüküm verebilir? Muaviye ve Amr, Allah ve Resulünün hükmüne boyun eğmeyi
reddettiler. Eğer onlar, buna boyun eğseler ve sonra Allah'ın emrine yakararak Müslümanların
dinine dönselerdi, bu davranışlarını kabul etmek ve Allah'ın bize emrettiği, “mütecavizlerle
Allah’ın emirlerini kabul etmelerine kadar savaşınız 12” hükmüne uyarak onlarla dostluğumuzu
tazelemek, gerçekten borcumuz olacaktı. Ne var ki Allah tarafından kararlaştırılmış bir mesele
üzerinde hüküm vermek için insanlar tayin etmek ve bu insanların hükmünü, Allah'ınkini
nakzetse bile kabul etmek, bizim uygun karşılayabileceğimiz bir şey değildir…(Fığlalı, 1978,
s. 255)”
Bu satırlarda da yukarıda zikredildiği üzere “hüküm Allah’a aittir” buyuran ayetlerin
bağlamından koparılarak hatalı öncüller olarak alınması söz konusudur. Ayetlerin bağlamından
koparılması sadece ilk dönem Haricilerle de sınırlı kalmamış daha sonra gelenler de bu konuda
öncekilerle yarışmışlardır. Öyle ki sözgelimi Ezarika’nın kurucusu Nafi’ b. el-Ezrak bazı
müfessirlerin Hz. Ali hakkında nazil olduğunu ifade ettikleri Bakara suresi 204. Ayetinin Hz.
Ali’nin katili İbn Mülcem hakkında nazil olduğunu bile iddia etmişlerdir.
Harici zihniyetin burada zikredilmesi gereken temel problemlerinden birisi de iman ve küfür
nedir? sorusunun cevabını değil, kim mümindir veya kim kafirdir sorusunun cevabını aramakla
işe başlamalarıdır. Hatta kimin mümin olduğu değil kimin kafir olduğu harici zihniyetin
eksenini belirliyordu. Küfrün mahiyeti ise net bir şekilde zihinlerde belirginleşmediği için keyfi
denilebilecek bir kritere göre insanlara kafir hükmü veriyordu. İman ve küfrün tanımlarına
dayalı olarak bu tanıma uygun kimselere kafir denilmesi hakkaniyete uygun olacakken önce
kimin kafir olduğuna karar veriliyor sonra onların davranışları küfür olarak tespit ediliyordu.

9

Maide 49
En’am 115
11
Ahzap 36
12
Hucurat 9
10

____________________________________________________________
Full Texts Book

184

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
SONUÇ
Tespit edebildiğimiz kadarıyla Haricilerin argümanları arasında üç temel akıl yürütme tarzı olan
dedüktif, endüktif ve analojik akıl yürütmelerden özellikle analojik akıl yürütmelere
dayandıkları görülmektedir. Bu argümanların bir kısmında formel hatalar bulunmakta
neredeyse tamamında ise mantık yanlışları bulunmaktadır. Bu hataların sebepleri birçok kelam
ve mezhepler tarihi uzmanı tarafından sezgisel olarak tespit edilmiştir. Ancak bunların
mantıksal incelemesine pek fazla girilmemiştir. Hatta Haricilerin muarızları da bu hataları sezip
onlara itirazlarda bulunmuşlar fakat bir bilim olarak mantıktan haberdar olmamaları nedeniyle
bu tahlile girişememişlerdir. Bu çalışmada özellikle Harici kaynaklarda verilen bir tartışma
üzerinden konunun bu yönünü vurgulamaya çalıştık.
Analojik akıl yürütmeler yapısı itibariyle zan ifade ettiklerinden bu tür argümanlara dayanarak
kişilerin küfre düştüklerini iddia etmek sakıncalıdır. Ancak ilk dönem hariciler hem mantık
ilminden bihaber olmaları dolayısıyla argümanlarının epistemik değerini tartamamışlar hem de
mezhepler tarihi ve kelam kaynaklarının da isabetle ortaya koyduğu üzere kabilecilik,
bedevilik, cehalet, bir kısmı için ekonomik saikler vb. nedenlerle bu zayıf argümanlara dayalı
olarak Sıffin Savaşının iki tarafını da küfürle itham etmişlerdir. Üstelik bu itham salt sözlü bir
suçlama ile kalmamış Abdullah b. Habbab b. Eret ve hamile karısı gibi birçok Müslümanın
kanına girmişlerdir.
KAYNAKÇA
Çağatay, N., & Çubukçu, İ. A. (1985). İslam Mezhepleri Tarihi. Ankara: Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi.
er-Râzî, F. (t.y.). Et-Tefsîru’l-Kebîr (Mefâtihu’l-Ğayb) (C. 8).
Fığlalı, E. R. (1978). Hariciliğin Doğuşu ve Fırkalara Ayrılışı. Ankara Üniversitesi İlahiyat
Fakültesi Dergisi, 22(01), 245-275.
İbn Kesîr, E.-F. İ. İ. b. Ş. Ö. (1987). El-Bidâye ve’n-Nihâye (1. bs, C. 10). Daru İhyai’tTürasi’l-Arabi.
Şehristani, M. b. A. (2015). El-Milel ve’n-Nihal (M. Öz, Çev.; 1. baskı). Türkiye Yazma
Eserler Kurumu Başkanlığı.
Taberî, İ. C. (1987). Tarihu’l-Umem ve’l-Mulûk (C. 5).
Zemahşerî, C. M. b. (1315). El-Keşşâf an Hakaiki Ğavamidi’tTenzil ve Uyûni’l-Ekavil fi
Vücuhi’t-Te’vil (C. 2).

____________________________________________________________
Full Texts Book

185

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
LABOUR RIGHTS – BETWEEN NATURAL-LEGAL AND LEGAL-POSITIVIST
VIEWS ABOUT HUMAN RIGHTS
Ivaylo STAYKOV
Assoc. Prof. Dr., Member of the Law Department of New Bulgarian University, Sofia,
Bulgaria
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0994-0280
ABSTRACT
Under consideration in the paper is the place of labour and other social human rights in the
human rights’ system that evolved historically upon the concepts of natural-law school and
legal positivism. The author justifies the common civilized significance and the universal
nature of labour and social human rights.
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І. В теорията на правото е общоприето становището за трите поколения права на
човека 1.
1. Първото поколение права на човека се свързва с признаването на традиционните
либерални ценности за свобода и равенство, чието формиране става в хода на
буржоазните революции. Това са личните (гражданските) и политическите права като
основни естествени и неотчуждаеми права на човека. Тези права не зависят от
държавата, като съвременната правова държава е длъжна да ги признае и гарантира,
като ги уреди изрично в законодателството.
Второто поколение права на човека се формира в процеса на борбата на народите за
повишаване на тяхното икономическо и социално положение, повишаване на
културния и образователния статус, за което е необходима целенасочената дейност на
държавата за позитивно-правно обезпечение и практическа реализация на тези права.
Това са социалните, икономическите и културните права на човека или т. нар.

За общотеоретичните виждания относно правата на човека вж. Неновски, Н. Правата на човека.
Общотеоретични въпроси. С.: ИК „Юриспрес”, 1994, 152 с.; от него: Правата на човека – историческа
еволюция. – Правна мисъл, XXXV, 1994, № 2, с. 20-37; Друмева, Ем. Още за основните права на
гражданите. – Правна мисъл, XXXV, 1994, № 4, с. 3-12; Стайков, Ив. Представите за човешкото
достойнство и правата на личността във философската и правната мисъл на XIX век. – Правна мисъл,
XXXVII, 1996, № 2, с. 180-183; Сталев, Ж. Поява, уредба и защита на основните права и свободи на
човека. – В: Актуални проблеми на международното право. Сборник от научни трудове посветен на
проф. Владимир Кутиков. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2000, с. 34-46; Стоилов, Я. Основните права като
принципи на правото. – В: Право и права. Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев. С.: УИ „Св. Кл.
Охридски”, 2016, с. 40-54; Чернева, Б. Онтология на правата на човека. Релацията права на човека –
основни права на гражданина. – В: Право и права. Сборник в памет на проф. д-р Росен Ташев. С.: УИ
„Св. Кл. Охридски”, 2016, с. 77-88; Права человека накануне XXI века. Под ред. Б. Гросс и др. Москва:
Издательство „Прогресс: Культура”, 1994, 416 с.; Карташкин, И. А., Колесова, Н. С., Ларин, А. М.,
Ледях, И. А., и др. Общая теория прав человека. Отв. ред. Лукашева, Е. А. Москва: Издательство
„Норма”, 1996, 520 c.; Беляева, З. С., Бринчук, М. М., Васильева, Т. А., Иконицкая, И. А., и др. Права
человека как фактор стратегии устойчивого развития. Отв. ред. Лукашева, Е. А. Москва: Издательство
„Норма”, 2000, 320 c.; Глухарева, Л. И. Права человека. Гуманитарный курс. Учебное пособие. Москва:
Издательство „Логос”, 2002, 176 c.; Саидов А. Х. Общепризнанные права человека. Учебное пособие.
Под ред. Лукашук, И. И. Москва: Издательство „МЗ Пресс”, 2002, 267 c.
1
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„позитивни права на човека”. Исторически погледнато, самата идея за социалните
права е пряко свързана с идеята за социалната държава 2.
Третото поколение права на човека започва да се формира след Втората световна война
(1939–1945) и се свързва с правото на развитие, правото на самоопределение,
малцинствени права, право на здравословна околна среда, правото на народите на мир,
правото на достъп до общото културно наследство, права на международния
информационен ред (дигитални права). По повод на тяхното признаване и юридическо
уреждане се приемат множество универсални и регионални международноправни
актове, като се създават и съответните правни механизми за тяхното обезпечаване и
реализация. Така се създава и международното хуманитарно право 3.
В последното десетилетие в доктрината се обсъжда съдържанието на четвърто и пето
поколение права на човека, свързани с идеални явления като право на информация и
комуникация, право на знание и др. по повод все по интензивното развитие на
информационното общество 4.
2. Погледнато от гледна точка на историческото развитие на идеята за правата на
човека може да се отчете следната корелация между първото и второто поколение
права.
Докато гражданските и политическите права (първото поколение права)
характеризират като способ за предпазване и защита на индивида от произвола
държавата, то социално-икономическите права (второто поколение права)
разглеждат в качеството им на своеобразно средство за получаване на помощ
държавата за нейните граждани.

се
на
се
от

Целта на първото поколение права на човека е установяване на равенство във
възможностите за всички граждани. Второто поколение има като цел „изравняване на
резултатите” след реализацията на правата от първото поколение. Докато гражданските
За трудовите и социалните права на човека и за същността на социалната държава вж. Танчев, Евг.
Проблеми на социалната държава в модерния конституционализъм. – Правна мисъл, XXXV, 1994, № 2, с.
3-13; Маркова, Пл. Съответствие на българското законодателство с международните норми, уреждащи
трудовите и икономическите права. – Правата на човека, I, 1997, № 1, с. 43-50; Йосифов, Н.
Конституционното право на труд и неговото реализиране. – В: Конституционализмът и съвременното
развитие на България. 10 години от приемането на Конституцията на Република България от 12 юли 1991
г. Варна: ВСУ „Черноризец Храбър”, 2002, с. 100-115; Друмева, Ем. Трудовите права са основни права
(конституционноправни аспекти). – В: Юбилеен сборник, посветен на 80-годишнината на проф. д.ю.н.
Васил Мръчков. С.: ИК „Труд и право”, 2014, с. 57-70; Мръчков, В. Субективно право и субективни
трудови права. С.: Сиби, 2017, с. 157-172; от него: За „социалното” в българската конституция. – В:
Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том ІХ. Право и социална политика. С.: УИ
„Св. Кл. Охридски”, 2017, с. 40-56; Социални права на българските граждани. С.: Сиела, 2020, 472 с.;
Мингов, Ем. За субективния характер на социалните права. – В: Международната организация на труда
и България – 100 години и занапред. С.: Сиби, БАТПОО, ИК „Труд и право”, НОИ, МТСП и др., 2020, с.
116-122; Никитинский, В. И., В. А. Вайпан. Социальная справедливость и трудовое право. – Советское
государство и право, 1987, № 10, с. 60-68; Иваненко, В. А., В. С. Иваненко. Социальные права человека
и социальные обязанности государства: международные и конституционные правовые аспекты. СанктПетербург: Издательство „Юридический центр Пресс”, 2003, 422 с.
3
Вж. за това понятие Каменова, Цв. Международно хуманитарно право. С.: Институт за държавата и
правото, 2011, 248 с.; Батырь, В. А. Международное гуманитарное право: Учебник для вузов. 2-е изд.,
перераб. и доп. Москва: ЗАО „Юстицинформ”, 2011, 688 с.; Мельцер, Н. и Кустер, Э. Международное
гуманитарное право: Общий курс. Москва: Международный комитет Красного креста, 2017, 419 с.
4
Вж. и Кискинов, В. Субективните права в информационното общество. – В: Право и права. Сборник в
памет на проф. д-р Росен Ташев. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2016, с. 33-54; Саликов, М. С.,
Несмеянова, С. Э., Мочалов, А. Н., Колобаева, Н. Е., Иванова, К. А. Права человека в сети Интернет:
Коллективная монография. – Екатеринбург: Издательство УМЦ УПИ, 2019, 148 с.
2
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и политическите права се свързват с необходимостта да се осигурят юридически
условия за свободна самореализация на личността, то социално-икономическите права
се отъждествяват с възможностите за придобиване от индивида на социални блага,
които блага да са в състояние да му обезпечат съществуване, което съответства на
човешкото достойнство в рамките на достигнатото от обществото към даден
исторически момент ниво на материално благосъстояние 5.
Тази корелация между първото и второто поколение права на човека по ясен и
категоричен начин е позитивно-правно уредена в преамбюла на Международния пакт
за икономическите, социалните и културните права на човека от 1966 г. – „идеалът за
свободната човешка личност, освободена от страха и нуждата, може да бъде
осъществен, само ако бъдат създадени такива условия, при които всеки може да се
ползва от своите икономически, социални и културни права, така както и от своите
граждански и политически права” 6.
ІІ. 1. По отношение на анализа относно смисъла, съдържанието и социално-правното
предназначение на трудовите права, трябва да се подхожда посредством правноисторическия метод на научно изследване. Съвременните трудови права, които са
уредени в международноправните актове, националните конституции и вътрешните
законодателства на икономически развитите държави, както и в правото на
Европейския съюз, са резултат на дълго историческо установяване и юридическо
уреждане, като част от развитието на идеята за правата на човека изобщо.
Решаващ етап в развитието на идеята за правата на човека, и в частност на трудовите
права, са буржоазно-демократичните революции през XVII–XVIII век, които
прогласяват не само широк набор отделни права на човека, но и формулират
принципите за свобода на човека и формалното равенство между хората, които стоят в
основата на универсалността на правата на човека.
За установяването на правата и свободите на човека, в т. ч. на трудовите и социалните
права, огромно значение има тяхното идеологическо и доктринално обосноваване –
учението за естествените и по рождение права на човека, от една страна, и юридикопозитивистичното учение за правата на човека, от друга.
2. В основата на естествено-правната концепция за правата на човека стоят принципите
за свободното поведение на човека в отношенията му с държавата и другите хора;
ограничаване на вмешателството на държавата и другите хора в частната сфера на
Вж. и Мръчков, В. Конституционализиране на трудовото право. – Конституционни изследвания. Том
I. С.: Конституционен съд на Република България и УИ „Св. Кл. Охридски”, 2019, с. 93-142; Киселова,
Н. „Второто поколение” основни права на човешката личност в Конституцията на Република България. –
В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното право. Том X. Социално подпомагане – проблеми
и перспективи. В чест на 65-годишнината на проф. д-р Красимира Средкова и проф. д-р Емил Мингов.
С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2018, с. 35-51; Нелюбина, Е. В. Понятие и место социальных прав в системе
прав человека и гражданина. – Государство и право, 2009, № 8, с. 101-106.
6
Вж. за тази проблематика Бахнев, Юл. Международните пактове за правата на човека. –
Международни отношения, V, 1976, № 4, с. 30-40; Борисов, О. Международноправна закрила на правата
и свободите на човека. – Правна мисъл, XXXIII, 1992, № 2, с. 72-80; Йотов, Й. Увод в международната
защита на правата на човека. С.: Книгоиздателска къща „Труд”, 2001, 224 с.; Форсайт, Д. Правата на
човека в международните отношения. С.: Издателство „Слънце”, 2002, 436 с.; Петрова, П. Проблеми и
перспективи на международноправната защита на социалните права. – В: Сборник с доклади от
международна научна конференция на тема „Ролята и значението на международното и
наднационалното право в съвременния свят”, организирана по повод 90-годишнината на проф. д-р Иван
Владимиров, 27.10.2017 г. С.: Издателски комплекс – УНСС, 2018, с. 531-550; Нелюбина, Е. В.
Международное-правовое закрепление социальных прав человека и гражданина. – Государство и право,
2010, № 2, с. 99-104.
5
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отделния човек; определяне на границите на позволеното на отделния човек и на
позволеното на другите в отношенията му с него 7.
Идеята за естествените и неотчуждаеми права на човека стават мощен фактор за самата
Велика френска революция и за създаването на нейния най-значим исторически правен
акт – Декларацията за правата на човека и гражданина от 1789 г. Така естественоправната доктрина се явява революционен поврат в общественото съзнание.
Индивидът, който преди това е изцяло подчинен на държавата и зависим от нея,
придобива автономия, както и правото на ненамеса на държавата в неговата свобода,
която му е дадена от закона, получава гаранции за държавна защита при нарушаване на
неговите права и свободи. Великата френска революция преминава под лозунга
„Свобода, равенство, братство”. Именно противоречието между свободата и
равенството става един от главните предмети на изследване за много социални науки, в
т. ч. и за правната наука 8.
Едно от проявленията на икономическата свобода на човека става и свободата на труда.
Тя е постулирана още в ХVІІІ век от класиците на икономическата мисъл англичаните
Адам Смит (1723–1790), Ричард Кантильон (около 1680–1734), Дейвид Рикардо (1772–
1823), и французите Анн Робер Жак Тюрго (1727–1781), Франсуа Кене (1694–1774). В
края на същия век френските социалисти утописти Гракх Бабьоф и Шарл Фурие за
първи път поставят въпроса за правото на човека на труд. Гракх Бабьоф (1760–1797)
отбелязва следното: „Обществото е длъжно да обезпечи на своите членове работа и
определена работна заплата в съответствие с цените на всички стоки, така че работната
заплата да бъде достатъчна за придобиване на продоволствие и за удолетворяване на
потребностите на всяко семейство”. Тази мисъл ясно определя връзката между правото
на съществуване с правото на определена работна заплата на наемните работници.
Шарл Фурие (1772–1837) изказва идеята, че правото на съществуване на човека в
обществото трябва да бъде заменено с тези основни естествени права, които човекът е
имал до образуването на обществото 9.
Швейцарският историк, икономист и социал-реформатор Жан-Шарл-Леонар Симонд ди
Сисмонди (1773–1842) в 1819 г. в своето класическо произведение „Новите начала на
политическата икономия или за богатството и неговото отношение към
народонаселението” посочва, че работната заплата трябва да бъде повече от оскъдните
средства за преживяване и трябва да обезпечава работещия и в детството, и в старостта,
и по време на почивка, и при временна загуба на трудоспособност. Симонд ди
Сисмонди разглежда държавата като гарант за правото на съществуване на човека и
предлага цял комплекс мерки за постигане на целта: забрана на детския труд;
ограничаване на продължителността на работния ден; заплащане при болест и
безработица, пенсии при старост, и други. По този начин той практически обосновава
идеята, че правото на труд и правото на съществуване трябва да бъде обезпечено от
социалното законодателство. По мнение на учения при провеждане на социалните

7
Вж. и Рассказов, Л. П., И. В. Упоров. Естественное и позитивное право в контексте общественного
развития. – Философия права. Научно-теоретический журнал [Ростов-на-Дону: Издательство Рост. юрид.
ин-та МВД России], 2000, № 1, с. 36-42; от тях: Естественные права человека. Санкт-Петербург:
Издательство „Лексикон”, 2001, 96 c.
8
Вж. и прегледа в Олейник, Н. Н., А. Н. Олейник. Генезис права на труд в мире. – Вестник
Воронежского государственного университета. Серия: Право, 2014, № 4, с. 160-173.
9
Цит. по Миронов, В. И. Законодательство о труде: теория и практика. Учебное пособие. Москва:
Издательство „Р. Валент”, 2000, с. 16.
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реформи, държавата не трябва да пречи и да възпрепятства индивидуалната стопанска
инициатива 10.
Проблемите на правото на труд и правото на съществуване в концентриран вид са
представени от гледна точка на правото от австрийския юрист и философ Антон
Менгер (1841–1906) в неговото произведение „Право на пълния продукт на труда”.
Естествено-правната теория служи като основание за извеждането от учените на трите
взаимосвързани права на работника: свобода на труда; свобода на произведения
продукт; свободен обмен на продуктите на труда. Последното А. Менгер разбира по
следния начин: „По силата на правото на труд всеки трудоспособен гражданин, който
не може да си намери работа при частния производител, може да иска от държавата или
от обществените съюзи (общини и други подобни) обикновена надничарска работа със
заплащане на обичайната работна заплата” 11. В тази част от възгледите си А. Менгер
доразвива тезите на англичанина У. Томсън, който още в 20-те години на ХІХ век
обосновава трите теоретични положения относно труда: на труда трябва да се
предостави пълна свобода; целият продукт на труда трябва да се гарантира на
производителя; обменът на продуктите на труда трябва да бъде свободен.
Известният немски юрист Георг Йелинек (1851–1911) последователно защищава идеята
за самоограничаване на пълномощията на държавата по отношение на създаваното от
нея законодателство. В същото време той отстоява тезата за активната роля на
държавата в социалната сфера, като обосновава разделението на субективните права на
частни субективни и на публични субективни права. Последните включват в себе си
правото на положителни услуги от страна на държавата, която теоретична теза полага
основите за приемане на активната роля на държавата в обезпечаването и защитата на
правата на човека, в т. ч. и на социалните права 12.
Така осъзнаването, че работниците имат право на живот и на минимални здравословни
условия на труд, стимулира началото на научното осмисляне на работническия въпрос.
В 1795 г. гр. Манчестър (Англия) е организиран комитет за изследване на
работническия въпрос, а в началото на следващата година, на едно от заседанията на
комитета доктор Томас Персивал (1740–1804) прави доклад за влиянието на трудовата
дейност върху здравето на децата. Показателно е, че преобладаваща част от
инициаторите и защитниците на първите фабрични закони в Англия през 1802, 1819 и
1847 години, като Роберт Пил (1788–1850), Роберт Оуен (1771–1858), Ричард Остлер
(1789–1861) и други, разработват своите тези именно върху идеята, че работниците
притежават определени неотменими права, свързани преди всичко с тяхното здраве и
живот. Английският историк и философ Томас Карлейл (1795–1881) пише в тази
връзка: „Паричното възнаграждение, в размер, който е достатъчен, за да може
работникът да живее и да се труди и в бъдеще, е необходимо, както за трудещия се с
благородническо потекло, така и за този, който няма такова, ако вие смятате, че той
трябва да остане жив” 13. Но за разлика от последователите на Д. Рикардо, Т. Карлейл
счита, че работната заплата трябва да бъде не минималната, на нивото на физическото
съществуване, а справедливата. Томас Карлейл провъзгласява трудът като висша
Вж. така Туган-Барановский, М. Ив. Сисмонди. – В: Очерки из новейшей истории политической
экономии. Санкт-Петербург: Издательство журнала „Мир божий”, 1903, с. 159-174.
11
Цит. по Глебов, А. Общественная работа (социально-политический очерк). Санкт-Петербург, 1906, с.
8.
12
Вж. за това в основните съчинения на Еллинек, Г. Декларация прав человека и гражданина. Москва,
1905; Борьба старого права с новым. Москва, 1908; Социально-этическое значение права, неправды и
наказания. Москва, 1910.
13
Карлейль, Т. Теперь и прежде. Москва: Издательство „Республика”, 1994, с. 301.
10
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социална ценност, а правото на труд определя като важно неотменимо право на човека.
Именно в този контекст авторът разглежда исканията на работниците и тяхната борба
за по-добри и справедливи условия на труд в своя най-значим труд „Чартизъм” (1846
г.).
3. Но доктрината за естествените и неотчуждаемите права и свободи на човека не е
единствената, която теоретично да разглежда взаимоотношенията между човека и
държавата. Исторически на нея се противопоставя позитивистичният подход към
природата на правата на човека и взаимоотношенията между държавата и човешката
личност.
Съгласно този подход относно правата на човека, техният обем и съдържание се
определят от държавата, което ги „подарява” на човека, като така осъществява по
отношение на него патерналистически функции. Противопоставянето в правната наука
на естествено-правните и юридико-позитивистичните възгледи за правата на човека
продължава повече от две столетия.
Неотчуждаемите права и свободи на човека, основните положения на Декларацията за
правата на човека и гражданина от 1789 г., идеите за правовата държава, намират
поддръжка и защита в трудовете на много учени. На свой ред други правници се
противопоставят на идеите за човешката свобода, на наличието на естествени права,
като отстояват възгледа за „законността”, разбирана като позитивно право и като
антипод на естествените права. В борбата между застъпниците на естествено-правната
школа и тези на юридическия позитивизъм се ражда идеята за нормативното
закрепване на естествените права в действащото законодателство. Именно създаването
на самостойна правна уредба на естествените права се разглежда като средството, чрез
което социалният идеал да се преведе на конкретна правна плоскост.
Дореволюционните руски учени Павел Ив. Новгородцев 14 (1866–1924) и Йосиф Ал.
Покровский (1868–1920) 15 подчертават юридическото значение на естественото право
на човека на съществуване и пряко го свързват с „достойното възнаграждение” за труд
на ниво, не по-ниско от това, което е необходимо за преживяване 16.
Въз основата на доктрината за естествените права на човека големият руски
трудовоправник Лев С. Тал (1866–1933) пише, че „на работната сила, като предмет на
задължение, са присъщи всички особености на личните блага. Те не могат да бъдат
Новгородцев, П. И. Право на достойное человеческое существование. – В: Новгородцев, П. И. и
Покровский, И. А. О праве на существование. Социально-философские этюды. Санкт-ПетербургМосква: Издание товарищества М. О. Вольф, типография товарищества М. О. Вольф, 1911, с. 4, с. 8, с.
11-12; от него: Введение в философию права. Кризис современного правосознания. Санкт-Петербург:
Издательство „Лань”, Санкт-Петербургский университет МВД России [Серия „Мир культуры, истории и
философии”], (по изд. 1909 г.), 2000, с. 272-274 и др.
15
Покровский, Й. А. Естественно-правовые течения в истории гражданского права. Санкт-Петербург:
Типография Б. М. Вольфа, 1909, 54 с.; от него: Абстрактный и конкретный человек перед лицом
гражданского права (Prolegomena к предстоящему обсуждению проекта обязательственного права). –
Вестник Гражданского права [Санкт-Петербург], 1913, № 4 (Апрель), с. 30-50.
16
Виж за творчеството и идеите на Павел Ив. Новгородцев и Йосиф Ал. Покровский например
Лушников, А. М. Право на существование как социально-правовая категория. – В: Роль социального
обеспечения в решении проблемы бедности и совершенствование методики преподавания права
социального обеспечения. Под общей редакцией Тучкова, Э. Москва: Издательство „Проспект”, 2004, с.
78-87; Абрамов, П. В. Теоретические основания социально-правовой политики. – Историческая и
социально-образовательная мысль. Toм 7, № 5, часть 1, 2015, с. 81-83; Кропанева, Е. М., Москаленко,
М. Р. Достойное человеческое существование в российской дореволюционной историко-философской
мысли. – Studia Humanitatis [Международный электронный научный журнал], 2016. № 1, на интернет
адрес http://st-hum.ru/sites/st-hum.ru/files/pdf/kropaneva_moskalenko.pdf [електронен ресурс].
14
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отчуждавани”. Авторът подчертава, че „съвременното правосъзнание явно е склонно
към признаване на работната сила към личната правна сфера на човека и е необходима
защитата ѝ от посегателства наравно с другите лична блага” 17.
Друг известен трудовоправник от времето на дореволюционна Русия – Павел Ив.
Астров (1866–1920), в своите изследвания пряко свързва законодателната охрана на
хората на наемния труд с тяхното право на живот и здраве, които блага не могат да
бъдат предмет на договор. Той изхожда от неразривната връзка между личността и
наемния труд на работника, а правната защита на трудовите права на личността в
процеса на полагане на наемен труд, определя като първостепенна задача на
работническото право 18.
ІII. В края на ХІХ век и в началото на ХХ век настъпва повсеместна легализация на
правото на труд и на правото на социално осигуряване, обособяването на трудовото
право, а впоследствие и на осигурителното право като самостоятелни правни отрасли.
1. В този исторически период започва и оценяването от много изследователи на труда
като висша добродетел. Още в средата на ХІХ век французинът А. Моро-Кристоф
пише: „Трудът – това е живата материя, от която е съставен животът; той е клетъчната
тъкан на всеки социален строй; необходимото условие за жизнеспособността на
отделния човек и на цели народи; единственият и правилен източник, от който води
началото си и богатството на богатия, и подобряването на положението на бедния, и
процъфтяването на цели народи и държави”. Тези принципни положения не загубват
своето значение и актуалност през целия ХХ век, както и през настоящия ХХІ век 19.
Както основателно посочват Орио Джиарини и Патрик М. Лидке „трудът определя
облика на човека поради неразривната връзка между труда, човешкия потенциал и
достойнство” 20.
В края на ХVІІІ век и в началото на ХІХ век са легализирани вече философски
обоснованите естествени права на човека, отнасящи се преди всичко до гражданските
права. Формално равното право на всички хора се урежда в закона, но това положение
не оправдава социалните очаквания. Това довежда до криза на естествено-правното
учение и снижаване на неговото влияние в общественото правосъзнание. В същото
време правото на съществуване на доктринално ниво започва все по-осезаемо да се
свързва с правото на труд и с достойно възнаграждение за положения труд.
Така зараждането и правното нормиране на трудовите права става един от социалнополитическите фактори, които в значителна степен обединяват и сближават двете
основни теоретични учения за правата на човека – естественото право и правният
позитивизъм. Още от самото началото на своето развитие трудовите права се
17
Таль, Л. С. Очерки промышленного рабочего права (издание 2-е, значительно дополненное). Москва:
Московское научное издательство, 1918, с. 125; Вж. и Лушников, А. М., М. В. Лушникова. Лев
Семенович Таль – отец-основатель российской науки трудового права и ярославской школы ученыхтрудовиков. – Вестник трудового права и права социального обеспечения. Вып. 1. Под ред. А. М.
Лушникова и М. В. Лушниковой. Ярославль, 2006, с. 24-48.
18
Астров, П. И. Русская фабричная медицина. Критика законопроекта Комиссии Государственной Думы
по рабочему вопросу. Москва: Городская типография, 1911, с. 6-9; от него: Юридические предпосылки
рабочего права. Часть II. Кондикции. Москва: Городская типография, 1911, с. 5-8.
19
Вж. Рийч, Робърт Б. Трудът на нациите. Как да се подготвим за капитализма на XXI век. Превод от
английски език Владимир Атанасов. С.: УИ „Св. Кл. Охридски“, 1992, 284 с.; Blanpain, R. Work in the
ХХІst Centuty. – In: Law in Motion, World Law Conference. Kluwer Law International Law, 1997, pp. 883-885;
Hepple, B. Rights at work. – In: Decent Work: Objectives and Strategies. Geneva: ILO, 2006, pp. 33-45; Fuchs,
M., Fr. Marhold. Europäisches Arbeitsrecht. Wien-New York: Springer Verlag, 2001, S. 1-3, S. 8-10.
20
Джиарини, Ор., Лидке, П. М. Бъдещето на труда (Дилемата за заетостта). С.: Българска асоциация на
Римския клуб; ИК „Нови хоризонти”, 2000, с. 7, както и анализа на с. 13-35.
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обосновават теоретично и се уреждат в нормативни актове на границата на частните и
публичните начала на правното регулиране на трудовите отношения. Този своеобразен
синтез между основните постулати на естествено-правното учение и юридическия
позитивизъм, от една страна, и на публичното и частното право, от друга страна,
създава трудовите права като разновидност на социалните права.
2. Първите специални законодателни актове в сферата на регулирането на трудовите
отношения са приети в началото на ХІХ век (в Англия през 1802 г.), но по-цялостното
им публичноправно регулиране започва своето същинско развитие в последната
третина на ХІХ век и в началото на ХХ век (Франция, Италия, Германия и други
държави). Това е исторически период, в който в правната уредба на трудовите
отношения има съчетаване на частноправни и публичноправни начала в регулирането
на труда, с отчетливо преимущество на първите. В едно или друго съотношение този
синтез на публично и частно право в областта на правната уредба на трудовите
отношения съпътства цялостното историческо развитие на трудовото право в световен
мащаб, и продължава и до днес.
Трудовото законодателство, т.е. легализацията на трудовите права, в повечето страни,
се приема в следната последователност: регулиране на охраната на труда на децата и
жените, преди всичко с въвеждане на минимална възраст за постъпване на работа;
създаване на някои минимални изисквания в съдържанието на трудовия договор
(максимална продължителност на работния ден, в началото за някои, а впоследствие за
всички категории работници); в отделни случаи се въвежда минимален размер на
работната заплата и периодичност на нейното изплащане; санитарно-хигиенни
изисквания към условията на труд. Законодателното регулиране на трудовите права се
свежда основно до защитата на наемния работник от прекомерната експлоатация,
затова се легализират тези трудови права, които обезпечават преди всичко физическото
съществуване на работника в епохата на първоначалното натрупване на капитала.
„Бащата” на полицейското право, видният немски юрист Роберт фон Мол (1799-1875) е
един от първите, които употребяват термина „работническо право”, като съвкупност от
норми, които регулират обществените отношения, свързани с наемния труд.
През 30-те години на ХІХ век се създават първите държавни органи за контрол за
спазването на трудовото законодателство. Това са фабричните (трудовите) инспекции,
чиито функции постепенно се разширяват – от контрол върху условията на труд на
малолетните работници до общ контрол върху прилагането на трудовото
законодателство. Първата фабрична инспекция е създадена в Англия през 1834 г.
Нейният ръководител доктор А. Редгрейв, както и други фабрични инспектори (Р. КукТейлор, Л. Хорнер и други) могат с основание да се определят като едни от първите
изследователи на правното регулиране на трудовите отношения. В същото време
започва и създаване на първите органи за разрешаване на трудови спорове с участието
на държавата (помирителни камари, арбитражни съдилища и др.), като в някои
държави техните решения имат задължителна сила 21.
По-нататъшното развитие на трудовите права през втората половина на ХІХ век е
свързано със законодателното признаване на трудовите права на работника, които се
реализират в колективна форма: право на сдружаване, право да се водят колективни
преговори с работодателя, право на стачка. Правната уредба на правото на синдикално
сдружаване и на правото на стачка извървява дълъг и труден път – от тяхното изрично
Вж. подробно Лушникова, М. В., А. М., Лушников. Очерки теории трудового права. СанктПетербург: Издательство Р. Асланова „Юридический центр Пресс”, 2006, с. 16-82.
21
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забраняване в закона и наказателно преследване до тяхното официално признаване в
законодателството.
По такъв начин, в течение на десетилетия, доктриналното обосноваване на намесата на
държавата в регулирането на трудовите отношения, т.е. пряката държавна намеса в
либералния пазар на труда чрез създаване на правни норми (легализацията на
трудовите права), обслужва и е практическо приложение на юридикопозитивистичният подход към определяне на природата на правата на човека.
IV. В началото на ХХ век, въз основа на вече създаденото трудово законодателство, в
теоретичните изследвания отчетливо се обосновава тезата за дуализма на трудовото
право – частно трудово право и публично трудово право. Частното трудово право има
две нива – първото е индивидуално-договорното регулиране, чиято реализация се
осъществява чрез трудовия договор, а второто, колективно-договорното регулиране,
което се реализира чрез колективния трудов договор.
Известният дореволюционен руски трудовоправник Лев С. Тал отнася към
частноправните основи на трудовото право, освен горепосочените нива, и т.нар.
работодателска власт. Този автор определя частното трудово право като трудово право
в тесния смисъл на това понятие или още социално право 22.
Публичното трудово право, което в правната литература от началото на ХХ век се
нарича още работническо, фабрично или промишлено право, включва в себе си
нормите относно държавните ограничения, забрани и предписания, които оказват
влияние преди всичко върху договорната свобода на страните на трудовия договор, и
преди всичко на работодателя. Тук се отнасят такива класически институти на
трудовото право като държавния надзор и контрол за спазване на трудовото
законодателство и разрешаването на трудовите спорове по установен от
законодателството ред. Промишленото право, по думите на Лев С. Тал, „представлява
неразделна смес от норми на публичното и частното право” 23.
Така, в съответствие с юридико-позитивистичния подход към природата на правата на
човека, обемът и съдържанието на трудовите права, се определят от държавата, която
осъществява по отношение на работника патерналистични функции. Един от бащитесъздатели на трудовото право в Западна Европа, немският трудовоправник проф. Хуго
Зинцхаймер (1875-1945), в своето фундаментално изследване „Grundzüge des
Arbeitsrechts” (Основни положения на трудовото право), обосновава необходимостта да
се обособи трудовото право като самостоятелен правен отрасъл, като за основна
причина за това, той посочва не толкова особения предмет на правно регулиране –
зависимият труд на наемния работник, колкото особеното социално предназначение на
този правен отрасъл. Трудовото право се основава на принципа за защита на човешкия
труд като въплъщение на човешката личност. Трудовото право в по-голяма степен
отчита потребностите на човека от свободен и достоен труд, в сравнение с правото на
собственост и свободата на търговията 24.
В началото на ХХ век постепенно започва да се създава трудовото законодателство и в
България 25. Като първи български трудов закон се приема Законът за защита на
Таль, Л. С. Очерки промышленного рабочего права, с. 1-3.
Таль, Л. С. Очерки промышленного права. Москва: Типография Г. Лисснера и Д. Собко, 1916, с. 2.
24
Цит. по The Making of Labour Law in Europe. Edited by Bob Hepplt. London: Hart Publishing (UK), 1986,
pp. 8-9.
25
Радоилски, Л. Трудово право. Историческо развитие. С.: ДИ „Наука и изкуство”, 1957, с. 8-19;
Златинчев, Й. Борбата за трудово законодателство в България (1878–1944). С.: Профиздат, 1961, 340 с.;
Мръчков, В. Трудово право. Обща част. С.: Сиби, 1996, с. 66-77; Средкова, Кр. Българското трудово
22
23
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женския и детския труд от 1905 г. 26 Непосредствено след приемането на този закон, в
същата година проф. Илия Янулов (1880–1962) издава съчинението „Инспекция на
труда и социално законодателство. С подробно разглеждане на новия Закон за женския
и детския труд, който влиза в сила на 26 септември т. г.“ – едно от първите
трудовоправни изследвания в България след създаването на новата българска държава.
В следващите години той пише статии и студии, които са посветени на различни
аспекти на зараждащото се трудово право – неговия предмет и източници, контрол за
спазване на трудовите закони, профсъюзно движение: Нашата днешна борба (1906);
Синдикатите в България. (Една анкета) (1906); Конфликти между труда и капитала в
България (1909); На борба за работнически закони! Разговор на български работник с
работници от целия Интернационал (1910); Професионалните организации в България
(1911). През 1924 г. излиза от печат първата монография на проф. Ил. Янулов
„Социалната политика в чужбина и в България. Причини, развитие, система“. На
следващата година излиза и статията „Правата на труда в България“ 27. В своите научни
съчинения проф. Ил. Янулов изследва социалната същност на труда, нормативната
уредба на трудовите и другите социални права, пряката взаимовръзка между
икономическите дадености и състоянието на социалната политика и благополучието на
трудещите се 28.
V. В продължение на целия ХІХ век поетапно започва легализацията на трудовите
права. Така започва и теоретичното обосноваване, законодателното установяване и като
краен резултат – началото на обособяването на трудовото право като самостоятелен
правен отрасъл. Още от момента на своето възникване, трудовите права са основани на
единството на частноправните и на публичноправните начала при правното регулиране
на трудовите отношения. И към днешна дата частноправните и публичноправните
елементи в правната уредба на трудовите отношения съществуват в единство и
взаимодействие 29. Това положение се отчита не само когато публичната власт пряко
взема участие в едно правоотношение, но и тогава когато публичната власт заявява
своя интерес и се намесва чрез създаденото от нея законодателство в правните
отношения между частноправни субекти (в случая работодател и работник или
законодателство – 100 години и след това. – В: Актуални проблеми на трудовото и осигурителното
право. Том ІІ. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2007, с. 19-58 и цит. там лит.; от нея: Трудово право. Обща
част. С.: УИ „Св. Кл. Охридски”, 2010, с. 35-78.
26
Енчев, В. Законът за женския и детски труд в индустриалните заведения – пръв акт на трудовото
законодателство в България. – Годишник на Софийския университет „Климент Охридски”, Юридически
факултет. Том 72, 1979, № 2, с. 157-186.
27
Янулов, Ил. Инспекция на труда и социално законодателство. С подробно разглеждане на новия Закон
за женския и детския труд, който влиза в сила на 26 септември т. г. С.: Издание на Централната комисия
на работническите синдикати в България. (С.: Печатница на Либерален клуб), 1905, 68 с.; Нашата днешна
борба. С.: Балканска трибуна [Библиотека „За всички работници“], 1906, 31 с.; Синдикатите в България.
(Една анкета). – Списание на Българското икономическо дружество [С.: Придворна печатница „Братя
Прошекови“], X, 1906, № 10, с. 683-692; Конфликти между труда и капитала в България. – Списание на
Българското икономическо дружество [С.: Придворна печатница „Братя Прошекови“], XIII, 1909, № 2-3,
с. 148-168; На борба за работнически закони! Разговор на български работник с работници от целия
Интернационал. С.: Печатница „Прогрес“ [Агитационна библиотека, № 6], 1910, 32 с.; Професионалните
организации в България. – Списание на Българското икономическо дружество [С.: Придворна печатница
„Братя Прошекови“], XV, 1911, № 5-6, с. 393-405; Социалната политика в чужбина и в България.
Причини, развитие, система. С.: Печатница „Радикал“, 1924, IV л.+245 с.; Правата на труда в България. –
Списание на Българското икономическо дружество [С.: Печатница „Борис Ан. Кожухаров“], XXIV, 1925,
№ 1-2, с. 14-33.
28
За жизнения път и научното творчество на проф. Ил. Янулов вж. подробно Стайков, Ив. 140 години
от рождението на професор Илия Янулов. – Съвременно право, XXXI, 2020, № 4, с. 74-81.
29
Вж. и изследването Петров, В. Публичноправни проблеми на трудовото право. С.: Сиела [поредица
„Предизвикай правото”], 2015, 232 с.
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служител като страни на трудовото правоотношение). Частно-публичната дихотомия в
правото е тясно свързана с основните въпроси във философско-правното учение за
държавата и нейното устройство и със философията на правото, и особено със
философско-правните идеи за естественото право и правния позитивизъм.
Доктриналното обосноваване на правото на труд в исторически аспект се свързва с
разрешаването на „основния въпрос” на философията на държавата и на философията
на правото – кои права на човека са първични – естествените или позитивните?
Правото на труд, както и производните на него други трудови права са исторически
резултат от диалектическото единство на естествените права на човека и на
позитивните задължения на държавата за обезпечаването и гарантирането на тези
права. Това означава, че трудовите права се основават на принципите за свобода на
човека и равенство на всички хора, и поради това са неотчуждаеми и неотменими права
на човека. В тази си своя правна характеристика трудовите права се причисляват към
естествените права на човека („отбранителни” или „негативни” основни права). От
друга страна, техният обем и съдържание се определят от волята на държавата, която
чрез създаваното от нея трудово законодателство ги урежда по позитивен начин
(„съпричастни” или „позитивни” основни права, или още „права на постигнатото”,
както и „права-изисквания”). Именно така трябва да се разглеждат в единство
естествено-правните и юридико-позитивистичните възгледи за трудовите и социалните
права на човека в съвременната демократична и правова държава.
По отношение на съотношението между естествено и позитивно право в съвременната
демократична, правова и социална държава, а такава по Конституция (преамбюла и чл.
4, ал. 1) е Република България, те не трябва да се противопоставят едно на друго, а
следва да се съотнасят едно към друго като съдържание и форма. Както с основание
отбелязва И. Ю. Козлихин, „нито един съвременен позитивист не отрича моралните
страни в съдържанието на правата, но всичките те безусловно разделят либералните
ценности. Следователно конфликт съществува не между различните типове
праворазбиране, а между типовете светогледи” 30.
В нашето съвремие е общоприето базисното положение, че правата на човека са висша
ценност и в качеството им на такава те се явяват определящият критерий за „човешкото
измерение” при оценката на противоречивите процеси, които протичат днес както в
България, така и по целия свят.
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MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİN PEDAGOJİK YAKLAŞIM
ALGILARI VE MUHASEBE EĞİTİMİNİN SINAV PERFORMANSLARI
ARASINDAKİ İLİŞKİSİ
RELATIONSHIP BETWEEN PEDAGOGICAL APPROACH PERCEPTIONS OF
VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS AND EXAM PERFORMANCE OF
ACCOUNTING EDUCATION
Kadir GÖKOĞLAN
Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Sosyal Bilimler MYO, Diyarbakır, Türkiye.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
ÖZET
Muhasebe eğitimi sürecinde teorik - pratik bilgiler bir bütün olarak öğretilir. Öğrenme tarzı
kavramı literatürde analiz ve anlamada seçilmiş bireysel bir yol olarak tanımlanır. Eğitim
araştırmalarının bulguları, öğretmen merkezliden öğrenci merkezli eğitime geçişi için mevcut
savunuculuğa yol açmaktadır. Öğrencilerin Öğrenci Merkezli Eğitim’e geçerek, özellikle daha
fazla motivasyon, bilginin daha iyi tutulması, öğrenme becerilerinde artış ve öğretilen konuların
daha derin bir şekilde anlaşılması açısından öğrencilerin muhasebe eğitiminin kalitesi
artacaktır.
Bu çalışma Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu işletme ve muhasebe
öğrencilerinin öğrenci merkezli eğitim ve öğretmen merkezli eğitim hakkındaki algılarının
muhasebe sınavlarındaki performansıyla ilişkili olup olmadığını inceleme amacını
taşımaktadır. Çalışma kapsamında toplam 128 muhasebe ve işletme öğrencilerinden veriler elde
edilmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin öğretmen merkezli eğitimi tercih ettiği
belirlenmiştir. Bununla birlikte, öğrencilerin her iki eğitim üzerinde daha iyi algılarının daha
iyi sınav performansı ile olumlu yönde anlamlı olduğu, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin
çalışmalarının daha iyi sınav performansı için gerekli olduğu vurgulanmaktadır. Çalışma
eğitimin daha faydalı ve etkili olmasında öğrenci merkezli eğitimin benimsenmesini konu alan
literatür ile çeliştiği görülmektedir. Bu çelişkinin nedeninin hala sınav merkezli eğitimin,
öğrencilerin sadece sınavları başarmak amacını taşıdığı bakış açısı ve kültürün etkisi olarak
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Muhasebe Eğitimi, Sınav Performansı, Öğrenci Merkezli Eğitim,
Öğretmen Merkezli Eğitim.
ABSTRACT
In the process of accounting training, theoretical - practical knowledge is taught as a whole.
The concept of learning style is defined in the literature as an individual path selected in analysis
and understanding. The findings of educational research lead to existing advocacy for the
transition from teacher-centered to student-centered education. By switching students to
Student Centered Education, the quality of the students' accounting education will increase,
especially in terms of greater motivation, better retention of knowledge, increased learning
skills and a deeper understanding of the subjects taught.
This study aims to examine whether the perceptions of business and accounting students of
Diyarbakir Vocational School of Social Sciences about student-centered education and teachercentered education are related to their performance in accounting exams. Within the scope of
the study, data were obtained from a total of 128 accounting and business students. As a result
of the study, it was determined that students prefer teacher-centered education. However, it is
emphasized that the better perception of students on both educations is positively significant
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with better exam performance, and that the work of both students and teachers is necessary for
better exam performance. The study appears to contradict the literature on the adoption of
student-centered education in making education more useful and effective. The reason for this
contradiction is still thought to be the influence of exam-centered education, the perspective
and culture that students only aim to achieve.
Keywords: Accounting Education, Exam Performance, Student Centered Education, Teacher
Centered Education.
1. GİRİŞ
Yüzyıllardan beri, öğretmenler öğrencilerin eğitimsel gelişimini tamamlamak, öğrencinin
sosyal yaşamında ihtiyacı olan bilgileri öğretmek için farklı yöntemler kullanmaktadır.
Örneğin ders kitaplarının kullanılması, ders tabanlı sınıfların oluşturulması ve ödevlendirme
gibi teknikler geleneksel eğitim yöntemleri haline gelmiştir. Geleneksel yöntemler çoğunlukla
öğretmen merkezlidir. Ancak günümüzde, bilgi teknolojileri ve internetteki artan gelişmeler
nedeniyle birçok yeni yöntem eğitim alanında popülerlik kazanmaktadır. Bu yeni
yaklaşımlardan bazıları bilgisayarlar, multimedya, çevrimiçi kurslar, soruna dayalı veya
öğrenci merkezli eğitim, etkileşimli oturumlar şeklinde örneklendirmek mümkündür.
Öğretmenin öğretim ve öğrenme faaliyetlerinin tek denetleyicisi olduğu öğretmen merkezliden,
öğrencilerin dahil olduğu öğrenci merkezli eğitim değişimi, eğitimin her düzeyindeki
uygulamaları için dünya çapında bir savunuculuğa sahiptir. Bu nedenle, eğitimin kalitesini
artırmak amacıyla, Türkiye’de artık öğretmen merkezli eğitim modundan öğrenci merkezli
eğitime bir geçiş yaşanmaktadır.
Çağdaş eğitim söyleminde en belirgin perspektiflerden biri “öğrenci merkezli”
eğitimdir. Yükseköğretimde, siyasette ve profesyonel eğitimciler arasında, eğitimin amaçlarını
öğrenci merkezli bir bakış açısından yeniden revize etme konusunda bir odaklanma söz
konusudur. Öğrenci merkezli eğitimde vurguların yaygınlığı, değerlendirme eğitimleri,
mesleki gelişim programları, eğitim standartlarını içeren sistemler daha detaycı, etkinlik ve
verimliliğe odaklı sistemlere yönelimin olduğu ve bununla birlikte hizmet öncesi eğitimcileri
yetiştiren eğitim okullarında bu düzenlemelerin yapıldığı görülmektedir.
Geleneksel öğretmen liderliğindeki veya yönetim merkezli öğrenme, öğrenci liderliğindeki
öğrenmeden daha sık kullanılır. Bir öğrenci, pasif olarak bilgi alan ve öğretmenin rolü doğru
cevabı almak için öğrencileri izlemek için bilgi sağlayıcı veya değerlendirici olan öğrenci
olarak görülür. Sorun, öğrencilerin potansiyellerini kullanmalarına asla izin vermemesidir, bu
nedenle ana odak noktası, öğrencilerin ihtiyaçlarına hitap etmek yerine, öğrencilerin devlet
tarafından zorunlu testlerde iyi performans göstermelerini sağlamaktır. Bu yöntem başarısızdır,
çünkü öğrencilerin bilgisi final sınav puanlarındaki performanslarına göre değerlendiriliyor
olmasıdır.
2. MUHASEBE EĞİTİMİ KAVRAMI
Muhasebenin temel amaçlarından birisi finansal verilerin bilgi kullanıcılarının ihtiyaçları
doğrultusunda doğru ve güvenilir bir şekilde kayıtlara geçirilmesidir. Bu işlemlerin doğru ve
güvenilir bir şekilde yapmak için etkin ve verimli bir muhasebe eğitimine ihtiyaç vardır. Fakat
muhasebe eğitiminde sırf teknik bilgi yeterli olmayıp aynı zamanda hem kişisel gelişimi
sağlayan hem de mesleki etik ilke ve kurallarına bağlılığın sağlanması önemli bir konudur.
Muhasebe derslerinde verilen eğitimin ezberlenmesi veya öğrenilmesi günümüz bilgi
kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Dolayısıyla bilginin doğru bir şekilde kullanımı,
problem çözme, iletişim, zaman yönetimi gibi önemli yeteneklerin öğrencilere kazandırılması
önem arz etmektedir. Öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda etkili öğretim teknik ve yöntemler
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uygulanarak öğrencileri derslerde aktif hale getirmek başarının elde edilmesinde önemli bir
husustur (Kelley vd., 1999).
Genel olarak, işletmeler bünyelerinde problem çözücü ve takım oyuncusu olan kişilere
yönelmektedir. Teknolojideki son gelişmelere aşina, yaratıcı ve iyi iletişimci olan ve değişime
iyi uyum sağlayabilen kişiler tercih edilmektedir. Dolayısıyla işletmelerin tercihleri ve
ihtiyaçları dikkate alınarak öğrencilere verilecek eğitimin şekillendirilmesi önemlidir.
Muhasebe eğitimi, teknik becerilere yönelik, iletişim becerilerini geliştirebilen, ekip
çalışmasına ayak uydurabilen, karar verme ve problem çözme becerilerini sağlayan, teknolojiyi
etkili kullanabilen ve eleştirel düşünebilme becerilerini geliştirerek öğrencileri kariyere
hazırlamalıdır (Green vd., 1999).
Bu nedenle, muhasebe eğitiminde yeni trend, mevcut geleneksel öğretmen merkezli
yaklaşımdan öğrenci merkezli bir yaklaşıma geçmesidir. Muhasebe eğitiminde sorgulayarak
öğrenme, kavram kontrolleri, tam zamanında öğretim, rol oyunları, grup tartışmaları, problem
çözme, vaka çalışmaları, öğrencileri öğrenme sürecine aktif olarak dahil edebilecek diğer
teknikleri içeren öğrenci merkezli yaklaşımların kullanımı söz konusudur.
De Wet ve Van Niekerk’e (2001) göre öğrenci merkezlilik, muhasebe eğitimine bilgisayar
destekli öğretimden yararlanma, öğrenci merkezli materyal geliştirme ve sınıf durumunun
yeniden yapılandırılması gibi yenilikçi yaklaşımlar içermektedir.
Muhasebe eğitimi, alıcıyı karmaşık toplumun teknik ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya
hazırlamak için planlanan, düzenlenen ve değerlendirilen toplam faaliyetlerden oluşan iş
eğitimi programının bir yönüdür (Ezemoyih ve Okike, 2015). Muhasebe eğitimi, hayattaki
gerçek ihtiyaçların çözümü ve tatmini konusunda pratik becerilerin, bilginin, tutumların,
değerlerin ve yetkinliklerin kazanılmasına yardımcı olur (Ubulom ve Ogwunte, 2017). Onu’a
(2011) göre muhasebe eğitimi, muhasebe kavramlarının bir öğrenciye iletilmesinde uygulanan
tüm uygulama ve ilkeleri ifade etmektedir. Ehiametalor (1990), muhasebe eğitimini
"öğrencilerin kişisel finans yönetimi, ulusal ekonomik seçim yapma, hem tüketilebilir hem de
acil olmayan kalemlere akıllıca yatırım yapma ve varlık ve yükümlülükleri uzlaştırma gibi
yeteneklerini aşılamayı amaçlayan bir program" olarak tanımlamaktadır.
Muhasebe kullanımı konusundaki tutumu, mezunların iş istihdamı için muhasebe hazırlığının
çok çeşitli iş kariyeri ve daha çok kişisel finans ve kaynakların yönetimi için mesleki
kullanımını tekrarlama eğilimindedir. Bu nedenle muhasebe eğitimi, bireyleri iş dünyasına
ilerlemeye, gelecekteki gelişmelerdeki olası zorluklar ve değişikliklerle başa çıkabilecek
çalışanlar veya işverenler ve finansal kayıtların koruyucusu olarak akıllıca çalışmaya
hazırlamaktadır. Muhasebe eğitimi öğrencilerinin gelecekteki gelişmelerdeki olası zorluklarla
başa çıkması için, yeni pedagojinin yetkin öğrenciler sunmak için işgücü piyasasının
gerekliliklerini yerine getirebilecek öğrenme sistemlerinde değişikliğe ihtiyacı doğurmaktadır.
Türkiye’de muhasebe eğitimi esas olarak, öğrencilerin pasif gözlemciler ve öğretilenlerin
alıcıları olarak derslere katıldıkları geleneksel öğretmen merkezli yaklaşımın hâkimiyetindedir.
Eğitimci, muhasebe kavramlarını açıklarken, onlara öngörülen ders kitabından örnekler ve
alıştırmalar vererek ders yöntemini kullanır. Çoğu durumda, öğrencilere muhasebe kariyerinde
ihtiyaç duydukları becerileri geliştirecek girdilerini verme fırsatı sağlanmamaktadır.
3. ÖĞRENCİ MERKEZLİ EĞİTİM (ÖME) YAKLAŞIMI
Öğrenci merkezli eğitim, müfredatın ve derslerin önceden tanımlanmış bazı yetkinlikleri
dikkate alması anlamına gelmektedir. Yani öğrenci merkezli, aynı zamanda yetkinliğe yönelik
eğitimdir. Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı, “odağı öğretmenden ve öğretimden öğrenciye ve
öğrenmeye taşıyan” pedagojik uygulamalardır. Bu şekilde, öğrenci merkezli yaklaşımlar,
öğrencinin öğretme ve öğrenme sürecinde aktif bir katılımcı olarak rolüne odaklanır. En genel
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tanıma göre öğretmen merkezli eğitim veya pasif öğrenme öğretmenin ana rolü oynadığı bir
ortamda gerçekleşir
Bu yaklaşımda, öğrenci etkinlikleri öğrenme sürecinde ve öğrenme ürününün kalitesinde
önemli göstergelerdir (Zohrabi, vd., 2012). Bu nedenle öğrenci merkezli bir sınıf, öğretmenlerin
öğrencilerin ihtiyaçlarını grup olarak ve birey olarak değerlendirdiği ve sürekli öğrenme
sürecine katılmaya teşvik ettiği bir yerdir. Öğretmenlerin rolleri eğitmenlerden çok
kolaylaştırıcılarınkidir. Öğrenciler öğrenme sürecinde aktif katılımcılardır ve öğretmenler
öğrencilere rehberlik etmeye, etkinliklerini yönetmeye ve öğrenmelerini yönlendirmeye
yardımcı olmaktadır. Bowers ve Flinders (1990), öğretmen merkezli modeli, öğrencinin bir
ürün olduğu ve "çıkış becerileri" veya "dışarı çıkma" davranışlarının bir ürünü olduğu
endüstriyel bir üretim olarak tanımlamaktadır (Zohrabi, vd., 2012). Ayrıca, öğrenci merkezli
yaklaşım, öğretmenlerin geleneksel rollerini vezneden koordinatörlüye ve materyal
kullanıcılarından öğretim materyalleri sağlayıcılarına değiştirmeleri gerektiği, öz ve yaşam
boyu eğitim anlamına gelmektedir (Baldauf ve Moni, 2006). Chiphiko ve Shawa, (2014),
pedagojik değişimin, öğretmenlerin ve öğrettiklerinin üzerinde olduğu geleneksel öğretmen
merkezli yaklaşımdan, öğrencilere ve öğrendiklerine vurgunun olduğu öğrenci merkezli bir
yaklaşıma geçişin, didaktik bir öğretmeninkinden öğrenmeyi kolaylaştıran bir öğretmene kadar
eğitimcinin rolünde temel bir değişiklik gerektirdiğini savunmaktadır.
Öğrenci merkezli stratejiler, öğretmenin öğretme ve öğrenme ortamını yeniden yaratmasını ve
rolünü kasten değiştirmesini bekler (rol değiştirme). Öğretmenler, rollerini öğretme ve öğrenme
durumunda önemli olan tek kişi olmaktan, öğrenciler önceki bilgilerinin etkinleştirilmesi
yoluyla, yaparak öğrendiklerinde, etkinlikler yapmakla ve anlam, bilgi ve bilgi işlemekle
meşgul olduklarında izleyen, dinleyen, gözlemleyen ve açıklama yapan kişi olmaya
değiştirmelidir. O'Neill ve McMahon, (2005), pasif öğrenme yerine aktif öğrenmeye olan
güven, derin öğrenme ve anlama vurgusu, öğrencinin sorumluluk ve hesap verebilirliğinin
artması, öğrencide özerklik duygusunun artması, öğretmen ve öğrenci arasında karşılıklı
bağımlılık, öğrenen öğretmen ilişkisi içinde karşılıklı saygı ve hem öğretmen hem de öğrenci
açısından öğretme ve öğrenme sürecine refleksif yaklaşımın olması öğrenci merkezli eğitim ile
ilgili önemli noktalardan bazılarını oluşturmaktadır.
Hokor ve Sedofia (2021), öğrenci merkezli yaklaşımın, öğretmenlerin öğretmen merkezli
öğretim yaklaşımından daha iyi olasılıksal akıl yürütme geliştirmelerine yardımcı olduğunu
göstermektedir. Peyton, ve ark. (2010) öğrenci merkezli yaklaşımın; öğrenciler arasındaki
etkileşimi teşvik etmek, mümkün ve uygun olduğunda ana dili kullanmak, öğretimi öğrencilerin
yaşamlarıyla bağlamak ve öğrenme stratejilerini açıkça öğretmek olarak belirtmiştir. Condelli
ve Wrigley (2009), öğretmenleri açıklama, yeni fikirler tanıtmak ve öğretim sırasında
materyalleri açıklığa kavuşturmak için ana dillerini kullanan öğrenciler için okuma ve sözlü
iletişiminde olumlu kazanımlar sağladığını belirtmiştir. Kahl Jr ve Venette (2010), öğrenci
merkezli ortamlardaki öğrencilerin, öğretmen merkezli, ders tabanlı sınıflardaki öğrencilerden
daha detaycı ve ana hatları ile düşünebilenlerin yer aldığını göstermektedir.
4. ÖĞRETMEN MERKEZLİ EĞİTİM (ÖME)YAKLAŞIMI
Geleneksel öğretmen merkezli teknik, uygun rehberlik ve denetimin sağlanmasında öğretmen
rolüne sahip olmada benzersizdir, öğretmenlerin eğitim alanlarındaki kendi deneyimlerine
dayanarak görüşleri, hiçbir multimedya veya bilgisayarın öğrencilere sağlayamayacağı kadar
asil bir şeydir.
Öğretmen merkezli eğitimde öğretmenler öğrenme sürecinde önemli roller oynarlar.
Öğretmenler, doğru cevapları almak için öğrencileri izlemek için bilgi sağlayıcı veya
değerlendiricidir, ancak öğrenciler pasif olarak bilgi alan öğrenciler olarak görülür (Zohrabi,
vd., 2012). Öğretmenlerin öğretimde yenilik motivasyonu daha azdır. Acat ve Dönmez’e (2009)
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göre, öğretmen merkezli eğitimde, öğretmenler genellikle çoğunlukla dilbilgisi odaklı olan ve
anadil ve hedef dillerin dil yapılarını karşılaştırmak için belirli ders kitaplarını kullanırlar. Bu
durumda öğrenciler daha rekabetçi ve bireyci olma eğilimindedir, çünkü yüksek sesle düşünme
veya etkileşim kurma fırsatı daha azdır.
Öğretmenler en baskın bilgi kaynağı haline geldikçe, öğretmen merkezli eğitimde, örneğin,
varsa öğrenciler tarafından gündeme getirilen tüm sorular, öğrencilerin katılımı olmadan
doğrudan öğretmenler tarafından cevaplanır. Öğretmen merkezli eğitimin çeşitli avantajları,
büyük sınıflar için uygun olmasıdır, sınıf etkinliklerini yapmak daha kısa sürer, öğrenme
materyalleri iyi hazırlanabilirler (Nagaraju, 2013). Afzal ve arkadaşları (2018), Modern
öğretimde çok sayıda avantaj gözlenmesine rağmen, test edilen geleneksel öğretimin zamanı,
müfredatı ve öğrenci ve öğretmenlerin kişisel etkileşimini kapsayan kesin bir yöntem olmanın
bir etkisi vardır ve değerlendirmeler daha güvenilirdir. Emaliana (2017), öğretim ve öğrenimde,
öğretmen merkezli eğitim yönteminin ve öğrenci merkezli eğitim yaklaşımının uygulanması
gerektiği yönünde bir eğilim göstermektedir. Sadece biri değil, her ikisi de farklı seviyelerde
hem etkili öğretmeyi hem de öğrenmeyi geliştirmek için kullanılabilir. Williams (1980)
öğretmen merkezli eğitim yapısının, öğretmenin her zaman sınıfın önünde ders verdiği ve
öğrencilere sorular sorduğu anlamına geldiğini, böylece öğrencilerin kazandıkları bilgileri
gösterebilmelerini ve öğretmenin yanıtlarını değerlendirmesini sağladığını belirtmiştir (Adıpat
vd., 2019).
Öğrenciler eğitim girişiminin merkezidir ve bilişsel ve duyusal öğrenme deneyimleri, ne
yapıldığı ve nasıl yapıldığına dair tüm kararlara rehberlik etmelidir. Sınıfa yönelik öğrenme
etkinliklerinin çoğu geleneksel olarak öğretim elemanı tarafından gerçekleştirilir: içeriği
seçmek ve düzenlemek, kavramları yorumlamak ve uygulamak ve öğrenci öğrenimini
değerlendirmek, öğrencilerin çabaları ise bilgileri kaydetmeye odaklanır. Öğrenci merkezli
sınıfta öğretmen ve öğrenci rollerinin değişime yol açarak, öğretmenin öğrencileri bilgiyle
doldurulacak boş kaplar olarak değil, entelektüel gelişimsel yolculukları boyunca
yönlendirilecek arayışçı olarak görmesine dönüştüğüne dikkat çekmektedir (Wright, 2011).
5. ÖĞRETMEN MERKEZLİ EĞİTİM YAKLAŞIMI İLE ÖĞRENCİ MERKEZLİ
EĞİTİM YAKLAŞIMININ KARŞILAŞTIRILMASI
Öğretmenin ders verdiği veya sınıfın önünde durduğu ve öğretmenlik notunu öğrencilere
ağızdan sunduğu öğretim yöntemine öğretmen merkezli yaklaşım denir. Öğretmen merkezli
öğretim yaklaşımında, öğretmenden öğrenciye bilgi akar. Öğrenciler alıcı olur. Bununla
birlikte, öğrenci merkezli sınıfta, öğretmen bir koç olarak işlev görür ve öğrenciler sorunlarla
çalışır.
Hokor ve Sedofia (2021), Öğrenci merkezli öğretimde öğrenciler etkinliklerle kendi
deneyimlerinden ders öğrenirken, öğretmen merkezli öğretimde öğrenciler esas olarak
öğretmenlerin açıklamalarından öğrenirler. Öğrenci merkezli öğretimde öğrenciler, bir
öğretmenin kılavuzu altındaki öğretim ve öğrenme kaynaklarını kullanarak kendi
öğrenmelerinden daha fazla sorumluk sahibiyken, öğretmen merkezli öğretimde öğrencilere bir
öğretmen tarafından kuralları ve formülleri kullanarak çözmeleri için daha fazla soru verilir.
Öğrenci merkezli öğretimde öğretmen tüm öğrencileri derse dahil eder; öğrenciler arasında
problem çözmeyi kolaylaştırırken, öğretmen merkezli öğretimde öğretmen gerekli kural ve
prosedürleri açıklar ve bu kuralların kullanılmasını gerektiren sorunlar verir. Öğrenci merkezli
öğretimde öğretmen, amaca yönelik bir öğrenme ortamı oluşturur, öğrencilerle etkileşime girer
ve kavrama kendi anlamlarını oluşturmaları için onlara rehberlik ederken, öğretmen merkezli
öğretimde öğretmenler prosedürel anlayışa daha fazla odaklanır. Öğrenci merkezli öğretimde
öğretmenler, öğrencilerin öğrendiklerini uygulamalarını gerektiren sorunları dikkatlice
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kurgularken, öğretmen merkezli öğretimde öğretmenler, çözümler için çoğunlukla öğrenciler
tarafından formül kullanılmasını gerektiren sorunları ders kitabından verirler.
Minter (2011), Öğrenci merkezli öğretimde odak noktası hem öğrenciler hem de eğitmen iken,
öğretmen merkezli öğretimde odak noktası eğitmendir. Öğrenci merkezli öğretimde öğrenciler,
eğitmenler ve diğer öğrenciler ile etkileşim içerisindeyken, öğretmen merkezli öğretimde
öğrenciler sadece eğitmen ile iletişim içerisindedir. Öğrenci merkezli öğretimde öğrenciler,
eğitmeni bilgi kaynağı olarak kullanarak birbirlerinin sorularını yanıtlarken, öğretmen merkezli
öğretimde eğitmen öğrencilerin sorularını yanıtlamaktadır. Öğrenci merkezli eğitimde
öğrenciler çalışmalarında bazı konularda farklı seçenekler söz konusu iken, öğretmen merkezli
öğretimde konuları eğitmen seçer. Öğrenci merkezli öğretimde öğrenciler, kendi öğrenimini
eğitmeni dikkate alarak değerlendirme imkanı söz konusu iken, öğretmen merkezli öğretimde
eğitimci sadece öğrencilerin öğrenimini değerlendirir. Öğrenci merkezli öğretimde sisteminde
genellikle sınıflar gürültülü ve meşguliyet hâkimken, öğretmen merkezli öğretimde sisteminde
sınıflar sessiz ve kontrollüdür.
Huba ve Freed (2000), çalışmalarında öğrenme merkezli eğitim sistemi ile öğretme merkezli
eğitim sistemini karşılaştırmıştır. Genel olarak öğretim merkezli eğitim sisteminden öğrenme
merkezli eğitim sistemine geçiş olduğunu belirtmiştir. Ayrıca öğretme merkezli eğitimde
eğitimcinin talimatları ve öğrencinin sorumlulukları ön planda tutulurken, öğrenme merkezli
eğitim sisteminde öğrenci ön planda tutulurken öğretmen ve öğrenci etkileşimi söz konusudur.
Öğrencilerin sorgulama yeteneğinin, problem çözme becerilerinin ve kritik karar verme
becerileri öğrenme merkezli eğitimde ön plana çıkmaktadır.
Bain’e (2004) göre, öğretmen merkezli ve öğrenci merkezli öğretim arasındaki temel fark,
“Öğretim, öğretimin öğrencilere yaptığı bir şeydir”, öğrenci merkezli öğretimde ise “Öğretim
öğrencilerin ilgisini çekmektir, öğrendikleri bir ortamı tasarlamaktır” olarak belirtmiştir
(Adıpat vd., 2019).
6. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Bu araştırma Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları ile İşletme Yönetimi programına kayıtlı öğrencilerin pedagojik yaklaşım
algılarının ve muhasebe eğitiminin sınav performansları arasındaki ilişkisini belirlemek
amacıyla gerçekleştirilmiştir.
Bu araştırma kapsamında öğrencilerin öğretmen merkezli eğitim yaklaşımı ile öğrenci merkezli
eğitim yaklaşımından hangisini benimsedikleri ve bu yaklaşımlar doğrultusunda muhasebe
eğitiminde sınav performansları arasında bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek açısından
önem kazanmaktadır. Muhasebe eğitimi teknik ve mesleki becerinin paralel olarak yürütülmesi
gereken bir meslek olması dolayısıyla bu becerilerin kazanılmasında eğitmen kadar öğrencinin
çabası önemi büyüktür.
Ayrıca bu çalışma eğitim pedagojisine yönelik olarak muhasebe ve işletme öğrencileri üzerine
yapılmış nadir çalışmalardan biridir.
6.1. ARAŞTIRMANIN VERİ SETİ VE METODOLOJİ
Bu çalışma Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
ile İşletme Yönetimi programına kayıtlı 150 öğrenci üzerinde yüz yüze anket uygulaması
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın anket formunun oluşturulmasında Mohammed, Kassim ve
Ismail (2020) tarafından yapılan çalışmadan yararlanılarak oluşturulmuştur.
Anketin ilk bölümünde öğrencilerin demografik özellikleri ve muhasebe dersine yönelik toplam
7 adet soru yöneltilmiştir. Anketin ikinci bölümü, öğrencilerin sınav performansıyla ilgili
öğrenci merkezli ve öğretmen merkezli pedagojiler hakkındaki 27 madde hakkındaki öznel

____________________________________________________________
Full Texts Book

207

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
görüşü ölçen 5’li likert ölçeğinde “Kesinlikle Katılmıyorum” ile “Kesinlikle Katılıyorum”
arasında değişen seçeneklerden birini seçerek cevap vermeleri istenilmiştir. 150 öğrenciye
uygulanan anket formunda 14 anket eksik doldurulma nedeniyle çalışma kapsamından
çıkarılarak 136 anket araştırma kapsamına alınmıştır.
Analizdeki bağımlı değişken sınav performansıdır. Bu çalışma, Diyarbakır sosyal bilimler
meslek yüksekokulundaki sınav performansı ile ilişkili unsurları incelememektedir. Bu
değişken için final veya bütünleme sınav performansının ölçülmesidir. Bu çalışmada, bağımsız
değişkenler Diyarbakır sosyal bilimler meslek yüksekokulundaki öğrencilerin genel muhasebe
dersi arasında sınav performansı ile ilgili olduğu varsayılan faktörlerdir. Bunlar öğrenci
merkezli eğitim ve öğretmen merkezli eğitimdir. Her iki değişken için de anketler 5’li Likert
ölçeği kullanılarak ölçülmüştür. Bu çalışmada, değişkenler arasındaki ilişkiyi araştırmak için
korelasyon analizi kullanılmıştır.
Araştırmanın güvenilirliği için Cronbach’s Alpha değeri ,869 olarak bulunmuştur. Bu oran
sosyal bilimlerde araştırmanın güvenilirliğinin oldukça yüksek olduğunu belirtir.
6.2. ARAŞTIRMANIN BULGULARI
Araştırma kapsamında belirlenmiş olan sorulara verilen cevaplar ve bu cevaplar doğrultusunda
analizler tablolar halinde sunulmuştur. Öncelikle katılımcıların demografik özelliklerinin yer
aldığı frekans analizleri yapılmıştır. Daha sonra araştırma kapsamında belirlenmiş olan
ifadelere verilen cevaplar doğrultusunda öğrencilerin pedagojik yaklaşımlar hakkında algısını
belirlemek amacıyla frekans analizleri yapılmıştır. Son olarak araştırma kapsamı çerçevesinde
belirlenmiş olan sınav performansı ile pedagojik yaklaşımların ilişkisini ölçmek için korelasyon
analizi kullanılarak elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.
6.2.1. Demografik Özellikler
Çalışma kapsamında öğrencilerin demografik özellikleri ve muhasebe derslerine ilişkin verileri
tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
n
18 - 20
Yaş

Cinsiyet

Dersi
Geçme
Durumu

21 ve
üzeri
Toplam
Bayan
Erkek
Toplam
Dersten
kaldım
Dersten
Geçtim
Toplam

%

85

62,5

51

37,5

136
98
38
136

100
72,1
27,9
100

88

64,7

48

35,3

136

100

%

n
Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları
Bölüm

Sınıf

İşletme Yönetimi
Toplam
1. Sınıf
2. Sınıf
Toplam

76

55,9

60

44,1

136
70
66
136

100
51,5
48,5
100

Tablo 1 dikkate alındığında araştırmaya katılan bayan (%72,1) öğrencilerin erkek (27,9)
öğrencilerden daha fazla olduğu görülmektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun (%62,5) 18
ile 20 yaş aralığında olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin eğitim gördükleri programlar dikkate
alındığında muhasebe ve vergi uygulamaları öğrencileri (55,9) işletme yönetimi
öğrencilerinden (44,1) fazla olduğu görülmektedir. Sınıf kriteri dikkate alındığında araştırmaya

____________________________________________________________
Full Texts Book

208

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
katılan öğrencilerin birinci ve ikinci sınıf oranları oldukça yakındır. Araştırmaya katılan
öğrencilerin muhasebe dersini geçenlerin (35,3) oranı dersi tekrar almış (64,7) olanların
yaklaşık yarısı kadardır.
6.2.2. Öğrencilerin Pedagojik Yaklaşım Algılarına İlişkin Verilerin Analizi
Çalışma kapsamında öğrencilere yöneltilen ifadelerin analiz sonuçları Tablo 2’de
gösterilmiştir.
Tablo 2. Öğrenci Merkezli Eğitimde Öğrencilerin Algılarına Yönelik İstatistiki Veriler
İfadeler

Ort.

Std.
Sap.
,517

Konuyu daha önceden çalıştığımda daha başarılı oluyorum.

4,22

Gerçek bir durum örneğinin bana gösterilmesi durumunda dersleri daha
iyi anlarım.

3,97

Staj programına katılmam durumunda derslerimde daha başarılı olurum.

3,97

,486

Ders çalışmada farklı teknolojik yaklaşımları (e-öğrenme, ders videoları
vb.) kullanmayı faydalı buluyorum.

3,92

,474

Kendi çalışmamdan ben sorumluyum.

3,85

,693

Geri dönüp eğitmenin öğrettiği konuları iyice inceliyorum.

3,75

,443

Muhasebe eğitimi alma konusunda bir disiplin sahibiyim.

3,66

,571

Verilen ödevler ile yazma becerim gelişti.

3,61

,549

Sınıf dışındaki etkinliklerde farklı becerilerin (iletişim, ekip çalışması ve
liderlik) olmasını seviyorum.

3,61

,628

Derse dair konuşmam ve aktif olarak derse katılmam için bana daha fazla
şans verilmesini isterim.

3,57

,560

Sunum becerilerinin sınıf dışına sergilemek istiyorum.

3,50

,597

Sınavlara hazırlanmak için notlarım, ders kitabım dışında farklı kaynakları
kullanıyorum.

3,36

,554

Muhasebe konularının grup çalışma ödevlerine katılmak istiyorum.

3,34

,637

,454
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Görüşlerimi sınıfın önünde sunarsam daha iyi öğrenirim.

3,28

,653

Takım çalışmasında verilecek ödevleri seviyorum.

3,20

,685

Sadece eğitmen bilgiyi anlattıktan sonra kendi başıma çalışabilirim.

3,13

,684

Muhasebe sınıfında sünger gibi öğrenen biriyim. Her şeyi hemen
öğrenirim.
TOPLAM

2,92

,796

60,86

9,979

ORTALAMA

3,58

,589

Tablo 2 öğrencilerin öğrenci merkezli eğitim algılarını belirlemeye yönelik ifadeleri ve bu
ifadelere verilen cevapların istatistiki sonuçlarını göstermektedir. Analiz sonucuna göre, en
yüksek ortalama ve standart sapma (ort= 4,22, Std. Sap.= ,517), “Konuyu daha önceden
çalıştığımda daha başarılı oluyorum.” ifadesiyle ilgilidir. Bu ifadeyi “Gerçek bir durum
örneğinin bana gösterilmesi durumunda dersleri daha iyi anlarım.” ve “Staj programına
katılmam durumunda derslerimde daha başarılı olurum.” Bu ifadelere göre öğrenciler
muhasebe mesleğini yapmadan önce hem teorik hem de pratik anlamada kendilerini
geliştirebilecek alanların ihtiyacını duymaktadır. Muhasebe mesleği sadece teorik bilgilerin
yeterli olduğu bir alan olmayıp aynı zamanda pratik bilgilerin en az teorik bilgiler kadar önemli
olan bir alandır. Öğrenciler sınıf ortamında öğrendiği teorik bilgileri staj yaparak gerçek
durumlara doğru uygulamaları konusunda pratiğini öğrenecektir. Ayrıca öğrencilerin daha
önceden ders veya anlatılacak konulara çalışması öğrencinin derse motivasyonunun
sağlanmasına ve derinlemesine bilgiye ulaşmasını kolaylaştıracaktır. Bununla birlikte
öğrencilerin bu tutumları literatürde daha önce yapılmış Rodzalan ve Saat (2012) ile
Mohammed, Kassim ve Ismail (2020) tarafından yapılan çalışma sonuçları ile tutarlı olduğu
görülmektedir.
Tablo 2 deki veriler dikkate alındığında ortalama olarak en düşük orana sahip ifade “Muhasebe
sınıfında sünger gibi öğrenen biriyim. Her şeyi hemen öğrenirim.” olduğu görülmektedir. Bu
ifadeyi, “Sadece eğitmen bilgiyi anlattıktan sonra kendi başıma çalışabilirim.” ve “Takım
çalışmasında verilecek ödevleri seviyorum.” İfadeleri takip etmektedir. Bu ifadeler
doğrultusunda öğrencilerin bireysel olarak bilgi edinmelerinin yetersizliğini göstermektedir.
Ayrıca öğrencilerin öğrenci merkezli eğitim algılarından, grup çalışmalarından yeterli düzeyde
zevk almadığı ve öğrencilere adım adım yardımcı olacak ve aynı zamanda rehberlik edecek
eğitimciye ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Bu sonuçlar Sandoval-Lucero vd. (2012) ve
Mohammed, Kassim ve Ismail (2020) tarafından yapılan çalışma sonuçları ile tutarlı olduğu
görülmektedir.
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Tablo 3: Öğretmen Merkezli Eğitimde Öğrencilerin Algılarına Yönelik İstatistiki Veriler
Ort.

Std.
Sap.

Bana rehberlik edecek eğitmene çok ihtiyacım var.

4,38

,300

Eğitmenin örnekleri adım adım göstermesini isterim.

4,21

,422

Eğitmen muhasebeyi bana açıkladığında daha iyi öğreniyorum.

4,17

,436

Eğitmenin beni sürekli olarak ders çalışmam için motive etmesini
istiyorum.

4,14

,439

Eğitmen derste bana soru sormam gerektiği konuları belirtmesini
isterim.

4,01

,402

Sınıfta eğitmenin sunum yöntemlerine ihtiyaç duyuyorum.

3,86

,499

Eğitmen bana muhasebe dersi ile ilgili ödev ve proje verirse daha iyi
öğrenirim.

3,72

,545

Eğitmenin dersteki soruları çözmem için bana şans vermesini istiyorum.

3,72

,605

Mevcut sınıf ortamı bana öğrenme becerimi arttırıyor.

3,60

,640

Eğitmen ödevlerime sınıfta not vermesini istiyorum.

3,13

,645

38,977

5,504

3,89

,550

İfadeler

TOPLAM
ORTALAMA

Tablo 3 öğrencilerin öğretmen merkezli eğitim algılarını belirlemeye yönelik ifadeleri ve bu
ifadelere verilen cevapların istatistiki sonuçlarını göstermektedir. Analiz sonucuna göre, en
yüksek ortalama ve standart sapma (ort= 4,38, Std. Sap.= ,300), “Bana rehberlik edecek
eğitmene çok ihtiyacım var.” ifadesi olduğu görülmektedir. bu ifadeyi “ Eğitmenin örnekleri
adım adım göstermesini isterim.” ve “Eğitmen muhasebeyi bana açıkladığında daha iyi
öğreniyorum.” ifadeleri takip ettiği görülmektedir. Bu sonuçlar öğrencilerin derslerini
anlamaya yönelik olarak bir eğitmene ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Bununla birlikte
öğrencilerin sınavlarda yüksek performans gösterebilmeleri için eğitimcilere ihtiyaçlarından
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dolayı öğretmen merkezli eğitimi tercih etmektedirler. Ayrıca derslerinde onları teşvik edecek,
derslerdeki problem çözümlerinde adım adım ilerleyerek çözüme ulaştırabilecek eğitmenler
ihtiyaç duydukları görülmektedir.
Tablo 3’deki veriler dikkate alındığında ortalama olarak en düşük ortalama ve standart sapmaya
(ort= 3,13, Std. Sap.= ,602) sahip ifade “Eğitmen ödevlerime sınıfta not vermesini istiyorum.”
olarak görülmektedir. Burada öğrencilerin kendi başlarına problem çözme veya alternatif
öğrenmede yetersiz olduklarını ve öğretmenlerin onların yaptıkları işlerde onayını almayı
bekledikleri görülmektedir. Ayrıca eğitmenlerin yönlendirmesiyle öğrenciler daha iyi
anladıkları sonucu çıkmaktadır. Bu sonuç Mohammed, Kassim ve Ismail (2020) tarafından
yapılan çalışma sonuçları ile tutarlı olduğu görülmektedir.
Çalışmada dikkat çeken diğer bir bulgunun, öğrenci merkezli eğitim pedagojisi için ölçüm
ortalaması 3,58 iken, öğretmen merkezli eğitim pedagoji için ortalama ölçüm ortalaması
3,89'tir. Bu sonuç muhasebe eğitiminin genellikle sınav odaklı olası nedeniyle, öğrencilerin
muhasebe sınavlarını geçmelerinde onlara rehberlik etmeleri için eğitimcilere gerçekten
ihtiyaçları olduğunun göstergesidir. Dolayısıyla muhasebe eğitiminde eğitimcilerin öneminin
oldukça büyük olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda muhasebe eğitimi
ortamının, öğrencilerin kendi bilgi ve deneyimlerini yaşayabileceği, sorumluluk üstlenebileceği
bir alana olmadığını göstermektedir.
Tablo 4, öğrencilerin öğretmen merkezli eğitim ile öğrenci merkezli eğitime bakış açısını sınav
performansıyla ilişkilendirmenin sonuçlarını göstermektedir. Öğrencilerin sınav performansı
öğrenci merkezli eğitim yaklaşımıyla zayıf fakat pozitif anlamlı bir ilişki söz konusudur (r =
0.377 ve p= 0.022’dir). Ayrıca öğrencilerin sınav performansı öğretmen merkezli eğitim
yaklaşımıyla zayıf fakat pozitif anlamlı bir ilişki söz konusudur (r = 0.343 ve p= 0.031). Ayrıca
öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı öğretmen merkezli eğitim yaklaşımı ile pozitif ve orta
düzeyde anlamlıdır (r=0.527, p=0.000). Bu sonuçlar Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek
Yüksekokulu muhasebe ve vergi uygulamaları ile işletme yönetimi öğrencilerinin öğrenci
merkezli eğitim ile öğretmen merkezli eğitim algısına yönelik sınav performansları arasında
orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişkinin olduğunu ortaya koymaktadır.
Tablo 4: Öğrenci ve Öğretmen Merkezli Eğitim ile Sınav Performanslarının Analizi
Faktör
Sınav Performansı
Öğrenci Merkezli
Eğitim
Öğretmen Merkezli
Eğitim

1

Öğrenci
Merkezli
Eğitim
.377**

Öğretmen
Merkezli
Eğitim
.343**

.589

.377**

1

.527**

.550

.343**

.527**

1

SD

Sınav
Performansı

136 1.35

.479

136 3.58
136 3.89

n

M

**p<.01
7. SONUÇ
Bu çalışmada dikkat çekici bulgu Dicle Üniversitesi Diyarbakır Sosyal Bilimler MYO’daki
muhasebe ve vergi uygulamaları ile işletme yönetimi programına kayıtlı öğrencilerin gelişmiş
eğitim sistemlerine sahip ülkeler dikkate alındığında pasif olan öğrenme tarzını
benimsediklerini göstermektedir. Bu durum bilgi teknolojileri ve sistemlerinin hızlı bir şekilde
geliştiği, eğitim sistemlerinin öğrenci odaklı eğitimin öneminin vurgulandığı bir dönemde
endişe verici olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla çalışmanın sonuçları günümüz eğitim
sistemleri ile çelişmektedir.
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Öğretmen merkezli eğitim sisteminin benimsenmesindeki temel kanı, muhasebe eğitiminde
teorik bilgilerin yanında teknik bilgi ve becerilerin uygulanması konusunda yetkin olmayan,
aynı zamanda mesleki anlamda rekabet ortamının zorlukları ile yüzleşmeye hazır meslek
mensuplarının yetiştirilmesinde eğitimcilerin rol gösterici özelliğinden kaynaklıdır.
Öğrenci merkezli eğitim yaklaşımı ile öğretmen merkezli eğitim yaklaşımlarının sonuçları ile
sınav performansları arsında pozitif bir ilişki söz konusudur. Bu sonuç her iki tarafında sınav
başarısına etkisinin önemli olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla öğrencilerin problem
çözmede adım adım rehberlik gösterecek bir eğitimciye ihtiyacı olduğunu ve bağımlılığını
göstermektedir. Bu sonuç çalışmanın anket formunun oluşturulmasında yararlanılan
Mohammed, Kassim ve Ismail (2020) tarafından gerçekleştirilen çalışma ile tutarlıdır.
Öğretmen merkezli eğitimden öğrenci merkezli öğretime evrim yeni bir gerçekliktir. Fakat
muhasebe eğitiminde öğretmen merkezli eğitim yaklaşımının benimsenmesi önem arz
etmektedir. Çünkü muhasebe eğitimi sadece teorik bilginin sunulup öğrencilerden bu bilgiler
doğrultusunda kendilerini geliştirmelerini beklemek gerçeğe uygun değildir. Teorik bilgiye
ilaveten teknik bilgi ve becerinin geliştirilmesi öncelikle eğiticinin yardımı ile olacaktır.
Dolayısıyla muhasebe eğitimde ilk seneler eğitmen merkezli eğitim yaklaşımının
benimsenmesi önem arz etmektedir. Daha sonraki seneler yani teorik bilgilerin verilip teknik
bilgi ve becerilerin geliştirilmesi ve uygulama aşamasında öğrenci merkezli bir eğitim
sisteminin benimsenmesi en doğru olacaktır. Kısacası muhasebe eğitiminde hem öğrenci hem
de öğretmen merkezli eğitim yaklaşımlarını birlikte kullanmak en doğru olacaktır.
Bu çalışma her ne kadar lisans ve lisansüstü eğitim programlarının benimsediği yaklaşıma göre
farklı olsa da ön lisans düzeyde ve muhasebe eğitimi üzerine çok fazla literatürün yazılmadığı
pedagoji literatürüne katkıda bulunacaktır. Dolaysıyla muhasebe eğitiminde eğitmenin önemini
yadsınamaz büyüklükte olduğu görülmektedir.
Eğitmenlerin öğrencileri ile diyaloglarının tehdit edici nitelikte olmayan bir mekanizma
sağlamsı önem arz etmektedir. Kısacası eğitimcilerin sınav notlarını bir koz olarak görmek
yerine öğrencilerin sınav notuna bağlılığını azaltıcı önlemler geliştirmelidir. Örneğin derslerde
öğrencinin kendini gösterebileceği ödev veya projelerin verilmesi gibi. Ayrıca sadece sınav
notu ile öğrencinin performansının ölçülmemesi, öğrencinin kendini geliştirebileceği bilgi
teknolojilerinin desteklediği çalışmalara yönlendirmek öğrenci açısından bir kazanç olacaktır.
Bununla birlikte öğretmenin sınav üzerindeki baskısının azalması öğrencilerin derslerine olan
dikkatini arttıracaktır. Kısacası eğitimciler öğrencileri aktif ve etkileşimli öğrenmeye teşvik
etmelidir.
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SOCIO-POLITICAL DYNAMICS OF MUSLIMS IN THE REGION FROM
ZANZIBAR SULTANITY TO THE REPUBLIC OF TANZANIA
ZENGİBÂR SULTANLIĞINDAN TANZANYA CUMHURİYETİNE BÖLGEDE
MÜSLÜMANLARIN SOSYO-POLİTİK DİNAMİKLERİ
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ÖZET
Doğu Afrika’nın politik, ekonomik, sosyal ve etnik dokusu bakımından tarihî öneme sahip
coğrafyalarından birisi hiç şüphesiz Tanzanya topraklarıdır. Irmakları, gölleri, iklimi ve bitki
örtüsüyle Doğu Afrika’nın yerleşime elverişli bir sahasıdır. Hint Okyanusa açılan kıyıları,
kara parçasından 40 km kadar ötedeki Hint Okyanusu’nda yer alan Zengibâr ve Pemba
Adalarıyla Tanzanya dün olduğu gibi bugün de stratejik konuma sahip bir ülkedir. Doğu
Afrika halkları gibi Tanzanya’nın yerli halkları da İslâm ve Müslümanlarla erken tarihlerde
tanışmışlardır. Emeviler döneminden itibaren Arap Yarımadasından gelen Müslümanlar
bölgenin İslamlaşmasına zemin hazırlamışlardır. İran’dan gelen Şirâzîlerin geri dönmeyişi ve
yerli halkla kaynaşmaları İslâm’ın tanınmasında etki eden ikinci önemli Müslüman kitle
olmuştur. Arap ve İran asıllı Müslümanlar kadar Hindistan’dan gelen Hint asıllı
Müslümanlarla Uzakdoğu Müslümanlardan farklı etnik guruplar başta Zengibâr ve Pemba
Adaları olmak üzere Tanzanya topraklarında Şafii, Hanefi, Hanbeli, İbâzî mezheplerinin
benimsenmesine katkı sağlamışlardır. Uman Sultanlığının Hint Okyanusundaki ticari
faaliyetlerde belirleyici konumu Uman Sultanlığına ait ticaret gemilerinin bölgede demir
atmasına ve hareketliliğin artmasında önemli bir katkısı olmuştur. Uman Sultanlığının
payitahtını Zengibâr’a nakletmesi 1840 yılından itibaren bölgede Zengibar Sultanlığının özerk
ve işlevsel bir konuma gelmesini sağlamıştır. Uman Hanedanlığı, Bûsaîd Hanedanlığı ve
Zengibâr Sultanlığı olarak iktidarı ellerinde tutan Müslümanlar on beş ve on altıncı yüzyılda
Portekiz sömürgeciliğine karşı, on dokuzuncu yüzyılda İngiliz, Belçika ve Alman
sömürgeciliğine karşı tepkisel tavrını ortaya koymuşlardır. Zengibâr sultanları batılı güçlerin
istila ve yayılmacılık politikasına karşı Osmanlı Devleti’nden yardım istemişler, Osmanlı
Halifesi ile irtibat kurmuşlar, Osmanlı Halifesi adına camilerinde hutbe okutmuşlar, İstanbul’a
heyetler gönderip İstanbul’dan gelen heyetleri ağırlamışlardır. Zengibâr Sultanlığı ile Osmanlı
Devleti arasında yakın ve samimi bir irtibat kurulmuştur. Tanzanya’nın bağımsızlığını elde
etmesinden kısa bir süre sonra Zengibâr Hanedanlığına son verilmiş, Pemba ve Zengibâr
Adaları Tanzanya Cumhuriyeti’nin bir parçası konumuna gelmiştir. Ülkede izlenen tek partili
yönetim sistemi 1964 yılında Müslümanlara yönelik baskıların artmasını sağlamış, İslâm
kültür ve medeniyetine ait cami, medrese ve tekke gibi kurumların yıkılmasına, kitlesel
göçlerin yaşanmasına yol açmıştır. Bu tespitlerden hareketle bildirimde Zengibar
Sultanlığının kuruluşunu, gelişimini ve yıkılışını ele almak istiyorum. Zengibar
Hanedanlığının bölgede geliştirdiği İslâmî kültür, sosyal doku ve tarihî birikimini sunmak
istiyorum. Bölgede İslâm ve Müslümanların kazanımlarını ve sorunlarını değerlendirmek
istiyorum.
Anahtar Kelimeler: Afrika, Tanzanya, Zengibar, Osmanlı, İslam
ABSTRACT
Undoubtedly, Tanzania is one of the geographies that have historical importance in terms of
the political, economic, social and ethnic texture of East Africa. It is an inhabitable area of
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East Africa with its rivers, lakes, climate and vegetation. Tanzania, with its coasts opening to
the Indian Ocean and the Zanzibar and Pamba Islands located in the Indian Ocean 40 km
away from the land, is a country that has a strategic position today as it was yesterday. Like
the peoples of East Africa, the indigenous peoples of Tanzania were also introduced to Islam
and Muslims in early history. Since the Umayyad period, Muslims from the Arabian
Peninsula laid the groundwork for the Islamization of the region. The fact that the Shirazis
who came from Iran did not return and their mingling with the local people became the
second important Muslim mass that influenced the recognition of Islam. Different ethnic
groups from Muslims of Indian origin and Far East Muslims, as well as Muslims of Arab and
Iranian origin, contributed to the adoption of Shafi'i, Hanafi, Hanbali and Ibazi sects in
Tanzanian lands, especially in the Zanzibar and Pamba Islands. The decisive position of the
Sultanate of Uman in the commercial activities in the Indian Ocean made a significant
contribution to the anchoring of the merchant ships of the Sultanate of Uman and to the
increase in mobility.
The transfer of the capital of the Sultanate of Uman to Zanzibar enabled the Sultanate of
Zanzibar to gain an autonomous and functional position in the region since 1840. Muslims,
who held power as the Uman Dynasty, the Busaid Dynasty and the Zanzibar Sultanate,
showed their reactionary attitude against Portuguese colonialism in the fifteenth and sixteenth
centuries, and against British, Belgian and German colonialism in the nineteenth century. The
sultans of Zanzibar sought help from the Ottoman Empire against the invasion and
expansionist policies of the western powers, they contacted the Ottoman Caliph, gave
sermons in their mosques on behalf of the Ottoman Caliph, sent delegations to Istanbul and
hosted the delegations from Istanbul. A close and sincere contact was established between the
Zanzibar Sultanate and the Ottoman Empire. Shortly after Tanzania gained its independence,
the Zanzibar Dynasty was ended, and Pamba and Zanzibar Islands became a part of the
Republic of Tanzania. The single-party government system followed in the country increased
the pressure on Muslims in 1964, and led to the destruction of institutions such as mosques,
madrasahs and dervish lodges of Islamic culture and civilization, and led to mass migrations. I
would like to present the Islamic culture, social texture and historical accumulation that the
Zanzibar Dynasty developed in the region. I want to evaluate the achievements and problems
of Islam and Muslims in the region.
Keywords: Africa, Tanzania, Zenzibar, Ottoman, Islam
INTRODUCTION
The country of Tanzania consists of two separate regions. The first of these is Tanganyika,
which is the mainland of the country, and the second is Zanzibar Island on the Indian Ocean.
These two formed the United Republic of Tanganyika and Zanzibar on April 26, 1964.
Tanganyika borders to Kenya and Uganda to the north, Rwanda and Burundi to the northwest,
Congo in the west, Zambia to the southwest, Malawi and Mozambique to the south and
surrounded by the Indian Ocean to the east. Zanzibar, on the other hand, is formed by the
Islands of Zanzibar and Pemba, 40 km away from the northern coast of Tanganyika. 1
The eastern coastal region of Tanzania has the appearance of a low level and is divided by a
large valley with a geological fault line. The average height of Tanzania above sea level is
900 m. Reaching an elevation of 5894 m, Mount Kilimanjaro in the north is the highest point

Ramazan Özey, “Doğu Afrika Panoraması: Siyaset-Toplum-Ekonomi”, Dünya Siyasetinde Afrika 3, ed. İsmail
Ermağan, Nobel Publication, Ankara 2016, p. 40-41.
1
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in Africa. The islands of Zanzibar and Pemba are mainly coral islands and are in the Indian
Ocean, about 40 km away from the coast of Tanzania. 2
Although a tropical climate prevails in Tanzania, the temperature is moderate on the islands
because of the constant sea breezes. The coast of Tanzania receives a lot of precipitation and
the annual average precipitation in the northern part of the coast is 1500 mm3. The coastal
region is under the influence of monsoon winds blowing in the northeast direction from
December until March and in the southwest direction from May to October. Although there
are two rainy seasons in the inland, precipitation is not much, except in mountainous regions
such as Tukuyu in the south, which receive 2500 mm3 precipitation per year. Drought is
common in most parts of the central plateau, where precipitation is below 760 mm3 per year. 3
Malawi, Tanganyika, and Victoria are the three major lakes in Tanzania. Different climatic
zones allow a wide variety of plants to grow in the country. There are mangrove plants and
palm trees on the coast, shrubs and baobab trees on the central plateau, and plants special to
the Alps on Mount Kilimanjaro. As in other East African countries, Tanzania has many
natural animals. The Serengeti plains in the northwestern part of the country are among the
places with the wildest animals in Africa.
The main animals found in the country are gazelle, zebra, wild cattle, elephant, baboon, and
rhinoceros. 4
1. SULTANATE OF ZANZIBAR
Zengibâr, which originally is a Persian term, is called Zencibâr [Zanguebar] and Berrü'z-Zenc
in Arabic, meaning the coast of the black ones, and Zanzibar in European languages. 5 On the
islands of Zanzibar and Pemba lives a hybrid group as natives of the Bantu tribe, Arabs from
the Arabian Peninsula, the masses who are called Shirazis in relation to Hasan b. Ali alShirazi whom came from Iran in the second half of the tenth century, and a mix ethnic group
from India and Indonesia.
The introduction of Islam in Tanzania took place as early as the eighth century AD. The Arab
population who came to the region founded Arab cities in the tenth century. The natives of
Zanzibar accepted Islam in the early period, they fused with the Arabs who came to the region
and created a unity. The people with a high cultural level among the people of Zanzibar were
called "ustaarabu", which means those who belong to the Arab civilization. Umayyad caliph
Abdal Malik b. Marwan, who intend to establish an emirate in eastern Africa, sends Arab
delegations to the region under the command of the brothers Suleiman al-Culendî and Said alCulendî from the Ezd tribe in Oman. As a result of these Arab migrations, the cities of Pate,
Malindi, Zanzibar, Mombasa, Lamu and Kilwa were founded. According to some sources, the
Arab population that founded these cities, where the Kharijites who escaped from the
Umayyad governor Hajjaj bin Yusuf and took refuge here. 6
In the city of Zanzibar, there are remains of two mosques, one of stone and the other wooden,
from the eighth and ninth centuries. As a result of archaeological excavations, a mosque for
seventy persons from the tenth century was discovered, and it draws attention as the oldest
historical monument built in Sub-Saharan Africa. The fact that one of the dinars, found in the

Özey, Afrika Coğrafyası, p. 418-419.
Özey, Afrika Coğrafyası, p. 418-419.
4
Özey, Afrika Coğrafyası, p. 418-419.
5
Ahmet Kavas, “Zengibar”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. 44, İstanbul 2013, p. 262.
6
Semîha İbrâhim Muhammed, Devletü Zencibâri’l-ḥadîs̱e fî ʿahdi’s-Sulṭân Saʿîd b. Sulṭân, Bingazi 2000, p. 38.
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excavations in the center of Unguja Ukuu in 1865, belongs to the year 797 shows, that the
Muslims in the region have an ancient past. 7
Hasan b. Ali al-Shirazi (Ali ibn al-Hassan Shirazi) came to Kilwa in the south of Tanzania by
sea in 957, established his authority in Kilwa with the crowd accompanying him, and
established his own sultanate under the name of Dawletû'z-Zenc, meaning ‘the state of the
black ones’. He connected all the islands on the coast up to Sofala on the Mozambique coast,
including Zanzibar and Pemba. 8
The third largest migration of Muslims to the region was under the leadership of Suleiman b.
Suleiman b. Mudhafar an-Nabhani from Oman in the beginning of the thirteenth century.
First, Suleiman, who came to the island of Pate, married the daughter of the amir named
Ishak. He then became heir to the throne. He strengthens his authority and ensures that the
Bani Nabhani dynasty, of which he is the sultan, dominates all East Africa for a while. The
interest of the Arabs in the region continued uninterruptedly both in his own period and in the
following periods, and almost every island turned into an independent dynasty. 9
In addition to Arabs and Iranians, another population residing in Zanzibar is Indians. It is
known that the Indians came to the islands of Zanzibar and Pemba before the sixteenth
century. When Zanzibar became the capital of the Sultanate of Oman, many Indian merchants
from the Indian region came and settled here. 10
Vasco da Gama discovered Zanzibar in 1499 while traveling to India. In the sixteenth and
seventeenth centuries, most of the trading cities of East Africa were brought under the control
of the Portuguese occupation forces. In 1530, when Rui Lourenco Ravasco besieged the
island and bombarded it, Zanzibar agreed to pay 130, Kilwa 1000 and Pate Island 100 miskals
as tax. At the end of the sixteenth century, Joao Homere, one of the commanders of Francisco
d'Almeida, the commander of the navy in the Indian Ocean, occupied Zanzibar, and some
Portuguese began to live on the island and were engaged in the trade of cloth, pearls, iron,
ivory and amber. Although the Portuguese wrote their own language with Arabic letters and
for a while formed a common language in the Indian Ocean, this language disappeared with
the dominance of English in the region. In 1698, when the Portuguese occupation ended,
Zanzibar was ruled by Fatima binti Yusuf al-Alawi. This ruler was replaced by her son Hasan,
and he developed the historical city on the island. 11
Nasir b. Murshid, who was elected as the imam of the Ibadiyya and who founded the Ya’rubi
dynasty in Oman, strengthening his power in Oman, while he also gave importance to
maritime trade. He increased its efficiency on the Indian Ocean coasts. The successor of
Sultan Nasir, Sultan b. Saif (1640-1680) made attempts to save the Pemba and Zanzibar
Islands from the Portuguese invasion. During the reign of his son Saif b. Sultan (1692-1711),
Mombasa, Kilwa and Pemba were taken from the Portuguese. The cities of Pemba and Kilwa
were seized by expeditions to the coastlines of eastern Africa. This paved the way for the
permanent and long-lasting power of the Muslims in East Africa. From the end of the
seventeenth century until 1837, a struggle for dominance took place between the Ya'rubis in
Zanzibar and the Mazruis of Oman origin, who ruled in Mombasa. Both the struggles with the
Mazruis and the internal conflicts within the dynasty weakened the Ya'rubis. Upon the death

Kavas, “Zengibar”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 44, p. 263.
Saîd b. Ali el-Mugīrî, Cüheynetü’l-aḫbâr fî târîḫi Zencibâr, nşr. M. Ali es-Suleybî, Maskat 2001, p. 125-126.
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Semîha İbrâhim Muhammed, Devletü Zencibâri’l-ḥadîs̱e fî ʿahdi’s-Sulṭân Saʿîd b. Sulṭân, Bingazi 2000, p. 38.
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Kavas, “Zengibar”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 44, p. 263.
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Kavas, “Zengibar”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 44, p. 264.
7
8

____________________________________________________________
Full Texts Book

219

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
of the II. Saif b. Sultan, the Ya'rubi dynasty dissolved, when his son-in-law Ahmed Said, who
was the governor of Sohar, became the sultan of Oman (1156/1743). 12
Ahmed b. Said, who was a member of the Al Bû Saîd family, established the Al Bû Saîd
dynasty attached to the Sultanate of Oman. While trying to re-establish the broken ties with
East Africa, Ahmed b. Said fight against the Iranians in Oman on one hand and established a
close tie to the Ottoman Empire on the other hand. During the reign of Ahmed b. Said’s
grandchildren, Sâid b. Sultan and his brother Sâlim, the Al Bû Saîd dynasty expanded its
dominance to the African borders. When Sâlim died in 1821, Saîd ruled the dynasty by
himself and had to spend his time between Muscat and Zanzibar, the center of the dynasty in
East Africa. After capturing Mombasa and conquering the Mazrui dynasty in 1837, he settled
in Zanzibar. As a result, the Sultanate of Zanzibar was founded, which was of great
importance in the history of the region and whose borders reached from Mogadishu in the
north to current Tanzania in the south, and which included the islands of Lamu, Pate and
Pemba close to the coast. 13 In 1840, the ruler of Oman, Sayyid Said b. Sultan moved his
palace to Zanzibar. For most of the nineteenth century, Zanzibar was a powerful sultanate that
controlled the ivory and slave trade in the country. 14 Having achieved such a superiority in the
east of Africa, Said b. Sultan became a ruler, who early realized the political and commercial
aims of the colonial powers as England, France and Germany. He provided stability and
prosperity in the country by making agreements with the mentioned countries. Zanzibar
became the principal trading center of East Africa. 15 During the time of Sayyid Said and his
son Sayyid Majid’s reign, the Al Bû Saîd dynasty had an increasing influence in Africa. The
dynastic dominance brought its commercial basin to a wide and powerful position. They
created a trade network for the coconut, date, and ivory trade as far as the Great Lakes region.
Arab and Swahili merchants of Oman origin, who were settled in Zanzibar, first established
the city of Tabora in the center of Tanzania, then the city of Ujiji in the east of Lake
Tanganyika and moved to the west of the Lake to obtain new ivory resources. 16 The
merchants of Zanzibar, who spread to the interior of Africa, on one hand they increased the
influence of the Sultanate of Zanzibar in the lands of today's Malawi, Rwanda, Burundi,
Uganda, Kenya and the Democratic Republic of Congo, and on the other hand they ensured
the spread of Islam among the locals. 17 At the beginning of these names, who hold the pulse
of the region comes Hamid b. Muhammad al-Murjibi with the nickname Tippu Tip. His greatgrandfather is Rajab al-Murjibi, who was originally from Oman and settled in Zanzibar. His
son Juma and Muhammed continued his commercial activities. 18
After Sultan Said, a struggle for dominance between his son Majid b. Said and his brother
Tuwaini in Muscat resulted in the division of the Sultanate of Oman after the involvement of
the British (1861). Upon the death of Majid, his brother Barghash came to the throne (18701888). 19
In the sixteenth century when the Portuguese came to support the Christian Abyssinian
Kingdom, Arabs belonging to the Hadhramaut Shatiri and Jamal al-Layl families came to help
the Amir of Harar, Ahmed Gran. These Arabs later settled on the East African coasts and the
Kavas, “Zengibar”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 44, p. 264.
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Ahmet Kavas, “Tarihi Süreçte Sahra Altı Afrika: Osmanlı-Afrika İlişkileri ve Sömürgecilik”, Sahra Altı
Afrika, translated by Begüm Eda Şahin, ed. Ahmet Kavas and Ufuk Tepebaş, Tasam Publication, İstanbul 2007,
p. 82.
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Kavas, “Zengibar”, TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 44, p. 264.
12
13

____________________________________________________________
Full Texts Book

220

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
islands, including Zanzibar. Since the Arab population who came to Zanzibar married local
women and adopted the Swahili language as a spoken language, they easily integrated with
the peoples of the region. When Al Bû Saîd dynasty moved its capital to Zanzibar in 1840,
many Arabs from different parts of the Arabian Peninsula migrated to Zanzibar and settled
down there. 20
The Sultanate of Oman which made the Zanzibar Island of Tanzania on the Indian Ocean its
center, managed to keep the region under its administration about two centuries. During this
period, the Sultanate of Oman established close relations with the Ottoman Empire. 21
Among the groups that Ebubekir Efendi, who was sent to South Africa by Sultan Abdulaziz,
was closely interested in, were Muslim Arabs from Zanzibar. Due to this close relationship,
Ebubekir Efendi briefly introduces Zanzibar to us as follows: “The Zanzibar Island is also
inhabited by the people of Islam and is under the government of the imam of Muscat”. In a
letter he wrote in 1864, he emphasized that the Ottomans should pay attention to the Muslims
of Zanzibar and said: “The people of the Zanzibar Island, which I talked about last week, and
some other areas as Bunia, Lamu, Galu, Âm, Siyu and Pemba sub-districts connected to the
island in the African land, are generally Islamic and speak Arabic, Abyssinian and another
language. The places mentioned are under the administration of the son of the imam of
Muscat, who is from his Abyssinian wife. This person is a very intelligent and astute person,
and he has taken the control of the inland parts of the coast within a month. According to my
inexpert investigation, Zanzibar Island and the region connected to it were invaded by
Portugal for a while when it was previously connected to Yemen, and Said, who was the imam
of Muscat during the time of Wahhabi Ibn Suud, attacked and recaptured Zanzibar in one
night with the congregation he gathered from Bahrain, he won an unexpected victory. The
distance between Zanzibar Island and Bunia town on the coast can be covered by sailboat in
three days. It is a regrettable situation that such activities were completely neglected on our
part, when countries for six months distant has established relations with Zanzibar and
expanded their trade and industry”. 22
These recommendations did not go unanswered, especially during the reign of Sultan
Abdulhamid II, who paid a special attention to the Muslims of Zanzibar. Sultan Ali, one of
the rulers of Zanzibar, remained loyal to Istanbul, which he supported by reciting a sermon on
behalf of the caliph Abdulhamid II. 23
When the news about Bargash b. Said going to Hijaz for pilgrimage in 1878 reached
Abdulhamid II, he instructed the governor of Hijaz to host the sultan in the best way and send
him a first class Mecidiye order. However, when Bargash could not go for the pilgrimage, one
of the leading officials of the Hijaz province Emin Bey, was appointed as a temporary envoy
and the order was delivered to the sultan by him. After Bargash, his son Khalifa became
sultan. Abdulhamid II sent Şükrü Bey as envoy and congratulated him (1889). Same year
Abdulhamid II sends Abdulkadir Efendi, the head of the Beirut Commercial Court, to
Zanzibar to obtain necessary information about Zanzibar. While the interest and support of
the Ottomans, for which the Western countries were greatly disturbed by, remained, the
influence of Germany, France and England gradually increased in Zanzibar and its environs.
The dominance of the Sultanate of Zanzibar narrowed; finally, the Heligoland-Zanzibar
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Treaty were signed between Germany and England in 1890, which made Zanzibar the center
of the British colonial administration. 24
During the British occupation, Zanzibar remained independent in domestic affairs, but was
under the auspices of England in foreign affairs. In 1892, General Lyold Mathews became
Colonial Governor of Zanzibar. After Bargash, the sultans of the Sultanate of Zanzibar were
Khalifa b. Said (1888-1890), Ali b. Said (1890-1893) and Hamed b. Suwayni (1893-1896).
When Suwayni died, Khalid b. Bargash wanted to take over the palace and the throne.
England did not find this development suitable for their interests and wanted Bargashs
nephew Hamud b. Muhammed as the new sultan, therefor there was a serious possibility for a
naval war arose between Bargash and England. The Baytalhakim Palace was destroyed by the
fire opened by the British. When the British eliminated him, Sultan Khalid had to take refuge
at the German consulate. After Sultan Khalid’s departure, Hamud b. Muhammed (1896-1902)
ascended the throne and signed the new peace treaty. Acting on Sultan Hamud’s acceptance
of the British protection, the British took his son Ali to London and ensured that he received
his education in England. Having completed his education in England, Ali b. Hamud took
over the throne upon the death of his father. The most obvious feature of Ali b. Hamud was
that he tried to bring western traditions to the islands. 25
The sultan of Al Bû Saîd, Sayyid Ali b. Hamud b. Muhammed from 1902-1911, moved to
Istanbul in November 1907 and stayed there for a while. Sayyid Ali, who got sick in Istanbul
and went to Europe to receive advanced treatment, died in the hospital where he was treated
in Paris. He got buried in the Père-Lachaise cemetery, where the grave of Ismail Hakki Bey,
who died in 1903, also is located. 26
Khedive Ismail Pasha, who wanted to strengthen the Ottoman administration in the Zanzibar
geography, showed great efforts in 1875. Khedive Ismail Pasha, who was trying to build a
temporary base here by seizing the regions reaching to the Juba River send military forces
under the command of McKillop Pasha to accomplish his plan. He tried to get Zanzibar and
the area nearby under his control. On the other hand, the state governor of Egypt-Sudan,
Gordon Pasha tried to ensure dominance at the inner parts with his activities in the Upper Nile
basin up to Lake Victoria. 27 McKillop Pasha and Gordon Pasha took the effort to make the
northern geography of East Africa, which was under the rule of Sayyid Bargash the Sultan of
Zanzibar, an extension of Egypt. While continuing his military extraction successfully,
McKillop Pasha was suddenly recalled and this changed the course of this progress. 28
Afterward, the force of 6,000 people sent by Khedive Ismail Pasha to Massawa under the
command of Arendrup Pasha entered the territory of Tigray and went so far as to Gundet.
When the news about this army was defeated by the Abyssinian forces reached Cairo,
Khedive Ismail Pasha sent another army consisting of 20,000 people under the command of
Colonel Loring and Mehmed Ratib Pasha to the region. The Abyssinian King Yohannes IV
defeated this army in Gura. Khedive İsmail Pasha, who tried to bring the Ottoman-Egyptian
influence on a prominent position in the east of Africa, continued to pursue his initiatives and
wage wars of influence in the region. 29
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By the nineteenth century, the Great Lakes Region became a geography where colonial
powers turned into a competitive field. It has become a field where British, French, Italian,
Belgian, Portuguese, and German forces compete for influence. Tanzania and its environs
became the land where western colonial forces crossed and sought opportunities to deploy. 30
Tanzania consisted of nearly 120 different ethnic groups. The tribes of the region never tried
to create a high culture among themselves in the historical process. They continued their
existence with their traditional way of life. However, for more than a hundred years, the
ethnic structure issue has been itched and fragmented by the British, German, and Italian
colonists, and a culture of conflict has been prepared. 31
In the nineteenth century, when colonialism spread rapidly, Tanzania was occupied by
Germany in 1885. England took Zanzibar under its protection in 1890. Until the end of the
First World War, Tanzania remained part of German East Africa. With the Treaty of
Versailles of 1919, German East Africa was divided, and Tanzania became a British mandate
of the League of Nations. Since 1946, it has become a country administered by England under
the auspices of the United Nations. 32
The British made Zanzibar a full colony in 1913. In this period, one of the last three dynasties
representing the Sultanate of Zanzibar, Suwainî's grandson Khalifa b. Harub (1911-1960)
became the longest reigning sultan on behalf of the Al Bû Saîd family. After his death,
Abdullah b. Khalifa became sultan for three years, and his son Jamshid b. Abdullah became
the last sultan who managed to represent this sultanate in Zanzibar until he was deposed by
the coup on 12 January 1964. 33
In the Sultanate of Zanzibar, the scholar class was in an active and competent position as well
as the politicians. Scholars who grew up in Zanzibar, qadis on duty, mudarrises who gave
education in madrasah and sheikhs from the Alawiyya tariqa (religious order) who conveyed
Islam in the region ensured that the region preserved and developed its Islamic identity. We
can list a few of them as follows: Muhammed b. Ali al-Munzirî, Ali b. Muhammed alMunzirî, Yûsuf b. Nâsir al-Harûsî, Ali b. Hamîs al-Barwânî, Muhjiddin b. Sheikh b. Abdullah
al-Kahtânî, Ahmed b. Saîd al-Alawî, Ahmed b. Abû Bakr b. Sumeit, Abdulazîz b. Abdulghanî
al-Ghānî al-Amawî, Burhân b. Abdulazîz al-Amawî, Tâhir b. Abû Bakr al-Amawî, sheikh
Abdullah b. Muhammed Bâ Kasîr, İbn Sumeit, sheikh Muhammed Omar al-Kâtibu and
sheikh Abdullah Sâlih al-Fârisî. 34
Although Zanzibar Muslims generally follow the Shafi'i scholar, Hanafism among those
coming from the Indian sub-continent, Hanbalism among those from Saudi Arabia, Shia and
Ibadiism among those coming from Iran and the Gulf region, has spread partially. The
Qadiriyya and Shazeliyya tariqa (sufi order), which spread from Somalia to the region, also
draw attention with their widespread activities. Upon the invitation of Sultan Bargash, the
sheikh of the Uwaisiyya branch of Qadiriyya sheikh Uwais b. Muhammad came to Zanzibar
and ensured the spread of the tariqa. Berawali sheikh Sayyid Omar Qulletain, who is
considered the pioneer of the conversion movement in Zanzibar, contributed to the conversion
of many people to Islam in Zanzibar. Sheikh Abdulaziz b. Abdulghani al-Ghānī al-Amawi,
who was appointed as qadi to Kilwa, led the revival of scientific and mystical life in
Zanzibar. 35 Through Muhammed Ma’rûf b. Sheikh Ahmed b. Abu Bakr Zanzibar became the
Kavas, “Osmanlı-Afrika İlişkileri ve Sömürgecilik”, Sahra Altı Afrika, p. 82.
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hinterland of the Yashrutiyya tariqa. It is seen that 107 out of 130 lodges in Zanzibar belong
to the Qadiriyya tariqa. 36
2. THE UNITED REPUBLIC OF TANZANIA
Tanzania gained its independence on December 9, 1962 and began to be governed by a
republican regime. TANU President Julius Nyerere was elected president and head of
government at the same time as for the new constitution. The TANU Party dominated the
management mechanism at different levels in the newly established republican regime. The
government tried to weaken the tribal system in the country and to unite different ethnic
groups. Two years after independence, the decision to unite with the Zanzibar and Pemba’s
People Republic was an important step forward in Tanzania. The Umma Party was closed in
the country, the Afro-Shirazi Party was closely followed and kept under control. An antifeudal and anti-imperialist uprising took place on January 12, 1964. In Zanzibar, the sultan
and his entourage were overthrown, and a people's republic was declared in the country.
Abeid Karume, President of the Afro-Shirazi Party, became president and head of
government. The parliament was replaced by a revolutionary council. The British
Government granted the Sultan of Zanzibar political asylum and sent warships to the shores
of Zanzibar and Pemba to overthrow the new government. The Soviet Union, which
recognized the new regime on January 18, 1964, stated in its statement dated January 29 that
it could not stand by to interfere in Zanzibar’s internal affairs. After the Umma Party joined
the Afro-Shirazi Party, the other parties were closed, and the unions gathered in a single
center. 37
The Sultanate of Zanzibar gained its independence on 10 December 1963 with its monarchybased constitution. However, a month after this victory, the dynasty collapsed on January 12,
1964, with the revolution led by a Ugandan Christian ex-police officer named John Okello,
the secretary of the opposition Afro-Shirazi Party on the island of Pemba. Sultan Jamshid b.
Abdullah and Prime Minister Mohammed Shamte Hamadi Sayyid left the island. During the
reign of Abeid Karume, who came to the presidency in 1964, pressure was applied to the
notables of the Muslim community on the island, and Sufi tradition and Islamic education
were severely interrupted. The leading figures of Zanzibar were killed, the Arabs were
massacred. All their villages were destroyed, the people who lived here for centuries were
expelled from the islands to go to Oman. Their homes and businesses were looted, and all
their property was confiscated. All lands were nationalized, and 27,000 hectares were
distributed to the public. Thus, the 200-year rule of the Omani Arabs was completely ended.
The number of Arabs forced to leave Zanzibar under pressure exceeded 15,000. Despite all
the difficulties, an Arab population of 25,000-27,000 remained on the islands. 38
Idi Amin, who seized power in a coup in 1971, began to pursue harsh policies towards those
who supported and continued to support his predecessor, Milton Obote. Obote, who took
refuge in Tanzania after the coup, resided in Tanzania, causing serious problems between
Uganda and Tanzania. On the other hand, Tanzania, a former German colony, was left to
England after World War I. When it became independent in 1961, Idi Amin wanted to retake
Kagera in the south, which was abandoned to Tanzania, although it was considered a part of
Ugandan territory, with the support of Libyan soldiers. 39 To achieve this goal, Idi Amin
36
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ordered his army to declare war on Tanzania. The war, which started in October 1978
between Ugandan soldiers and Tanzania, continued until April 11, 1979. On this date,
Tanzanian leader Nyerere, who defeated Idi Amin, entered the capital Kampala with the
Ugandan soldiers in exile. Idi Amin's departure and Obote's return to power also led to the
end of the conflict between Uganda and Tanzania. 40
Tanzania's close relationship with Israel as well as Russia and China are very meaningful. In
1983, 15 officers and 5 Tanzanian military pilots were sent to Israel for training by the
Tanzanian Government. On the other hand, mixed Israeli delegations consisting of farmers
and military officers established Cadna and Nahal type organizations in Tanzania to organize
the youth and train the members of this organization under their control. 41
One of the important developments in Tanzania was the voluntary resignation of President
Nyerere in 1985. Ali Hassan Mwinyi, who succeeded him, pursued a policy of opening to the
west economically. In 1995, the first multi-party election was held. Chama Cha Mapundizi
(CCM) Party won the first multi-party elections held in 1995. 42
In Tanzania, the political life of the country is dominated by a single party. The head of state
and government comes to office by being nominated by the party conference and elected by
the people. There are two vice presidents. The first of these is also the head of Zanzibar.
Cabinet ministers are elected from the National Assembly. Tanzania is divided into 24
administrative regions, 20 of which are in Tanganyika, 3 in Zanzibar and 1 in Pemba. There
are many foreign government officials in the administrative structure of the country. Most of
them are in technical, health and civil aviation related posts. Tanzania is a member of the
United Nations, the African Union, and the Commonwealth of Nations. 43
In 1996, the political administration was moved from the former capital Dar es Salaam to
Dodoma. The area of the country is 945,087 km2. The total land borders are 3861 km. Border
countries are Burundi with 451 km, Democratic Republic of the Congo with 459 km, Kenya
with 769 km, Malawi with 475 km, Mozambique with 756 km, Rwanda with 217 km, Uganda
with 396 km and Zambia with 338 km. The length of the coast is 1424 km. 44
Most Tanzanian people are Africans known as Bantu. There are few Arabs, Indians,
Pakistanis, and Europeans in the country. The most populous tribe of Tanzania, where tribal
life is common, is the Sukuma, who live around Lake Victoria. Other major tribal groups are
Nyamwezi, Haya, Makonde, Ha, Chagga, Gogo, Nyakyusa, Hehe and Maasai. Most of the
population speaks the Swahili language. 45 Swahili and English are the official languages,
while the language spoken in Zanzibar is Arabic.
While country population was 18.4 million in 1981, 25.9 million in 1990, 33.7 million in
2000, 36.9 million in 2004, 39.3 million in 2007, it was 51,045,882 in 2015. 46
35% of the people in the country are Muslims, 35% are members of local beliefs, and 30% are
Christians, while 99% of Zanzibar are Muslims.
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While the political capital of the country is Dodoma, Dar es Salaam draws attention as the
commercial capital of the country. Dodoma, which was established in the central part of
Tanzania and in the steppe area, became the capital in 1996, and is the third largest city of
Tanzania. The Gogo (Wagogo), Wamanga and Sandawe tribes live in Dodoma. The city of
Dodoma was founded by the Germans for the construction of the Tanzania central railway.
Mvanza, Mbeya, Tanga, Arusha, Dar es Salaam and Zanzibar are among the other important
cities.
Most of Tanzania's land consists of plains and plateaus. The three great rivers of Africa, the
Nile, Congo, and Zambezi, originate in Tanzania. 47
Tanzania's economy is mostly based on agriculture. 48 It is seen that the main production
sources are wheat, millet, cassava, corn, sorgo, cotton, sisal hemp, coffee, cloves, peanuts, tea,
tobacco, livestock, and fishery. 49 Zanzibar is world’s main source of cloves. The country's
currency is the Tanzanian shilling (TZS). 50
In terms of underground resources, Tanzania has strong and rich deposits such as diamond,
gold, mineral salt, tin, and mica. The country's industrial products are quite limited, and its
major imported goods are machinery, fuels, motor vehicles and chemical products.
The country's central railway runs from Dar es Salaam in the northwest to Kigoma Uji on
Lake Tanganyika. One branch goes as far as Mwanza by Lake Victoria. The other main rail
line runs from the port of Tanga to Arusha in the northwest, connecting with the Tanganyika
central rail line and other railroads in Kenya. The main port of the country is the port of Dar
es Salaam, Mtwara and Tanga. Highways are ring roads that connect most places to the main
railway line. There are international airports in Dar es Salaam and Kilimanjaro. 51
As of 2013, India, Switzerland, China, UAE, and South Africa are in the list of countries that
export most to Tanzania. 52 The Republic of Turkey officially established the first political and
diplomatic relationship with Tanzania in 1979. However, the Turkish Embassy in Tanzania
was closed in 1984 due to budgetary problems. The embassy of the Republic of Turkey in
Tanzania could only be activated on 18 May 2009. A delegation from the Ministry of Foreign
Affairs of Turkey visited Dodoma, the capital of Tanzania, between 14-15 February 2002 to
improve relations with Africa. After this visit, on 13 October 2003, Turkey organized a
seminar in Istanbul where investment and job opportunities in Tanzania were discussed. In
this seminar, sectors suitable for investment such as agriculture, food, textile, and tourism in
Tanzania were introduced to Turkish businessmen. The delegation of the Ministry of Foreign
Affairs, which made a visit from Turkey to Tanzania between 11-16 October 2004, ensured
the signing of the Turkey-Tanzania Trade Agreement on 15 October 2004.
The foreign trade volume between Turkey and Tanzania has been on the rise since 2005 and
reached over 800 million dollars in the 2010-2014 period. Commercial relations between the
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two countries have improved with the flights organized by Turkish Airlines to Serengeti and
Kilimanjaro. 53
While the trade volume between the two countries was 7.1 million dollars in 1993, it
decreased to 6.4 million dollars in 2000, and then increased to 18.3 million dollars in 2004, 33
million dollars in 2005, 43.3 million dollars in 2006, and 42.1 million dollars in 2007. While
30.2 million of this was Turkey's exports, 11.9 million dollars was generated of imports.
In exports to Tanzania, yeasts, iron and steel articles and tools, various plastic materials,
various electrical tools, machines, and their parts stand out as important products. Tanzania's
increasing imports include machinery, automotive and auto spare parts, electrical and
electronic products, pharmaceuticals, plastic products, paper products, chemicals, processed
petroleum, iron and steel products, rubber products, cement, food preparations, beers, and
margarine, which are seen as potential products. The main products imported from Tanzania
are agricultural products, which are the traditional export products of Tanzania. In 2004,
sesame seeds, tobacco and cotton took the first three places in imports. 54
CONCLUSION
Tanzania is absolutely one of the geographies that have historical importance in terms of the
political, economic, social, and ethnic texture of East Africa. With its rivers, lakes, climate,
and vegetation, it is a suitable area for settlement in East Africa. Tanzania, with its coasts
opening to the Indian Ocean and the Zanzibar and Pemba Islands located in the Indian Ocean
40 km away from the land, is a country that has a strategic position today as it had yesterday.
Like the peoples of East Africa, the indigenous peoples of Tanzania were also introduced to
Islam and Muslims in early history. Since the Umayyad period, Muslims from the Arabian
Peninsula laid the groundwork for the Islamization of the region. The fact that the Shirazis
who came from Iran did not return and their socializing with the local people became the
second important Muslim mass that influenced the recognition of Islam. Different ethnic
groups from Muslims of Indian origin and the Muslims from the Far East, as well as Muslims
of Arab and Iranian origin, contributed to the acceptance of Shafi'i, Hanafi, Hanbali and Ibadii
schools in Tanzanian lands, especially in the Zanzibar and Pemba Islands. The important
position of the Sultanate of Oman in the commercial activities in the Indian Ocean made a
significant contribution to the anchoring of the merchant ships of the Sultanate of Oman and
to the increase in mobility. The transfer of the capital of the Sultanate of Oman to Zanzibar
enabled the Sultanate of Zanzibar to gain an autonomous and functional position in the region
since 1840. Muslims, who held power as the Oman Dynasty, the Al Bû Saîd Dynasty, and the
Sultanate of Zanzibar, showed their reactionary attitude against Portuguese colonialism in the
fifteenth and sixteenth centuries, and against British, Belgian, and German colonialism in the
nineteenth century. The sultans of Zanzibar sought help from the Ottoman Empire against the
invasion and expansionist policies of the western powers, they contacted the Ottoman Caliph,
gave sermons in their mosques on behalf of the Ottoman Caliph, sent delegations to Istanbul
and hosted the delegations from Istanbul. A close and sincere contact was established between
the Sultanate of Zanzibar and the Ottoman Empire. Shortly after Tanzania gained its
independence, the Zanzibar Dynasty was ended, and Pemba and Zanzibar Islands became a
part of the United Republic of Tanzania. The single-party system of government followed in
the country increased the pressure on Muslims in 1964, led to the destruction of institutions

Fahri Türk, “Türk Dış Politikasında Afrika: Sahra-Altı Ülkeler (Tanzanya, Güney Afrika, Sudan, Etiyopya ve
Nijerya)”, Dünya Siyasetinde Afrika 2, ed. İsmail Ermağan, Nobel Academic Publishing, Ankara 2015, p. 376377.
54
Özey, Afrika Coğrafyası, p. 422.
53

____________________________________________________________
Full Texts Book

227

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
such as mosques, madrasahs and lodges belonging to Islamic culture and civilization, and led
to mass migrations.
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KARS İLİ TURİZM FAALİYETLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF TOURISM ACTIVITIES IN KARS PROVINCE WITHIN THE SCOPE
OF SUSTAINABILITY
Derya BAYSAL
Ardahan Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik, Ardahan, Türkiye
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8831-245X
ÖZET
Dünya turizminde görülen yeni arayışlar, turizm tanıtımlarının ulusaldan bölgesele taşınmasına
sebep olmuş, yeni destinasyonların ve yeni turizm ürünlerinin doğuşunu sağlamıştır. Türkiye
birçok zenginliği bünyesinde barındırmakla birlikte birçok farklı kültür ve çekicilik unsurlarına
da ev sahipliği yapmaktadır. Bu unsurları bir arada bulunduran bir destinasyon olarak Kars
önemli bir çekim merkezi olarak görülmektedir.
Çalışmanın amacı, son yıllarda artan turistik talep doğrultusunda Kars turizmini
sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde değerlendirmek, gerekli tespitleri ortaya koyarak
geleceğe dair atılabilecek adımlar için önerilerde bulunmaktır. Bu doğrultuda çalışma yöntemi
olarak nitel araştırma yöntemlerinden döküman analizi yöntemi benimsenerek ikincil veri
kaynaklarından faydalanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Turizm, Alternatif Turizm, Kars
Abstract
New searches in world tourism have caused tourism promotions to be moved from national to
regional and provided the birth of new destinations and new tourism products. Turkey is home
to many different cultural and attractive elements as well as having many riches. As a
destination that combines these elements, Kars is seen as an important center of attraction.
The aim of the study is to evaluate Kars tourism within the framework of sustainability
principles in line with the increasing tourist demand in recent years, to make suggestions for
the steps that can be taken for the future by revealing the necessary determinations.
In this direction, primary and secondary data sources will be used by adopting the document
analysis method, one of the qualitative research methods, as a study method.
Keywords: Sustainability, Sustainable Tourism, Alternative Tourism, Kars
GİRİŞ
Sürdürülebilirlik, küreselleşen dünya düzeninde insanın içerisinde bulunduğu ya da ilişkide
bulunabileceği ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları olan yapının bozulmadan korunması ve
gelecek nesillere aktarımını ifade etmektedir.
Turizm doğası gereği çevre ile ilişkisi maksimum düzeyde olan bir endüstridir. Dolayısıyla
sürdürülebilirlik anlayışı bugünün şartları ile turizm endüstrisinin olmazsa olamazlarındandır.
1960’lı yıllarda başlayan kitle turizmi özellikle ülkemizde sıklıkla tercih edilmiştir. Ancak kitle
turizminin ekonomik getirileri yanında, doğal ve kültürel kaynakların bilinçsiz kullanımı,
çevresel zararları, kültürel mirasımızın yeterince anlaşılamaması gibi olumsuz etkileri
olmuştur. Bu etkileri en aza indirebilmek amacı ile alternatif turizm türleri geliştirilmiş, sadece
yaz ayları değil turizmin dört mevsime yayılması gibi amaçlar benimsenmiştir.

____________________________________________________________
Full Texts Book

230

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
Günümüzde turizm hareketliliğine katılan kişi sayısının artışı, insanların yılın her döneminde
turizm hareketlerine katılma isteği beraberinde ekonomik süreklilik, çevresel etki, yerel
kalkınma gibi konuların düşünülmesi gerekliliğini getirmiştir. Turizmde sürdürülebilirliğin
sağlanması, destinasyonların sürdürülebilirlik yaklaşımı benimsenerek yönetilmesi, geleceğe
korunarak aktarılması ve günümüzde de maksimum fayda sağlanması noktasında önem arz
etmektedir.
Turizm dünyada ve ülkemizde en büyük ve en hızlı ilerleyen sektörlerden biridir. Dolayısıyla
turizm sektörünün bugün ve gelecekte de var olabilmesi adına sürdürülebilirlik ilkeleri ile
hareket edilmelidir.
Doğal ve kültürel kaynakların hızlı tüketimi, dünyanın büyük bir ivme ile ilerleyen
endüstrilerinden biri olan turizm endüstrisi için olumsuz unsurlar barındırmaktadır. Bu nedenle
dünya ülkeleri 1990’lı yıllar itibari ile turizm planlarını sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde
oluşturmaktadırlar.
Sürdürülebilir turizm hem yerel halk hem de ziyaretçiler için birçok avantaj sağlamaktadır.
Özellikle doğal yapının korunması, rekabetçi ortamda işletmelerin kaliteli hizmet sunumu,
istihdam olanaklarının varlığı, eşitlilik gibi kavramlar sürdürülebilir turizm ile birlikte anılan
ve her iki tarafın da memnun olmasını sağlayan getirilerdir.
Doğu Anadolu Bölgesi sosyal ve kültürel gelişme potansiyeline sahiptir ancak sosyo-ekonomik
gelişmişlik düzeyi ulusal ortalamaların altında kalmaktadır. Bölge insanının ekonomik ve
sosyal fırsatları elde edebilmek için olanaklarının sınırlı olması nedeni ile turizm ve ticaret Kars
için önemli bir alternatif olarak görülmektedir (UNESCO).
1. Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Turizm Kavramları
Son yıllarda sıklıkla üzerinde durulan ve ülkelerin politikalarını belirlerken dikkate aldıkları
sürdürülebilirlik kavramı, 1987 yılında Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan Brundtland
Raporu’nda Ortak Geleceğimiz başlığı ile ortaya çıkmıştır. Rapora göre sürdürülebilirlik ilk
olarak doğal kaynakların muhafaza edilmesi olarak ifade edilmiş günümüzde ise sürdürülebilir
kalkınma olarak şekillenmiştir.
Geleneksel kalkınma düşüncesi ve bünyesinde barındırdığı sorunlar yeni bir paradigma olan
sürdürülebilir kalkınmanın doğmasına neden olmuştur (Harris, 2000). Kapitalist, teknolojik,
endüstriyel gelişim ile tüketimin ön planda olduğu kontrolsüz kalkınma süreci beraberinde
ekolojik dengenin bozuluyor olduğu gerçeğini de getirmiştir (Özmehmet, 2012: 1853).
Sürdürülebilir kalkınma 20. yy’ da çevreye ilişkin kaygıların başlaması ile hayatlarımıza girmiş
bir kavramdır. Bu durum sürdürülebilirliğin çok boyutlu hale gelmesine ve finans, turizm ve
kurumsal sürdürülebilirlik gibi birçok alanda yer bulmasına neden olmuştur. (Şen vd.2018,
Yeni, 2014: 184). Sürdürülebilirlik toplumun kaynaklarını, yarını düşünerek kullanması
gerekliliğini savunan bir düşüncedir (Gladwin, vd.1995).
Birleşmiş Milletler tanımı incelendiğinde sürdürülebilir kalkınmanın, ekonomik, ekolojik ve
sosyal olmak üzere üç temel boyutu olduğu görülmektedir (Bilgili, 2017). Sürdürülebilir
kalkınmanın sağlanmasında en önemli etken ekonomik nedenler olarak görülmektedir. Kılıç
(2012:204), sürdürülebilir kalkınma kavramının Batı’da, çevre- ekonomi ilişkisinin her geçen
gün karmaşık hale gelmesi dolayısıyla sürdürülebilir bir ekonomi modeli benimsenmesi
gerektiğini çünkü toplumsal ve ekonomik süreçler için çevrenin en önemli unsur olduğunu
belirtmektedir. Sürdürülebilirlik, çevreye zarar vermeden toplumların refahının sürekliliğini
sağlamak üzere ekonomik büyümeyi gerçekleştirmeyi hedefler.
Ekonomik sürdürülebilirliğin popüler tanımı, sermayenin korunması ve bozulmadan devam
etmesini sağlayabilmektir (Goodland,2002: 2). Ekonominin sürdürülebilirliğinin sağlanması
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çevre sürdürülebilirliği ile yakından ilişkilidir eğer çevre sürdürülebilirliği sağlanamazsa
ekonomide başarı elde etmek mümkün olmayacaktır.
Sürdürülebilir çevre politikaları, insanların üretim ve tüketim faaliyetlerinden doğan zararı
ortadan kaldırabilmek amacı ile hedefler oluşturan ve bu hedeflere ulaşmak için alınması
gereken tedbirleri belirleyip tedbir maliyetlerinin nasıl paylaşılması gerektiğini ifade etmektedir
(Toprak, 2006: 151).
Sosyal sürdürülebilirlik, hizmetlere ulaşım noktasında toplumun tüm bireyleri için eşitlik ve
adaleti ifade eden bir süreçtir (Güre, vd: 2018).
Sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için üç boyutun uyum içinde varlığını sürdürmesi ve insan
ihtiyaçlarının günümüzde ve gelecekte karşılanacak olması gerekmektedir.
Sürdürülebilirlik kavramının çokça kullanılmasına rağmen net bir tanımdan bahsetmek
mümkün değildir. Sürdürülebilirlik tanımı uygulamanın içeriğine göre değişebilmektedir
(Gedik, 2020: 207). Sürdürülebilirlik belirlenen üç boyutun ötesinde bir şeyi korumak ve veya
sürdürmekle ilgilidir (McKenzie, 2004:5).
Sürdürülebilirlik, insanlığın doğal sermayesini harcarken gelecek nesillerin hakkını tüketmeden
kullanımını ifade etmektedir. Sürdürülebilirliğin ekolojik bir kavram olduğunu, doğal
sermayenin korunması, çevresel ve doğal kaynakların gelecek nesillerle paylaşılması
gerektiğini ima ettiği görülmektedir (Uysal, 2013: 114).
Sürdürülebilir Turizm
Turizm endüstrisinde sürdürülebilirliğin sağlanması önemli bir konu olarak kabul edilmektedir.
Sürdürülebilir turizm, çevre ve ev sahibi toplum için minimum maliyet ve maksimum kar elde
edilerek, uzun dönemde kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını ifade eden turizm
yaklaşımıdır (Yılmaz vd, 2015: 55). Dünya Turizm Örgütü’ne göre sürdürülebilir turizm;
• Turizmin geliştirilmesinde kilit unsur olan çevresel kaynakların en iyi şekilde
kullanımı, temel ekolojik sürecin sürdürülmesi, doğal miras ve biyolojik çeşitliliğin korunması,
• Ev sahibi toplumun sosyo-kültürel özgünlüğüne saygı duyulması, yerleşik ve yaşayan
kültürel miras ve geleneksel değerlerin korunması, kültürler arası anlayış ve hoşgörünün
geliştirilmesi,
• Tüm paydaşlara sosyo-ekonomik fayda sağlayan ve yoksulluğun azaltılmasına katkı
sunan uzun vadeli ekonomi istikrarın sağlanmasını ifade etmektedir.
Dünyada turizm gelişimine bakıldığında, sürecin kitle turizmi ile başladığını söylemek
mümkündür. 1960’lı yıllarda, gelir seviyesi ve refah düzeyinin artışı, teknolojik gelişmeler
neticesinde ulaşımın ucuz ve hızlı hale gelmesi, paket turların ortaya çıkması orta sınıfın turizm
faaliyetlerine katılmasını sağlamıştır (Akış, 1999: 37). Kitle turizminin önemli olduğu dünya
turizminde, yerel yönetimlerin var olan kültür ve turizm ürünlerini koruma ve geleceğe aktarma
konusunda pazarlamada olduğu kadar başarılı olmadıkları gözlenmiş, turizm sektörü için her
zaman geçerli olan risk faktörünü en aza indirebilmek amacı ile alternatif turizm türleri
geliştirilmeye başlanmıştır (Altanlar ve Kesim, 2011: 2). Ziyaretçi sayısındaki artış, çevre
kalitesi, kültürel çeşitlilik, sosyal doku, güvenlik ve refah seviyelerinde belirleyici olacak
dönüşümlere yol açacaktır dolayısıyla turizmde sürdürülebilir turizm modelinin benimsenmesi
ülke turizm politikaları için önemli bir hal almıştır (Karacan vd, 2015).
Turizm, ülkeler için ekonomik anlamda fayda sağlayan bir sektördür, bu nedenle turizm
kaynaklarının korunması ve geleceğe aktarılması uzun vadede önem arz etmektedir. Can’a göre
ülke ekonomisine büyük katkıları olan turizm sektörünün ana öğesi çevredir ve çevrenin
korunması turizmin varlığının devam etmesini sağlayacaktır. Turizmde sürdürülebilirlik, doğa
ve çevre unsurlarının turizme kazandırılması korunması ve turizm faaliyetlerinin belirli
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mevsimlerde değil tüm yıla yayılarak gerçekleştirilmesi ile sağlanabilecektir (2008: 3).
Sürdürülebilirlik, turizmin uzun vadede ekonomik, çevresel ve sosyo-kültürel boyutlarını
değerlendirmekte ve belirlenen üç boyut arasındaki dengeyi kurmaktadır.
2. Kars’ta Turizm Potansiyeli
Kars, her dönemde yoğun yerleşimin olduğu bir kent olmuştur. Urarturlar dönemi ile başlayan
Kars tarihi (M.Ö. 860-665), sırasıyla İskitler, Persler, Makedonya İmparatorluğu, Sasani
İmparatorluğu, Selçuklular, Moğollar, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Osmanlı İmparatorluğu
hâkimiyetinde bulunmuştur. 3 Mart 1878’de imzalanan Ayastefanos Antlaşması ile Kars
Ruslara bırakılmış, 3 Mart 1918’de Brest-Litowsk Antlaşması ile yine Osmanlı İmparatorluğu
kontrolüne girmiştir. 1921 yılına kadar Ermeni ve Gürcüler bölgede söz sahibi olmuş ve 13
Ekim 1921’de Kars Türkiye cumhuriyeti toprağı olmuştur (Serka, 2012:11). Kars’ın, 2.800
yıllık tarihi olduğu bilinmektedir (Demir ve Alım, 2017: 539).
Kars’ın önemli geçim kaynakları tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır Özyakışır, Kars’ta
tarım ve hayvancılığın aile içi ekonomiye dönük yapılıyor olması ve gelişmemiş sanayi nedeni
ile turizm potansiyelinin önemli olduğu noktasına dikkat çekmektedir (2017).
Kars’ın ulusal ve uluslar arası alanda yeteri kadar tanınmıyor oluşu, ulaşım ve alt yapı eksikleri,
konaklama ve ağırlama kapasitesinin sınırlı oluşu, turizm ile ilgili olumsuzlukları oluşturmakta
ve şehrin turizm algısını negatif etkilemektedir.
Kars’ta 16 adet turizm işletme belgeli ve 21 adet belediye belgeli konaklama tesisi
bulunmaktadır.
Kars’ta, işletme belgeli ve belediye belgeli konaklama tesislerinde konaklayan yerli ve yabnacı
ziyaretçi sayısı aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.
Tablo 1. Kars İli Yerli ve Yabancı Ziyaretçi Sayıları
YILLAR
2017
2018
2019
2020

YERLİ
61.244
58.363
133.150
99.584

YABANCI
2.071
2.434
7.394
1.426

TOPLAM
63.315
60.797
140.594
101.010

Kaynak: Kars Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2021.

Konaklama verileri incelendiğinde, Kars’ın her geçen yıl daha fazla ziyaretçiye ev sahipliği
yaptığı, Kars’a yönelik turistik talebin arttığı görülmektedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan
Covid-19 salgını göz önünde bulundurulduğunda 2020 yılında Kars’ın ağırladığı turist sayısı
göz ardı edilemeyecek niceliktedir.
Kars İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre Kars’ta, Ani Ören Yeri, Kars Müzesi ve
Kafkas Cephesi Tarihi Müzesi ziyaretçi sayıları şu şekildedir;
Ani Ören Yeri ziyaretçi sayısı, 2000 yılında 4451 kişi iken, 2017 yılında 60.525 kişiye
ulaşmıştır. Kars Müzesi ise 2000 yılında 6007 kişi ve 2018 yılında 26.064 kişi tarafından ziyaret
edilmiştir. Ayrıca 2018 yılında ziyarete açılan Kars Kafkas Cephesi Tarihi Müzesi, aynı yıl
79.775 yerli ve 551 yabancı turist olmak üzere toplam 80.329 turisti ağırlamıştır. (Kars Kültür
Ve Turizm Müdürlüğü). Ani Ören Yeri ve Kars Müzesi ziyaretçi sayılarında da artış söz
konusudur.

____________________________________________________________
Full Texts Book

233

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
Tablo 2. Kars İlinde Korunması Gereken Kültür Varlıkları (2019)
Arkeolojik Sit Alanı

57

Anıt- Abide- Şehitlik

36

Askeri (Kale- Kule- Kışla vb.)

52

Dinsel (Cami-Kilise-Mezarlık)

89

Sivil Mimari (Konut- İşyeri- 443
Han- Hamam)
Kültürel
(Köprü-Yerleşim 70
Yeri- Höyük- Su kanalı)
Yazıt

1

TOPLAM

748

Kaynak:,Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019

Bu alanların Kars turizmi için önemli kaynaklar olduğu düşünülmekte ve şehrin cazibe merkezi
haline gelebilmesi adına sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenerek bu kaynakların
değerlendirilmesi ve korunması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Kars turizm çeşitliliği
bakımından birçok turizm türüne ev sahhipliği yapmaktadır. Sahip olduğu taşınmaz varlıklar
da özellikle kültür turizminin yapılabilirliğini göstermektedir. Bu anlamda Kars turizminin
çeşitlendirilmesi alternatif turizm türleri arasında söz sahibi olan bir il konumuna getirilmesi
önem arz etmektedir.
Doğu Anadolu’nun ilk Ramsar alanı olan Kuyucak Gölü birçok kuş türüne ev sahipliği
yapmaktadır. Ancak yanlış su kullanımına bağlı olarak göl suyu tamamen çekilmiş ve göl üst
üste üç kez kurumuştur. 2019 yılında göle su verilmek üzere sondaj kuyuları açılmış ve göl
kurumaktan kurtarılmıştır. Bu durum sürdürülebilirliğin turizm endüstrisi için ne kadar önemli
olduğunu göstermektedir. Ev sahibi toplumun ve ziyaretçilerin bilinçlendirilmesi, çevreye
verilen zararın minimum düzeyde olmasına katkı sağlayacak ve sürdürülebilirlik çerçevesinde
uzun yıllar var olmaya devam edebilecektir.
2.1. Kars’ta Alternatif Turizm Türleri
Kars coğrafi yapısı ve kültürel zenginliği ile Türkiye turizmi için önemli potanesiyeli olan bir
kenttir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde Kars’ın sahip olduğu doğal ve kültürel unsurlara
dayalı alternatif turizm çeşitleri aşağıda belirtilmektedir.
a) Kış Turizmi: Sarıkamış, Kars’ta kış turizmi için en önemli nokta olarak
değerlendirilmektedir. Sadece Alp Dağlarında olan kristal kar, Sarıkamış Bayrak Tepe
kayak merkezinde mevcuttur (Kars Valiliği, 2020). Kış turizmi için bir diğer önemli
merkez Çıldır Gölü’dür. Ardahan ve Kars illeri sınırları içerisinde yer alan göl, donma
süresi ve düzenlenen festivaller aracılığı ile kış turizmi için uygun bir merkez olarak
değerlendirilmektedir.
b) İnanç Turizmi: Kars’ın sahip olduğu, cami, kilise, tapınak, katedral gibi farklı dinlerce
kutsal kabul edilen yapıların varlığı Kars’ı özel kılmaktadır. Ayrıca şehrin
simgelerinden biri haline gelmiş olan Ebu-l Hasan El Harakani Kars’ın inanç turizmi
bağlamında değerlendirilmesinde önemli rol oynayabilecektir.
c) Kültür Turizmi: Ani Ören Yeri, tabyalar, kaleler, hamamlar, Osmanlı evleri, saraylar
ve köşkler, camiler ve kiliseler, köprüler, somut ve somut olmayan kültürel miras
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unsurları, Baltık mimari eserleri Kars’ın kültür turizmine yönelik değerlendirilebilecek
varlıkları arasında yer almaktadır.
d) Hüzün Turizmi: 1914 yılında Sarıkamış’ta doksan bin kişinin donarak can vermesi
tarih boyunca karşılaşılan felaketlerden biri olarak yer almaktadır. Bu anlamda Kars’ta
hüzün turizminin yapılabilirliğinden bahsetmek mümkündür.
e) Kırsal Turizm: Kırsal turizm kapsamında Boğatepe Köyü Kars için önemli bir çekim
merkezidir. Özellikle köyde yer alan peynir müzesi turistlerin dikkatini çeken ve önemli
sayıda turist ağırlayan bir eko müze halini almıştır. Bu faaliyetler sonucu köyde turizm
hareketliliğine verilen değer artmış yerel halk turizmi bir kalkınma aracı olarak da
görmeye başlamıştır. Boğatepe köyü örneğinde olduğu gibi kırsal kalkınma amaçlı
temalar belirlenerek var olan turizm potansiyeli farklı yerleşimlere de yönlendirilerek
kalış süresi uzatılabilir.
SONUÇ
Hızla artan dünya nüfusu, yanlış yapılaşma, çevrenin tahribi, artan sanayileşme, ülkelerin
gündemini oluşturan başlıklar arasında yer almaktadır. Bu noktada sürdürülebilirlik kavramı
önemli hale gelmekte ve tüm dünya ülkelerinin üzerinde dikkatle durması gerekmektedir.
Türkiye’de turizm sektörü ekonomiye büyük katkılar sağlamakta dolayısıyla korunması ve
devam ettirilmesi gereken sektörlerden birini oluşturmaktadır. Konuya bu açıdan bakıldığında
turizmin çevreden bağımsız düşünülemeyeceği açık olarak görülmektedir. Bu nedenle turizm
unsurları geliştirilirken sürdürülebilir turizm yönetim anlayışı benimsenmelidir.
Kars, Doğu Anadolu’da son yıllarda adından söz ettiren ve turizm anlamında desteklenmesi,
geliştirilmesi ve korunması gereken bir ilimizdir. Bu bağlamda, ilde bulunan doğal ve kültürel
varlıkların bilinmesi, ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği değeri bulabilmesi için
çalışılmalıdır ve bu çalışmalar sürdürülebilirlik ilklerine bağlı kalınarak yapılmalıdır ki
bölgenin ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmasına katkı sunulabilsin.
Kars birçok turizm çeşidine ev sahipliği yapmakla birlikte son yıllarda Doğu Ekspresinin de
popülerliğinin artması neticesinde artan yerli ve yabancı turist sayısı turizm hareketliliğinin
sürdürülebilirlik çerçevesinde değerlendirilmesi gerekliliğini beraberinde getirmiştir. Turist
sayısının artması bölgesel kalkınmaya destek olacak, nitelikli iş gücüne duyulan gereksinim
neticesinde istihdam artacak, verilen göç hızı düşecek,turizm hareketliliği bölgesel eşitliğin
sağlanmasına aracı olacaktır. Ancak tüm bunlar gerçekleştirilerken, bölgenin alt yapı ve üst
yapı imkanlarının yeterliliği, bölgesel taşıma kapasitesi, sosyal olarak turizmin yerli halk
üzerindeki olumsuz etkileri ve çevreye verilebilecek zarar göz önünde bulundurulmalı ve bu
kapsamda tedbirler alınmalı stratejik planlama yapılmalıdır.
Ziyaretçi sayılarına bakıldığında, yabancı turist sayısının arttırılması gerekliliği ortaya
çıkmaktadır. Bu durum uluslararası tanıtımda Kars özelinde yapılabilecek birçok faaliyet
olduğunun göstergesidir. Düzenlenecek festivaller, kış turizmi yatırımlarının arttırılması ve
potansiyelin tamamen ortaya çıkarılması ve bu özelliklerin ilgili kurumlarca uluslararası
platformlarda tanıtılması önem arz etmektedir.
2016 yılında Ani Arkeolojik Alanının Unesco Dünya Mirası listesine girmesi, Doğu Ekspresi
seferlerine olan talebin artışı, Kars peynir rotasının oluşturulması Kars’ın turistik anlamda ne
kadar kıymetli olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla potansiyel turistik talebin çekilebilmesi
için planlama, strateji ve pazarlama unsurlarının oluşturulması bölgenin sosyo-ekonomik
kalkınmasına destek verecektir.
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İKTİSADİ BAĞIMSIZLIK EKSENİNDE 1929 BÜYÜK BUHRAN VE GENÇ
CUMHURİYET’İN LİBERAL UYGULAMALARINDAN PLANLI EKONOMİYE
GEÇİŞ (1929-1934)
THE GREAT DEPRESSION-1929 AND THE TRANSITION FROM THE LIBERAL
PRACTICES OF THE YOUNG REPUBLIC TO THE PLANNED ECONOMY (1929-1934)
ON THE AXIS OF ECONOMIC INDEPENDENCE
Serdar Cem SEDİROĞLU
Kamu (Emekli), Ankara, TÜRKİYE
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4687-995X
ÖZET
Tam bağımsızlık; sadece siyasi bir kavram olmayıp askeri, iktisadi, hukuk, kültür gibi pek çok
başlığı içerir. İnsanoğlunun içtimai bir varlık olması, kıt kaynaklarla yaşamanı sürdürmesi
zorunluluğu nedeniyle bu başlıklardan belki de en yaygın hissedilen ve toplumun pek çok
kesimini bir şekilde etkileyen konu ise iktisattır. Bu çıkarım ise bizi tam bağımsızlık ilkesinin
olmazsa olmaz ön koşulu niteliğindeki iktisadi bağımsızlık kavramına götürür.
Azınlıklar ile yabancıların kontrol altındaki Osmanlı sanayisini devralan genç Türkiye
Cumhuriyeti için birinci öncelik, mutlak bağımsızlık ilkesinden ödün vermeden liberal
modeller ile beka şemsiyesi altında niteliksel bir dönüşümü yani kalkınma hamlesini
gerçekleştirebilmekti. Tam bağımsızlığın en önemli unsurlarından olan iktisadi
bağımsızlığından ödün vermeden dışa dönük, barışçıl bir dış politika benimseyen Türk
Devleti’nin yönetim kadrosu öncelikle yeni kurulmuş bu genç devleti liberal yaklaşımlarla
sağlam temellere oturtmak istiyordu.
Türkiye Cumhuriyeti kendi kalkınma hamlelerini yaparken 1929 senesinde ABD’de başlayan
ve sonrasında tüm devletleri etkileyen, adı gibi sonuçları itibariyle de büyük olan bu ekonomik
kriz dünya tarihinde derin izler bıraktı. 1929 Krizi ile tüm dünya ülkelerinde ekonomik modeller
yeniden tartışıldı ve kapitalizmin değerleri sorgulanmaya başlandı. Genç Türk Devleti’nin
yöneticileri, icra edilen politikalarla arzu edilen kalkınma ivmesini yakalamanın mümkün
olmadığının farkında idi. Başta ekonomi olmak üzere diğer alanlarda dünyada yaşanan
gelişmeler, zamanla liberal iktisat politikalarında revize edilmeyi zorunlu kıldı. Neticede Türk
Devleti de gelişmelere ayak uydurarak tam bağımsızlık ilkesinden taviz vermeden tatbik ettiği
modelde güncellemeler yaptı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması sonrasında yaşananları iktisat tarihi açısından ele almak
döneminin karakteristik özelliklerini yani toplumun yapısal görünümünü ve devlet üst aklının
rotasını ortaya koymak açısından oldukça önemlidir. Fakat bu dönemin iktisat tarihini
anlamlandırabilmek için tatbik edilen ekonomik modelin mevcut gereklilikler ve güvenlik
ihtiyaçları ile birlikte dikkate alınması gerekir. Bu şekilde yapılan analizler, dönemi
yorumlamak açısından daha somut hususları ortaya koyacaktır. Bildiride; tam bağımsızlık ilkesi
ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin liberal ekonomik modelden 1929 Büyük Ekonomik
Buhranı ile daha planlı ve merkezi bir modele geçiş serüveni, dönemsel yönetim tutumları ve
tam bağımsızlık yaklaşımı ile ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: 1929 Büyük Buhran, İktisadi Hayat, Liberal Dönem, Planlı Dönem,
Güvenlik Algısı.
ABSTRACT
Complete independence; It is not just a political concept, but includes many topics such as
military, economic, law and culture. Due to the fact that human beings are social beings and
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have to live with scarce resources, perhaps the most common topic among these topics and
affecting many segments of society in some way is economics. This inference leads us to the
concept of economic independence, which is an indispensable prerequisite for the principle of
complete independence.
The first priority for the young Turkish Republic, which took over the Ottoman industry under
the control of minorities and foreigners, was to realize the development move under the
umbrella of survival with liberal models without compromising the principle of absolute
independence. The administrative staff of the Turkish State, which adopted an outward-looking,
peaceful foreign policy without compromising its economic independence, which is one of the
most important elements of full independence, primarily wanted to put this newly established
young state on solid foundations with liberal approaches.
While Turkey Republic was making its own development moves, this economic crisis, which
started in the USA in 1929 and then affected all states, and which was big in terms of its
consequences, left deep traces in the history of the world. With the 1929 Crisis, economic
models were discussed again in all countries of the world and the values of capitalism began to
be questioned. The administrators of the Young Turkish State were aware that it was not
possible to achieve the desired development momentum with the implemented policies. The
developments in the world, especially in the economy, made it necessary to revise liberal
economic policies over time. As a result, the Turkish State kept up with the developments and
made updates in the model it applied without compromising the principle of full independence.
To consider the events after the establishment of the Turkish Republic in terms of economic
history is very important in terms of revealing the characteristic features of the period, namely
the structural appearance of the society and the route of the upper mind of the state. But in order
to make sense of the economic history of this period, the applied economic model should be
taken into account together with the current requirements and security needs. Analyzes made
in this way will reveal more concrete issues in terms of interpreting the period. In the statement;
The adventure of the Republic of Turkey, which was established with the principle of full
independence, from the liberal economic model to a more planned and centralized model with
the Great Economic Depression of 1929, will be revealed with periodic management attitudes
and full independence approach.
Keywords: 1929 Great Depression, Economic Life, Liberal Period, Planned Period, Security
Perception.
GİRİŞ
Cumhuriyet yıllarının ekonomi serüvenini değerlendirirken dönemsel kırılmaları önceki
devrelerle beraber dikkate almak gerekir. Zira her dönem bir önceki dönemin kodlarını taşır ve
bu kodlarla birlikte tahlil edildiğinde daha anlamlı hale gelir. Örneğin Cumhuriyet’in 19241929 dönemi ekonomi politikalarını ele alırken Osmanlının mali çöküşe girdiği XVIII. asrın
ikinci yarısından 1923’e gelen önemli gelişmeler ile analiz edilerek 1920’lerde ortaya çıkan
mali tablonun ve politikaların nasıl şekillendiğini dikkate almak yerinde olacaktır (Terzi: 255).
Bu değerlendirmeyi aynı zamanda dış faktörler, dünyadaki ekonomik süreç ile birlikte
ilişkilendirerek yapmak ise dönemsel analizleri daha da berrak kılacaktır.
Osmanlı Devleti; İngiltere’de başlayarak diğer Avrupa ülkelerine yayılan sanayi devriminden
nasibini yeterince alamadı ve iktisadi hayatta arzuladığı dönüşümü bir türlü gerçekleştiremedi.
Bu durum ise siyasi çöküşe büyük bir zemin hazırladı. Bununla birlikte Osmanlı Devleti’nin
zamanla süresini ve içeriğini genişlettiği kapitülasyonlar ve 1838’de Balta Limanı’nda İngiltere
ile yapılan ticaret anlaşması ve sonrasında benzerlerinin diğer ülkeler ile imzalanması başkent
İstanbul’un ekonomik gücünü adeta tüketti. Sanayi ve üretimi güçlü olan ülkelerin lehine olan
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bu antlaşmalar ile Osmanlı piyasaları yabancı ürünlerinin istilasına uğrayarak Türk ürünlerinin
pazarlardaki dominant yapısı geriledi. Gelinen iktisadi noktada ekonomisi olumsuz etkilenen
Osmanlı yönetimi 1854’te başlayan borçlanma macerasını 1875’te moratoryum ilan ederek bir
başka evreye taşıdı. Osmanlı Devleti’nden alacaklarını talep eden devletlerin dayatması ile
1881’de Osmanlı sınırlarında tahsilat yapmak üzere Duyun-u Umumiye idaresi kuruldu.
Böylece Osmanlı Devleti gelirlerinin bir kısmını dış borç ödemeleri için bu kuruluşa bırakmış
oldu. Yapılan büyük miktardaki borçlanmalar ise Osmanlı Devleti’nin dış politikada inisiyatif
almasının önüne geçti ve alacaklı devletlere bağımlı hale geldi. Nihayetinde son dönemlerinde
yarı sömürge bir devlet görünümündeki Osmanlı Devleti’nin aydınları bir ülkenin siyasi
bağımsızlığı kadar iktisadi bağımsızlığının da önemli olduğunu vurgulayan söylem ve
yazılarına her geçen gün daha fazla ağırlık vermeye başladı. Aydınların siyasi bağımsızlık
yanında iktisadi bağımsızlığın gerekliliğine yönelik söylemleri ise sadece düşünce alanında
kaldı ve bu söylemleri gerçekleştirmeye dönük eylemler icra safhasına dönüşmeyerek
ekonomik bağımsızlık için kesin bir netice alınamadı.
Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılınca dayatılan antlaşmalarla parçalanmış ve
oldukça sınırlı bir coğrafyaya hakları elinden alınmış olarak mahkum edilmiştir. Yaşanan
gelişmelere tepki duyan özgürlük sevdalıları ise Anadolu’da yeni bir bağımsızlık hareketi
başlatmıştır. Anadolu’da başlangıçta siyasi bağımsızlık hareketli bu girişim zamanla tüm
alanlarda olduğu gibi iktisat konusunda da mutlak bağımsızlık hedefi ile yeni bir devletin tesisi
için çetin bir mücadeleye girişmiştir.
Osmanlı’nın yıkılış serüvenini bilen ve aynı senaryo ile karşılaşmak istemeyen genç devletin
kurucu kadrosu oldukça yüksek tarih bilinci ile hareket ederek süratle tam bağımsız bir siyasi
modelle bütünleşik bağımsız bir iktisadi hayatı tesis etmek arzu ediyordu. Bunun için öncelikle
devletin temelleri atılacak, sonrasında bu temeller tarım ile sağlamlaştırılarak karnı tok,
çalışmaya muktedir sağlıklı bedenlere sahip bir millet ile sanayileşme adımlarına hız verilerek
medeni toplumlar seviyesine çıkılacaktı. Tüm bunlar yapılırken öz kaynaklara bel bağlanacak
ve içsel çözüm yolları denenerek bağımsızlığa halel getirecek, özgür hareket etmeyi zora
sokacak yöntemlerden uzak durulacaktı.
Fakat bunları gerçekleştirmek için eldeki imkanlar oldukça sınırlı idi. Çağdaş bir ulus olmanın
gerekli alt yapı eksiklerinin had safhada olduğu bu dönemde Osmanlı’dan kalan iktisadi miras
oldukça az ve savaşların neden olduğu yıkım nedeniyle perişan bir halde idi. Üretim oldukça
iptidai yöntemlerle ve verimsiz gerçekleşmekteydi. Millet ekser çoğunlukla tarımla uğraşmakta
idi. Dönemin Anadolu’daki üretime ait iktisadi resmini ve iktisat politikasının esasını Mustafa
Kemal Paşa’nın 1 Mart 1922’de TBMM’de yaptığı açış konuşması ortaya koymaktadır.
“Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki mesaisini, asri tedabiri iktisadiye ile haddi âzamiye
isal etmeliyiz. Köylünün netayiç ve semeratı mesaisini kendi menfaati lehine haddi âzamiye
iblâğ etmek siyaseti iktisadiyemizin ruhu esasisidir.” Kuşkusuz Osmanlı’dan intikal eden
ekonomi tarım ağırlıklı olup, çağın gereklerinden uzak geri kalmış metotlarla üretim yürüyordu.
Bundan böyle Ankara’nın yaklaşımı köylünün üretim artışına yönelik iktisadi politikaları tatbik
etmek olacaktı. Konuşmasına devam eden Mustafa Kemal, Tanzimat’ın neden olduğu serbest
ticaret devrinin Avrupa’nın lehine olduğunu ve temettü vergisi vermediklerine, ülkede sanayiin
inkişafına imkân tanımadıklarına, fırsat eşitliğinin olmadığına ve müteakip günlerde
kapitülâsyonlara olanak tanınmayacağına vurgu yapmıştır (TBMMZC, 1 Mart 1922: 5).
Belirtilen esasları ekonomi politikalarında rehber gören ve “Osmanlı Devleti’nin yıkıntıları
üzerinde ulus devlet olarak şekillenen Türkiye Cumhuriyeti”; devletin en temel öğesi olan
milletin hayat kalitesini yükseltmek için geniş ve kapsamlı radikal inkılap hareketlerine
girişmiştir (Karataş 2020: 142). Bireylerin ve toplumun genel refahını üst seviyelere taşımak
için düşünülen temel girişimlerin temel dayanağı ise ekonomiye bakıyordu.
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Kuşkusuz elde edilecek ekonomik başarı, aynı zamanda arzulanan toplumsal dönüşüm için de
bir vasıta olacaktı. Toplumsal dönüşüm ise kültürel, siyasi ve sosyal konular yanında ekonomik
alanda değişimi gerekli kılıyordu. Ekonomik dönüşüm ise tam bağımsızlık temelinde, özgür
politikalar ile ve üretim odaklı bir anlayışla gerçekleştirilecekti. Her alanda olduğu gibi iktisadi
olarak tam bağımsız anlayışla hareket eden Ankara’nın tatbik edeceği mali politikalar ise
geleceği dış borçlar ile teminat altına almadan memleketi idare etme esasına dayanıyordu.
Girizgâhı yapılan bu bildiride; tam bağımsızlık ülküsü ile yola çıkan Cumhuriyet’in kurucu
kadrosunun siyasi bağımsızlık sağlandıktan sonra en önemli gündem konularından olan iktisadi
kalkınmayı tam bağımsızlık anlayışı ile 1929-1934 arasındaki dönemde nasıl gerçekleştirmeye
çalıştığı ortaya konulacaktır. Bildiride; öncelikle liberal ekonomi dönemi yaklaşımları izah
edilecek, sonrasında dönemsel ekonomi anlayışında kırılmaya yol açan 1929 Büyük Buhranı
ve neden olduğu dönüşümlere değinilerek planlı ekonomi dönemi gelişmeleri açıklanacaktır.
1. LİBERAL EKONOMİ DÖNEMİ (1923-1929)
Cumhuriyet’in yönetim kadrosunun mottosu olan Mustafa Kemal’in “siyasi, askeri zaferler ne
kadar büyük olursa olsun, ekonomik zaferlerle taçlandırılmazlarsa, kazanılacak başarılar
yaşayamaz ve sürekli olamaz” veciz sözü, savaş sonrası sürecin önceliğinin ekonomiden yana
olacağını işaret etmekteydi. Fakat hangi ekonomik modelin tatbik edileceğine dair içte olduğu
kadar dünya kamuoyunun da şüpheleri, endişeleri ve beklentileri vardı.
Yeni Türk Devleti’nin yönetim biçimi ve siyasi düsturları resmiyette henüz kamuoyuna
açıklanmamışken 17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında, Lozan’da görüşmeler kesintiye
uğradığı bir zamanda gerçekleşen kongrede Ankara’nın müteakip günlerde ekonomi
politikasının ne olacağı ve hangi ekonomi modelini uygulayacağı kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Bu durum; biraz aceleci bir yaklaşım olarak görülse de kurucu kadro, kuşkusuz yeni kurulacak
rejimin varlığını sürdürebilmesi için ekonominin adeta damarlarda akan bir kan gibi önemli
olduğunun ve sadece siyasi bağımsızlıkla bir devletin varlığını sürdürmesinin imkânsızlığının
farkında idi. Bu nedenle bir taraftan da kamuoyunun geleceğe dönük ekonomi politikalarına
yönelik endişeleri de giderilerek kurulması düşünülen devletin ekonomi düşünceleri halkla
paylaşıldı. Ayrıca, Ankara planladığı ve uzun vakit alacak ekonomi hamlelerini süratle hayata
geçirmek istiyordu.
Kuşkusuz genç Türk Devleti’nin gelecek dönemin iktisat politikasının neler olacağının kökleri
İzmir İktisat Kongresi’nde saklıdır. Türkiye İktisat Kongresi’nin açış konuşmasını yapan
Mustafa Kemal’e göre Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi felâket noktasına gelmiş olan milleti
kurtarmak konusunda Misakı Millî’nin ve Anayasa’nın ilk temel taşlarını hazırlamak
konusunda etkili idi. İzmir İktisat Kongresi ise milletin ve memleketin hayat ve gerçek
kurtuluşunu sağlamaya bir vesile olacaktı. Yani gerçek kurtuluş, iktisadi yol haritasından
geçmekteydi (İnan, 1989: 69).
Modernleşme yolunda refah devleti gayesi güden İzmir İktisat Kongresi kararlarındaki
hammaddesi yurt içinden sağlanan sanayi dallarının kurulması, yabancıların kurdukları
tekellerden mümkün olduğunca uzak durulması, millî bankaların kurulması ve millî sanayinin
teşvik edilmesi aslında bağımsız bir ekonomik modelin habercisi idi. “İktisat Kongresi, Yeni
Türkiye’nin süngülerle değil, endüstri araçlarıyla kurulduğunu dünyaya” ilânı idi (Kinross, ?:
429).
Bununla birlikte Osmanlının son dönemlerinde içinde düştüğü olumsuz mali tabloyla
karşılaşmak istemeyen Ankara Hükümeti bütçedeki harcama kalemleri arasında dengenin
rasyonel şekilde sağlanması gerektiğinin farkında idi. Bunun için öncelikle harp ortamından
barış ortamına çıkarak üretim odaklı, kalkınma ve bayındırlık konularına ağırlık verilen bir

____________________________________________________________
Full Texts Book

241

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
model hayata geçilmesi gerekiyordu. Bu anlayışın ana rotası İzmir İktisat Kongresi ile
belirlendi.
İzmir İktisat Kongresi günlerinde alınan kararlar, ara verilmiş olan Lozan Konferansı’na dönük
bir mesaj niteliği de taşıyordu. Kongrede kararlaştırılan hususlar, ikinci devre görüşmelerine
gidecek Türk heyetine siyasi yanında ekonomik açıdan da tam bağımsızlık ilkesinden asla ödün
verilmemesi gerektiğine dair bir yol haritası niteliğinde idi.
Müteakip günlerde devam eden Lozan Konferansı’ndaki Türk Devleti’nin muhatapları üç dört
yıllık değil üç dört yüzyıllık bir hesabı görmek arzusunda idi (İnan, 1989: 66). Bu hesabı ise
muhataplar, Türk tarafına ekonomik olarak çok ağır bir biçimde ödetmek istiyordu. Bunun için
kapitülasyonlar ve borçlar meselesi muhakkak masada en büyük pazarlık kozu olarak
değerlendirilmeliydi. Tarafların farklı beklentilerle karşı karşıya geldikleri görüşmelerde Türk
tarafı tüm dayatmalara rağmen boyun eğmeyerek kapitülasyonların kaldırılmasını sağladı. Bu
kazanım, her alanda tam bağımsızlık yolunda oldukça önemli bir gelişme oldu. Borçlar
meselesi ise biraz farklı bir yaklaşım ile neticelendi. Osmanlı borçları meselesi Lozan’da ayrı
bir oturumda tartışılmakla birlikte konu 1928’e kadar süren görüşmeler ile Paris’te varılan
antlaşmayla karara bağlandı ve genç Türk Devleti başlangıçta kendisine dayatılan toplam borcu
Osmanlı’nın yıkılması ile kurulan yeni devletlerle paylaştı.
Ankara, Lozan’da siyasi bağımsızlığını elde etmiş olmakla beraber ekonomi alanında birtakım
kısıtlamalara maruz kaldı. Her ne kadar kapitülasyonlar kaldırılmış ve bunun sonucu olarak
kabotaj hakkı elde edilerek Türk gemilerinin ülke sularında ticaret yapma hakkı elde edilmiş
olsa da Lozan’ın 46.maddesi ile Osmanlı’dan kalan borçların kendi hissesine düşeni ödemeyi
öngörmesi ve Osmanlı Devleti’nin kabul ettiği Ticaret Antlaşması ile 1 Eylül 1916 gümrük
tarifesinin beş yıl daha geçerli olarak (Soysal, 2000: 173-184) 1929’a kadar devamının
öngörülmesi, böylece Ankara’nın 1929’a kadar gümrük tarifelerinde değişime gidemeyecek
olması bir eleştirel husus olarak görüldü. Lakin realist Türk Dış Politikası, günün koşullarında
yaptığı fayda mahzur analizi neticesinde olumsuz olarak değerlendirilen bu hususlar için bir
süre daha sebat etmeyi uygun görmüştür.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu ve temellerinin atıldığı bu ilk dönemde Ankara; siyasi
rejim olarak özgürlükleri esas alan “Cumhuriyet” rejimini ve iktisadi model olarak da
Cumhuriyet rejimi değerlerini özümsemiş, serbest teşebbüsleri teşvik eden, sermayeye ve emek
sahiplerine haklarının tanındığı liberal bir modeli tercih etmiştir. Bu model ile kurgulanan
Cumhuriyet, mevcut sorunların üstesinden gelerek medeni bir toplum seviyesine ulaşacaktı.
Askeri sorunlar halledilmişti. Fakat asıl mesele olan çağın olanaklarına uzak kalmış bir toplumu
ekonomik atılımları gerçekleştirerek günün koşullarının gerekli kıldığı hayat standardı
seviyesine dönüşümünü sağlamak başarılması daha güç bir sorun olarak varlığını sürdürüyordu.
Bundan dolayı konunun ciddiyeti ve zorlukları nedeniyle 1923-1929 devresi iktisadi açıdan
oldukça tartışmaya açık bir dönem olarak güncelliğini korudu.
Dönemin değerlendirmesini yapan “iktisatçı” Şevket Süreyya Aydemir, 1923-1930 devresinin
ekonomik serüvenini “yarı sömürge ekonomisinden millî ekonomiye yönelişin gerektirdiği
dinamik icaplarla, liberal bir nizam içinde gelişmenin çabaları” şeklinde tanımlar. O’na göre
1923-1930 devresi, ülkenin iktisadi gelişme çabaları adeta verimsizlikle düğümlenmişti. Türk
İstiklâl Harbi’nin antiemperyalist ve antikapitalist niteliği iktisadi dinamizm gerektiriyordu. Bu
durum 1924 Anayasasının liberal yapısı ve geç kalmış bir liberalizme bağlanan ümitlerle
çelişiyordu. 1923-1930 döneminde “Lozan Antlaşmasının sağladığı müstakil devlet ve millî
ekonomi haklarına rağmen, millî iktisat bünyesinde ve millî ekonomiye yöneliş yolunda önemli
bir gelişme kaydedilemedi” (Aydemir, 2015: 321, 323, 331). Diğer taraftan ülkede tesis edilen
liberal iktisadi yaklaşımların dominant karakteri 1929 Bunalımına kadar devam etti.
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Korkut Boratav ise 1923-1929 dönemini açık ekonomi koşullarında yeniden inşa olarak
kategorize etmektedir. O’na göre bu dönem, 1908-1922 devresi ile iktisat politikaları ve resmî
iktisat görüşleri bakımından bir devamlılık izleri taşımaktadır. Özellikle millî iktisat yaklaşımı
her iki dönemde etkili olsa da Lozan’da gümrük hadleri ile ilgili lehte bir durum olmaması
eleştiri kaynağıdır (Boratav, 2005: 39, 49).
Liberal ekonomi yaklaşımını odağa alan dönemsel politikalar pek çok alanda çağdaş
uygulamalara yönelmişlerdir. Bu dönemde, “yarı feodal bir orta çağ vergisi olan aşar” 17 Şubat
1925’te 552 sayılı kanunla kaldırılmış ve özel sanayi müteşebbislerine destek olmak için Sanayi
ve Maadin Bankası kurulmuştur. Atılan adımlarla 1923-1929 döneminde tarımsal üretim hızla
büyüme göstermiştir. Sanayinin gelişme hızı da bu dönem içinde yıllık %10,2 gibi oldukça
anlamlı bir seviyeye ulaşmıştır. Buna rağmen dönem itibariyle sanayi, millî gelirin öncü bir
sektörü olabilecek boyutta değildir (Boratav, 2005: 47, 51).
Aşar vergisinin kaldırılması cesur bir adım olarak değerlendirilebilir. Zira mültezimler eliyle
toplanan ayni vergi yalnız bir vergi olmayıp verginin tahsil işini üstüne alan mültezimler ve
adamların köylüye karşı tutumları nedeniyle toplumsal bir bela niteliği taşıyordu. Bundan ötürü
bu gelişme “ihtilalci değerde bir hamle” (Aydemir, 2015: 336) olarak memnuniyetle
karşılanmıştır. Aşarın kaldırılması büyük işletme sahipleri yanında kendi geçimi kadar üretim
yapan köylüde de rahatlama sağlamıştır (İnci, 2010: 350).
Diğer taraftan dönemsel olarak devlet, özel girişimlerin ortaya çıkması ve gelişmesine yönelik
teşvik edici ve destekleyici tutumunu eylemleri ile de göstermiştir. Dönemin hükümetleri
ekonomik gelişmelere uzak da kalmamış, özel müteşebbisin yetersiz kaldığı yerde devreye
girerek müdahaleci politikalar da tatbik etmiştir
Dönemsel olarak liberal ekonomik hayata destek veren önemli bir uygulama ise 1925 tarihinde
çıkartılan Kadastro Yasası olmuştur. 1924 Anayasası özel mülkleri güçlendirici ve bu mülklerin
kamulaştırılmasını zorlaştırıcı hükümlere sahipti. Çıkartılan kanun ile toprakta özel mülkiyet
hakkının daha hukuki zeminde esaslara bağlanmasına yönelik resmî çalışmalar başlatılmıştır.
1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ile de bireylerin tasarruflarında bulunan topraklara
tam mülkiyet hakkı tanınmıştır (İnci, 2010: 350).
Osmanlı Devleti, ihtişamlı günlerinde mali bir disiplin ile güç ve iktidarın dayanağı olarak
elinin altında dolu bir hazineyi bulundurmayı başarmış ve gelir gider dengesi üzerinde özenle
durmuştu. Osmanlı devlet adamları açısından bir bütçenin sağlıklı olması, harcamalar
çıktıktan sonra geriye bir fazla kalması, dolayısıyla da sultanın hazinesinden maaş alanların
gelirleri konusunda herhangi bir endişeye mahal olmaması demekti” (İnalcık ve Quatert, 2004:
117). 19. yüzyılda “Osmanlı bürokrasisi dış borçlanma konusunda uzun süre tereddüt etti” ği
(Pamuk, 2013: 144) gibi dönemin kadrosu da dış borçlanma konusunda derin şüpheler
taşıyordu.
Osmanlının ihtişamlı dönemlerinin denk veya fazla veren bütçelerle sağlandığının farkında olan
Cumhuriyet’in kurucu kadrosu dönemsel olarak borçlanmamaya ve denk-fazla veren bütçe
anlayışına azami özen gösterdi. Mustafa Kemal denk bütçe hususunda oldukça ısrarcıydı. O’na
göre bu durum hazinenin yurtiçi ve yurt dışı güvenilir olmasına kaynaklık edecekti ve bu yönü
ile de iktisadi bağımsızlığın koşulu güvenilir bütçelere dayanmaktaydı (Ulusoy, 2018: 113).
Mali disipline önem veren yönetim kadrosu için Lozan’ın gümrük vergi hadlerinin
belirlenmesine dair getirdiği hususun 1929’a kadar devam edecek olması ve aynı yıl başlayacak
olan Osmanlı borçlarının ödeme planı, bütçe inisiyatiflerine karşı önlerindeki en büyük engeller
olarak çıktı.
Lozan’ın getirdiği gümrük tarifelerinin 1929’a kadar aynı seviyede tutulması sanayi üretimini
bir süre daha gümrük korumasından mahrum bırakmış ve Osmanlı dış borçlarının bir
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bölümünün devralınması mali tabloyu olumsuz etkilemiştir (Doğan, ?: 42). Bu durum, tam
bağımsızlık ilkesi açısından bir bariyerdi. Fakat gümrük tarifeleri ile ilgili getirilen
düzenlemenin toplumsal dinamikler açısından en somut sonucu sanayileşme hamlelerinin
gecikmesi şeklinde tezahür etti.
1923-1929 devresinde sanayi alanında özel sektörde belirli bir gelişme göze çarpmadı. Devlet
sektörü alanındaki gayretler ise oldukça verimsizdi. 1923-1929 arasında genç Türk Devleti
“iktisadi alanda belki çok bir şey tahakkuk ettiremedi, ama titiz bir iktisadi istiklâl prensibine
tam bir sadakatle bağlı kaldı” (Aydemir, 2015: 338, 341).
2. 1929 BÜYÜK DÜNYA BUNALIMI VE LİBERAL MODELDEN SAPMA
Tüm dünyada olduğu gibi ülkede de iktisadi politikalarda köklü değişikliklere gidilmesine
neden olan 1929 Büyük Dünya Buhranı, 24 Ekim’de perşembe günü New York borsasındaki
hisse senedi fiyatlarının düşüşü ile kendisini ABD’de hissettirdi. Bankalar, verdikleri kredileri
geri talep ettiler. Bu durum, yatırımcıların senetlerini ellerinden çıkarmaya yöneltti. ABD’de
yaşanan tablo kısa sürede Avrupa’ya da yansıdı ve 1930’lar boyunca Avrupa’dan sermaye
çıkışı devam etti. 1929 ile 1932 yılları arasında ülkeler arasında ticaret büyük ölçüde azaldı
(Kala: 275).
Ekonomik nedenlerle başlayan kriz zamanla ülkelerde yönetimsel değişiklikleri de beraberinde
getirdi. “ABD’de Roosevelt, New Deal (Yeni Görüş) politikası ile, Fransa’da Laval'ın izlediği
ve ters sonuç veren Liberal politika, Sosyalist Halk Cephesini iktidara getirecektir. Alman
deflasyonunun sosyal sonuçları, Almanya’da Hitleri iktidara getirecek, Mussolini de İtalya'da
yönetime el koyacaktır. İngiltere’de ise, Ulusal Birlik Hükümetlerinin, büyük demokrasisi
oluşacaktır. Bütün bu oluşların, farklı yanlarına karşın tek ortak noktası, devlete, ekonomik
hayata, giderek daha büyük bir rol vermiş olmalarıdır” (Hamitoğulları, 1982: 259-260).
Liberalizmin “Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” anlayışı sorgulanmış ve piyasa
ekonomisine olan güven sarsılmıştır. Ekonomik başarısızlıklar karşısında devletler; sistemli,
planlı ve merkezi yaklaşımlar ile ekonomik hayatın içerisinde daha görünür ve müdahaleci bir
tutum içerisine girerek mevcut politikalarında revizyona gitmişlerdir.
Artık liberal yaklaşımlar siyasi hayatta olduğu gibi ekonomik hayatta da gözden düşmüştür.
Bunun yanında 1929-1930 Dünya İktisadi Buhranından sonra devletler dış ticaret politikalarını
revize etmişler ve vardıkları sonuç ise iktisadi milliyetçilik olmuştur. Özellikle Almanya ve
İtalya gibi büyük devletler, iktisadi açıdan kendi kendine yetme politikasını tatbik etmişlerdir.
Bu durum, diğer devletlerin gümrük duvarlarını yükseltmelerine ve neticede dünya ticaret
hacminin daralmasına yol açmıştır. Kendine yetmeye çalışan devletler, ham madde kaynakları
ve mamul maddeler için yeni pazarlar arayışlarına girişmiştir. Yeni bir tarzda görülen bu
iktisadi mücadelede aşırı devletçi ve milliyetçi akımlar dominant hale gelmiş, buna karşılık
demokratik yaklaşımlar güç kaybetmiştir. Gelinen noktada dünyayı felakete götürecek olan
Faşist idare İtalya’da söz sahibi olurken Hitler de 30 Ocak 1933 de Almanya’da iktidara
gelecektir (Gönlübol ve Sar, 1987: 92).
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı “idealizm” idealinden sapmaya buna karşın güce daha fazla
ehemmiyet veren “realizm” fikrinin ön plana gelmesine neden oldu. Güce, çatışmaya vurgu
yapan, “insan insanın kurdu” olduğu gibi “devletlerin dahi diğer devletlerin kurdu-düşmanı
olduğu” yaklaşımını benimseyen milliyetçi ve ırkçı yönetimler artık iktidara gelmeye başladı.
“Oysa bu durum, Batı’nın sürekli vurgu yaptığı demokrasi ekseninden uzaklaşma anlamına
gelmekteydi. Liberal dünyanın lokomotif iki ülkesi konumundaki İngiltere ve Amerika gibi
demokratik ülkeler bile bu yeni dönemde daha merkezi ve devletçi politikalara yönel” diler
(Sediroğlu, 2021: 14).
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Türk kamuoyu kriz başladığında meseleye çok fazla ilgi göstermedi. Yaşanan ekonomik
durumun liberal modelin bir sonucu olduğunu gören kesime göre bir an önce devletçi, merkezi
bir ekonomik modele geçilmeliydi. Çünkü liberal sistemler test edilmiş ve beklenen neticeyi
vermemişti. Bu kesimin nazarında Sovyet uygulamaları başarılı sonuçları ile örnek birer
modeldi.
Ülkelerin ekonomilerinin zayıfladığı bu dönemde Sovyetler Birliği 1929 Dünya Ekonomik
Buhranından en az etkilenen ülkelerden olmuştu. Sovyetler Birliği’nde 1917 Ekim Devrimi ile
başlayan bu dönemin özünde belirli planlar ile ülkenin ekonomik görünümün değiştirilmesi
yatmaktaydı (Bulut, 2003: 85). Sovyetlerin plana dönük yaklaşımları ve elde ettikleri başarılar
zamanla diğer devletlere emsal oldu.
Krize seyirci kalan Türk kamuoyu zamanla yaşanan ekonomik tablonun neticelerini hissetmeye
başladı. Her ne kadar Türkiye, Buhran başlamadan krize karşı birtakım önlemler almıştı. Fakat
buna rağmen krizin etkilerini hissetmiştir (Tekeli ve İlkin, 1977: 88). Türk Devleti
Cumhuriyet’in kuruluşunda liberal bir iktisadi modelle yola çıkmış olsa da “Liberal bir
ekonomi nizamı ile hızlı bir kalkınma ümidi de gittikçe kuvvetini kaybediyordu. 1923’te 84
milyon lira olan ihracat, 1928’de 173 milyon liraya ulaştıktan sonra 1929’da 154 milyon liraya
düşmüştü. 1923’te 144 milyon lira olan ithalat 1928’de 223 ve 1929’da gerçi 256 milyon liraya
yükselmişti. Ama bir altın liranın 1923’te ortalama 660 kuruş olan değeri 1929’da 820 kuruşa
yükselerek, Türk kâğıt parasının değeri, dörtte bir kadar düşmüştü” (Aydemir, 2015, 348).
Cari Fiyatlarla GSMH ise, 1929-1933 döneminde düşme eğilimi göstermiş, bu düşüş üretim
miktarlarından değil fiyatların düşmesi nedeniyle bir geriye gidişin sonucu olmuştur (Tekeli ve
İlkin: 2009: 6).
Dış ticaret işlemleri genellikle tarım ürünleri, hammadde ihracı ve sanayi maddeleri ithalatına
bağlı olan Türk dış ticareti 1929 Krizi ile başlayan gelişmelerden olumsuz etkilendi. 1929
Krizini liberal dünyanın bir neticesi olarak gören ve merkezi planlamayı, devletin iktisadi
faaliyetlerde daha görünür olduğu bir modeli arzulayan Türk bürokratlar ve siyasi kadrolar
şartların kendi doktrinlerini destekler safhaya geldiğini görerek iktisadi fikirlerini eyleme
dökmeye giriştiler.
Her türlü sömürge anlayışına karşı mutlak bağımsızlık ilkesi ile yola çıkan Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucu kadrosu bu dönemde demiryollarının millileştirilmesine öncelik verdi
ve bu konuyu bir var olma meselesi olarak gördü. Elde yeterli sermaye birikimi olmaması ise
devletin büyük yatırımlara girişmesine engel olmaktaydı.
Bir yandan ekonomik hayatta görülen olumsuz sonuçlar halkta toplumsal huzursuzluklar olarak
kendisini gösterdi. 1933 ortalarına kadar sürecek olan “1929 Dünya Buhranı başladığı zaman
Türkiye’nin bütün kalkınma ümidi, dış ticaretinin getireceği yabancı dövizle, millî faaliyetlerin
bütçeye akıtabileceği vergi hasılasına bağlıydı” (Aydemir, 2015: 348). Fakat tahsis edilen
vergiler istenilen seviyede olmadı. Zira Dünya Ekonomik Bunalımı ülkede vergi gelirlerinde
bir azalışa neden olmuştu. Bütçede dengeyi sağlamak için ekonomik buhran gerekçe
gösterilerek ücretli kesim üzerinden 1931 yılında İktisadi Buhran Vergisi uygulanmaya kondu
(Yılmazer ve Yüksel, 2019: 88).
Liberal iktisadi politikaların uygulandığı devrenin sonlarında artık mevcut ekonomi politikaları
ile mevcut sistemin devam edemeyeceğini gösteriyordu. Bu durum ise ülkede makas
değişikliğine neden oldu.
3. ÜLKEDE DEVLETÇİ VE PLANLI EKONOMİ DÖNEMİ
1929 Dünya Ekonomik Bunalımı uzun yıllar sürecek bir ekonomik krizi başlatmış ve krize karşı
liberal iktisadi yaklaşımlarla çare bulunamamıştır. Gelinen noktada artık mevcut sistem ve
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modeller sorgulanmakta, yeni arayışlar kendisini göstermektedir. Bunun tezahürü ise merkezi,
planlı ve devletçi uygulamalar şeklinde olmuştur.
Ülkede devletçilik ilk olarak evvela Dünya Buhranı’nın doğurduğu milletlerarası
münasebetlerin bir zorunluğu olarak ortaya çıktı. “Türkiye gibi az gelişmiş ve birikmiş
sermayeleri kapitalist geleneklerden yoksun ülkelerde, daha bünyevi bir mahiyet aldı ve devlet
işletmeciliği teşebbüslerine gidildi” (Aydemir, 2015: 350).
Ülkede korumacı ve devletçi yaklaşımların başlangıç tezahürü; Mustafa Kemal’in himayesinde
12 Aralık 1929’da kurulan ve devletçi ekonomiye geçişte bir köprü vazifesi gören “Millî İktisat
ve Tasarruf Cemiyeti” (Duman, 1992: 141) nin teşkili ve Büyük Ekonomik Buhranı sonrasında
sanayi politikasına yön vermek için 22-29 Nisan 1930 tarihinde çeşitli sanayi gruplarının
katılımı ile düzenlenen Birinci Sanayi Kongresi ile oldu. Kongrede mensucat, gıda, deri, orman,
taş-toprak ve cam, kimya, maden ihracı ve maden mamulatı başlıklı sekiz ana sektör ele
alınmıştır. Sektörlere ait raporlarda ortaya konan sayısal değerlendirmeler cari sanayi durumu
ortaya koyması açısından oldukça anlamlıdır. Sanayi Kongresi’nin vazifesi metinde “Asri ve
millî icabata uygun bir tarzda inkişafatını temin edecek yollar aramaktır” şeklinde ifade bulmuş
ve burada özellikle arzulanan sanayi hedefi için çağdaş ve millîlik kavramı üzerine vurgu
yapılmıştır (1930 Sanayi Kongresi Raporlar ve Zabıtlar, 1930: VI-VII).
29 Haziran 1930’da ise Ali İktisat Meclis ve İktisat Vekâleti’nin iş birliğinde, daha sonraları
bürokratik camiada Şakir Kesebir Planı diye anılacak olan ilk iktisat programı hazırlanmış fakat
Büyük Buhranın sıkıntılı günlerinde farklı ekonomik model arayışları yüzünden bu plan
uygulanmamıştır. Buna rağmen 1933 Birinci Sanayi Planında benimsenecek olan birçok
yatırımın ana kaynağı 1930 yılında hazırlanan İktisadi Program’dır. Yani 1930 İktisadi
Programı, sonraki dönemin ekonomik planlamalarına bir nevi rehber olacaktır (Mercan, 2019:
334-335).
Bununla birlikte siyasi tam bağımsızlık ilkesinin önemli bileşeni olan ekonomik bağımsızlığın
dayanağı ekonomik gücü arttırmak ve ulusal ekonomiyi daha hızlı bir kalkınma rotasına
koymak için mevcut iktidar müteakip günlerde başta planlama olmak üzere merkezileşme
politikalarını hayata geçirecektir. Bunun neticesi olarak yönetim “devletçilik” politikalarına
öncelikle parti programında yer verecek ve daha sonraki süreçte bunu anayasaya dâhil
edecektir.
Başvekil İsmet Paşa, devletçilik kavramını resmî anlamda 30 Ağustos 1930’da Sivas nutkunda
kullanmıştır. O, liberalizmi ülke insanının güçlükle anlayacağı bir kavram olarak yorumlamış
ve “biz iktisadiyatta hakikaten mutedil devletçiyiz” ifadesini kullanmıştır. Başvekile göre
devletçilikten vazgeçip bütün her şeyi sermayedarlardan beklemek uygun değildi (Akşam, 1
Eylül 1930: 7). Mutedil-ılımlı devletçilik anlayışına göre kamu kaynaklarıyla ülkedeki altyapı
yatırımları ve sanayileşme hedefine daha süratle ulaşılacaktı. Fakat özel ve kamusal sektörün
sınırlarına yönelik resmî bir mevzuat olmadığından özel sektörün faaliyetlerini engelleyebilme
olasılığı gözetilerek mutedil-ılımlı devletçilik anlayışı liberal cenah tarafından eleştirilmiştir.
Nitekim artık devlet yaptığı kamulaştırmalar ve giriştiği eylemler ile ekonomik hayatta daha
görünürdür. Örneğin 1930’da demiryolu, Ankara’dan Sivas’a ulaşmış ve hattın tesisinde devlet
etkin rol almıştır. 1924-1930 döneminde ivme kazanan demiryolu inşaatları 1929 Dünya
Ekonomik Buhranının etkisi ile 1931 ve 1932 yıllarında yavaşlamış ve planlanan yeni
demiryollarının yapımlarına da başlanamamıştır (Yıldırım, 1996: 393).
Bu dönemde demiryolları ile ilgili dikkat çeken husus, bu stratejik konuyu devlet
mekanizmasının bir egemenlik meselesi olarak değerlendirmiş olmasıdır. Ayrıca ulaşım ağı ile
ilgili işlerin yapılması yabancı şirketlere verilerek geleceğe dönük umutlar riske atılmamalıydı
ve zaten bu tespit geçmişte kötü tecrübe edilmişti.
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1922 yılında ülkenin demiryolu yapım ve işletme hakları, maden imtiyazları ile birlikte
Amerikan sermayesine, Chester grubuna verilmiş fakat ulaşım şebekesini bütün yurda yayarak
ekonomik gelişmeye büyük katkılar yapacağı umulan Chester Projesi başarısızlıkla
neticelenmişti. Bu durum karşısında Cumhuriyet Hükümetleri, 1924’ten başlayarak demiryolu
siyasetine girişerek 1928 ve 1929 yıllarında Ankara-Ulukışla ve Mersin-Adana hatlarını
yabancılardan aldılar. Artık demiryolları devlet işletmeciliğinin yegâne anlamlı tezahür alanı
oldu (Boratav, 1974: 39-40). Böylece devlet ekonomik faaliyetlerde daha görünür hale geldi.
Devletçilik kavramının resmî nitelik kazanmasındaki bir başka gelişme ise Mustafa Kemal’in
1931 yılı ocak ayında İzmir’de, devletçilik kavramı üzerinde duran bir konuşmasıdır. Bu
konuşmada ilk kez, Halk Fırkası programının bir unsuru olarak devletçilikten söz edilmiştir
(Boratav, 1974: 85).
Cumhuriyet Halk Partisi’nin Mayıs 1931 tarihli 3. Kurultayı’nda Fırka’nın ana sıfatları arasında
devletçilik de sayılmış ve ülkenin sanayi politikasının devletçi ilkeye dayanacağı kabul
edilmiştir. Partinin devletçilik anlayışı ise şu şekilde ifade bulmuştur: “Devletçilik tanzim eder,
murakabe eder, himaye eder, teftiş eder. İcabında amme hizmeti şeklinde bizzat idare eder”
(C.H.F. Üçüncü Büyük Kongre Zabıtları, 1931: 29, 75).
Yine kongrede Fırkanın ekonomi politikasına yönelik prensibi şu şekilde yer bulmuştur: “Ferdî
mesai ve faaliyeti esas tutmakla beraber mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha
ve memleketi mamuriyete eriştirmek için milletin umumî ve yüksek menfaatlerinin icap ettirdiği
işlerde-bilhassa iktisadî sahada-devleti fiilen alâkadar etmek mühim esaslarımızdandır”
(C.H.F. Üçüncü Büyük Kongre Zabıtları, 1931: 29, 75).
Seyhun Doğan’a göre bu dönemde Türk Devleti’nin devletçiliğe geçişinin temel nedenleri
şunlardı: “1923-1929 döneminde yabancı sermayenin ülkenin iktisadi çıkarlarına uygun
faaliyet göstermemesi, özel teşebbüsün kısa dönemli kârlar uğruna uzun dönemli kamu
çıkarlarını çiğnemesi, 1929’da Lozan Antlaşması’nın sınırlamalarının sona ermesiyle artan
gümrük gelirlerinin devletin iktisadi müdahale imkânlarını arttırması, Büyük Buhranın patlak
vermesi ve etkilerinin ülkemizde hissedilmesi ve askeri savunmayla ilgili gerek doğrudan
gerekse dolaylı malları üretecek sanayinin oluşturulması” (Doğan: 59). Tüm bu faktörlerin
etkisi ile ülkede liberal ekonomi politikalarından uzaklaşılarak devlet müdahalesinin daha
görünür olduğu planlı bir sanayileşme politikası uygulamaya kondu.
Dönem itibariyle sanayinin karlılığını arttırmak ve sermaye yoğunlaşmasını teşvik için uygun
ekonomik koşulların sağlanmasına gayret gösterilmiştir. Ödemeler dengesinde açığı kapatmaya
yönelik 1567, 1705 ve 1873 sayılı kanunlar ile hükümetin ithalatı denetlemesi için yetkileri
genişletilmiştir. 1929’da gümrük tarifelerindeki mutlak düzenleme yetkisini elde etmesi ile
Türk sanayisi koruyucu bir zırha kavuşmuş, alınan tedbirler ile sanayi karlılığı artmış (Tekeli
ve İlkin, 2009: 20), kamu gelirlerinde ciddi bir artış sağlandığı gibi devletin gümrük hadlerinde
düzenleme yapma halkı elde etmiş olması ile ekonomiye müdahale olanakları da çoğalmıştır.
Bu yeni dönemle birlikte liberal yaklaşımlardan sapmalar görülmüş ve ekonomide planlama
kavramı gündeme gelmiştir. Planlama kavramı; dünyanın gündemine Sovyetler Birliği’nde
uygulanan ve başarılı olmuş sosyalist planlama anlayışı ile girmiş, zamanla diğer devletler bu
kavramı kendi bünyelerine göre revize ederek adeta kapitalist versiyonunu hayata
geçirmişlerdir.
Genç Türk Devleti de bu sıralar ekonomi politikalarında değişiklik arayışı içinde idi. Zira
Cumhuriyet’in ilk yıllarında benimsenen liberal yaklaşımlarla hedeflenen çağdaş uygarlık
seviyesini yakalamanın güçlüğü görülmüştü. Diğer yandan da dünyada siyasi dengeler
değişiyor ve marjinal akımlar iktidara geliyordu. Jeopolitik konumunun avantajlarının
bilincinde olan Ankara, bu durumun müteakip günlerde güç dengesi mücadelesinde siyasi
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oyunlara sahne olabileceğinin farkında idi. Bununla birlikte devlet yönetimi, düşmanın
caydırılmasının güçlü ordunun dayanağı olan güçlü bir ekonomi ile finanse edilebileceğini
düşünmekte idi. Bunu gerçekleştirmek ise liberal yaklaşımlar ile mümkün olmamıştı.
Belirlenen hedefler doğru fakat hedefe giden yöntemler demode idi. Tüm bu faktörlerin etkisi
ile korumacılık ve devletçilik 1930 başlarından itibaren müteakip dönemde iktisat
politikalarında belirgin unsurlar olarak kendisini gösterdi. Devlet, özel sektörün girişmeye
teşebbüs edemediği alanlarda daha müdahaleci bir tutum içine girdi ve geçmiş döneme nazaran
çok daha büyük ve kapsamlı sanayileşme adımları atılmaya başlandı.
Dış gelişmeler yanında ülkedeki siyasi tecrübeler de merkezi anlayışların güç kazanmasına
neden oldu. Dünya adım adım daha merkezi, otoriter bir siyasi ve iktisadi yapılanmaya giderken
Türkiye Cumhuriyeti 1930’da yeni bir çok partili deneme sürecine girdi. Dönemsel olarak
dünyadaki demokrasiden uzaklaşma eğilimlerin artmasına rağmen 1930’da Serbest Cumhuriyet
Fırkası denemesi liberal çizgiye duyulan bir arzunun göstergesi idi. Fakat Serbest Fırka
tecrübesi istendiği şekilde sonuç vermedi. Bu gelişme, ülkede siyasi ve ekonomik liberalizmi
esas alan düşünceleri zayıflattı. Böylece 1930’larda Tek Parti idaresi durumu lehine çevirerek
daha da güçlendi. Mevcut hükümet artan otoriter tutumuna özdeş bir yaklaşımı ile ekonomi
politikalarında sanayi alanında geçmiş dönemlere nazaran daha fazla sorumluluk içine girdi.
Ülke, liberal bir çizgiden artık daha devletçi kanatta idi. Aynı durum, iktidardaki CHP içinde
de kendisini gösterdi. Partide hükümetin siyasi görevlerinin ekonomik faaliyetlere göre
öncelikli olduğuna inan kanat, hükümetin her şeyden önce ekonomik sorumluluk alması
gerektiğine inan İş Bankası Grubu adı ile bilinen ve içinde Celal (Bayar)’ın da olduğu gruba
karşı geleceğe dair yol haritasında düşünsel farklılıklar gösterdi. “İsmet İnönü esas vazifeleri
siyasi olan bir devlet anlayışını öne aldığı halde, …Celal Bayar ekonomik devletçiliğe önem
veriyordu.” Dünyayı sarsan ekonomik gelişmelerin etkisi ve İş Bankası serüveni ile Celal Bayar
daha ön plana geçti ve 1932’de Ekonomi Bakanı, 1937’de de İnönü’nün yerine Başbakan olarak
atandı (Karpat, 2010: 155-156).
CHP, bildiri başlığındaki inceleme periyotunda, 1929-1934 döneminde ülkeyi tek parti olarak
yönetti ve bu süreçte ordu içinde büyük itibarı olan ve 1944’e kadar Genelkurmay Başkanlığı
yapacak olan Mareşal Fevzi Çakmak’ın (Karataş, 2021: 58) siyasetten uzak ve kurumsal
hafızaya sahip kişiliği hükümet için bir avantaj oldu.
CHP, Buhranın etkilerini ülkede en aza indirmek için bir seri yasal düzenleme yaptı. Krizin
yansıması olan Türk parasının değerindeki azalmaya bir çare olarak 20 Şubat 1930 tarih ve
1567 sayılı kanunu çıkarıldı. 25 Haziran’da yürürlüğe giren Kanun’un 4.maddesi; İcra Vekilleri
Heyeti kararlarına muhalif hareket eden ve ettirenin yani Türk parasının değerini düşürenlerin
cezalandırılacaklarına işaret ediyordu. Kanunun 6.maddesi ise yasal düzenlemenin üç sene
geçerli olacağını ifade etse de (Resmî Gazete, 25 Şubat 1930: 8734) müteakip süreçte kanun
görülen lüzum üzerine geçerliliğini koruyacaktır.
1929 sonrası başlayan süreci Türkiye’nin ilk sanayileşme dönemi olarak kabul etmek
mümkündür. Zira sanayinin toplam ulusal gelir içindeki payı 1929 yılında %9,9 iken, bu oran
zamanla artacak ve 1939 yılına gelindiğinde %18,3’e çıkacaktır. Bu dönemde Türkiye dışa
kapanarak, devlet merkezli ulusal sanayileşme hamlesini yürürlüğe koydu. Dışa kapanma ve
tam bağımsız iktisadi arayışlar içindeyken bunun önemli bir semeresi ise 1930’da Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası’nın kurulması olmuştur (Tonus, 2019: 34-35).
Genç Türkiye Cumhuriyeti Devleti; sanayileşmek, demiryolları ağıyla ülke bütünlüğünü
korumak isterken dönemsel olarak önündeki finansal bariyer bir merkez bankasının olmaması
ve bu işlevin yabancı bankalar vasıtası ile yapılması idi. Bu gerekliliklerden dolayı Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası 11 Haziran 1930 tarihinde 1715 sayılı yasa ile kuruldu (Ersal,
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2015: 486-487). Bu gelişme sanayi, demiryolları yanında millî savunmaya yönelik alanlarda
karşılaşılan finansman sorunlarını aşabilmek için önemli bir dönüm noktası oldu.
Devlet iktisadi hayatta Buhranın yansımasını görmeye başladığı günlerde çay, şeker ve
kahvenin ithalini merkezi ve tek elden idare etme yetkisine yönelik hukuki girişimde bulunmuş
ve 2 Temmuz 1932 tarih, 2054 sayılı “Çay, Şeker ve Kahve İthalatının Bir Elden İdaresi
Hakkında Kanun” 6 Temmuz’da yürürlüğe girmiştir (Resmî Gazete, 6 Temmuz 1932: 16911692). 12 Haziran 1932 tarihinde Başvekâlet’ten Meclise sunulan ilgili Kanunun gerekçesi olan
iktisadi buhran ve alınması gereken tedbirler şu sözler ile ifade edilmiştir. “Şiddetini gittikçe
artıran iktisadî buhran karşısında müşkülâta maruz kalan ticarî mübadelelerimizde
muvazeneyi muhafaza ve ihracat maddelerimize yeni mahreçler temin etmek için azamî
derecede sarfı gayret edildiği ve ticarî vaziyetin istilzam ettiği tedbirin bilâteahhur
(geciktirmeksizin) ittihaz ve tatbikindeki zarureti kendisini ne derece kuvvet ve şiddetle
hissettirdiği malûmu devletleridir. Umumî buhran icabı ve buna çaresaz (çare bulan) olmak
üzere alınan tedbirlerin neticesi olarak muhtelif memleketlerde bazı mühim ticaret maddeleri
için tatbik olunan karşılıklı ithalât ve ihracat sisteminin memleketimizde de tatbiki zamanı hulul
etmiştir” (TBMMZC 2 Temmuz 1932).
Devlet, bir başka düzenleme olan Buğday Koruma Kanunu’nu ise 3 Temmuz 1932 tarihinde
2056 sayılı yasa ile çıkartarak ekonomide gücü daha da merkezileştirmiştir. Kanun, devletin
kontrolündeki Ziraat Bankası vasıtası ile buğday fiyatlarındaki olası kısa dönemli
dalgalanmaların önüne geçmeyi amaçlıyordu. Düzenlemenin 1.maddesi hükümetin bu
konudaki takdir yetkisini şu şekilde belirtmekteydi: “Buğday fiyatını korumak ve tanzim etmek
maksadı ile Hükümet lüzum gördüğü takdirde müstahsilin satılığa arz edeceği buğdayı tespit
edeceği fiyatlarla Ziraat bankası vasıtası ile alıp satmağa mezundur” (TBMMZC 3 Temmuz
1932; 463).
Tüm bu uygulamalar ile devlet aklının iktisadi modelin icrasında daha baskın olması ve önceki
dönemdeki özel sektörün cesaret edemediği yatırımlara kalkışması merkezi anlayıştaki bir
devletçi yönetimini daha görünür ve hissedilir kıldı. Artık devlet, ülkenin kalkınması için çok
daha fazla ve somut sorumluluk almaya başlamıştı. “Bu dönemdeki Devletçi politikaların en
belirleyici yönü, tarım dışındaki üretken alanlarda devletin asli yatırımcı ve üretici unsur
olarak ortaya çıkmasıdır. Devletin demir ve (şilepçilik hariç) deniz yollarında,
millîleştirmelerden sonra belediye hizmetlerinde ve enerjide egemenliği bu dönemde kesinleşti.
Sanayi ve maden sektörlerinde ise devlet işletmeleri, yatırımların ve üretimin büyük bölümünün
yapıldığı sürükleyici kesim olarak belirdi. Devletin bu alanlardaki faaliyet ve yatırımlarının
1934 yılından itibaren Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı içinde programlandı” (Boratav, 2005:
70).
Devletçiliğin uygulama aracı olarak tezahür eden planlamanın öne çıktığı bu safhada, önceki
dönem piyasada oluşan aksaklıklar devlet eliyle aşılarak hızlı bir kalkınma hedeflenmiştir.
Devletçilik uygulamasının öncelik verdiği sanayileşmeye yönelik plan hazırlanırken, tarım ve
diğer kesimler plân kapsamına alınmamış olması sanayileşme öncelikli bir kalkınma
stratejisinin tercih edilmesinin sonucudur. Ana yaklaşımda sanayideki gelişmesinin diğer
sektörleri için “itici bir rol oynayacağı “a priori” olarak kabul edilmiştir” (Özyurt, 2011: 119).
Yabancı örneklerden esinlenerek hazırlanan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı “kapsamında
dokuma, maden, kâğıt ve selüloz, toprak ve seramik ve kimya sanayilerinde faaliyet gösterecek
23 fabrika ülkenin çeşitli bölgelerinde kurulmuştur. Planın temel stratejisi, halkın ihtiyaç
duyduğu temel malların yurt içinde üretilmesi olmuştur” (Tonus, 2019: 34-35).
“Gelecek dönemlerin planlarına oranla uluslararası dinamiklerin etkisi olmadan daha çok içsel
dürtülerle gerçekleştirilen” Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı ve devamındaki planın hedefi ulusal
bağımsızlığı koruyarak sanayileşmektir. “Amaç, gelişmiş ülkelere hammadde sağlayan,
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bağımlı bir tarım ülkesi değil, sanayileşmiş ve kendi ayaklan üzerinde duran ve gelişmiş
ülkelerle eşit koşullarda rekabet edebilen bir ülke yaratmaktır” (Sezen, 1999: 158-159).
Dönemsel olarak ilk büyük sanayi girişimi niteliğindeki Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nda
ülkede kurulması elzem olan sanayi kolları düşünülmüş ve sanayi tesislerinin yerleri ayrıntılı
olarak belirlenmiştir. Sanayi kredisi verme rolündeki Sanayi ve Kredi Bankası’nın 1 görülen
lüzum üzerine değişikliğe gidilmesi ile Sümerbank kurulmuştur. Böylelikle Planın
yatırımlarına yönelik işlevsel görev, 3 Haziran 1933’te TBMM’de kabul edilen 2262 Sayılı
Kanun ile Ankara merkezli olarak 11 Temmuz 1933’te kurulacak olan Sümerbank’a verilmiştir
(Resmî Gazete, 11 Haziran 1933: 2676).
Banka, genel olarak hükûmetten alacağı ödeneklerle ve eldeki sermayesine göre ülke
ekonomisine katkı sağlayacak sanayi tesislerinin kurulması ve genişletilmesi çalışmalarına
iştirak edecekti. Bunların yanında “Devlet Sanayi Ofisinden devralınacak fabrikaları
yenileyecek ve işletecekti. Kamu desteği ile kurulacak sanayi tesislerinin etüt ve projelerini
hazırlayacak, inşa ve idare edecekti. Usta ve işçi yetiştirmek amacıyla eğitim merkezleri
açacaktı. Mühendis ve mütehassıs ihtiyacını karşılamak üzere yurt içindeki yüksekokullarda
öğrenci okutacaktı” (Polatoğlu, 2021: 269, 271). Planda tüketim malları sanayisinin kurulması
esas alınmıştır. 1934 Mayıs’ında uygulamaya başlayan plan kapsamında dokuma, kâğıt, maden,
porselen, kimya sanayilerine öncelik verilmiştir. Beş yıl düşünülen plan zamanından önce
1937’de bitirilmiş ve Plan icra edilirken İkinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlığına girişilerek
bu planda madencilik ve enerji sektörleri esas alınmıştır. Planın maden işletmesi ve ülkenin
elektrik ağına kavuşması için mali yönetim 1935’de kurulacak olan Eti Bank’a verilecektir
(Gencer ve Özel, 2009: 264).
Plan kapsamında sanayi tesisleri ile ithal ikameci bir ekonomi benimsenmiş ve pek çok temel
tüketim malı üretilmeye başlamıştır. Planın güç aldığı ana dayanak olan devletçi yaklaşım ise
bir yenilik olarak 5 Şubat 1937 tarihinde Anayasa’nın 2.maddesinde Türk Devriminin
nitelikleri arasında yerini alacak ve devletçilik resmî iktisat politikası olarak en üst seviyede
yazılı bir metinde ifade edilecektir.
SONUÇ
1923-1929 Dönemi; Türkiye Cumhuriyeti için pek çok alanda olduğu gibi ekonomi alanında
arayışların olduğu, ekonomi politikalarının liberal fakat bağımsız ve ulusal bir ekonomik
anlayışla şekillenerek temel düzenlemelerin yapıldığı bir devre olarak dikkat çekmektedir.
Daha bu dönemden itibaren Türk Devleti için ekonomik gelişmişlik ve refah bir amaç olduğu
kadar aynı zamanda batı medeniyetini yakalamak için araç olarak da mevcut politikalarda
belirleyici olmuştur. Genç Türk Devleti için arzulanan batılılaşma; askeri, sosyal, hukuk,
eğitim, siyasi, ekonomi gibi pek çok farklı başlıkta kendisini gösteren çağdaşlaşmaya yönelik
bir değişim talebi idi. Her alanda düşünülen değişim ise ülkenin kodları gözetilerek adapte
edilmiş bir model ile gerçekleştirildi. “Türkiye modeli” diyebileceğimiz bu yeni sistemde
değişim çabaları; özellikle ekonomi alanında kendi bünyesine uyarladığı politikalar ile tüm
alanları etkileyerek toplumsal dönüşüme katkı yaptı.
Genç Türkiye Cumhuriyeti; kuruluş yıllarında bir yandan siyasal, hukuki, kültürel dönüşümler
ile temel dayanaklarını sağlamlaştırmaya çalışırken diğer taraftan tüm alanlarda katalizör
görevi görecek olan ekonomik kalkınmanın öneminin farkında olarak ulusal ve bağımsız
politikaları merkeze aldı.

19 Nisan 1925 tarihli 633 sayılı kanunla Sanayi ve Maadin Bankası kurulmuş ve 1932’de ise Sanayi ve Kredi
Bankası’na dönüştürülmüştür (Resmî Gazete, 14 Temmuz 1932: 1717). İşletilen devlet fabrikaları ise Devlet
Sanayi Ofisi’ne bağlanmıştır. 3 Haziran 1933’de bu iki kuruluş Sümerbank bünyesinde birleştirilecektir.
1
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Bu politikaları gerçekleştirmek için başlangıçta liberal yaklaşımlar ile hedefe gidilmek arzu
edilse de dönemsel kırılmalar ile yönetim kadrosu ekonomi politikalarında güncellemeler yaptı.
Büyük sanayi işletmeleri kuracak özel girişim sahiplerinin yatırımlardaki çekingen tavırları,
bunu gerçekleştirecek yeterli sermaye birikimi eksikliği ve dünya ekonomisinde görülen
durgunluğun zamanla ülke ekonomisini etkilemesi cari ekonomi politikalarının sorgulanmasına
neden olmuştur. Neticede dış dünyada ortaya çıkan daha merkezi iktisadi yaklaşımların
benzerleri süratle ülkenin iç dinamikleri dikkate alınarak merkezi plan ve uygulamalar ile hayat
bulmuştur.
1930 Başlarında yaşanan ekonomik daralmadan kurtuluş yolu olarak planlar ön görülmüş ve
Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlanarak başarılı bir şekilde tatbik edilmiştir. Ulusal ve
bağımsız bir ekonomik yapıya sanayi sektörü ile kavuşmak arzusundaki genç Türkiye
Cumhuriyeti 1930’ların başında liberal iktisat politikalardan daha merkeziyetçi iktisat modeline
geçerek gerek üretimsel gerekse toplumsal dönüşüm ile daha dinamik bir görünüme
kavuşmuştur. Fakat bir önceki ekonomi modeline göre değişmeyen husus, “tam bağımsızlık
ilkesinden her ne pahasına olursa olsun taviz verilmemesi gerektiği düşüncesi” nin devam
etmesi olmuştur. Ayrıca süratle sanayileşmeyi gerçekleştirmek, devletin yönetim kadrosu için
iktisadi ve tam bağımsızlığı güçlendirmek yolunda önemli bir hedef olarak görülmüştür.
1929 Büyük Buhranı sonrası başlayan yeni süreçte piyasayı kendi haline bırakarak iktisadi
hayatta toplumsal dönüşümü gerçekleştirmenin güç olduğunun farkına varan devlet ekonomik
hayatta daha merkezi bir tutum içerisine girmiş olsa da bu hiçbir zaman özel sektörü tamamen
dışlayan ve temel haklarını gasp eden hukuk dışı bir noktaya gelmemiştir.
Her şeye rağmen devlet dönemsel kırılma öncesi ve sonrası süreçlerde tam bağımsızlık
temelinde ve mümkün olduğunca öz sermaye ile ülke kaynaklarına güvenerek daha büyük
yatırımları odağa alan niteliksel bir dönüşümü ve kalkınma hamlesini gerçekleştirecek ekonomi
politikaları esas alınmıştır. Kalkınmanın finansmanı için öncelikle öz kaynaklar düşünülmüş ve
dış borç alımları bağımsızlığı zedeleyici çözümler olarak görülmüştür. Türk Devleti’nin
bağımsızlık ilkesinden taviz vermeden zamanında yaptığı ekonomik rota değişikliği ve bunun
sonucu daha devletçi-merkezi yaklaşımları sayesinde, II. Dünya Savaşı’nın ayak seslerinin
duyulduğu günlerde, yeni devreye bir önceki döneme göre ekonomik olarak daha hazırlıklı
girilmiştir.
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HANGİ FİLMİ GEZELİM?
WHICH MOVIE SHOULD WE TRAVEL?
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ÖZET
Tatil amaçlı yapılan seyahat öncesinde yaşanılan zorluklardan biri destinasyon seçimidir.
Bireylerin kişisel tercihlerinin yanı sıra onları yönlendiren dış faktörlerin etkisi de
azımsanmayacak boyuttadır. Bu noktada söz konusu dış faktörlerin neler olduğu ile ilgili çok
sayıda akademik çalışmaya rastlansa da günümüzde turizm faaliyetlerinin geldiği nokta, dizi ve
filmlerin de destinasyon seçiminde fazlaca önemli olduğu gerçeğini gözler önüne sermektedir.
Artık insanlar prime-time kuşağında izledikleri dizilerin çekimlerinin yapıldığı şehirleri veya
mekanları bizzat görmek istemektedirler ve bu durum “film etkili turizm” başlığı altında
literatürdeki yerini almıştır.
Bu çalışmada Mardin ilinde çekimleri yapılan dizi ve filmlerin potansiyel turistler üzerindeki
etkileri incelenmiştir. Katılımcılara seyahat sıklıkları ve amaçları sorularak başlanan anket
formunda, dizi ve film izleme sıklıkları ile dizi ve filmlerin turizm faaliyetlerini etkilemesi
konusundaki görüşlerini yansıtması umulan Akdu ve Akın (2016) tarafından kullanılan ölçek
soruları sorulmuştur. Son olarak Mardin ili ve burada çekilen dizi ve filmlerle ilgili bazı
özellikli sorular hazırlanmış ve cevaplar SPSS programında analiz edilmiştir. Sonuçların, film
etkili turizm kavramını güçlendirmesi ve literatürle uyumlu şekilde çıkması öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Film-Etkili Turizm, Mardin Turizmi, Destinasyon Seçimi
ABSTRACT
One of the difficulties experienced before a holiday trip is the choice of destination. In addition
to the personal preferences of individuals, the impact of external factors directing them is
substantial. At this point, although there are many academic studies on the external factors in
question, the point of tourism activities today reveals the fact that TV series and movies are
also very important in destination selection. Now, people want to see the cities or places where
the TV series they watch in the prime-time generation are shot, and this situation has taken its
place in the literature under the title of "film-effective tourism".
In this study, the effects of TV series and movies shot in Mardin on potential tourists were
examined. In the questionnaire, the participants were asked about the frequency and purpose of
their travel, as well as the frequency of watching TV series and movies. In addition, the
participants were asked the scale questions used by Akdu and Akın (2016), which are expected
to reflect their views on how TV series and films affect tourism activities. Finally, some specific
questions about Mardin and the TV series and movies shot there were prepared and the answers
were analyzed in the SPSS program. It is anticipated that the results of this study will strengthen
the concept of film-effective tourism and be in line with the literature.
Keywords: Film-Effective Tourism, Mardin Tourism, Destination Selection
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GİRİŞ
Tatil amaçlı yapılacak seyahat planlamasında ilk akla gelen “Acaba nereye gitsek?” sorusudur.
Çünkü bu süreçte yaşanılan en büyük zorluklardan biri destinasyon seçimidir. Çoğu zaman
kişisel zevkler doğrultusunda sonuçlanan destinasyon tercihleri, zaman zaman arkadaş/akraba
tavsiyeleri, internet reklamları ya da blogger/youtuber tavsiyeleriyle de şekillenebilmektedir.
Dolayısıyla, bireylerin kişisel tercihlerinin yanı sıra onları yönlendiren dış faktörlerin etkisinin
de azımsanmayacak boyutta olduğunu söylemek mümkündür. Bunun yanı sıra, sürdürülebilir
turizm anlayışının ortaya çıkması, tüketicileri kitle turizminden yavaş yavaş uzaklaştırarak,
farklı deneyimler yaşabilecekleri ya da yeni yerler keşfedebilecekleri alternatif turizm türlerine
yönlendirmiştir. Öte yandan, iki yıl öncesi hayatımıza giren Covid-19 küresel salgınıyla birlikte
potansiyel turizm tüketicilerinin tatil destinasyonlarında yeniden değişiklik olmuş, ‘daha
güvenilir ve daha az kişi ile temasta olacakları” yerleri tercih etme eğilimi göstermeye
başlamışlar ve böylelikle ‘bireysel turizme’ olan talep giderek artmıştır.
Günümüzde turizm faaliyetlerinin geldiği nokta, dizi ve filmlerin de destinasyon seçiminde
hayli etkili olduğu gerçeğini gözler önüne sermektedir. Artık insanlar prime-time kuşağında
izledikleri dizilerin çekimlerinin yapıldığı şehirleri veya mekanları bizzat görmek
istemektedirler. İzledikleri film ya da TV dizilerinin çekildiği mekanlarda bizzat bulunarak,
kendilerini etkileyen “aşk, düğün, kavga, siyaset, entrika ve benzeri” sahneleri, gerçek
mekanlarında tekrar yaşamak istemektedirler. Dolayısıyla, bu durum, son yıllarda “film etkili
turizm” başlığı altında literatürdeki yerini almıştır.
Bu çalışma genel olarak, dizi ve filmlerin tatil amaçlı destinasyon seçiminde, potansiyel turistler
üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Katılımcılara seyahat sıklıkları ve
amaçları sorularak başlanan anket formunda, dizi ve film izleme sıklıkları ile dizi ve filmlerin
turizm faaliyetlerini etkilemesi konusundaki görüşlerini yansıtması umulan Akdu ve Akın
(2016) tarafından kullanılan ölçek soruları sorulmuştur. Anketin son bölümünde ise, Mardin ili
ve burada çekilen dizi ve filmlerle ilgili bazı özellikli sorular hazırlanmış ve cevaplar SPSS
programında analiz edilmiştir. Elde edilecek sonuçların, film etkili turizm kavramını
güçlendirmesi ve literatüre katkı sağlaması hedeflenmiştir.
FİLM ETKİLİ TURİZM KAVRAMI
İlk olarak Hudson ve Ritchie (2006a) tarafından geliştirilen ‘film turizmi’ kavramı; bir yerin,
film ve televizyon dizilerinde öne çıkarılması neticesinde, bu destinasyona veya cazibe
merkezine yapılan turistik ziyaretler olarak tanımlanmaktadır. Filmdeki mekânlar, filmin
çekildiği stüdyolar, oteller ve restoranlar turistlerin ziyaretleri için önemli cazibe merkezleridir.
Bunun sonucunda, turistlerin filmlerde gördükleri yerleri merak ederek ziyaret etme ve görme
arzuları artmaktadır (Hudson ve Ritchie 2006b). Bu da, dizi ve filmlerin potansiyel turizm
tüketicileri açısından destinasyon seçimine etkisinin irdelendiği; ‘film etkili turizm’, ‘film
turizmi’ gibi ifadelerin daha sık gündeme gelmesine sebep olmaktadır.
Popüler kültürün parçalarından olan dizi ve filmler, kısa sürede çok fazla kişiye kolaylıkla
ulaşabilmektedir (Güngör ve Uysal, 2019). Ayrıca, TV dizileri ve filmler, sadece çekildikleri
ve en popüler oldukları dönemlerde değil, uzun zaman sonrasında dahi, turizm tüketicilerini
merak edilen destinasyona çekebilme özelliğine sahiptir. Çünkü filmler ve diziler, belli bir
destinasyon hakkında kalıcı bilgiler sağlayabilme özelliğine sahiptir (Kim ve Richardson,
2003). Riley ve diğerleri (1998) inceledikleri 12 filmin, vizyona girdikleri dönemde ziyaretçi
sayısına en yüksek katkıyı sağladıklarını ancak sonraki dört yıl boyunca da ziyaretçi sayısında
artış yaratmaya devam ettiklerini saptamışlardır. Filmler, izleyiciyle duygusal bir bağ kurmayı
başarabildiği zaman, kişide yoğun bir tatmin duygusu ve o destinasyonu görme isteği
doğurmaktadır. Bu duygu durumunda olan kişi aynı hissi yeniden yaşamak için ya filmin
müziğini satın almakta ya da filmi defalarca izlemektedir. Nihayetinde, bu kişiler fırsat bulur
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bulmaz da bu bölgeyi ziyaret etmektedir (Vagionis ve Loumioti, 2011). Bu tür avantajlarından
dolayı, film ya da TV dizilerine, turistik bir ürün olarak destinasyon yerleştirilmesi giderek daha
fazla önem taşımaktadır (Yılmaz ve Yolal, 2008). Çünkü, insanlar film veya televizyon
dizilerinde izledikleri yerleri, kahramanları, yöresel kıyafetleri, bölge halkını merak ettikleri
için ya da sadece yöresel yemekler için bile bu mekanlara yolculuk etmek suretiyle, bu tür bir
turizm hareketliliğine katılmaktadırlar.
Bilinen tüm klasik turizm pazarlama yöntemlerine göre; film turizminin en önemli
avantajlarından birinin, uzun zaman sonra bile ilgili destinasyona ziyaretçi çekebilme becerisi
olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin; 1952 senesinde çekilen John Ford'un ‘Sessiz Adam’ filmi
sayesinde hala İrlanda’nın Mayo köyüne turistler gelmektedir (Young vd., 2012). ‘Motosiklet
Günlükleri’ filminde gerçek yaşamda bir önder olan Che Guavera’nın Bolivya'ya yapmış
olduğu yolculuk, bu bölgeye yapılan rezervasyonları yüzde otuz oranında arttırmış ve aynı
zamanda ülkenin kendine özgü olan tehlikeli imajını ciddi şekilde değiştirmiştir (Shani vd.,
2009).
Film veya dizilerin, turizme pozitif katkıları olduğu gibi negatif yansımaları da olabilmektedir.
Örneğin; ‘Gece Yarısı Ekspresi’ filmi, Türkiye’nin imajını olumsuz olarak değiştirmiş ve bir
süre tercih edilmeyen bir destinasyon haline gelmesine sebep olmuştur. Doğal olarak, olumsuz
bir destinasyon algısı yaratan bir film ya da dizi, o bölgeye ve orada yaşayan insanlara dair
bakış açısını da etkileyebilmektedir. Ülkeler, filmlerin destinasyon tercihleri üzerindeki
etkilerinden yararlanarak mevcut olumlu imajlarını koruyabildikleri gibi olumsuz imajlarını
olumluya çevirebilmektedirler. Yani, filmlerin çekildiği mekanların izleyicide yarattığı olumlu
ya da olumsuz imaj, seyahat etme arzusunu etkileyen önemli bir faktördür (Gjorgievski ve
Sinolicka, 2012). Örneğin, her sene yaklaşık yirmi sekiz milyon kişinin, İngiltere’de geçen
filmleri izledikten sonra turistik olarak ülkeyi ziyaret ettikleri saptanmıştır (Tuclea ve
Nistoreanu, 2011). Bu konuda yapılan birçok çalışma; insanların %13'ün izledikleri televizyon
programlarının veya filmlerin etkisiyle o ülkedeki destinasyona ilgi duyduklarını
göstermektedir (Hudson vd., 2011). Bunun sebebinin, filmlere yerleştirilmiş destinasyonların
izleyicilerde merak uyandırması ve orayı ziyaret etme konusunda izleyicileri motive etmesi
olduğu söylenebilir (Buchmann vd., 2010).
FİLM VE DİZİ TURİZMİNİN SEÇİLEN DESTİNASYONA ETKİLERİ
Film ya da dizilerde yer alan tarihi mekanlar, yöresel müzikler, yöresel giyim kuşam, doğal
güzellikler, konuşulan yöresel dil ve yöresel yemekler gibi unsurlar izleyicilerin ilgisini
çekmektedir. Busby ve Klug’a (2001) göre, film turizmi bölgedeki ziyaretçi sayısını arttırarak,
ekonomik ve çevresel fayda sağlamakta, bunun yanı sıra o bölgenin korunması ve gelişmesine
de katkıda bulunmaktadır. Hudson ve Ritchie (2006b, s.389), Truva (Troy) filminin gösterime
girmesinden sonra, Çanakkale’yi ziyaret eden turist sayısında %73’lük bir artışın
gerçekleştiğini belirtmektedirler. Bu durumu Türk dizileri açısından değerlendirdiğimizde ise,
çekim yapılan bölgeye ziyaretçi talebinin artması, özellikle 2002 yılında yayınlanan Asmalı
Konak dizisinden sonra başlamıştır diyebiliriz. Şahin vd. (2003)’de Asmalı Konak dizisi
üzerine yaptıkları çalışmalarında, dizinin çekildiği binaya yönelik özel turların düzenlendiğini
ve yöreye gelen turist sayısını en az iki kat arttırdığını ortaya çıkarmışlardır. Asmalı Konak
dizisinin yayınlanmaya başladığı günden itibaren Kapadokya, adeta yerli turist akınına uğramış
ve bu süreç içerisinde yerli turist sayısında %35’lik bir artış olmuştur (Akdu ve Akın, 2016).
Bölgeyi ziyaret eden turistler, hayranlıkla izledikleri dizi oyuncularıyla aynı mekanda
bulunmaktan, aynı havayı solumaktan dolayı çok mutlu olduklarını belirterek ve hatta burada
çektikleri resimleri de sosyal medyada paylaşarak, dizinin çekildiği destinasyonun tanımını
bizzat kendileri yapmışlardır.
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Asmalı Konak, Kapadokya Bölgesi
Sonuçta, dizinin çok sevilerek izlenmesi, dizinin çekildiği Kapadokya Bölgesi’ni potansiyel
turizm tüketicileri için popüler bir destinasyon haline getirerek, bölgede beklenmedik bir turizm
hareketliliği sağlamıştır (Kömürcü ve Öter, 2013). Özellikle yerli turistler tarafından kış
aylarında neredeyse hiç tercih edilmeyen yöre ve çevresinin, dizi çekildikten sonra, her mevsim
rağbet gördüğü ve bölge turizminin canlandığı gözlenmiştir (Akdu ve Akın, 2016).
Yerli/yabancı film ve dizilerin çekimlerinin yapıldığı bölgelerde, ziyaretçi sayılarındaki artış
Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1. Film ve Dizilerin Ziyaretçi Sayılarına Etkileri

Tablo 1’den de kolaylıkla görülebileceği gibi, belirtilen yerli ve yabancı film ve dizilerin
yayınlandıktan kısa bir süre sonra, ilgili destinasyonlara gelen ziyaretçi sayıları ve bu bölgelerin
turizm gelirleri hayli artmıştır. Bu da bize, bir bölgede çekilen bir film ya da TV dizisinin, turist
ziyaretleri ve destinasyon tercihleri üzerinde dikkat çekici bir etkisinin olduğunu
göstermektedir (Karadağ, 2011). Bu da bize, film ve dizilerin çekimlerinin gerçekleştiği
bölgelerin, potansiyel turizm tüketicileri olan izleyicilerde merak uyandırdığını ve tatil amaçlı
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seyahatlerinde destinasyon tercihlerini bu bölgelerden yana kullandıklarını göstermektedir.
Dolayısıyla, herhangi bir destinasyonun ön plana çıkarılıp başarılı bir şekilde pazarlanması
noktasında, farklı tanıtım ve tutundurma çalışmalarına nazaran, filmlerin ve dizilerin daha
yapıcı etkilerinin olduğunu söylemek mümkündür.
ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE AMACI
Alternatif turizm türlerinin gelişmesiyle birlikte özellikle turizm faaliyetlerinin yoğun olmadığı
destinasyonlar, farklı turizm türleriyle turizmden aldıkları payı arttırma çabalarına
girişmişlerdir. Özellikle günümüzde ciddi bir gelir getirici fonksiyonu olan ve önemli bir
izleyici kitlesine sahip olan dizi ve filmler kendi sektörlerinin dışında birçok sektöre de gelir
kaynağı olmaktadır. Ayrıca, çekimlerin yapıldığı setler ve mekanlar, izleyicileri tarafından
yoğun ziyaretlerin gerçekleştirildiği bir turistik destinasyon haline gelerek turizm sektörüne
önemli bir kaynak oluşturmaktadır.
Bu bağlamda, adeta ayrı bir turizm türü haline gelen bu ziyaretlerin, sürdürülebilir turizm
yaklaşımı çerçevesinde planlı bir şekilde gelişiminin sağlanması ve desteklenmesi önemlidir.
Buradan hareketle, bu çalışma, turistlerin destinasyon tercihlerinde dizi veya filmlerin ne derece
etkili olduğunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, özellikle Mardin ilinde
çekimleri yapılmış olan dizi ve filmlerin potansiyel turistler üzerindeki etkileri incelenmiştir.
ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Katılımcılara seyahat
sıklıkları ve amaçları sorularak başlanan anket formunda, dizi ve film izleme sıklıkları ile dizi
ve filmlerin turizm faaliyetlerini etkilemesi konusundaki görüşlerini yansıtması umulan Akdu
ve Akın (2016) tarafından kullanılan ölçek soruları sorulmuştur.
Son olarak, Mardin ili ve burada çekilen dizi ve filmlerle ilgili bazı özellikli sorular hazırlanmış
ve cevaplar SPSS programında analiz edilmiştir. Sonuçların, film etkili turizm kavramını
güçlendirmesi ve literatürle uyumlu şekilde çıkması öngörülmüştür.
ARAŞTIRMA SONUÇLARI
Katılımcılara öncelikle seyahat amaçları, tatil amaçlı seyahat konusundaki görüşleri, tatile
çıkma sıklıkları, tatil boyunca tercih ettikleri aktiviteler ve tatil destinasyonlarını tercih etme
nedenleri sorulmuştur.
Alınan cevaplara göre ilk üç ifadeyle ilgili frekans analizi sonuçları Tablo 2’de verilmektedir.
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Tablo 2. Anketin İlk Bölümündeki Sorulara Verilen Cevapların Frekans Analizi
Soru

Genellikle ne amaçla seyahat edersiniz?

Tatil amaçlı seyahat konusundaki yaklaşımınız
nedir?

Bir yıl içerisinde ortalama kaç kez tatil amaçlı
seyahat edersiniz? (Lütfen Covid-19 Pandemi
öncesini düşünerek cevap veriniz)

Cevap
İş
Tatil
Aile veya
akraba ziyareti
Diğer
Hiç gerekli
değil
Gerekli değil
Kararsızım
Gerekli
Çok gerekli
Hiç
Yılda 1 kez
Yılda 2-4 kez
Daha fazla

Frekans Yüzde
8
7,8
68
65,7
23

22,5

4
0

3,9
0

2
2
46
53
2
37
56
8

2,0
2,0
44,1
52,0
2,0
36,3
54,9
6,9

Tablo 2’de görüldüğü gibi, potansiyel turizm tüketicileri olan katılımcıların %65,7’si tatil
amaçlı olarak yılda 2-4 kez seyahat ettiklerini ve bu seyahatleri gerekli bulduklarını
belirtmektedirler.

Grafik 1. Tatil Amaçlı Seyahatlerde Tercih Edilen Aktiviteler
Analiz sonuçlarına bakıldığında, çalışmanın asıl amacına hizmet eden ‘tatil amaçlı seyahatlerde
tercih edilen aktiviteler’ sorusunda popüler yerleri görmek seçeneğinin %64 ile en yüksek orana
sahip olduğu görülmektedir.
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Grafik 2. Tatil Amaçlı Seyahatlerde Destinasyon Tercihini Etkileyen Faktörler
Grafik 2’de görülen destinasyon seçiminde etkisinde kalınan etken olarak, araştırmanın103
katılımcısı için arkadaş/akraba tavsiyeleri %79,6’lık bir oranla başı çekerken, dizi veya filmler
seçeneği de %28 ile azımsanmayacak bir boyuttadır.
Araştırmanın anket çalışmasının ikinci bölümünü, katılımcıların dizi/film izleme
alışkanlıklarını belirlemeye yönelik sorular ile izledikleri dizi/filmlerin çekildikleri şehir veya
bölge hakkındaki görüşlerine yönelik sorular oluşturmaktadır. Tablo 3’de, anketin bu bölümüne
ait katılımcı cevapları ve frekans analizleri verilmektedir.
Tablo 3. Anketin İkinci Bölümündeki Sorulara Verilen Cevapların Frekans Analizi
Soru

Cevap
Ortalama
Haftada 1 defa
Haftada
1-3
defa
Dizi veya Film izleme sıklığınız nedir?
Haftada
4-7
defa
Daha fazla
İzlediğiniz Dizi veya Filmlerin çekildiği mekanlara Kesinlik evet
seyahat edip görmek ister miydiniz?
Evet
Fark etmez
Hayır
Kesinlikle
hayır
Herhangi bir Dizi veya Filmi izledikten sonra, Hayır
çekimlerin yapıldığı bölgeyi merak edip o bölge Evet
hakkında araştırma yaptınız mı?
Herhangi bir Dizi veya Filmi izledikten sonra, Hayır
çekimlerin yapıldığı bölgeyi merak edip bölgeye Evet
gittiniz mi?

Frekans Yüzde
32

30,4

46

45,1

19

18,6

6
11
33
35
23
0

5,9
10,8
32,4
34,3
22,5
0

37

36,3

65

63,7

73

71,6

29

28,4
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İzlediğiniz Dizi veya Filmlerin, turizm amaçlı Hayır
seyahatlerde gidilecek bölge tercihini etkilediğini Evet
düşünüyor musunuz?

24

23,5

78

76,5

Anket formunun ikinci bölümünde yer alan ifadelerin frekans analizi sonuçlarına göre,
katılımcıların toplamda %43’ü izledikleri dizi veya filmlerin çekimlerinin yapıldığı bölgeyi
görmek istediklerini belirtirken, %64’ü bölge ile ilgili araştırma yaptıklarını ve %76’sı ise dizi
veya filmlerin tatil amaçlı destinasyon tercihlerinde etkili olacağını belirtmişlerdir. Hali
hazırda, izledikleri dizi veya filmlerin çekildikleri bölgelere giden katılımcılar ise yaklaşık %30
düzeyindedir.
Anket formunun üçüncü bölümünde, katılımcıların destinasyon tercihlerinde film ve dizilerin
etkisine yönelik literatürde kullanılan (Akdu ve Akın, 2016) bir ölçek kullanılmıştır. Cevapları
kesinlikle katılmıyorum (1), kesinlikle katılıyorum (5) olacak şekilde 5’li Likert ölçeğine göre
hazırlanmıştır.
Ölçekte yer alan ifadelerin frekans analizi sonuçları Tablo 4’te belirtildiği gibidir.
Tablo 4. Destinasyon Tercihlerinde Film/Dizilerin Etkisine Yönelik İfadelerin Frekans Analizi

Dizi veya Filmlerde kullanılan mekanlar o bölgeye yapılan
ziyaretlerde artışa neden olur.
Dizi veya Filmlerde kullanılan mekânlar/turistik yöreler dikkatimi
çeker.
Dizi veya Filmlerde kullanılan mekânları ziyaret etmek isterim.
Dizi veya Filmlerde kullanılan mekânları ziyaret etmek için
mutlaka fırsat yaratırım.
Dizi veya Filmlerde kullanılan mekânları ziyaret etmek için tatil
planlarımı bile değiştirebilirim.
Dizi veya Filmlerde kullanılan mekânların ulaşım açısından
yaşadığım yere uzaklığı benim için önemlidir.
Dizi veya Filmlerde kullanılan mekânları ziyaret etmenizde o
mekânın/yörenin moda olması/çok ziyaret ediliyor olması
önemlidir.
Dizi veya filmi izlemesem de gittiğim yerde böyle bir mekân varsa
mutlaka ziyaret ederim

Ortalama Standart
sapma
3,3922

1,40125

3,0392

1,28911

3,1471

1,23799

3,0000

,92276

3,0686

1,14546

2,8627

1,11727

2,9020

1,05783

2,7843

1,07747

Tüm ifadelerden alınan cevapların frekans analizlerinin Tablo 4’te görüldüğü üzere, 2,5’in
üzerinde olması, dizi veya filmlerin tatil destinasyonları seçiminde etkili olabileceği görüşünü
destekler niteliktedir.
Anket formunun son bölümünde ise katılımcılara çekimleri Mardin ilinde yapılan bir adet dizi
ve iki adet filmle ilgili sorular sorulmuştur. İlk olarak görselleri verilen “Hükümet Kadın”,
“AyLavYu” ve “Hercai” isimli yapımlardan hangisini izledikleri sorulan 103 katılımcının
verdikleri cevaplar Grafik 3’te görülmektedir. Cevaplar, birden fazla seçenek işaretlenebilecek
şekilde hazırlanmıştır.
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Grafik 3. Afişleriyle Sunulan Filmlerin ve Dizinin İzlenme Oranı
Anketin bu bölümünde sorulan sorulardan bir kısmı ise, söz konusu dizi ve filmlerin
çekimlerinin Mardin’de yapıldığını bilip bilmedikleri, bu yapımları izlemenin kişiler üzerinde
Mardin’e karşı merak uyandırıp uyandırmadığı ve akılda kalan sahnelerine ilişkindir. Bu
ifadelere ilişkin frekans analizi sonuçları Tablo 5’te belirtildiği gibidir.
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Tablo 5. Katılımcılara Sunulan Filmlerin ve Dizinin Çekimlerinin Gerçekleştirildiği
Destinasyona İlişkin Alınan Cevapların Frekans Analizleri
Soru
Afişleri gösterilen bu yapımların bazı sahnelerinin Mardin
ilinde çekildiğini biliyor muydunuz?
Afişleri gösterilen bu yapımları izlemiş olmanız, sizde
Mardin'e karşı merak uyandırdı mı?
Afişleri gösterilen bu yapımları izlememiş olsaydınız bile,
yine de Mardin'i görmek ister miydiniz?
Bazı sahneleri Mardin'de çekilen bu yapımlarda hala
hatırladığınız sahneler var mı?

Cevap
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

Frekans
86
16
65
37
89
13
75
27

Yüzde
84,3
15,7
63,7
36,3
87,3
12,7
73,5
26,5

Alınan cevaplara bakıldığında, dizi veya filmlerin tatil amaçlı destinasyon seçiminde etkili
olacağı yönündeki hipotezi doğrulayan sonuçlar göze çarpmaktadır. Özellikle “Afişleri
gösterilen bu yapımları izlemiş olmanız, sizde Mardin'e karşı merak uyandırdı mı?” şeklindeki
soruda “Evet” cevabını veren %64’lük sonuç, dizi veya filmlerin, çekimlerinin yapıldığı
bölgeye ilişkin merak uyandırması açısından önemlidir.
Anket formunun bu bölümünün diğer önemli soruları ise “Hatırladığınız bu sahnelerin içerikleri
ya da konusu aşağıdakilerden hangisidir?” ve “Hatırladığınız bu sahnelerde Mardin'e özel neler
gördünüz?” şeklindedir. İlk soruya verilen yanıtlar, birden fazla seçenek işaretlenebilecek
şekilde hazırlanmış ve alınan cevaplar Grafik 4’te gösterilmiştir. Katılımcıların aklında kalan
veya iz bırakan sahneler arasında, oyunculuktan sonra en çok; düğün, siyaset ve aşk konulu
sahnelerin olduğu görülmektedir.

Grafik 4. Katılımcıların İzledikleri Dizi ve Filmlerden Akıllarında Kalan Sahnelerin Konusu
Söz konusu sahnelerle ilgili Mardin’e has nelerin akılda kaldığı ise bir diğer önemli sorudur
ve katılımcıların cevapları aşağıda Grafik 5’te verilmektedir.
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Grafik 5. Katılımcıların İzledikleri Dizi ve Filmlerde Mardin’e Özgü Hatırladıkları
Yukarıdaki Grafik 5’te görüldüğü gibi, katılımcıların çekimleri Mardin’de yapılan dizi ve
filmlerden en çok akıllarında kalan şeyler; Mardin evleri ve şive/konuşulan yöresel dildir.
Yöresel giyim kuşam, tarihi doku ve yörenin gündelik yaşam tarzı ise Mardin’e özgü
hatırladıklarını belirttikleri cevaplar arasındadır.
Anket çalışmasının son bölümünü ise, 103 katılımcıya yöneltilen demografik özelliklere ilişkin
sorular oluşturmaktadır.
Tablo 6. Katılımcıların Demografik Özellikleri
Soru
Cevap
Eğitim durumu İlköğretim
Üniversite
Lisansüstü
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Gelir
Ayda 2.500 TL'den az
Ayda 2.500 TL-5.000 TL arası
Ayda 5.000 TL'den çok

Frekans
17
57
28
64
38
8
18
76

Yüzde
16,7
55,9
27,5
62,7
37,3
7,8
17,6
74,5

Tablo 6’da verilen sonuçlara göre, katılımcıların %56’sı üniversite mezunu ve %63’ü kadındır.
Katılımcıların yaş ortalaması 42,8 olarak tespit edilmiştir. Potansiyel turizm tüketicileri
oldukları varsayılan katılımcıların %75’inin gelir düzeyi ise, ayda 5.000 TL’den fazladır.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Ana konusu film etkili turizm olan araştırmanın temel amacı, Mardin’de çekilen film ve
dizilerin, potansiyel yerli turistlerin tatil destinasyon tercihleri üzerinde etkili olup olmadığının
belirlenmesidir. Anket yoluyla elde edilen veriler analiz edilerek, Mardin ili açısından, bu
bölgede çekilen dizi ve filmlerin tatil amaçlı destinasyon seçiminde etkili olduğunu ortaya
koyan sonuçlar elde edilmiştir. Öncelikle, çalışmanın asıl amacına hizmet eden, ‘Tatil amaçlı
seyahatlerinizde ne tür aktiviteleri tercih edersiniz?’ sorusuna, birden fazla seçenek
işaretleyebilmeleri mümkün olmasına rağmen, katılımcıların %64’i, hipotezi doğrular şekilde
‘popüler yerleri görmek’ seçeneğini tercih etmişlerdir. Bu oranı, %52’lik bir payla ‘kültürel
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aktiviteler’ seçeneği takip etmektedir. Bu sonuçlar, film ve dizilerin çekildiği mekânları turistik
açıdan popüler hale getirdiği ve bu bölgelerdeki turizm hareketliliğini arttırdığı düşüncesini bir
kez daha vurgulamaktadır.
Dizi ve film çekimlerinin yapıldığı bölgelerdeki turizm talebinin incelendiği bu araştırmadan
elde edilen bulgulara göre, çekimi bu ilde gerçekleştirilen film ve dizilerde, öncelikle Mardin
evleri olmak üzere, şive/konuşulan yöresel dil, yöresel giyim kuşam, tarihi doku ve yörenin
gündelik yaşam tarzı izleyicilerde merak uyandırmaktadır. Dolayısıyla, katılımcıların toplamda
%43’ünün, Mardin’i ziyaret etme isteklerinin olması, film ve dizileri, turizm faaliyetlerinde
motive edici bir unsur olarak karşımıza çıkarmaktadır.
Öte yandan, anketin üçüncü bölümünde çekimleri Mardin’de gerçekleştirilmiş olan iki film ve
bir dizi hakkında sorulan sorulara, bu yapımları izledikten sonra bölgeyi merak ettiklerini ve
hatta bölge hakkında araştırma yaptıklarını belirtmelerine rağmen, bu mekanlara seyahat etmek
konusunda kesin kararlılık belirtmemişlerdir. Bu durum, belki bu filmlerde ve dizide Mardin
hakkında izleyicide tam olarak olumlu bir destinasyon olgusu yaratılamamış olmasından belki
de katılımcıların hala devam eden Covid-19 pandemi süreci çekincelerinden kaynaklanıyor
olabilir.
Sonuç olarak, film ve turizm sektörlerinin ortaklaşa çalışmaları sayesinde, hedef destinasyonun
tanıtımı daha planlı ve doğru bir şekilde yapılabilir. Film ve dizilerin aynı anda birçok kişiye
ulaşabilmesi sayesinde, olumlu bir destinasyon algısı yaratarak, ilgili destinasyona gelen
ziyaretçi sayısında belirgin artışlar sağlanabilir. Böylelikle, tatil amaçlı seyahat destinasyonu
olarak tercih edilmeyen ya da nadir tercih edilen yerlerin de bilinirliği ve turizm geliri
arttırılabilir. Ayrıca, potansiyel turizm tüketicileri için, uzaklar daha yakın ve bilinmeyen
destinasyonlar daha popüler hale gelebilir. Bu bağlamda, turizm hareketliliğini arttıran ‘film
etkili turizm’ olgusundan daha fazla yararlanmak gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Bu araştırmadan elde edilen sonuçların, ‘film etkili turizm’ kavramını tekrar gündeme
getireceği ve literatüre katkı sağlayacağı düşünülmesine rağmen, çalışmanın bazı sınırlılıkları
mevcuttur. Öncelikle, bu çalışma, sınırlı sayıda ve sadece yerli potansiyel turizm tüketicileri
oldukları varsayılan katılımcılar tarafından cevaplanan anket soruları değerlendirilerek
yapılmıştır. İlerleyen zamanlarda aynı çalışma, film ve TV dizilerinin, tatil amaçlı seyahatlerde
destinasyon tercihleri üzerindeki etkileri, yabancı turistler açısından da değerlendirilerek
tekrarlanabilir. Ayrıca, araştırma konusu yerli ve yabancı turistlerin destinasyon tercihlerinin
karşılaştırıldığı daha geniş bir örneklemle zenginleştirilebilir. Ya da, film ve dizilerin çekildiği
bölgelerde yaşayan yerel halkın da bu konu hakkındaki algı ve görüşleri değerlendirilerek
çalışma daha da genişletilebilir.
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COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE DENİZ TAŞIMACILIĞINDA KARŞILAŞILAN
SORUNLARIN İNCELENMESİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
INVESTIGATION OF PROBLEMS ENCOUNTERED IN SEA TRANSPORTATION IN
THE COVID-19 PERIOD AND SUGGESTIONS FOR SOLUTIONS
Yaşar Ayşegül OĞUZ
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu
Dış Ticaret Bölümü, Konya Türkiye
ORCID ID: 0000-0002-6311-8490
ÖZET
Covid-19’un küresel salgına dönüşmesinden bu yana ağır insani ve maddi kayıplar yaşandı.
Bunların yanı sıra milyonlarca insan işini veya gelirini kaybetti. Dünya savaşları sonrasındaki
en ciddi sosyal ve ekonomik problemler ortaya çıktı. Ekonomik faaliyetlerde ortaya çıkan
büyük daralma birçok alanlarda kendini hissettirirken, pandemi nedeniyle yaşanan sıkıntılarda
ihracatta ve ithalatta aksamalar yaşandı. Dolayısıyla küresel ticaretin ve tedarikin sürekliliğini
sağlamada kritik rol oynayan deniz taşımacılığını da daha fazla ön plana çıkardı. Özellikle bu
sektörde yaşanan ciddi sorunlar dünyada ki çok sayıda uluslararası kuruluşun liman
çalışanları ve gemi adamlarının korunması, dolayısıyla tedarik sürecinin sağlıklı
gerçekleşmesi yönündeki tavsiyeleri gündeme getirdi ve bununla ilgili yol haritaları
belirlenmeye başlandı.
Çalışmanın amacı, Covid-19 salgınının deniz taşımacılığına etkisinin incelenmesidir.
Çalışmada literatür taraması yapılmış, Covid-19’un deniz taşımacılığına çalışanlara ve dış
ticarete etkisi, denizcilik sektöründe Covid-19’a ilişkin alınan önlemler incelenmiş olup, genel
bir değerlendirme yapılarak denizcilik sektöründe Covid-19 salgını ile başa çıkabilmek için
alınması gereken önlemler ve yol haritalarının neler olabileceği konusunda önerilerde
bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Covid-19, Deniz Taşımacılığı, Deniz Çalışanları, ihracat, ithalat, dış
ticaret
ABSTRACT
There have been heavy human and material losses since Covid-19 turned into a global
epidemic. In addition, millions of people lost their jobs or income. After the World Wars, the
most serious social and economic problems emerged. While the great contraction in economic
activities made itself felt in many areas, there were disruptions in exports and imports due to
the problems experienced due to the pandemic. Therefore, maritime transportation, which
plays a critical role in ensuring the continuity of global trade and supply, has also become
more prominent. Especially the serious problems experienced in this sector brought up the
recommendations of many international organizations in the world regarding the protection of
port workers and seafarers, and thus a healthy supply process, and road maps for this issue
began to be determined.
The aim of the study is to examine the effect of the Covid-19 epidemic on maritime transport.
In the study, a literature review was made, the effect of Covid-19 on maritime transport
workers and foreign trade, the measures taken in the maritime sector regarding Covid-19 were
examined, a general evaluation was made and the precautions to be taken to cope with the
Covid-19 epidemic in the maritime sector and the way forward. Suggestions were made about
what the maps could be.
Keywords: Covid-19, Sea Freight, Sea Workers, export, import, foreign trade
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INTRODUCTON
On March 11, 2020, the World Health Organization (WHO) declared the COVID-19 disease
as a worldwide pandemic. And since then, the health crisis has affected both our country and
the world. As a result, it turned into a worldwide social, political and economic crisis. It
negatively affected our production and service sector and it continues to impress. The most
important problem we face today is that the future course and effects of this virus are
unpredictable. It is the fact that we do not know what we may encounter in the future, whether
there will be new pandemics that will affect the world or not. For this reason, it should be the
most important goal of both our country and the world to reduce the rate of spread of the virus
in most countries, and to take the necessary measures against the negativities we face during
this pandemic process.
In world trade, it is extremely important not only to produce goods, but also to transport and
supply them to the relevant country markets. Therefore, the logistics sector is indispensable
for foreign trade. The logistics industry offers all of its handling, storage, inventory
management, insurance, customs clearance and other added value services to manufacturers
within a certain discipline. The aim is to create a fast, reliable, cost-effective and
environmentally friendly supply chain for the product. Unfortunately, the COVID-19
pandemic has faced such problems that product supply has become almost unavailable, and
global trade has come to a standstill (Stroke, 2021),
The reason why the logistics sector is on the agenda most in global trade in 2020 is that
transportation is the backbone of international trade. It is estimated that more than 80% of the
world trade volume and more than 70% of its value is carried out by sea transportation
(Tianming, Erokhin, Arskiy, & Khudzhatov, 2021), These results show us that maritime
transportation has not to be underestimated role in the global trade chain shows the truth.
Therefore, international port performance, connections with ports is the most important
indicator of trade efficiency (Sánchez, Hoffmann, Micco, Pizzolitto, Sgut, & Wilmsmeier,
2003).
LITERATURE REVIEW
Numerous articles and studies have been published so far about the effects of the Covid-19
pandemic period on the maritime industry. In addition, it is possible to find examples in
human history that trade-related mobility can contribute to the spread of epidemics. For
example, the Bubonic plague arrived in Europe in October 1347 after 12 merchant ships from
the Black Sea docked in the Italian port of Messina (Antràs, Redding, & Rossi-Hansberg,
2020). And it resulted in the "Black Death" epidemic between 1347-51. The last major plague
epidemic in Europe occurred in 1720, when the crew of a cargo ship carrying textiles from
Lebanon spread the plague to Marseille, France (Voth, 2020). It is believed that the first
human-to-human COVID-19 infections in Europe may have occurred in January 2020 in
Stranberg, Germany, when a local auto parts supplier held a training session with a Chinese
colleague from its operation in Wuhan (Antràs, Redding, & Rossi-Hansberg, 2020 ).
Although human mobility remains uncertain at the point of spreading the epidemic, the
consequences of the COVID-19 pandemic have negatively affected both people and industries
around the world. In this study, literature and reports about the effects of Covid-19 on
maritime transport and seafarers were examined.
Emphasizing the importance of accepting maritime personnel as key workers, who are an
important part of the supply chain, the challenges faced by seafarers as a result of the
COVID-19 outbreak, such as embarking, disembarking, traveling, returning home easily,
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access to medical care, facilitating sea crew changes, have been regulated by governments
(UNCTAD, 2021).
ILO (2020) stated that the coronavirus (COVID-19) global epidemic has severely affected the
Maritime industry, causing many disruptions and affecting the jobs of approximately 2
million seafarers around the world. Thereupon, ILO published an “Information Note on
Maritime Labor Problems and Coronavirus (COVID-19)” at ILO 2020 and made
recommendations to find solutions to the problems that seafarers and shipowners may
encounter around the world (Maritime labor problems and coronavirus Maritime labor
problems and coronavirus) (ILO, 2020).
IMO (2020d), IMO has issued 23 circulars addressing the effects of the pandemic until 25
June 2020. These include their collaborative work with UN agencies, as well as guidelines
published by other shipping industry. Here he called on all member states of the organization
to recognize seafarers as “key workers”, remove all barriers to their certification and travel
restrictions so that they could eventually return home, and that they could terminate their
employment contracts and rejoin their families (IMO, 2020).
Tianming, Erokhin et al. (2021), stated that people and businesses were quarantined during
the Covid-19 pandemic period, restrictions in the supply chain resulted in serious losses in
international trade, mostly in the maritime sector. It has been stated that it brings great
uncertainty when evaluated due to other factors that have gained importance. (Tianming G. ,
Erokhin, Arskiy, & Khudzhatov, 2021)
According to Stannard (2020); Since the onset of the Covid-19 pandemic, the shipping
industry has faced many challenges. This has threatened the global supply chain of essential
goods. Against such a crisis, UN agencies, other influential international organizations and
government officials came together with unprecedented cooperation and understanding, and
took decisions to implement and implement the regulatory practices of the announced
problems as soon as possible. The fact that such a consensus has been reached is a welcome
step for the maritime industry (Stannard, 2020).
Akçacı and Çınaroğlu (2020), in their article titled "The Impact of the New Coronavirus
(COVID-19) Epidemic on Logistics and Trade", stated that the negative effects of COVID-19
are especially seen in maritime transport, between Asia and Europe, which brings raw
materials to China due to the epidemic in China. He stated that an estimated 50% of the
trading ships were canceled in the first quarter of 2020, left the ports late, or they encountered
situations such as late evacuation or inability to discharge their cargo, which caused an
increase in freight prices (AKÇACI & ÇINAROĞLU, 2020)
ECONOMIC EFFECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC
The COVID-19 outbreak and subsequent response measures have caused significant
economic losses worldwide. In 2020, global GDP fell by 3.3 percent and global GDP per
capita fell by 6.2%. This was the largest recession since the Second World War. Global
economic growth is expected to rise to 5.3% in 2021 and 4.1% in 2022, as a result of the
determined stance on the implementation of the worldwide vaccination campaign and hygiene
rules (IMF, 2021a).
The recession caused by the COVID-19 pandemic is defined as both a demand and supply
shock (Brinca, Duarte, & Faria-e-Castro, 2020). When we look at the supply side, we see
some measures implemented by the Governments. These; closure of borders, travel
restrictions within the country, closure of workplaces, closure of factories, increasing trade
costs, social distance measures. As a result, there have been serious decreases in production,
interrupting the supply of both goods and services (Berthou & Stumpner, 2021).
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When we look at the demand side, income uncertainty, unemployment, future anxiety,
difficulties brought by social distance, especially the problems in the service sector, affected
aggregate demand and consequently GDP. In many countries, the contraction in supply and
demand for services, accounting for 50 to 80% of GDP, has caused global GDP to shrink by
about 3.3% in 2020 (IMF, 2021a).
From a supply chain perspective, the performance of freight transport services is crucial to the
cost of goods in production. Due to the COVID-19 crisis, although there were significant
delays in sea and land transportation from time to time, seafarers tried to fulfill their services
to a large extent. Because many countries have changed many protocols after the pandemic,
from crew change restrictions, additional document requirements, to physical examinations
that interrupt maritime services. The problems of maritime transport are mainly related to port
logistics. Because as a result of low demand, the maritime freight sector has reduced the
voyage supply (Heiland & Ulltveit-Moe, 2020).
THE EFFECTS OF COVID-19 ON THE SHIPPING INDUSTRY
Maritime transport is the backbone of international trade. It is the most efficient mode of
transport, carrying over 80% of international trade and more than 70% by value. Thus, port
performance is a key indicator of trade efficiency that determines costs (Micco, Pizzolitto,
Sanchez, Hoffmann, Sgut, & Wilmsmeier, 2003).
Prior to the COVID-19 pandemic, shipping appeared to be a sector with long-term high
growth prospects in business and employment (OECD, 2016) 3.3% growth in seaborne trade
from 2020-2029, with global port activities adding US$473 billion to the global economy by
2030 and port business volume was expected to create 4.2 million jobs (OECD, 2016).
However, the pandemic led to a negative deviation in these estimates. And there was a 4.1
percent decrease in maritime trade in 2020 (UNCTAD, 2021). Although there are various
reasons for this, another important factor is that global shipping depends on approximately 2
million seafarers worldwide. The transportation of needed goods is possible with seafarers.
However, the high rates of COVID-19 among maritime workers adversely affected port
operations, thus reducing the amount of cargo that can be transported on ships.
Global shipping depends on approximately 2 million seafarers worldwide. The transportation
of goods needed by the world is possible with seafarers (Doumbia-Henry, 2020). However,
high COVID-19 rates among port workers have negatively affected port operations and
reduced the amount of cargo that can be transported by ships. This is an important factor that
increases costs (USA International Trade Commission, 2020).
Immediately after the declaration of COVID-19 as a pandemic, the maritime industry took a
series of measures to prevent the spread of the virus and protect the health of employees. This
included United Nations agencies, the International Maritime Organization (IMO), the
International Labor Organization (ILO), the World Health Organization (WHO) and the
International Civil Aviation Organization (ICAO), Governments. Ultimately, they were united
in how we can fight for global trade and human health (Doumbia-Henry, 2020).
The Special Tripartite Committee on the Maritime Labor Convention (STC) has issued a farreaching statement on the “Coronavirus disease (COVID-19)” that marine workers need. The
joint statement included that seafarers should be formally recognized as key workers, able to
join their ships when necessary without travel restrictions, and seamless crew changeovers.
Likewise, states are obliged to provide all kinds of support to facilitate the supply of
mandatory medical supplies, fuel, water, spare parts and supplies to ships (IMO, 2020).
Because, the COVID-19 Pandemic has revealed how economically and socially dependent
countries are to each other, and this is due to expanded maritime transport. In addition, many
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countries and businesses; He saw that he had to diversify his business partners and suppliers,
reduce his dependence on distant suppliers, and reconsider his inventory and stock
management strategies by ensuring the balance between supply chain models in order to
reduce risks, increase efficiency and ensure sustainability.
In addition, customs officials, port workers, shipping operators saw how important new
technologies and digitalization are in this process as a way of maintaining business continuity,
reducing physical contact, allowing ships to move, ports to be open and cross-border trade.
Technological advances have also spurred consumer spending and growth in e-commerce.
These trends have changed production and consumption patterns and redefined the way ships
and ports provide cargo service.
By anticipating future risks, shipping must reconsider their business and operating models to
respond more flexibly to changing market conditions.
THE PLACE OF TURKEY IN THE LOGISTICS SECTOR
Turkey has a function that provides access to markets, which include a population of 1.6
billion within the flight distance connecting the East and West, Asia and Europe, with a
national income exceeding 30 trillion dollars, which corresponds to almost half of the world
trade. With the COVID-19 epidemic bringing regional trade to the forefront, our country has
provided significant advantages due to its location (Maritime Industry Report, 2021).
Turkey benefits from all types of transportation in logistics. When we examine the data of the
last 10 years on the basis of value, it is seen that the pandemic has a negative effect in 2020 in
our country as well as in the whole world (Güler, 2020).
In terms of the value of the goods transported, maritime transport has the largest share in both
imports and exports in the last 10 years. While maritime transport had a share of
approximately 62-70% in imports between 2010 and 2019, its share in the first three quarters
of 2020 fell below the 60% level and became 58.10%. It increased its share of seaway in
export shipments from 2010 to 2018; The share of maritime transport, which was 51.41% in
2010, reached the highest share in a 10-year period in 2018, and the share of maritime
transport increased to 63.31% in the said year. While this rate decreased to 60.82% in 2019, it
became 59.86% in the first three quarters of 2020.
After the epidemic, the economic and social life was adversely affected in Turkey as well.
The restrictions brought with the epidemic caused a slowdown in production in Turkey, a
decrease in the labor supply due to quarantine measures, a delay in the supply of raw
materials and semi-finished products from across the border, and thus increased logistics
costs. In addition, there was an increase in public expenditures in the said period due to grants
and supports, especially health expenditures. However, consumer behavior has changed by
adapting to the conditions experienced, and the demand for basic consumer goods has
increased. Although the activities in the global supply chain have declined except for basic
consumer goods, the demand for e-commerce has increased, travel behaviors have changed
and economic activities have been reshaped in relation to freight movements (T.R. Ministry
of Industry and Technology, 2021).
CONCLUSION
COVID-19 and its various variants are still felt around the world and remain uncertain about
the future. International trade still has a huge impact on the shipping industry, and the
pandemic has been a challenging time for seafarers around the world, whether in the shipping
or port industries. Governments have had to close borders and take strict quarantine measures
due to concerns about citizens' health and rising deaths. Many countries have closed their sea
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areas to maritime transport. Seafarers were stranded at sea for months, raising health and
safety concerns for seafarers. Despite this, they made great self-sacrifice to fulfill their duties
with self-sacrifice. Marines are the unsung heroes of the pandemic. The most positive aspect
of the pandemic period is that we have the opportunity to get to know more seafarers who
make the sustainability of world trade possible.
The measures taken should ensure a stronger maritime sector in the future. In today's world,
consumers want to monitor their products at every stage, logistics sector representatives want
to control them, and at the same time, they want to follow the means of transportation with
digital methods.
The pandemic has demonstrated to all relevant actors the need to prepare plans and increase
their resilience to future risks, as well as better functioning of shipping, ports and terminals
within the global supply chain. Broad-based global recovery will depend on smart, flexible
and sustainable shipping.
REFERENCES
AKÇACI, T., & ÇINAROĞLU, M. S. (2020). Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının
Lojistik ve Ticarete Etkisi. GAZİANTEP UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES,
451.
Antràs, P., Redding, S. J., & Rossi-Hansberg, E. (2020). Globalization and Pandemics.
National Bureau of Economic Research (NBER)(27840).
Berthou, A., & Stumpner, S. (2021). Trade Under Lockdown. In T. F. Conference (Ed.),
National Bureau of Economic Research.
BM. (2020). BM. Haberleri.
Brinca, P., Duarte, J. M., & Faria-e-Castro, M. (2020). Measuring Sectoral Supply and
Demand Shocks During COVID-19. Working Paper Series No. 2020-011G.
COVID-19 and maritime transport: Impact and responses, U. (n.d.).
(n.d.). Denizcilik çalışma sorunları ve koronavirüs Denizcilik çalışma sorunları ve
koronavirüs.
Denizcilik Sektörü Raporu. (2021). Lojistik Sektörü. İSTANBUL ve MARMARA, EGE,
AKDENİZ, KARADENİZ Bölgeleri Deniz Ticaret Odası.
Doumbia-Henry, C. (2020). Shipping and COVID-19: protecting seafarers as frontline
workers. WMU Journal of Maritime Affairs, 280.
Güler, A. (2020). UTİKAD Lojistik Sektörü Raporu 2020.
Heiland, I., & Ulltveit-Moe, K. H. (2020). An Unintended Crisis: COVID-19 Restrictions Hit
Sea Transportation. VoxEU CEPR Policy Porta.
İLO. (2020). Denizcilik çalışma sorunları ve koronavirüs (COVID-19) hakkında bilgi notu.
IMF. (2021a). World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries,. International
Monetary Fund Washington, D.C.
IMO. (2020). Personal message from IMO Secretary-General Kitack Lim to seafarers.
Micco, A., Pizzolitto, G., Sanchez, R., Hoffmann, J., Sgut, M., & Wilmsmeier, G. (2003).
Port efficiency and international trade: port efficiency as a determinant of maritime transport
costs. Marit.
OECD. (2016). The Ocean Economy in 2030. https//doi.org/10.1787/9789264251724-tr.

____________________________________________________________
Full Texts Book

272

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
Sánchez, R., Hoffmann, J., Micco, A., Pizzolitto, G., Sgut, M., & Wilmsmeier, G. (2003).
Port Efficiency and International Trade: Port Efficiency as a Determinant of Maritime
Transport Costs. EconPapers FAQ(5), 199-219.
Stannard, S. (2020). COVID-19 in the maritime setting: the challenges, regulations and the
international response. Via Medica, 89.
T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. (2021). Lojistik Sektörü Analiz Raporu ve Klavuzu. T.C.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü.
Tianming , G., Erokhin, V., Arskiy, A., & Khudzhatov, M. (2021). Has the COVID-19
Pandemic Affected Maritime Connectivity? An Estimation for China and the Polar Silk Road
Countries. MDPİ/Sustainability.
Tianming, G., Erokhin, V., Arskiy, A., & Khudzhatov, M. (2021). Has the COVID-19
Pandemic Affected Maritime Connectivity? An Estimation for China and the Polar Silk Road
Countries. Sustainability.
UNCTAD. (2021). The World Investment Report 2021.
USA İnternational Trade Commission. (2020). he Impact of the COVID-19 Pandemic on
Freight Transportation Services and U.S. Merchandise Imports.
Voth, H. J. (2020). Trade and Travel in Time of Epidemics. VoxEU, CEPR Policy Portal.
Vurdu, D. S. (2021, Ocak ). Lojistik Sektöründe Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri.
Chemist(44), 15.

____________________________________________________________
Full Texts Book

273

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
MARKA KENTLER VE KARS’IN MARKA KENT OLMA POTANSİYELİ
BRAND CITIES AND KARS' POTENTIAL TO BE A BRAND CITY
Derya BAYSAL
Ardahan Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve
Otelcilik, Ardahan, Türkiye
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-8831-245X
ÖZET
Destinasyon markalaşması özellikle hizmet pazarlaması bağlamında önem arz etmektedir.
Ülkemizin turizm imajı düşünüldüğünde deniz kum güneş üçlüsünün ön plana çıktığı ve kitle
turizminin hala yaygın olarak var olduğu görülmektedir. Bu imajından sıyrılmak ve ülkemizi
tercih eden ya da edecek turist profilinin değişebilmesi amacı ile marka şehirler oluşturmak
önemli bir hal almıştır.
Kars kendine has mimari yapısı, coğrafi konumu, ulaşılabilirliği ve son yıllarda ağırladığı turist
sayısı bakımından önemli bir turizm destinasyonu olarak görülmektedir. Bu noktada Kars’ın
marka imajının oluşturulması ve marka kent olarak konumlandırılması Türk turizminin
çeşitlendirilmesi ve bölgesel kalkınmaya yapılacak katkı bağlamında önem arz etmektedir.
Çalışmanın amacı, dünyadaki marka kentler üzerinden Kars’ın marka kent olma potansiyelini
değerlendirmek ve marka kent yaratma konusunda yapılabilecekler hakkında zemin
oluşturmaktır.
Anahtar Kelimeler: Marka, İmaj, Marka Kent, Kars
ABSTRACT
Destination branding is especially important in the context of service marketing. Considering
the tourism image of our country, it is seen that the sea-sand-sun trio comes to the fore and
mass tourism is still widespread. It has become important to create brand cities with the aim of
getting rid of this image and changing the profile of tourists who prefer or will prefer our
country.
Kars is seen as an important tourism destination in terms of its unique architectural structure,
geographical location, accessibility and the number of tourists it has hosted in recent years. At
this point, the creation of the brand image of Kars and its positioning as a brand city are
important in terms of diversifying Turkish tourism and contributing to regional development.
The aim of the study is to evaluate the potential of Kars to become a brand city through the
brand cities in the world and to lay the groundwork for what can be done to create a brand city.
Keywords: Brand, Image, Brand City, Kars
GİRİŞ
Ülkeler arasındaki sınırların ortadan kalkması, teknolojinin hızlı gelişimi, bireyler arasındaki
etkileşim vb unsurlar küreselleşme içerisinde değerlendirilmektedir. Küreselleşme ile kişilerin
yeni yerler görme arzuları artmış gelişen teknoloji artan ulaşım imkanları da bu arzuların yerine
getirilmesi noktasında fırsat sunmuştur. Bu bağlamda değerlendirildiğinde turizm hareketlerine
katılan kişi sayısının her geçen gün artıyor oluşu ve bu sürekliliğin artarak devam edeceği
öngörüleri kabul görmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunun ekonomilerinin büyük
ölçüde turizme bağlı olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla turizm en büyük gelir kalemlerinden
biri olarak değerlendirilmektedir.
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Günümüzde değişen turist profilinin farklı arayışlar içerisinde olduğu geleneksel turizm
yaklaşımından uzaklaşarak alternatif turizm türlerine katılmayı tercih ettiği görülmektedir. Bu
durum ülkelerin ulusal tanıtımdan bölgesel tanıtıma geçişine ve pazarlama faaliyetlerini bu
kapsamda yürütmelerine sebep olmuştur. Bu noktada bölgesel markalaşma ve tercih edilir olma
ülkeler için önemli bir hal almıştır. Bölgesel markalaşma ile bilinirlik ve tercih edilirlik oranı
artmakta dolayısıyla bölgesel kalkınma ve bölgesel eşitliğe katkı sağlanmaktadır.
Türkiye özelinde düşünüldüğünde, ülkemizin sahip olduğu turizm potansiyeli markalaşma ile
kitle turizminden farklılaşarak özel bir turist profiline hitap edebilecektir. Bu durum ekonomik
anlamda iyileşmeyi bölgesel olarak da eşitlik ve gelişmişliği beraberinde getirecektir.
1. MARKA KAVRAMI VE ŞEHİR MARKALAŞMASI
Amerikan Pazarlama Birliği markayı, bir satıcının mal veya hizmetini diğerinden farklı olarak
tanımlayan bir isim, terim, tasarım, sembol veya diğer herhangi bir özellik olarak
tanımlamaktadır (Mırna ve Igor, 2016: 2).
Marka sadece isim ve sembollerden oluşmamakta aynı zamanda üretici ve tüketici ilişkisinde
kilit bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Tüketicinin bir ürün veya hizmetin performansı
hakkındaki algı ve duygularını yani ürün veya hizmetin tüketiciler için ifade ettiği her şeyi
temsil etmektedir (Kotler ve Armstrong, 2018: 264).
Marka, ürün, hizmet, kişi ya da bir yer hakkında kimlik ve farkındalık yaratmak üzere
tasarlanmış somut ve soyut nitelikler olarak ifade edilmektedir (Bonnici, 2014).
Geleneksel pazarlamada temel bir kavram olan ürün markası; bir satıcının mallarını veya
hizmetlerini tanımlamayı amaçlayan ve bu mal veya hizmetleri aynı görünen rakiplerinden ayırt
etmeyi sağlayan bir isim ve/veya bir sembol (logo, ticari marka veya ambalaj tasarımı gibi)
olarak değerlendirilmektedir (Goeldner ve Ritchie, 2002: 529). Ancak günümüzde markanın,
bir ismin ötesinde ürün/hizmetlere kimlik ve kişilik katan, tüketici algıları ile şekillenen,
ürün/hizmet tercihleri konusunda tüketiciye yol gösteren bir kavram halini aldığı görülmektedir
(Dönmez ve Zengin, 2011: 1).
Randall (2000: 5), marka ile ilgili tanımların sınırlı kaldığını, markanın görsellik, algı, değer,
imaj ve kimlik kavramları ile anlaşılabileceğini belirtmektedir. Genel bir ifade ile marka, bir
ürün ya da hizmetin itibarını oluşturmak üzere tasarlanmış nitelikler dizisi olarak
tanımlanabilir.
Şehir markalaşması, şehir markası olma potansiyelini bünyesinde bulunduran bir kentin,
pazardaki boş bir alan tespit edilerek, şehir imajının bu boşluk üzerinde yeniden kurulması,
tanıtılması ve pazarlanmasını ifade etmektedir (Şahin, 2010:32).
Şehir markası yaratmak, şehrin potansiyelini ortaya çıkarıp pazarlamasını
yapabilmekle ilgilidir. Kuvvetli bir kent markası, kentin imajının güçlenmesinin yanı sıra,
turizm hareketlerinin de artmasına sebep olacaktır (Morgan,2011).
Bir kentin markalaşabilmesi için sahip olması gereken bir takım özellikler mevcuttur. Altunbaş,
kent markalaşması için temel prensibin insanların mutlu olması gerektiğini savunmakta bu
nedenle de alt yapı tesisleri, cazibe merkezleri gibi unsurların varlığının kent pazarlama ve
markalaşmasında önemli olduğu belirtmektedir (2007: 158).
Şehir markalaşması, ürün markalaşma stratejilerinin şehir üzerine uygulanmasını ifade
etmektedir. Kentin gelişimi amacı ile ekonomik, sosyal ve kültürel kazanımlar eklemeyi marka
stratejisi yaratmayı hedefleyen bütünsel ve kapsamlı bir süreçtir. Şehir markalaşmasında
planlama ve pazarlama başlıklarının uzman kişiler tarafından gerçekleştirilmesi önem arz
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etmektedir. Şehir markası yaratım sürecinde, şehrin öne çıkan ayırt edici özellikleri, yönetim
ve pazarlama teknikleri ve gelişim stratejileri göz önünde bulundurulmalıdır (Peker, 2006:21).
Yalın bir ifade ile şehir markalaşması, şehrin sahip olduğu kültürel, doğal ve beşeri unsurların
şehir ile bütünleşerek diğer şehir ya da bölgelerden ayırt edilmesini sağlayan bir kavramdır. Bir
şehir markası oluşturabilmek için bir şehrin anahtar değerlerinin ne olduğunun bulunması
gerekmektedir.
2. MARKA KENTLER
Hanna ve Rowley, markalaşmayı kentler için zorunluluk haline getiren unsurları şu şekilde
sıralamaktadırlar;
• Uluslararası medyanın artan gücü,
• Uluslararası seyahatin düşen maliyeti,
• Tüketicilerin artan harcama gücü,
• İnsanların farklı kültürleri tanıma isteği,
• Birbirine benzeyen kentlerin artan sayısı (2008: 63).
Küreselleşme, bir yandan birbirine benzer kentler ortaya çıkarırken bir yandan da farklılaşan
kentlerin tercih edilmesine ve bu kentlerden hızlıca haberdar olunmasına sebep olmaktadır. Bu
anlamda çift yönlü bir etkisinin olduğundan bahsetmek mümkündür. Ancak kentlerin
markalaşması bütüncül bir yaklaşımı, yönetim ve paydaşların eş zamanlı hareket etmesini ve
ortak sorumluluk üstlenmelerini gerektirmektedir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde
markalaşma zor bir süreci ifade etmektedir.
Kentin markalaşmasında tarihi, kültürel, coğrafi, ekonomik özellikler önemli marka unsurları
olarak değerlendirilmektedir. Özellikle tarihi geçmişi olan kentler geçmişlerini tanıtım ve
markalama aşamalarında kullanmayı sıklıkla tercih etmektedirler. Tarihi eserlerin bulunduğu
bütün kentler bu noktada marka kent olma potansiyeli taşımaktadır, Mısır Piramitleri , Çin
Seddi, İstanbul tarihi özellikleri ile markalaşmış şehirler arasında değerlendirilmektedir (Özkul
ve Demirel, 2021: 161).
Markalaşmanın bir diğer boyutu olan kent ekonomileri kent markalaşmasında önemli rol
oynamaktadır. New York, Londra, Amsterdam, HongKong, Tokyo gibi finans ve iş merkezleri,
en önemli markalaşmış şehirlerdir (Serçek, 2015: 75).
Marka olmuş her şehrin insanların zihninde diğer şehirlerden farklı bir yeri bulunmaktadır.
Örneğin Avrupa’nın en önemli turizm merkezlerinden Paris, aşkın ve romantizmin en önemli
merkezi olarak kabul edilmektedir. Bu kavramlarla ilgili çağrışımlarda tüketicinin zihninde
destinasyon alanı olarak Paris’i hatırlatmaktadır. Roma, tarihi alanların ve imparatorluğun
merkezi olarak görülmektedir. Her yıl milyonlarca tarih ve sanat meraklısı kişi Roma’yı ziyaret
etmektedir. Las Vegas çölün ortasında bulunmasına karşın eğlencenin merkezi olarak
görülmektedir. Mısır denince akla piramitler gelmektedir. Örnekleri çoğaltmak mümkündür.
Marka olmuş her kentin insanların zihninde karmaşık olmayan, rakiplerinden farklı net bir imajı
bulunmaktadır (Uyar, 2018: 469).
Dünyada da ülkemizde olduğu gibi marka kent olma yolunda birçok çalışma yapılmaktadır ve
marka şehirler Avrupa Marka Barometresi ile belirlenmektedir. 2020 yılında en güçlü turizm
markasına sahip olan şehirler tabloda sıralanmaktadır. Avrupa Marka Barometresi şehirlerin
sahip olduğu, cazibe merkezi, düşük suç endeksi ve hatta yüksek yıllık güneş saatleri gibi
göstergelerin turistler arasında olumlu bir algıya katkıda bulunduğunu belirtmektedir.
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Tablo 1. Marka Şehirler Sıralaması
Şehirler

Puanları

Paris

7,3

Londa

6,5

Tokyo

5,8

Newyork

5,5

Singapore

5,4

Dubai

5,3

Barcelona

5,2

Madrıd

5,2

Vıenna

5

Moscow

5

Kaynak: The Saffron European City Brand Barometer, 2020.

Yapılan çalışmalarda önümüzdeki 10 yıl içerisinde Seoul, İstanbul, Hong Kong, Bangkok,
Palma De Mallarco, St. Petersburg, Kyoto, Prague, Beıjıng, Valencıa’nın güçlü turizm
markalarına sahip şehirler olarak ortaya çıkacakları öngörülmektedir. Bu şehirler, daha az
ziyaretçi alma, olumlu itibar ve yüksek yaşam kalitesine sahip olma gibi özellikleri sebebi ile
gelecekteki güçlü marka şehirler arasında yer almaktadırlar (The Saffron European City Brand
Barometer, 2020). İstanbul’un marka şehirler arasında yer alacak olması ülke turizmimiz için
sevindirici bir haber olmasının yanında ülke ekonomisine sağlayacağı fayda açısından da önem
arz etmektedir.
3. KARS’IN MARKA KENT OLMA POTANSİYELİ
Kars sahip olduğu tarihi unsurlar, çok kültürlü yapısı ile dikkat çekmektedir. Özellikle Rus
işgali ile birlikte şehrin bugünkü mimari yapısına kavuşması turistik cazibe merkezi olarak
kabul edilmesinde önemli rol oynamaktadır.
Yapıların, zamanın ve coğrafyanın ötesinde sunduğu imkanlar günümüzde dahi kenti ziyaret
eden turistleri etkilemektedir. Dolayısıyla bu yapıların korunması ve geleceğe taşınması hem
kente olan turistik talebin sürdürülebilir olması hem de kentin bir turizm kenti olarak
markalanmasında önemli rol üstlenmektedir.
Yaklaşık 1700 m’lik bir yükseltisi bulunan Kars’ın, zorlu coğrafi şartlar nedeni ile yaşadığı
olumsuzluklar olmasına rağmen, birçok maden yataklarının mevcudiyeti, Kafkaslardan
Anadolu’ya ve Mezopotamya’ya geçiş şehri olarak stratejik konumu, hayvancılık için elverişli
ortamın bulunması vb. gibi nedenlerden ötürü erken dönemlerden bu yana yerleşim yeri olarak
kullanılmıştır. Dolayısı ile birçok medeniyetten izler bulunan bölge, arkeolojik açıdan oldukça
zengin bir bölgedir (Korkusuz, 2019: 107).
Kars turizm potansiyeli bakımından çok çeşitli turizm özelliklerine sahip olmakla birlikte,
kültür turizmi açısından geçmiş dönemlere ait medeniyetlerin bırakmış oldukları tarihi miraslar,
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somut ve soyut miraslar, ören yerleri, tabyalar, kiliseler, camiler vb. yerleriyle bir cazibe
merkezidir. Dünyada sadece Kristal Kar özelliğine Alp Dağları ve Sarıkamış’ın sahip olması
ülkemizin kış turizmi açısından önemli kayak merkezlerinden biri olduğunu göstermektedir.
Yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktaları olan tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Ani Antik
Kenti içinde barındırdığı birçok medeniyetin bırakmış olduğu tarihi yapılar, Kars şehir
merkezinde bulunan Baltık Mimarisi, Kars Kalesi, hanlar-hamamlar, Kuş Cenneti olarak
bilinen Kuyucuk Gölü, Anadolu’ya gelen ilk evliya Ebu-l Hasan Harakani Türbesi ve Camisi,
Ardahan ve Kars illeri sınırlarında yer alan Çıldır Gölü de Kars’ın ilk akla gelen turizm
değerleridir (Tutar vd., 2012:48). Bu noktada Kars’ta kış turizmi, kültür turizmi, eko turizm,
inanç turizmi ve gastronomi turizmi yapılan ve geliştirilebilirliği olan turizm çeşitleri olarak yer
almaktadır.
Bu doğrultuda, özellikle kentin kış turizmi kapsamında ağırladığı yerli ve yabancı turist sayısı
her geçen gün artmakta bu da kent markalaşmasında atılacak adımlara dair ipuçları vermektedir.
Sahip olduğu tarih, kenti özel kılmakta ve markalaşma yolunda önemli bir rol üstlenmektedir.
SONUÇ
Turizm geliri, ekonomik anlamda ülkeler için önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle ulusal
çapta olduğu kadar uluslararası alanda da tanınıyor olmak kentler ve ülkeler için önem arz
etmektedir. Uluslararası tanınırlığa sahip olmak ciddi bir işbirliği ve emek gerektiren süreç
olarak tanımlanmaktadır.
Kars, sahip olduğu zengin tarihsel miras, çok kültürlü yapı, mimari vb unsurlar, ağırladığı turist
sayısı ile son zamanlarda önemli aşama kaydetmiştir. Ancak bu ilerleyişin sürdürülebilir
olabilmesi için kentin bilinirlik düzeyinin arttırılması ve sunulan hizmetin standartlaştırılması
gerekliliği ortaya çıkmaktadır ki bu da markalaşma ile mümkün olabilecektir.
Kars, markalaşma için gerekli olan birçok unsura ev sahipliği yapmaktadır. Doğru bir yönetim
ve profesyonel kimselerce yapılacak değerlendirmeler, belirlenecek stratejiler, konumlandırma,
kimlik oluşturma ile markalaşma sürecini tamamlayacak ve yakın gelecekte ulusal bir marka
halini alabilecektir.
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YABANCI DİL VE DİLİN İÇ ÇEVİRİSİNİN TEMEL SORUNLARI
MAIN PROBLEMS OF IN LANGUAGE AND FOREİGN TRANSLATION
Lala Suleyman qızı Aliyeva
Azerbaycan Turizm ve Yönetim Üniversitesi'nde doktora öğrencisi
ORCID: 0000-0002-4427-7007
ÖZET
Çeviri, insanlığın kültürel gelişiminde önemli bir rol oynar. Çeviri sayesinde bir ülkenin
insanları, diğer ülke halklarının yaşam biçimini, yaşamını, tarihini, edebiyatını, bilimsel
başarılarını öğrene bilir. Muhtemelen insan toplumunda hiç kimse çevirinin gelişimindeki
rolünü hafife almıyor.
Çeviri, dünyayı birleştirmenin en güçlü araçlarından biri olmuştur ve olmaya devam etmektedir.
Çeviri, farklı kabileleri, halkları ve ulusları anlamada bir rol oynar, bunlar olmadan muhtemelen
genel olarak yalıtılır ve zayıflarlar. Çeviri, insanların birbirlerine yaklaşmaları, dostluklar
kurmaları, birbirlerinin gelişimlerinden yararlanmaları ve işbirliği yapmaları için bir çerçeve
oluşturan bir faaliyettir. İnsanlar bunu çok eski zamanlardan beri anlamışlar ve hayatlarını bu
önemli sanat yolunda geçirmişlerdir.
Tercüme, devlet için büyük önem taşıyan bir konudur. Bu nedenle çeviri alanında çevirmenin
rolü çok yüksektir. Yüksek eğitimli, geniş ve kapsamlı olmalıdır. Bilimsel ve teknik edebiyat
alanında çalışan bir tercüman mesleğini iyi bilmeli, gazete ve gazetecilik materyallerinin
çevirisini yapan bir kişinin süreli yayınlarla doğrudan temas halinde olması, güncel uluslararası
olayları bilmesi, tarih, ekonomi, coğrafya bilgisine sahip olması, genel filoloji. Her iki dilde de
akıcı olmalıdır.
Yabancı dil çevirisi, çevirinin amaç ve hedeflerini tanımlamanın yanı sıra, çeviri sorunlarını
çözmenin yollarını da gösterir. Görevi, iki dil arasındaki sözcüksel, dilbilgisel ve biçimsel
benzerlikleri ve farklılıkları belirlemektir.
Yabancı çeviri, eğitim formüllerinin bir koleksiyonu değildir. Sorular genellikle çevirmenin
kişisel inisiyatifini gerektirir. Çevirmenin yeteneği ve eğitimi, bu tür sorunlara doğru çözümü
bulmak ve edindiği deneyimi kullanmaktır.
Tercüme edilen materyalin doğruluğu, harici ve dahili tercüme sırasında niteliğine de bağlıdır.
Örneğin, bilimsel materyalin çevirisi, sanatsal materyalin doğru olduğu düşünülüyorsa, sanatsal
materyalin düzeltilmesi için bazı eklemeler yapılması gerekir. Bilimsel ve teknik literatürü
çevirirken daha yüksek doğruluk gereklidir. Böyle bir çeviride duygusal betimlemelere izin
verilmemelidir. Bu nedenle bilimsel ve teknik literatürün çevirisi aslına daha yakındır. Basın
materyallerinin çevirisi genellikle cümlenin sözdizimsel yapısına dayanır. Bu malzemeler
çeşitlilikleri ile ayırt edilir.
Makale bu sorunları incelemekte ve genel teorik yönlerini ortaya koymaktadır.
Anahtar Kelimeler: iç dil, dış dil çevirisi, çeviri sorunları, kuramsal sorun
ABSTRACT
Translation plays an important role in the cultural development of mankind. Thanks to
translation, people of one country learn about the way of life, life, history, literature, scientific
achievements, etc. of the peoples of other countries. Probably, no one in human society
underestimates the role of translation in its development.
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Translation has been and remains one of the most powerful means of uniting the world.
Translation plays a role in understanding different tribes, peoples, and nations, without which
they would probably be isolated and weakened in general. Translation is an activity that creates
a framework for peoples to come closer, make friends, benefit from each other's development
and cooperate with each other. People have understood this since ancient times and have spent
their lives on this important path of art.
Translation is a matter of great state importance. Therefore, the role of the translator in the field
of translation is very high. He must be highly educated, broad and comprehensive. A translator
working in the field of scientific and technical literature must know his profession well, a person
engaged in the translation of newspapers and journalistic materials must be in direct contact
with periodicals, know current international events, have knowledge of history, economics,
geography, general philology. He must be fluent in both languages.
In addition to defining the goals and objectives of translation, foreign language translation also
shows ways to solve translation problems. Its task is to identify lexical, grammatical and
stylistic similarities and differences between the two languages.
Foreign translation is not a collection of educational formulas. Often questions require personal
initiative from the translator. The translator's ability and training is to find the right solution to
such problems and use the experience gained.
The accuracy of the translated material also depends on its nature during external and internal
translation. For example, the translation of scientific material, if the artistic material is
considered correct, it is necessary to make some additions to correct the artistic material. Higher
accuracy is required when translating scientific and technical literature. Emotional descriptions
should not be allowed in such a translation. Therefore, the translation of scientific and technical
literature is closer to the original. The translation of press materials is often based on the
syntactic structure of the sentence. These materials are distinguished by their diversity.
The article examines these problems and reveals their general theoretical aspects.
Keywords: internal language, external translation, translation problems, theoretical problem
Müasir dövrdə qloballaşma həyatın bütün sahələrində olduğu kimi dildə də özünü göstərir.
Beləliklə, cəmiyyətdə gedən proseslər dillərin qarşılıqlı təsirini gücləndirir. Ana dili ilə yanaşı,
ikinci dil öyrənmək də zamanın tələbinə çevrilir. Bu səbəbdən ikidillilik geniş yayılıb. İkinci
dili öyrənərkən ilk növbədə linqvistik müdaxilə fenomeni yaranır. Müdaxilə qarşılıqlı əlaqədə
olan dillərdən birinin təsiri altında başqa dildə baş verən anomaliyalar kimi özünü göstərir.
Lakin bu proses qloballaşma ilə məhdudlaşmır. Tarixi inkişafı zamanı xalqa xidmət edən dillər
bir-biri ilə müxtəlif yollarla təmasda olmuş, bu əlaqələr də öz növbəsində müxtəlif şəkildə
inkişaf etmişdir. Dilin ünsiyyət qurmaqda yardımçı olması üçün ilk növbədə bu dilləri təmsil
edən fərdlər təmasda olmalı və bunun üçün müəyyən tarixi şərait və zəmin yaradılmalıdır. İnsan
cəmiyyəti yarandığı andan insanlar bir yerdə qalmamış, yer kürəsinə səpələnməyə başlamışlar.
Bu dövrdən başlayaraq ilk insan hərəkatları tayfa və tayfalar arasında ibtidai münasibətlərdən
başlamış, müasir cəmiyyətdə yüksək urbanizasiya və qloballaşmadan əvvəlki dövrdə insanların
qarşılıqlı əlaqəsi nəticəsində dilxarici münasibətlər yaranmış, onların müxtəlif təzahürləri və
nəticələri yaranmışdır. Məhz cəmiyyət və dil bir-birinin inkişafında katalitik rol oynamış, onun
inkişafı üçün stimul olmuşdur.
Tərcümənin Azərbaycan mədəniyyəti tarixində uzun ənənəsi vardır. Tərcümə iki və daha çox
dilin dil vahidləri arasında müqayisəyə gələn semantik uyğunluğu, bərabərliyi, müvafiqliyi
axtarıb tapmaq, adətən ikidilli leksikoqrafik, tutuşdurma üçün meydana çıxan semantik
tədqiqatdır. Buraya informasiya başqa dil vasitələrinin köməyilə ötürülür. Bunun üçün başqa
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dilin ifadə vasitələri axtarılaraq tapılır, nəinki müxtəlif cür informasiyalar verilir, eləcə də nitq
əsərlərinin yeni mətndə öncə forma (daxili və xarici) variantları müəyyənləşdirilir.
Bədii əsərin tərcüməsi müəlliflə oxucu arasında üçüncü şəxsin vasitəçilik rolunu gerçəkləşdirir.
Əlbəttə, tərcüməçi öncə oxucu funksiyasını yerinə yetirir. O, tərcümədən qabaq əsəri tam dərk
etməlidir. Bu isə tərcüməçinin eksplikativ fəaliyyətinə zəmin yaradır.
Tərcümənin hərfi, interverbal, intersemiotik, intralinqvistik, maşın, sərbəst və s. növləri
mövcuddur ki, bunlar da xalqların mədəniyyətlərarası inkişafında mühüm rol oynayır.
Bizim fikrimizcə, tərcümə öz müstəqil leksik mənalarına əsaslanmaqla həyata keçirilə bilər.
Burada başlıca problem, onların konkretləşdirmə, ümumiləşdirmə, eyni zamanda, antonimik və
metonimik tərcümə məsələlərinə xüsusi diqqət yetirməkdən ibarətdir.
Dilçilik ədəbiyyatında dilin inkişafından danışarkən dildaxili və dilxarici amillərdən söhbət
gedir. “Dilxarici münasibətlər əsasən xarici amillərlə bağlıdır. Bu amillər ümumilikdə bütün
sosial münasibətləri əhatə edir. Qohum dillərin, eləcə də qonşu mövqedə yayılan qohum
olmayan dillərin qarşılıqlı əlaqəsi, iqtisadi və mədəni əlaqə əsasında yaranır. Bu baxımdan,
müxtəlif dövrlərdə qarşılıqlı əlaqədə olan dillərin müəyyən edilməsi bu dillərdə danışanların
tarixi iqtisadi və mədəni həyat tərzinin öyrənilməsini tələb edir [8, s.45].
Dillər sosial münasibətlər nəticəsində təmasda olur. Eyni zamanda, dilxarici əlaqələr olmadan
nə ictimai münasibətlər, nə də cəmiyyət mövcud ola bilməz. İctimai münasibətlər dilxarici
münasibətlərdən kənarda mövcud deyil, ayrı-ayrılıqda da mövcud ola bilməz. Çünki ictimai
münasibətlərin özü bu ünsiyyətdən kənarda baş vermir. Son illər dilxarici tərcümədəm
danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, bu tərcümə prosesi getdikcə daha çox sahələri əhatə edir.
Beləliklə, dünya iqtisadiyyatının qloballaşması fonunda demək olar ki, bütün digər xalqlarda
və ölkələrdə ingilis dilinə maraq kökündən dəyişmişdir. Demək olar ki, hamı ingilis dili ilə
maraqlanır və onu öyrənməyi zəruri hesab edir. Digər tərəfdən, xarici dilin öyrənilməsi bütün
ölkələrin təhsil sistemində prioritet məsələlərdən biridir.
Bildiyiniz kimi, ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra böyük inkişaf dövrünü yaşamışdır.
Beləliklə, respublikamızın dünya birliyinə inteqrasiya olunduğu bir vaxtda bütün dünya kimi
xarici dövlətlərin də respublikamıza marağı artmışdır. Xarici şirkətlərin ölkəmizə marağının
artması və iri neft müqavilələrinin bağlanması, yeni iş yerlərinin açılması təbii ki, ölkəmiz üçün
böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu şirkətlər arasında Britaniya və Amerika şirkətlərinin rolu
xüsusilə önəmlidir. İngilis dili bütün dünyada olduğu kimi, beynəlxalq arenada da böyük nüfuza
malikdir. Bu baxımdan ölkəmizdə xarici dillərin, xüsusən də ingilis dilinin öyrənilməsinə
maraq durmadan artır. Ona görə də ingilis dilinin hərtərəfli öyrənilməsi üçün onun Azərbaycan
dili ilə müqayisəli şəkildə öyrənilməsi çox vacibdir. Bu kontekstdə Azərbaycan dilçiliyində
müxtəlif sistemli dillərin öyrənilməsinə maraq son vaxtlar xeyli artmışdır. Dilçilərimiz xarici
dillərin müqayisəli tədqiqini Azərbaycan dili ilə müqayisə edirlər.
Dilçi alimlərimiz xarici dillərin Azərbaycan dili ilə müqayisəli öyrənilməsi istiqamətində xeyli
işlər görmüşlər.
Hazırda problemin nəzəri səviyyədə öyrənilməsinə daha çox diqqət yetirilir. Bu dillərin
müqayisəli və təzadlı tədqiqi hər iki dildə ümumi cəhətləri, oxşarlıqları və fərqləri müəyyən
etmək üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Xarici dillərin öyrənilməsinə tələbat durmadan artır.
Bu, həyatımızın bütün sahələrində, xüsusilə elmdə, texnikada, iqtisadiyyatda, mədəniyyətdə
özünü göstərir. Müstəqillik əldə edən Azərbaycan digər dövlətlərlə əlaqələri günü-gündən
genişləndirir. Xüsusən gənc nəslin intellektual səviyyəsinin formalaşmasında, beynəlxalq
aləmə daxil olmasında, dünya mədəniyyəti və müxtəlif elm sahələri ilə tanışlıqda kompüter
texnologiyalarının təhsildə geniş tətbiqi, Avropaya inteqrasiya cəhdi, dünya təhsilindən
istifadə, təlim və pedaqoji təcrübə mühüm rol oynayır [5, s.26].

____________________________________________________________
Full Texts Book

282

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində tələbələrin tədris prosesində sərbəst və müstəqil
işləməsi təhsilə öz təsirini göstərmiş, tədrisin keyfiyyətini yüksəltmiş, dərsləri daha maraqlı
etmişdir. Artıq qeyd etdiyimiz kimi, ingilis dili həm beynəlxalq aləmdə, həm də bütün dünyada
beynəlxalq dil statusuna malikdir. Bu baxımdan ölkəmizdə xarici dillərin, xüsusən də ingilis
dilinin öyrənilməsinə maraq artır. Ona görə də ingilis dilinin hərtərəfli öyrənilməsi üçün onun
Azərbaycan dili ilə müqayisədə öyrənilməsi çox vacibdir. Bu baxımdan son vaxtlar Azərbaycan
dilçiliyində müxtəlif dil sistemlərinin öyrənilməsinə maraq xeyli artmışdır. Buna görə də
tədqiqatçılar xarici dillərin həm öyrənilməsinə, həm də tədrisinə xüsusi diqqət yetirirlər. Bu,
rəvanlığı və düzgün öyrənməni təşviq edir. Eyni zamanda hər hansı xarici dili öyrənərkən onun
ana dili ilə qarşılıqlı əlaqəsi əsas götürülməlidir. Bu vəziyyətdə müdaxilə hadisələri praktiki
olaraq baş vermir.
Müasir dilçiliyin mühüm problemlərindən biri də ikinci dilin öyrənilməsi zamanı ana dilinin
təsiri altında hədəf dildə normadan kənara çıxmaların öyrənilməsidir. Bu səbəbdən Azərbaycan
və ingilis dilinin qarşılıqlı təsiri zamanı baş verən interferensiya hadisəsini tam aydınlaşdırmaq
üçün dilin bütün səviyyələri tədqiqata cəlb edilməlidir. Bu problemin öyrənilməsi hər iki dili
müqayisə etməklə və müxtəlif səviyyələrdə öyrənməklə həll edilə bilər. Bu proses ilk növbədə
şifahi nitqdə təzahür etdiyinə görə müdaxilə daha çox nitqdə araşdırılmalıdır, lakin
uzunmüddətli qarşılıqlı təsirlərdə yazılı nitqə müdaxilə halları olur, xüsusən də tələbələr ingilis
dilində inşa yazarkən. Xarici dilin öyrənilməsində yeni dil materialının mənimsənilməsi
prosesində bu dilin fonetik, leksik və qrammatik normalarının pozulması ilə dilin müxtəlif
elementlərinin öyrənilməsi müşahidə olunur [6, s.34].
Xarici dil öyrənməyə başlayan fərd ilk növbədə öyrəndiyi dilin xüsusiyyətlərini ana dilinin
normalarına uyğun öyrənməyə çalışır. Eyni zamanda, ana dili öyrənilən dilə münasibətdə iki
formada özünü göstərir. Birinci halda, hər hansı iki dil oxşar xüsusiyyətlərə malikdir və bu,
yeni bir dil öyrənməyə müsbət təsir göstərir. Digər tərəfdən, dillər arasındakı fərqlər yeni dil
öyrənəndə problemlər yaradır, ana dili vərdişləri isə yeni dili öyrənməyə mane olur. Bu
vəziyyətdə müdaxilə halları mövcuddur.
Müdaxilə fenomeni, əsasən, bir dilin digər dilə təzahürü və təsiridir. Bu hadisə iki dilin qarşılıqlı
əlaqəsi zamanı baş verən, dil normalarının pozulduğu və başqa dillərin təsirinə məruz qala bilən
prosesdir. Müşahidələr göstərir ki, müdaxilənin müxtəlif növləri var. “Xarici dilin
öyrənilməsində və xarici dilin müxtəlif elementlərinin öyrənilməsində yeni dil materialının
işlənməsi bu dilin fonetik, leksik və qrammatik normalarının dəyişməsi əsasında baş verir.
Xarici dil tələbəsi ilk növbədə ana dilinin normalarına uyğun olaraq bu dilin xüsusiyyətlərini
öyrənməyə çalışır. Bu halda hər iki dili fonetik, leksik və qrammatik cəhətdən müqayisə etmək
lazımdır” [1, s.65].
Biz gündəlik həyatımızda beynəlxalq səviyyədə öyrənilmiş ingilis dilini hiss edirik. Dünyada
əlaqələrin inkişafı və xarici dilin funksiyasının yüksəldilməsi, dünya mədəniyyətlərinin ingilis
dilində öyrənilməsi Azərbaycan və ingilis dillərinin müdaxiləsində də özünü göstərir. Bu əlaqə
ən müxtəlif fəaliyyət sahələrində özünü daha qabarıq göstərir. Məsələn: internet, kompüter,
monitor, server, oyunçu, reytinq, limit, telefon, şou, şoumen, şou-biznes, klip, blok, makler,
biznes, brifinq, boss, nəzarət, konflikt və s.
İkidilliliyi tabe etmək dil təmasları nəzəriyyəsi üçün daha maraqlıdır. İki dildə sərbəst danışan
şəxsin ikidilliliyi (konsensual ikidillilik) də maraq doğurur. Amma eyni zamanda, məsələlər
kökündən fərqlidir. Dilxarici münasibətlərin tədqiqi xarici dil elementlərinin və ya struktur
modellərinin ana dilinə köçürülməsini diffuziya hadisəsi kimi şərh edir. Diffuziyanın yaranması
üçün ilkin şərt, təbii ki, ikidilli şəxsin bir dildən digər dilə keçməsidir. Özlüyündə bu keçid hələ
heç bir linqvistik dəyişikliyi əks etdirmir.
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Ana dili ilə yanaşı, ikinci dili (ingilis dilini) öyrənərkən qrammatik müdaxilə baş verir. Bu
zaman tədqiq olunan dilin morfoloji və sintaktik səviyyələrində xətalar yaranır. Bəzən
tələbələrin səhvlərinin təhlili göstərir ki, onlar iki əsas kateqoriyaya bölünür: ekstralinqvistik
və dildaxili. Bu iki əsas kateqoriyanın hər birinə uyğun alt kateqoriyalara bölünən xətalar da
nümunələrdə öz əksini tapmışdır. Məsələn: qrammatik səhvlər üçün: qrammatik (cəm, feil,
zaman), şifahi müdaxilə və ya təsir (əlavə, səhv, buraxılmış); dildaxili tərcümə haqqında ümumi
anlayışlar, artiklin istifadəsi (əlavə; səhvən; tamamilə buraxılmış), savad və s. [3,s.65]
Dil xətaları onların ana dilində baş verdiyi üçün şagirdlər ikinci dili öyrənərkən onları
düzəltməyə çalışırlar. Məsələn, ikinci dili öyrənərkən feillər qarışdırılır (düzgün, yanlış, zaman,
şəxs). Əksinə, kobud səhvlər ana dilinə müdaxiləyə şərait yaradır və şagirdlərin dilin
öyrənilməsi prosesində buraxdıqları səhvlərdən qaynaqlanır. Bu baxımdan dilxarici və dildaxili
tərcümə zamanı bunlara diqqət etmək vacibdir. Morfoloji və sintaktik səviyyədə müdaxilə
zamanı yol verilən səhvlər əsasən zərf budaq cümləsi, cümlə quruluşu, artikl, söz və
bağlayıcılarla bağlıdır. Hər bir xəta növü üzrə verilən misallardan belə nəticəyə gəlmək olar ki,
bu xətalara daha çox cümlələrdə rast gəlinir. Təhlil bu səhvlərə nəyin səbəb olduğunu göstərir.
Qeyd edək ki, xarici və ana dilinin tədrisinə müdaxilə hər iki dilə xas olan səhvlərin mənbəyi
kimi başa düşülür.
Tərcümənin əsas məqsədi adekvatlığa nail olmaqdır. Ekvivalent tərcümə, müvafiq ifadə planına
əməl edərkən dəyişməz bir məzmun planını çatdırmaq üçün lazımlı və yetərli bir səviyyədə
həyata keçirilən bir tərcümədir.
Tərcüməçinin adekvatlığa nail olmaqda əsas vəzifəsi müxtəlif tərcümə transformasiyalarını
ustalıqla yerinə yetirməkdir ki, tərcümə mətni tərcümə dilinin müvafiq normalarına riayət
etməklə orijinal mətndəki bütün məlumatları mümkün qədər dəqiq çatdırsın.
"Transformasiya - ən çox tərcümə texnikasının əsasını təşkil edir. Yayım üçün nəzərdə tutulan
məlumatları qoruyaraq mənbə mətninin rəsmi (leksik və ya qrammatik dəyişikliklər) və ya
semantik (semantik çevrilmələr) komponentlərinin dəyişdirilməsindən ibarətdir.
Hal-hazırda, müxtəlif müəlliflər tərəfindən təklif olunan tərcümə transformasiyalarının
təsnifatları mövcuddur. Bəzilərini nəzərdən keçirək.
B. Malkiel dilxarici tərcümənin xarakterinə görə təsnifatını aşağıdakı kimi verir:
1) Morfoloji - bir kateqorik formanın digər və ya bir neçəsi ilə əvəz edilməsi;
2) Sintaktik - sözlərin və ifadələrin sintaktik funksiyasının dəyişdirilməsi;
3) Stilistik - bir mətnin üslub boyamasının dəyişdirilməsi;
4) Semantik - yalnız məzmunun ifadə formasını deyil, həm də məzmunun özünü, yəni
vəziyyətin təsvir olunduğu əlamətləri dəyişdirmək;
5) Qarışıq - leksiko-semantik və sintaktik-morfoloji [2, s.78].
L.S.Barxudarovun təsnifatında tərcümə transformasiyaları rəsmi baxımdan fərqlənir: yer
dəyişdirmələr, əlavələr, əvəzetmələr, səhvlər [4,s.78]. Eyni zamanda, L.S. Barxudarov belə bir
bölgünün böyük ölçüdə təxmini və şərti olduğunu vurğulayır. İcazələr tərcümə mətnindəki dil
elementlərinin orijinal mətnlə müqayisədə düzülüşündə (qaydasında) dəyişikliklər deyilir.
Altında əvəzetmələr sözlərin tərcüməsindəki dəyişikliklər, nitq hissələri, cümlə üzvləri,
sintaktik əlaqə növləri və leksik əvəzetmələr (konkretləşdirmə, ümumiləşdirmə, antonim
tərcümə, kompensasiya) deməkdir. Əlavələr tərcümədə orijinala uyğun olmayan əlavə sözlərin
istifadəsini nəzərdə tutur. Buraxılma tərcümə zamanı müəyyən sözlərin buraxılmasını nəzərdə
tuturam.
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Kateqoriyaların bir-birinə toxunması səbəbindən hər bir tərcümə nümunəsini təsnif etmək
həmişə mümkün olmasa da, ümumilikdə 7 növ leksik dəyişikliyi ayırmaq olar:
- dəyərlərin fərqləndirilməsi;
- dəyərlərin konkretləşdirilməsi;
- dəyərlərin ümumiləşdirilməsi;
- semantik inkişaf;
- antonimik tərcümə;
- vahid çevrilmə;
- tərcümə prosesindəki zərərlər üçün kompensasiya.
L.K. Latışev, V.N. Komissarov , dildaxili tərcüməni leksik, qrammatik, üslubi olaraq bölür.
Dəyişikliklər bir-biri ilə birləşərək mürəkkəb çevrilmələrin xarakterini ala bilər. Məsələn, E.
Xauqen fərqli transformasiya növləri arasında ciddi fərq olmadığını, eyni çevrilmələrin bəzən
mübahisəli bir hadisəni təmsil edə biləcəyini, fərqli tiplərə aid edilə biləcəyini qeyd edir [7,
s.87].
Tərcümə prosesinin təsviri daxili tərcümə vahidləri ilə onların lüğət yazışmaları arasındakı
əlaqəni təhlil edən bir vasitə kimi statik olaraq deyil, dinamik olaraq tərcüməçi tərəfindən
müxtəlif orijinalların tərcüməsi zamanı istifadə edilə bilən tərcümə metodları olaraq lüğət
yazışmaları olmadığı hallarda qəbul edilir və bu məzmuna görə istifadə edilə bilməz.
Transformasiya əməliyyatında başlanğıc sayılan dildaxili tərcümə vahidlərinin təbiətindən asılı
olaraq tərcümə çevrilmələri leksik və qrammatik olanlara bölünür.
Tərcümə prosesində müxtəlif dildaxili və dilxarici tərcümə vahidlərinin iştirakı ilə istifadə
olunan leksik çevrilmələrin əsas növlərinə aşağıdakı tərcümə texnikaları daxildir: tərcümə
transkripsiyası və transliterasiya, izləmə və leksik-semantik əvəzetmələr (konkretləşdirmə,
ümumiləşdirmə, modulyasiya). Ən çox yayılmış qrammatik dəyişikliklərə bunlar daxildir:
sintaktik assimilyasiya (hərfi tərcümə), cümlənin bölünməsi, cümlələrin birləşməsi, qrammatik
əvəzetmələr (söz formaları, nitq hissəsi və ya cümlə üzvü). Mürəkkəb leksik-qrammatik
dəyişikliklərə antonimik tərcümə, eksplikasiya (təsviri tərcümə) və kompensasiya daxildir.
NƏTİCƏ
Qloballaşan cəmiyyətdə gedən proseslər dünyanın bir çox dillərində, o cümlədən Azərbaycan
dilində çoxlu sayda yeni leksik vahidlərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Sovet dövründə
dilimizə gələn sözlər əsasən rus dili vasitəsilə daxil olmuşdur. Hazırda bu proses daha çox
ingilis dili vasitəsilə baş verir. Müqayisəli tədqiqatlar göstərdi ki, cümlə müdaxilə prosesində
struktur və semantik dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Araşdırmamız zamanı belə qənaətə gəldik
ki, dil xarici və dil daxili tərcümə zamanı tərcümə olunan materialın dəqiqliyi onun
xarakterindən də asılıdır. Məsələn, elmi materialın tərcüməsi, bədii material düzgün hesab
edilirsə, bədii materialı düzəltmək üçün bəzi əlavələr etmək lazımdır. Elmi-texniki ədəbiyyatın
tərcüməsi zamanı daha yüksək dəqiqlik tələb olunur. Belə tərcümədə emosional təsvirlərə yol
verilməməlidir. Ona görə də elmi-texniki ədəbiyyatın tərcüməsi orijinala daha yaxındır.
Mətbuat materiallarının tərcüməsi çox vaxt cümlənin sintaktik quruluşuna əsaslanır. Bu
materiallar müxtəlifliyi ilə seçilir.
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BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN “FƏRYAD” MƏNZUM PYESİNDƏ NƏSİMİ
OBRAZI
PÜSTƏ ƏHMƏDOVA
Naxçıvan Dövlət Universiteti
ABSTRACT
In the rich history of Azerbaijani drama, there are drama plays dedicated to the great
humanist poet Imadeddin Nasimi. One of these plays which is distinguished with its
perfection is the verse play "Faryad" created by Bakhtiyar Vahabzadeh, one of the masters of
twentieth-century Azerbaijani literature. Another interesting feature of the verse play, which
consists of seven pictures, is that the character of Nasimi does not directly participate himself.
The verse play "Scream" reflects the attitude to the time, the personal attitude to social reality.
From this point of view, speaking on behalf of oppression, injustice, arbitrariness and the
law, accusing the innocent and other issues like this are in the center of attention. The
playwright confirms that Nasimi and the character of Nasimi are the cause of public relations,
especially social injustice, cruelty and oppression. The logic of the events in the work is
reminiscent of the events related to the life of the Azerbaijani philosopher-poet Imadeddin
Nasimi in XIV-XV centuries. Thus, the character of Nasimi in Bakhtiyar Vahabzadeh's verse
play "Faryad" is revived in a unique way.
Keywords: Azerbaijan literature, dramaturgy, Imadeddin Nasimi, literary image
20. yüzyıl Azerbaycan edebiyatının usta yazarlarından olan Bahtiyar Vahabzadeh'in yazdığı
“Feryat” adlı manzum pyesi sanatsal bakımından dikkat çekmektedir.
Yedi bölümden oluşan pyesin ilginç bir özelliği de Nesimi karakterinin pyesde doğrudan
bulunmamasıdır. Pyesde 1. ve 2. Nesimi, Amir, Zahid, Vezir ve diğer karakterler
bulunmakdadır. Ancak 1. ve 2. Nesimi karakterlerinin mevcud olmasına rağmen hiçbiri
Nesimi'nin kişiliğine dayalı bir karakter değildir. Nesimi adı altında sahneye çıkan bu
karakterler, Nesimi düşüncelerini taşıyan ve temsil eden karakterlerdir. Bu anlamda Nesimi
karakteri eserde yer almasa da Azerbaycan tarihinin, edebiyatının güçlü ve dayanıklı
sütunlarından olan filozof, hurufi düşünür ve şair İmadeddin Nesimi'nin gelenekleri düşünce,
davranış, fikir, izlenim bakımından karakterize olunmuşdur. Eserin başlangıcında İmadeddin
Nesimi ve Fazlullah Naimi'nin şahsiyetleri hakkında söylenilenler onların inanç ve fikirleri
hakkında hatırlatmalar oluşturmuştur.
Nesimi karakterinin kendisi olmasa da, Nesimi özelliklerinden yola çıkılarak Nesimi'nin
ideolojik ve ahlaki portresi oluşturulmakta, somut çizgiler ve işaretler özetlenerek karakteri
sunulmaktadır. Bu bakımdan gerçek ve yalanların anlaşılması için eserde 1. Nesimi ve 2.
Nesimi'nin karakterine yer verilmiştir. Bu sahte Nesimi karakterleri kendi kişiliklerini değil,
Nesimi'nin kişiliğini - düşüncelerini, ahlakını, davranışını karakterize etmiş olur. Çelişkili ve
zıtt yargılar arasındaki gerilim, sanki "Nesimi kim?" hem somut hem de soyut sorusunu
ortaya çıkarmış olur. Bir fikir çatışmasının ortasında olan ve çelişkili bir içsel tercihle karşı
karşıya kalan Nesimi Veliahtın'in sorunun yanıtını bulma çabası, okuyucunun ya da
izleyicinin iç-düşünsel gelişimine ivme ve yön verir. "Analhaq!" "Tanrı benim!" hükmü,
mükemmellik zemininde ifade edilir. Hayatta mükemmelliğin yoklukla var oluşu, doğruyla
yalanı, faniliği ve ebediyeti belirleye bilen anlayışın bir yansımasıdır.
Kendilerini Nesimi ilan edenlerin yargıları da oldukça ilginç, ikisinin de sahte Nesimi olduğu
doğrudur. Nesimi'nin kendisi olmamasına rağmen 2. Nesimi, yoldaki davranışları nedeniyle
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1. Nesimi'den daha olgundur. Dolayısıyla onun sözleri ve görüşleri ciddi ve inandırıcı bir
etkiye sahiptir:
II Nesimi
(I Nesimiye)
Nesimi yolunda bir özgesinin
Ölüme getmesi bil ki, nahaqdır.
Bu yolu xalq özü yaşadacaqdır.
I Nesimi
Görürem, qardaşım, amalımız bir.
Ancaq gel kesdirek Nesimi kimdir?
Sensen, yoxsa menem?
II Nesimi
Qesdinden daşın!
Ey menim eqide, fikir qardaşım.
Axı neye gerek bu çekişmeler?
Özün heqiqeti bilmirsen meger?
I Nesimi
Bildiyim budur ki, Nesimiyem men.
II Nesimi
Bes onda men kimem?
I Nesimi
Soruş özünden (s. 607-608).
Nesimi olma uğrunda giden bu tartışma ve müzakere izleyenlerin ilgisini çekmektedir.
Sonuçta herkes kim olduğunu biliyorsa bu tartışma, müzakere kime ve neden gerek?
Hem de bu gizemin bir başka yönü daha var ki, o da Nesimi olma çabası bir ödül almak için
değil, dar ağacından asılıp ölüme kucak açmaktır.
Elbette her iki Nesimi fedakarı Nesimi olmadığının farkında. Nesimi için ölme yolunda biri
diğerini fedakarlıkla kurtarmak ister. Nesimi olma skandalına bakan genç şairin dediği gibi:
Bu kadar üstün ve dokunulmaz olmanın, bu kadar büyük Nesimi olmanın yolu, garantörü,
öğretisi Nesimiliktir. Her iki Nesimi fedakarı Nesimi'nin hayranı, Nesimi'nin arkadaşı Nesimi
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yolunda şehid olma fırsatı için hayatlarını feda etmeye hazırdır. Bu nedenle 2. Nesimi haklı
olarak şunları belirtmektedir:
“Nesimi yolunda ölenler var”!
“Lakin Nesimi için dünyada ölüm yoktur”.
Bütün bu olasılıklara dayanarak eserde dikkat çeken Nesimi karakterinin ideolojik ve estetik
analizi açısından önemli olan Nesimiliyin bilimsel ve felsefi düşüncesidir. Bu nedenle usta
düşünür ve yazar bu konuya dikkat eder ve “Nesimi öldü, Nesimilik yaşıyor” fikrini
okuyucularına aktarır.
1. ve 2. Nesimi birbirleriyle tartışırken, Nesimi'nin ideolojik temelleri üzerinde bir-birlerini
sorgulayıb sınavdan geçirirler.
Aslında bu soru ve cevaplar, Emir ve Zahid'in hürufilere karşı dinsiz ve Allahsız
suçlamalarına yanıt olarak oldukça doğrulayıcı bir rol oynamaktadır. Bu yargılar hak verir ki,
hurufizm Tanrı'yı inkar etmek değil, Tanrı'yı kendi gerçekleriyle anlamak anlamına geldiğini
tamamen haklı çıkarmaktadır. Tanrı'yı anlamanın farklı yönleriyle ilgili sorular ve cevaplar
burada sunulmaktadır.
Bahtiyar Vahabzadeh bu soru-cevapta sadece Allah'ı anlamakla ilgili değil, hurufizmin insanı
nasıl algıladığı konusunda da görüşlerini dile getirmiştir. II Nasimi 'nin "İnsan neymiş?"
sorusuna
I Nesimi:
Gizlidir insandakı qüdret,
Her kes onu fehm etmese, acizdir o, elbet.
İnsanın ezel borcudur insanlığa hörmet
İnsanlığa hörmetde, leyaqetdedir Allah - deye cavab verir. Ve yaxud, Vehdeti-vücudla bağlı
suala:
Gizlidir her zerrede vehdet,
Bir zerre iken külle qovuşmaq ulu niyyet!
Gördüklerimiz zahiridir, betne nüfuz et,
Batindeki, cövherdeki fitretdedir Allah! - gibi mükemmel cevaplar verilir."Kelimeler",
"baskı" ve "nihai hedef", "biliş" vb. Bu tür konularda soru-cevaplar verilmiş, belirli görüşler
ve yargılar dile getirilmiştir. İlginç bir nokta olarak, oyun yazarı "analhak" kavramını da şöyle
açıklamıştır:
Eserin ilginç noktalarından biri de Şirvanlı Çalpapağ'ın oğlu Tural'ın Nesimi'ye gelme
sebepleri meselesidir. Elbette bu, yazarın kişisel bakış açısının bir gereğidir ve okuyucuya ve
ya izleyiciye Nesimi'nin öğretilerinin, ideallerinin ve yolunun açıklamasını haklı olarak
sunmak istemiştir. Çünkü “Nesimilik neden yaratıldı?” sorularına bu nedenle cevap vermiştir.
Bu nedenle kendisini Nesimi olarak tanıtan Şirvanlı Çalpapag'ın oğlu Tural, hem Zahid'in
sorularını yanıtlıyor hem de aslında okuyuculara şu yanıtları veriyor:
1. Nesimi - Tural
Zülmle hemişe üz-üze geldim,
Usanıb yoruldum, düzü, men daha.
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Görürem, yamanca üstelenmişem,
Yoxdur umacağım zülmden daha
2. Nesiminin yani Tural'ın Amir'in sorularına verdiği çeşitli cevaplar, Nesimiliyin yeni bir
düşünme biçimi, yaşam ve mücadele ihtiyacından doğan bir felsefe olduğunu vurgulamak
istiyor. Eserin başlangıcında İmadeddin Nesimi ve Fazlullah Naimi'nin şahsiyetleri hakkında
yapılan sohbetler onların yolu, inanç ve fikirleri hakkında izlenimler ve hatırlatmalar
oluşturmuştur. Saray mensubu Amir, Zahid ve Vezir, bu değerli şahsiyetler hakkında
yaptıkları konuşmalarda, onlar hakkında bildikleri şekilde çarpıtılmış bilgiler vermektedirler.
Nesimi ve efendisi Naimini, dinsiz, kafir, nankör, küstah gibi yanıltıcı kelimelerle
lanetlemişlerdir.
Eserin sonunda Zahi'din öz oğlu Deyanet de babasının zulmünden usandığı için Nesimiliye
sığınarak hürufiliyi seçib ve babasina bile karşı çıkıyor.Genel olarak çalışmanın sonunda
babalar ve oğullar arasındaki yüzleşmeye tanık oluyoruz. Babaların sert kuralları, zeki
çocukların özgürlük hakkındaki düşünceleri tarafından paramparça edilir. Gördüğü baskılar
yüzünden yıllarca hizmet vermiş olmasına rağmen Zahid bile Emir'e karşı durmak zorunda
kalır. Çünkü Emir sınırsız özgürlükten Zahid'e öz çocuğunu kendi elleriyle asmasını emreder.
Zahid, bu zulme karşılık Emir'e isyan etmek zorunda kalır. Zahid sadece emire değil, Allah'a
ve kendisine de isyan eder. Sanki yazar, "Bana dokunmayan yılan yüz yıl yaşasın" cümlesini
bu şekilde yıkmak istemiş ve insanları zulme karşı adil olmaya ve zulme karşı birlikte
protesto etmeye çağırmıştır.
Zahid, uzun yıllar sınırsız yetkisinin lütfuyla sayısız masum insanı astı, ama şimdi Nesimi'nin
“Zahid'in bir parmağını kesersen haktan bile kaçar” ayetinde dediği gibi maruz kaldığı zulme
karşılık sadece Emir'e değil, Tanrı'ya da isyan etdi. Bahtiyar Vahabzadeh son olarak Emirin
öz oğlu Veliaht'ında ona karşı çıkarak Nesimiliye olan zaafını ifade etmesiyle onun
hükümranlığının mahv olmaya laik olduğunu bildirmiştir. Neticede halkla ilişkilerin uzlaşmaz
savaşında bilgi cehalete galip gelir, özgürlük baskıya galip gelir, cehaletle kafa kesen babalar
özgürlük için savaşan çocuklarına mağlup olur ve son olarak Nesimilik kendi hümanizmi ve
insanlığıyla kazanır.
Eserin ortasında halk, bu fikre olan inancını, bir koro halinde hürriyete aç birkaç tutsak
tarafından söylenen "Allahu Ekber" dedikte “İnsanu Ekber” söylüyoruz” şarkısını koro
halinde söyleyerek bu fikre katıldıklarını ispatlamışlardır. Loghman'ın "Gerçek ince ama
kırılmaz, Dünyanın dili bir çığlıkla açıldı" sözleri yazara tüm geçmişe, savaşlara, her türlü
ayrımcılığa hitap ediyormuş izlenimi verir.
Bahtiyar Vahabzadeh'in "Feryat" adlı pyesi yapısal ve sanatsal nitelikleriyle bize göre tarihsel
bir eserden çok lirik-psikolojik bir dramadır. Bu sonuca varmanın temel nedeni, "Feryat"
pyesinde belirli tarih - tarihi dönem, tarihi kişilik, tarihi olayların olmamasıdır. Nasimi'nin
eserdeki birinci ve ikinci görüntü olduğu doğrudur, ancak bu görüntülerin hiçbiri özellikle
Nasimi'nin kendisi değildir, yoluna devam eden ancak onun adına konuşan halefleri değildir.
Eserde Âmir, Zahid, Vezir, Logman, Veliahd gibi karakterler oluşturulsa da hiçbiri belirli bir
şahsiyetle ilgili olmayıp daha genelleştirilmiş karakterlerdir. Eserdeki olayların mantığı,
Azerbaycanlı filozof-şair İmadeddin Nesimi'nin 14.ve 15. yüzyıllardaki hayatıyla ilgili
olayları andırsa da, özgünlük yoktur, benzerlikler vardır. Böylece:
Bahtiyar Vahabzadeh'in manzum draması "Faryad", büyük Azerbaycan şairi İmadeddin
Nesimi'nin kaderine adanan başarılı sanat eserlerinden biridir;
Nesimi bu mısra oyununda somut bir kişilik ve karakter olarak yer almasa da, Nesimi'nin
idealleri ve ahlakı imajı, Nesimi'nin yaşamış I ve II.
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Eserde Nesimi, Nesimilik ve Nesimicilik olarak canlandırılmışdır.
Yazar, bir öğreti, ahlak ve düşünce biçimi olan Nesimiliyin ana yönlerini vurgulayarak,
Nesimicilerin şahsında Nesimi'yi hatırlatır.
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THE MODEL OF GOVERNMENT TWO EMPIRES TRAN DYNASTY IN VIETNAM
Nguyen Ngoc Huyen
Can Tho University, Vietnam
Bui Hoang Tan
Can Tho University, Vietnam
ABSTRACT
Two empires are a unique state model in medieval history in Vietnam. Under the Tran
dynasty, the state model in the form of two heads was formed and played an important role in
the economic, political, and social development of Vietnam from the 13th to the 14th
centuries. This article focuses on analyzing the contents of the two empires’ state model under
the Tran dynasty in Vietnam. Research content is approached by historical method and logical
method to contribute to clarifying scientific issues in research. The research results are an
important contribution to the arguments and implementation of the two empires’ state model
under the Tran dynasty in Vietnam, and at the same time draw some historical lessons in the
construction and state development today.
Keywords: state model, state institutions, two empires, Tran dynasty, Vietnam history
1. INTRODUCTION
In the process of establishing the state model of Vietnamese history, the state model in each
period has its unique characteristics and features. The state model is considered as one of the
key factors in the construction and development of a country. The model of the Tran dynasty
is considered one of the more progressive and established models that are relatively complete.
The state model of the Tran dynasty was established with the aristocratic monarchy. Later, the
Tran government created a very unique distinction with the model of two empires. When
looking back at previous periods, the two-empire model has appeared for a long time. After
the uprising, Hai Ba Trung, Trung Trac, and Trung Nhi together ruled the country. Along
with the development of history, the model of the two empires gradually developed with a
larger and more coherent scale. This model is rarely seen in the history of Eastern feudalism.
Therefore, the two-empire state model under the Tran dynasty could not be separated from the
development in establishing the state model in the feudal period, having both scientific
significance and urgent topicality. Based on the collected historical data, the state model of
two empires under the Tran dynasty is reflected as an essential issue with historical value for
reference and development of the country today.
2. LITERATURE REVIEW
The state model of the Tran dynasty has attracted a large number of researchers. Therefore,
research works on this issue have been exploited with diverse perspectives.
According to Hy (1976), On the caste structure of the socio-political institutions of the Ly Tran dynasties, The author has discovered specific characteristics in the socio-political
institutions of the Ly - Tran dynasties. From there, the author allows us to see the positive
values as well as the limitations of our ancestors in the process of building that institution.
In the study of Phong and Phiet (1984), with 10th-century historical issues, raised problems in
our country's history through each historical period after escaping a dark period of more than
a thousand years, building a new century - independence and self-reliance.
Phong (1986), About the aristocratic monarchy of the Tran dynasty, the author has provided
knowledge about state policies and the development of land ownership. Along with that, the
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expansion of aristocrats in the Tran Dynasty led to conflicts between the king and the nobility,
thereby forming a system of Confucian mandarins replacing the aristocrats.
Hinh (1986), with Tran's ideology, The author has an overall view of the ideology of using the
spirit of the nation, independence to rule, and the influence of Confucianism in building the
government of the Tran Dynasty.
Vinh (1988), with Understanding the institutions and organizations of the State under the Tran
Dynasty, we understand that the state of the Tran dynasty was a centralized monarchy with a
harmonious combination of aristocracy and Confucian bureaucracy with the development of
the economy, especially the estates and fiefdoms.
In research by Phiet (1990), Feudalism in Vietnamese history from the 10th to the 15th centuries
and its legacies, sketched a historical picture from the 10th to the 15th century, helping us to
understand the difficulties and obstacles on the road to building the country. Since then, the author
affirms that the historical lessons are practical to help us make more progress in the construction of
the country today.
According to research by Chu (2007), Lich Trieu Hien Chuong Loai Chi, this is Vietnam's
first encyclopedia of historical records from the Hong Bang period to the Le Mat period,
compiled by author Phan Huy Chu in 10 years from 1809 to 1819, including 49 volumes
divided into 10 parts.
Ngoc (2007), with History of Vietnam, provided readers with an overview of historical
progress with the characteristics and basic development laws of the country's history.
Although this is just a simple historical work, it still brings practical value to readers' learning
and research.
National History of the Nguyen Dynasty (2007), Kham Dinh Viet Su Thong Giam Cuong
Muc, the work is compiled in the form of a chronicle, including 53 volumes. The authors,
based on the chronological order, compile historical events, biographies of historical figures.
According to Lien (2012), Dai Viet Su Ky Toan Thu, the author is a contemporary who writes
down historical events from the founding of the country to 1675. Therefore, this work is a
famous national history, a valuable heritage of the Vietnamese nation, and a history with
many values to be exploited in historical studies.
3. RESEARCH METHODS
- Research Method:
+ Historical method: Used to sketch a picture of the government model of the two empires of
the Tran dynasty in Vietnam according to the historical timeline.
+ Logical method: Systematize and link related issues into a sequence of events. From there,
analyze and evaluate the impact of the two empires’ model on the development of the
country.
4. DISCUSSION
4.1 Background of the establishment of the Tran Dynasty
Around the middle of the 12th century, the Ly dynasty began to decline, the court was in
turmoil, and the people's life was miserable. In this period, the kings who inherited the throne
were too young to hold the right to rule the country. “Cao Tong was engrossed in building
palaces, listening to music and playing, and walking around with palace maids all day. Hue
Tong is weak, has no son, and suffers from madness” (Ngoc, 2007). During the court, the
false gods were rampant, dragging rafts everywhere. Society at that time was extremely
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chaotic, frequent crop failures, famines, chaos revolted everywhere, and people's lives were
extremely miserable. “Than Loi emerged in Lang Son, Cao Bang (1140-1141), once pulled
back to attack the citadel. Dai Hoang people (Ninh Binh 1198-1125) were arrested to build
the capital, led by Phi Lang, who captured many villages and palaces.” (Ngoc, 2007). These
riots are all the resurgence of the sand phenomenon aimed at weakening the power of the
central apparatus. At the beginning of the 13th century, there continued to be turmoil, which
was the conflict between feudal powers. The chiefs and generals brought their troops to kill
each other, threatening the Ly Dynasty. The situation of the Ly dynasty was complicated, now
it was even more complicated. Prince Sam - son of Ly Cao Tong King, had to leave the
capital to go to the Thai Binh sea to take refuge, then married the daughter of a patriarch of
the Tran family. In 1210, Prince Sam returned to the capital to succeed Cao Tong after the
death of Cao Tong, taking the era name Hue Tong. The Ly Dynasty at this time was
extremely weak, the country was gradually formed by sand, forming three great forces as
follows: Doan Thuong (Hai Duong and Hai Phong), Nguyen Non (Son Tay region), and
finally, Tran Tu Khanh – brother-in-law of Hue Tong (Thai Binh region). Tran Tu Khanh
brought his army to occupy Thang Long citadel, both supporting and overpowering the king.
The Tran family gradually held important positions in the court. After Tran Tu Khanh died,
power fell into the hands of Tran Thu Do.
In 1225, Ly Hue Tong King ceded the throne to his daughter Ly Chieu Hoang, at this time
Chieu Hoang was only 7 years old. Under the arrangement of Tran Thu Do, a power coup
happened, Ly Chieu Hoang was forced to cede the throne to her husband Tran Canh (8 years
old) - Tran Thai Tong, the first king of the Tran dynasty. This event marked the fall of the Ly
Dynasty and the official establishment of the Tran Dynasty. In the early years of building the
Tran Dynasty, Tran Thu Do was the person who directly ran and managed the country. Tran
Thu Do is a talented and skillful man who set up a coup to force Ly Chieu Hoang to cede the
throne to Tran Canh. At the same time, he was also the one who used different measures,
determined to destroy the remaining forces of the Ly dynasty. Therefore, Tran Thu Do is
considered the one who laid the foundation, so the Tran government. After all, the change of
power from the Ly to the Tran Dynasty was due to the weakness in the management of the
country and the inability to maintain power in the court of the kings, not the crisis of the state
model.
4.2 State model of the Tran dynasty
The organization of the state apparatus of the Tran dynasty was somewhat more complete
than that of the Ly dynasty. The head of the state is the king, but to ensure the king's position
and power, to avoid the situation of usurping the throne, the Tran dynasty applied the king's
father (two empires) regime, that is, two kings. rule the country together. This regime will
help the king have enough courage, prestige, and experience to prevent and repel all plots to
usurp the throne. The organizational structure of the central government consists of three
agencies: The central division, the office, and the specialized agencies.
The Central region consisted of important positions in the state of the Tran dynasty such as
the prime minister, Hanh Khien, etc... At the top of the martial side are the positions of
General, Marshal, etc… These positions will be held by the Tran royal family.
The central office includes the halls and the Academy like the Ly Dynasty. In addition to the
Central Office and the Upper School Hall, the Tran Dynasty also established the Mon Lower
Hall, the Secretary of the Hall, and the Noi Town Hall. The main office is the agency that
helps the king draft edicts, edicts…
Specialized bodies were more closely established and more numerous than in previous
dynasties. The Luc Bo, dating from the Ly dynasty, was completed by the Tran dynasty in
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terms of organizational structure, functions, and tasks. The Tran Dynasty also set up the Luc
Tu.
4.3 Features of the state model of two empires in the Tran dynasty
Depending on each point of view, we have different definitions of the state institution of the
two empires, but from the perspective of state history and law, we can understand that the
state institution is a social structure that is regulated and bound by law. A two-empire system
is a political system in which two heads control and manage the country. With such an
understanding, we can analyze the characteristics of the two-empire state model under the
Tran dynasty as follows:
- Causes of formation: The formation of the two empires in the Tran dynasty was a
skillful and careful rule of law. Because the crown prince needs some time to get used to and
adjust to the government, the King's father still holds the role of the supreme leader, deciding
important things. This method is somewhat more comprehensive and advanced than previous
dynasties. Besides, passing the throne while the King's father is still alive will ensure the
stability and smoothness of the succession, avoiding the common troubles of previous
dynasties such as princes competing for the throne, or the throne being taken by someone else.
The King's father mode - the King is both like the main sub-regimes, the regent (if the king is
young, there will be a few ministers or family members to advise the king) which is quite
popular in history; It is both different in that the close bloodline (father-son) and the advisor
still have the ultimate decision-making power over both the king and the country.
- The two heads, jointly run the country (by blood relation): Under the Tran dynasty,
the head of state was the king and the King's father. The Tran dynasty was an institution of
the same family, formed mainly based on bloodline such as father-son, brother-brother, unclegrandson... The king is the real head, the one who bears the name of the son of heaven, and
the King's father is the former head, still holds the supreme position, has real power over the
king (from politics to bloodline). Because they are of the same family, there is almost no
conflict of power, the two leaders always have a harmony of power. The king mostly followed
the instructions of the King's father. The King's father helps the king in governing the country.
Because the common goal is to preserve the throne for the family, there is no power conflict
between the two heads of the country. The King's father and the king have different titles,
positions, and roles, but they are both heads of state, in harmony in power, and rule the
country.
- The result of the process of joining forces to maintain the stability of the country:
Under the Tran dynasty, this connection showed the unity and consensus in the family ruling
the country to maintain the throne and unite the anti-invasion force. The Tran Dynasty all put
the issue of strengthening the throne and stabilizing the country first because this dynasty was
established from overthrowing the previous dynasty and establishing itself as king. The fact
that the king's family agreed to let his successor soon ascend the throne to prevent the
intentions of killing the king to take the throne and help the king learn how to run the country
from the instruction and supervision of the King's father.
- The division of powers between the two heads and related agencies: The twoimperial regime of the Tran dynasty was only shown through the two individuals who headed
the country, the King's father and the king. Through the activities of the two leaders, the
institution of the two empires was established. But there is only a single mandarin structure
from the central to the local. These agencies all work together for the King's father and the
king. In addition, the status of two kings is considered equal, between the two kings there is
no binding law to obey each other's orders. However, the king usually listens to the
instructions of the King's father like a son receiving his education from his father. Both kings
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have power over all areas of the country, however, the king usually does not give orders
contrary to the orders of the King's father and vice versa.
4.4 The role of the state model of two empires in the Tran dynasty
The Tran Dynasty established central power based on replacing the Ly Dynasty. The Tran
Dynasty inherited the achievements and policies of the Ly Dynasty but still had its distinctive
characteristics. In 1250, Tran Thai Tong King "went down to show people to call him a nation
(probably a mandarin)" (Lien, 1993), to enhance the centralized nature of the state apparatus.
A special feature in the political regime of this period is that the Tran dynasty advocated state
building or can be called an autocratic monarchy and aristocracy. This is a distinct feature
from previous eras. Tran Thanh Tong King (1258-1278) once told the Tran family that "the
world is the ancestral kingdom, the successors of the ancestors must enjoy the same wealth as
their brothers. Although outside one person is on the throne, is served by the whole world, but
inside, you and I are blood relatives. If you worry, you will worry, when you are happy, you
will be happy. You should pass these words on to your children and grandchildren so that
they will never forget, then it is the eternal blessing of the country" (Lien, 1993). Historian
Lien has called this principle "maintained", which means using descendants as a stronghold.
The Tran family had a deep sense of responsibility for maintaining the kinship relationship
and the dominant position of the family, as well as a sense of duty to preserve and protect the
Tran dynasty. "During the years of the Tran Dynasty preparing forces against the Yuan
invaders, the princes brought their armies, and summoned new troops, coordinating the army
of the king against the enemy." (Phong, 1986). Parallel to this problem, the Tran Dynasty
implemented a two-empire regime to protect the king's power, avoiding the situation of killing
the king to take the throne, and also helping the young kings have time. adapted to the
administration of the imperial court, to run a court under the supervision of the King's father
steadily and responsibly. The Tran kings will rule the country for several years, then cede the
throne to the crown prince and then return to the position of the King's father. Nominally, the
King's fathers will not directly run the court, but in reality, power is still in their hands. The
King's father can appoint a successor and can also depose the incumbent king to create a new
king. “The two-king system ensures collective activities at the top of the government. The
King's father is the king's tutor, not only the tutor but the one who handles the country with
the king. Not every time the king grows up, the king's father lets the king operate
independently.” (Hinh, 1986). The purpose of the two empires model is to limit the
arbitrariness of the new young kings to succeed and also to ensure a long-term position for the
Tran family. In a sense, this regime was a form of a two-king monarchy. For example, in the
resistance wars against the Mongols, the King's father was the one who played an important
role, the one who made the final decision. This mode was implemented during the Tran
Dynasty’s existence. Thanks to this model, the Tran dynasty maintained the interests of the
clan for a long time.
5. CONCLUSION
Through studying the state model of the two empires under the Tran dynasty, we can draw
many lessons from historical experience that bring many values to the present day. A crosscutting state organization is a state that exists in a regulated centralized form. Governments are
self-aware that centralized power can easily lead to tyranny and totalitarianism. Therefore, the
more centralized state institutions are, the more important the state will attach to the regulation
of power. To maintain and consolidate centralized power, it is necessary to perfect the
supervision and regulation of power. In addition, the state needs to well harmonize the
relationship between the ruling class and the social nature of the state. Under the Tran dynasty,
with the idea of "near the people", the government consolidated and built state power with the
foundation of the people's support and trust, and combined with a fairly decent government
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model are the two empires. This model has made it easier to maintain the interests of the clan
and somewhat reduce the situation of killing the king to take the throne, causing the country to
fall into chaos and confusion.
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CONTROL SYSTEM DESIGN TO CONTROLLING AFARMS IRRIGATION TO
EXPLOIT SEWAGE WATER BY PROGRAMABLE LOGIC CONTROL
Amhimmid .Q. Almabrouk
Mechatronics Department, Higher Institute of Engineering Technology, Bani Walid, Libya
ABSTRACT
This paper presents an attempt to exploit the water drainage which go as losses despite the
fact that most of them suitable for watering, especially that soil needs every drop of water. As
the design, implementation and programming of Programmable Logic Control (PLC) to
control the process of irrigation and determine the viability of water drainage on the process
of irrigation by installing sensors dipped in water drainage to determine salinity - PPM (part
per million - part per million) which in turn feedback the information needed on the salinity of
that to the PLC and that turn, and the basis of these data you give instruct the Executive to
work or to stop the plant to withdraw water, pumped from the drainage and the transition to a
source of water, the second alternative (well water) in the case of non-conformity of salinity
(height) than accepted in the irrigation water or in the case of lack of sufficient water for
irrigation or interrupted, as happens in most of the farms some the months. The system above
and given the probability of it installed in remote locations far from sources of electrical
energy has been reliance on renewable energy (solar) in the operation control system, pumps
and control electromagnetic valves.
Key words: PLC, control, system, design
INTRODUCTION
The problem of providing arable water is one of the most important problems now and is
expected This problem will be exacerbated in the future due to the expected large shortage of
water and because of the water policy Which agricultural countries follow? So the soil
desperately needs every drop of water that is wasted now and in the future, and since water
tests have proven that The water of most of the sewage rivers, if not suitable for the
cultivation of all agricultural crops, is suitable for most of them Whether it is summer or
winter, the main measure of the validity of this water is its salinity, ppw (part per milion).
It is a measure of salinity. Knowing the validity of the water of this drain or others is the most
important criterion for the exploitation of its water. When smart electrical control contributes
using the latest scientific findings in the field of smart control through programmed logical
control and using the electrical energy generated associated with the salt sensor system
through the use of renewable energy, and here it is possible to use solar energy, especially
since the semi-desert atmosphere is suitable for exploiting this type of energy for most days
year, with high efficiency and continuously, as the intensity of the radiation falling on most of
the Libyan lands is very large, and the exploitation of this energy as an alternative to the
national electric energy from the electric distribution network will provide another important
factor, which is to help the national network by alleviating it from By removing some of the
electrical loads of the irrigation pumps associated with modern agriculture by using drip
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irrigation based on solar energy. There are many practical and applied research and studies on
modern and smart agriculture using programmed logical control systems that control the
irrigation process automatically and without the intervention of the farmer or operator through
sensors distributed on the plot of land to be cultivated and planted in the ground within a
specific depth, as these sensors are based By giving the data on the plant’s need for irrigation
water, the control system gives the necessary instructions to operate the irrigation pumps and
open or close the valves, according to the priority that has been adopted in programming the
electromagnetic system for irrigating the different sectors of the plot and according to the
importance and the soil’s need for irrigation water.
Measuring the salinity of irrigation water by electrical conductivity method
The traditional method used to measure the salinity of irrigation water is by taking periodic
sampling of irrigation water and analyzing it Or milligrams / liter PPM- in the laboratory to
measure the amount of dissolved salts in water and expressed (in parts per million (meaning
one milligram of dissolved salts in one liter of water.)
The data or the laboratory. As for the smart method proposed here in this research, it is done
by setting up a sensor In the water of the river or the drainage system to be irrigated from and
the exploitation of its water, as it measures the percentage of (Salinity Sensor) The salinity of
the water in an electrical way, as this sensor is an electronic circuit that represents the
electrical resistance in it The element in which the conductivity changes according to the
change in the salinity of the water, and therefore the amount of current and voltage across this
resistance It will be variable, that is, the conductivity of the electrical circuit will change
electrolytically, so this
device or sensor is called (Electrolytic Conductivity).

Figure.1. Water Salinity Tester
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Figure.2. Vernier Salinity Sensor
Figure .2. showing a device for measuring and testing salinity (Water Salinity Tester) The
user to calibrate the salt sensor, the central control system, all of this data will be transmitted
or fed in a feedback form to PLC by input ports Which, in turn, processes this data through
this closed control system, which gives the executive instruction, which will go to the
electrical control board, which in turn gives the instruction to the pump for drawing water
from the sewage river if it is valid if the salinity is less than 3000), otherwise it will be
directed to the installed pump On the well prepared as an alternative source for sewage water
and at the same time gives the appropriate and timely instruction to the electromagnetic
control valves in order to control the flow and distribution of water according to the irrigation
schedule by the programmer according to the type of crop and the nature of the season
(summer or winter) and installed on the main and subsidiary pipes of the irrigation system
drip;
How the salt sensor used in the research works
The Werner type salt sensor used in this research measures the conductivity In the solution or
water of the electric current between two electrodes. As this conductivity depends on the
amount of ions moving between the electrodes immersed in the water according to the
percentage of its salinity. The puncture, which in turn will turn into a voltage that feeds the
programmable logic control unit.
Figure .3. shown The process that takes place inside the saline sensor and its location at the
tip of the lower sensor.
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Figur.3. place inside the saline sensor
The figure. 4. Describes the process of transfer of ions in the saline solution between the
electrodes of the sensor.

Figure. 4. transfer of ions in the saline solution between the electrodes.
The block diagram of the new irrigation method using PLC showed below

____________________________________________________________
Full Texts Book

301

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________

5. CONCLUSION
The use of this research project and vast areas in the region in general saves a very large
amount of water, if we know that the amount of sewage discharge It reaches millions of cubic
meters annually, as all this amount goes to sea water despite Most of them are suitable for
cultivation.
3000PPM Where this ratio is considered the boundary between the validity of sewage water
for use in irrigation or Not valid when this percentage is exceeded.
The possibility of using very modern technologies in the world of intelligent control through
the use of logical control Programmed, based on the sensor system, to automatically control
the irrigation process using methods Modern irrigation such as drip irrigation.
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KARABÜK İLİ SAFRANBOLU İLÇESİ DÜĞÜN ÇALAN MÜZİSYENLERİNİN
EĞİTİM DÜZEYLERİ ÜZERİNE ALAN ARAŞTIRMASI 1
FIELD RESEARCH ON EDUCATIONAL LEVELS OF WEDDING MUSICIANS IN
SAFRANBOLU DISTRICT OF KARABUK PROVINCE
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ÖZET
Eğitimin mesleklerin icrasındaki yeri şüphesizki önemlidir. Eğitim meslek icracısını teorik
olarak yetiştirirken, pratikte bireyin yetişmesi iş hayatına atıldıktan sonra gerçekleşmektedir.
Bireysel icra edilen bazı meslek gruplarında -zanaatkarlık, müzisyenlik vb.- mesleğe yönelik
belirli bir örgün eğitim almadan, aileden veya usta-çırak ilişkisi şeklinde yetişerek mesleği icra
etme yolunu seçmiş bireyler bulunmaktadır. Teori ve pratiğin ayrı düştüğü bu gibi durumlarda
mesleğin icracıları arasında alaylı-mektepli kavramı karşımıza çıkmaktadır . Bu kavramla ilgili
ilk tartışmalar XIX. yüzyılın sonlarında Osmanlı döneminde askeri personel rejimindeki
uygulamalar sonucunda karşımıza alaylı-mektepli ifadesi ile çıkmıştır. Zamanla değişik meslek
gruplarında da bu tür alaylı-mektepli tartışmaları görülmüştür. Alaylı meslek icracısı eğitimsiz
kişi anlamı taşımaz, bu durum toplumsal bir yanılgıdır. Meslek icracısı eğitimini alan dışında
yapmış olabilir. Alaylı kavramının kıstası usta-çırak ilişkis, gönüllük diğer bir ifadeyle bireysel
çaba, aile geleneği gibi yöntemlerle mesleğinde tecrübe edinmesi ve icra etmesidir.
Günümüzde ise bu kavram daha çok sanatkarlar, daha özele inersek serbest müzisyenler
arasındaki bir tartışma konusudur. Müzik eğitimini konservatuvardan veya sanat
akademilerinden alarak mesleki becerilerini geliştiren müzisyenlerle, kendi kendini yetiştiren
piyasa müzisyenleri arasında teori-tecrübe düzleminde ortaya çıkan tartışmada kesin bir sonuç
çıkması mümkün değildir. Alaylı-mektepli tartışmasına ilk bakışta eğitimin bariz bir üstünlüğü
varmış gibi görünsede müzik sahnesi olan bir sanat dalıdır ve tüketicisi her iki olguyu da eşit
miktarda icracıdan beklemektedir. Ülkemizde müzik eğitimlerini ailede alan veya kendi
bireysel çabalarıyla yetişen, zaman içinde kendi ekollerini yaratarak üstad olarak anılan
sanatçıların varlığı unutulmamalıdır.
Konuya araştırma konumuz olan düğün çalanlar özelinde bakıldığında da durum çok farklı
olmamakla birlikte alaylı lehine bir yön aldığı düşünülebilir. Düğün kaygıdan uzak bir eğlence
ortamıdır. Dolayısı ile sahneye hakimiyet, davetlilerin isteklerinin karşılanması, onların
eğlendirilmesi teoriden ziyade sahne deneyimiyle alakalıdır. Geçmişten günümüze süregelen
bu tartışma geleceğe de uzanacaktır.
Araştırmamız Karabük ili, Safranbolu ilçesi özelinde düğün çalan 15 müzisyen ile yapılmıştır.
Bu araştırmamızda düğün çalan müzisyenlerin alaylı-mektepli kavramlarına bakış açıları
Bu makale, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana Sanat Dalı Sanat ve
Tasarım Doktora Programında hazırlanan “Safranbolu Yöresi Müzik Kültüründe Düğün Çalma Pratiği” adlı
doktora tezinden üretilmiştir.
1

____________________________________________________________
Full Texts Book

304

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
araştırılmıştır. Konuya ilişkin düşünceleri, alaylı veya mektepli olmanın avantajlarıdezavantajları, sınıf çatışmaları düzleminde sorular yöneltilerek alınan cevaplar analiz edilerek
yorumlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Safranbolu, düğün çalma, eğitim, alaylı-mektepli
ABSTRACT
The place of education in performing the professions is undoubtedly important. While
education trains the professional performer theoretically, in practice, the individual's upbringing
takes place after he/she enters the business life. Some occupational groups performes
individually like craftsmanship, musicianship, etc. There are some individuals who have chosen
to practice the profession by being brought up from the family or in the form of a masterapprentice relationship, without having received a specific formal education for the profession.
In such cases, where theory and practice fall apart, the concept of 'self-taught' emerges among
the practitioners of the profession. The first discussions about this concept were occured as a
result of the practices in the military personnel educaiton of the Ottomans at the end of the 19th
century. Over time, this kind of self-taught and schooled discussions have also been seen in
different professional groups. A self taught professional does not signify an uneducated person,
which is a social misconception. The professional may have done his training outside the field.
The criterion of the concept of self-taught is the master-apprentice relationship, voluntarism, in
other words, individual effort, family tradition, to gain experience in profession and perform it.
Today, this concept continues to be a matter of debate between artists and, more specifically,
freelance musicians. It is not possible to come up with a definite conclusion in the debate that
arose on the level of theory-experience between musicians who developed their professional
skills by getting their music education from the conservatory or art academies and self-taught
market musicians. Although education seems to have an obvious superiority at first glance in
the debate between the selftaught and the schooled, music is an art performed in scene and its
consumer expects both phenomena from an equal amount of performers. In our country, it
should not be forgotten that there are artists who receive their musical education in the family
or grow up with their own individual efforts and are called masters by creating their own schools
over time.
When we look at the subject in terms of wedding bands, which is our research subject, it can be
thought that it takes a direction in favor of the self taught. The wedding offers a carefree
entertainment environment . Therefore, dominance of the stage, meeting the wishes of the
guests and entertaining them are related with the stage experience rather than theory. This
argument, which has continued from the past to the present, will also be seen in the future.
Our research was conducted with 15 musicians who played in weddings of Safranbolu district
in Karabuk. In this study, the point of view of the musicians who used to play in weddings as a
self taught and schooled musicians were investigated. Thought of the musicians on the subject,
the advantages-disadvantages of being self taught or schooled musicians were interpreted by
analyzing the answers received from the questions in regard to class conflicts.
Keywords: Safranbolu, wedding ring, education, regimental-school
GİRİŞ
Gelenek ve göreneklerimiz içerisinde büyük bir yer kaplayan düğün sosyal hayatımızı inşa eden
ve düzenleyen önemli bir gelenektir (Milli Folklor). Düğün, yeni bir yuva kurmanın yanında
insanların birbirleri ile kaynaştığı, mutlulukların paylaşıldığı, hüznün ve sevincin aynı anda
yaşandığı, dayanışmanın en güzel örneklerinin sergilendiği toplumsal bir olgudur. Toplumun
temelini oluşturan aile kavramının başlangıcı olan evlenme olayı bu nedenle evrensel

____________________________________________________________
Full Texts Book

305

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
karakterdedir (Acar, 2007). Düğün toplum kültürünü besleyen önemli bir kaynaktır. Toplumun
kültürünün motiflerini
içerisinde barındıran düğün merasimi toplumsal birlikteliğe,
kaynaşmaya, bireylerin yardımlaşmasına ve en önemlis kültürün kuşaktan kuşağa aktarılarak
yaşatılmasına vesile olur (Çalışkan & Oral, 2016). Türk folklor mozaiğinin çok renkli bir
parçası olan düğün merasimleri zaman içerisinde çağa ayak uydurarak değişim ve dönüşümlere
uğramıştır. Eski düğünler, bir şenlik ve mutluluk kaynaşması şeklinde icra edilirken, çağın
değişmesi kaçınılmaz olarak insanların yaşam tarzlarınıda etkilemiş bu durum beraberinde eski
düğünlerin çeşitli safhalarında geçen ritüel hareket ve kaynaşmaların, hemen hemen
kaybolmaya, unutulmaya yüz tutmasına ve pek çoğunun da ortadan kalkmasına sebep olmuştur
(Ataman, 1994).
Müzik pek çok ritüelde olduğu gibi aile bağının ilk adımı olan düğünlerin vazgeçilmez
unsurlarından birisidir. Müziğin icra alanlarına ulaşmasının temel temsilcileri hiç kuşkusuz
müzisyenler-çalgıcılardır. Türk Dil Kurumu’na göre müzisyen Fransızca kökenli bir kelime
olarak, müzik eserleri yaratan, besteleyen ve besteleri çalan kimse, müzikçi olarak
tanımlanırken, çalgıcı ise çalgı çalmayı kendine meslek edinmiş kimse olarak
tanımlanmaktadır. Genel bir ifadeyle müzisyen teori ve pratik eğitimlerini örgün eğitim
kurumlarında alırken, çalgıcı icra ettiği sazını usta-çırak ilişkisi, aile, özel kurslar üzerinden
özengen müzik eğitimi şeklinde veya bireysel gayret ile öğrenmektedir (Tokatlı&Mustul,
2021). Bu durum beraberinde müzisyenler arasında alaylı mektepli ayrımını ortaya çıkarır ki
bu durumda görece olarak mektepliler lehine hiyerarşi oluşturur. Dahası bu durum müzisyenler
arasında küçümseme ve kıskançlık duymaya da neden olabilmektedir (POPSAV,2021). Alaylımektepli kavramı; Osmanlının son döneminde subay sınıfı askeri personel ihtiyacını karşılamak
üzere pratiği yeterli görülen askeri eğitim almamış askerlerin subay yapılması ile dilimize
girmiştir. Zamanla pek çok meslek grubunda alaylı-mektepli ayrımı yapılmıştır. 30-40 yıl
öncesine kadar piyasanın ihtiyaç duyduğu ara kadrolar çekirdekten yetişmiş işgücü ile
karşılansa da zamanla eğitim kurumlarının artması diploma, sertifika gibi belgelerin zaruriyet
haline gelmesi yönelimin örgün eğitim kurumlarından mezun olan iş gücüne kaymasına sebep
olmuştr. Çoğu meslekte olduğu gibi alaylı-mektepli tartışması, müzikte de hep süregelmiştir.
Araştırma konumuz olan düğün çalan müzisyenler özelinde konuyu irdelediğimizde de benzer
tartışmalar olduğu görülmektedir (Bkz. Tablo2).
Batı Karadeniz Bölgesinde Karabük iline bağlı Safranbolu ilçesi çok zengin ve çeşitli folklorik
değerleri içinde barindıran çok eski bir yerleşim yeridir. Yakın zamanlara kadar dış göç
almaması etnik ve kültürel yapının korunmasına vesile olmuştur. Sahip olduğu gerek soyut ve
gerekse somut kültürel mirası layığı ile koruması 1994 yılında UNESCO tarafından “Dünya
Miras Listesine” girmesini sağlamıştır. Safranbolulu ünlü folklor üstadı Sadi Yaver ATAMAN
10 Ekim 1975 tarihli ADALET Gazetesi’ne verdiği “Mimari Miras Yılı ve Safranbolu” başlıklı
söyleşisinde Safranbolu folklorünü ve önemini;
“...Safranbolu Türk folklor orijinini her çağda koruyabilmiş, özellikle kaynak ve
yayılma merkezi olarak uzun yıllar kendi uygarlık tarihi içinde, milli kültür
dalgalarını, orijinal müzik anılarını nesillere ve komşu bölgelere aktarmada,
zengin bir folklor bölgesi olmak niteliğini korumuştur. Safranbolu, folklor
anılarıyla, ilk kez yabancı folklor literatüründe yer almış bölgelerimizden
biridir.”
diyerek anlatmaktadır ( Çalışkan & Oral, 2016, ulukavak.net,2017).
Safranbolu yöresinin mezkurde bahsedilen zengin folklorik değerleri ışığında, “Düğün çalan
müzisyenlerin eğitim durumları üzerine alan araştırmamız” Safranbolu ilçesi özelinde
yapılmıştır.
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YÖNTEM
Araştırmanın Modeli
Bu araştırma olgubilimsel olarak desenlenen nitel bir çalışmadır. Bu araştırma, Türkiye’de
müzik sosyolojisinde önemli bir unsur olan “Düğün Çalan Müzisyenler” olgusu üzerinden
hareketle onların alaylı-mektepli kavramı çerçevisinde mesleki icralarının araştırılması üzerine
kurgulanmıştır.
Çalışma Grubu
Olgubilim araştırmalarının veri kaynağı olguyu yaşayan ve bunu yansıtabilen birey veya
gruplardır. Çalışmamız Safranbolu ilçesi düğün çalan müzisyenleri ile yapılmıştır (Yıldırım ve
Şimşek, 2005). Katılımcıların belirlenmesinde gönüllülük esas alınarak amaçlı örnekleme
yöntemi seçilmiştir. Araştırmacının ikamet yerine yakınlık açısından kolayda örnekleme
yönteminede başvurulmuştur.
Katılımcılar Safranbolu’da düğün çalan müzisyenlik alanında çalışan 15 kişiden oluşmaktadır.
Katılımcılara ilişkin özellikler araştırmanın güvenirliği ve doğruluğunun sağlanması açısında
Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Katılımcılar
Katılımcı No Yaş

Cinsiyet

Çaldığı Enstruman

Katılımcı 1

41

Erkek

Bağlama

Katılımcı 2

45

Erkek

Org, ud

Katılımcı 3

34

Erkek

Katılımcı 4

28

Kadın

Cura,
keman,
kemençe
Keman

Katılımcı 5

80

Erkek

Katılımcı 6

39

Erkek

Katılımcı 7

39

Erkek

Katılımcı 8

48

Erkek

Katılımcı 9

27

Erkek

Katılımcı 10

33

Erkek

Katılımcı 11

36

Erkek

Katılımcı 12

36

Erkek

Katılımcı 13
Katılımcı 14

41
28

Erkek
Erkek

Enstrüman
Eğitim
Deneyimi
12 yaşından Lise/Alan dışı
beri

13 yaşından Lise/Alan dışı
beri
bağlama, 10 yaşından Lisans/Alan dışı
kemane, beri

9
yaşından
beri
Bağlama
12 yaşından
beri
Klavye
13 yaşından
beri
Bağlama
13 yaşından
beri
Klavye,
darbuka, 15 yaşından
bateri,tef
beri
Bateri
14 yaşından
beri
Klayve, piyano
8
yaşından
beri
Klavye
13 yaşından
beri
Klavye, org
13 yaşından
beri
Ney, def
5 yıl
Ud, çello, piyano, 13 yaşından
keman,
gitar, beri
bağlama

Lisans/Alan
Ortaokul terk
Lise/Alan dışı
Ortaokul
Lise/Alan dışı
Lisans/Alan
Lise/Alan dışı
Lise terk
Lisans/Alan dışı
Lisans/Alan dışı
Lisans/Alan
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Katılımcı 15

57

Erkek

Klavye, bağlama

13 yaşından Lise/Alan dışı
beri

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmanın katılımcılar 27 ile 80 yaş aralığındadır. 1 kadın ve 14
erkek katılımcıdan 3’ü alanında yükseköğrenim kurumlarında eğitim almış, diğer katılımcılar
eğitimlerini alan dışında tamamlamıştır. Değişik enstrümanlar çalan katılımcıların 14’ü
eğitimlerine bakılmaksızın çocuk yaşta enstrüman çalmaya başlamışlardır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada yarıyapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak
hazırlanan görüşme formunda düğün çalan müzisyenlere farklı boyuta sahip genel sorular
sorulmuş ve düğün çalan müzisyenlerin belirttikleri görüşlerden hareketle ayrıntılı verilere
ulaşılmaya çalışılmıştır. Katılımcılarla yapılan görüşmeler 04-08.2021 tarih aralığında
yapılmıştır. Verilerin toplanmasında yarı-yapılandırılmış görüşme formuna bağlı kalınarak
zoom üzerinden kayıtlar alınmıştır. Görüşmeler 1-3 saat aralığında sürmüştür. Kayıtlar
transkripsiyon edilmiştir. Katılımcılarla yapılan görüşmeler randevular verilerek yapılmış, bazı
katılmıcılar görüşmeler eksiklerin tamamlanması için tekrar edilmiştir.
Verilerin Analizi
Olguların belirlenmesi ve analizi sürecini kapsayan nitel araştırmada veri tüm parametreleri ile
ortaya konularak betimlenir ve olgu tanımlı bir hale getirilirVeriler kodlanarak sınıflandırılır.
Tema ve alt temalarla yorumlanır (Yıldırım&Şimşek,2005). Nitel araştırmalarda çıkarım süreci
tümevarımsaldır (Akturan&Baş, 2008). Araştırmamızda içerik analizi yapılmıştır. Tema ve alt
temalar kullanılarak olgu sınıflandırılmış, yorumlama ve çıkarımlarda bulunma yolları ile
derinlemesine analiz yapılmaya çalışılmıştır. Verilerin analizinde düğün çalan müzisyenlerin
verdiği cevaplar tablolaştırılarak görsel hale getirilmiştir
Araştırma Sürecinin Geçerlik ve Güvenirliği
Bu araştırma sürecinde geçerlilik ve güvenirliğin sağlanması için aşağıda sıralanan çalışmalar
yapılmıştır.
-Yöntem, yürütülen süreç ve sonuçlar açık ve ayrıntılı bir biçimde paylaşılmıştır.
-Araştırmanın her safhasında tutarlılık esası benimsenmiştir.
-Çalışma grubu belirlenirken amaçlı örnekleme tekniği tercih edilmiş ve bu durum
açıkça belirtilmiştir.
-Araştırma verileri ve sonuçları çalışma paydaşları ile paylaşılmış, bir nevi sonuçlar
doğrulatılmış ve konu hakkında eklemek istedikleri olup olmadığı sorulmuştur (Ekiz,
2004).
-Katılımcıların görüşlerine ilişkin alıntılar tablolarda sunulmuştur. Araştırma etiğine
uyulmuş, kişi ve kurumların mahremiyetine uygun hareket edilmiştir.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Bu bölümde katılımcılıların görüşleri içerik analizine tabi tutulmuştur. Oluşan tema ve alt
temalar tabalolar halinde verilmiştir.
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Katılımcılara sorulan S1: Eğitim durumunuz nedir? ve S2: Müzik eğitimi aldınız mı?
sorularına verdikleri cevaplar içerik analizine tabi tutulmuştur. Tema, alttema ve alıntılar Tablo
2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Katılımcıların eğitim durumlarına yönelik içerik analizi
Tema 1 : Eğitim Durumu
Katılımcılar
Alıntılar
Alt tema 1: Orta öğrenim

K1,K2,K5,K6,K7, (K1)Lise mezunuyum. Meslek
okulu okudum. Üniversiteye
K8,K10,K11,K15 geçiş sağlayamadım.
(K6) Meslek lisesi mezunuyum.
(K11) Lise terk.

Alt tema 2: Lisans alan dışı

K3, K12,K13

(K3) Lisans mezunuyum (4 yıllık
İşletme-2 yıllık el sanatları)
(K13) İlahiyat Fakültesi lisans
mezunuyum.

Alt tema 3: Lisans/Yükseklisans K4, K9,K14
alan

(K4) Lisans mezunuyum.
(K9) Yüksek Lisans

Tema 2 : Müzik Eğitiminin
alınma şekli
Alt tema 1: Müzik eğitimi veren K4,K9,K13,K14
örgün eğitim kurumları

(K4) Karabük Üniversitesi Fethi
Toker Güzel Sanatlar Ve Tasarım
Fakültesi Müzik Bölümü’nde
eğitim aldım.
(K13) Dini musiki eğitimi aldım.
6 Aylık uzaktan bölgesel bir
eğitim alınıyor…Nota öğrenme,
makamları öğrenme, diyafram
çalışmaları ve bir de şan
teknikleri öğretiliyor…

Alt tema 2: Usta-çırak ilişkisi

K1,K10

(K1) Kısmen. Usta çırak ilişkisiyle ağabeyimden geçti…
(K10) Kısa süreli üstatlardan
görerek öğrenmeye çalıştım.

Alt tema 3: Kurslar, özel ders vb.

K2,K3,K5

(K2) Ortaokul yıllarında köyde
okuyorduk o zaman, köyde bir
etkinlik olsun babında bir müzik
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öğretmeni getirip orada saz kursu
verildi ama nota ile öğretilmedi…
(K3) Çocukluğumdan beri özel
hocalardan ders aldım…
Alt tema 4: Aile bireyleri veya K6, K7,K8,K11,
bireysel çaba
K12,K15

(K6) … ahdettim bu müzik aletini
öğrenmeye. İnanır mısınız sabah
ezanına kadar dayımın dükkanından çıkmazdım sırf klavyeyi
öğrenmek için..
(K7) …Kendi kendimizi yetiştirmeye çalıştık. Geleneksellikte
var tabi ki halamın oğlu kara
düzen bağlama çalıyordu ve
bende ondan görerek, severek
başladım…
(K11) … Ben kendim abimden
gördüm…abim yavaş yavaş
öğretti…
(K12) … babamdan dolayı müzik
ile iç içeyim gitarları orgları
çocukluğumdan bu yana bende
baba kuşağından geçti…

Katılımcılara
sorulan “S1: Eğitim durumunuz nedir?” sorusuna; K1,K2,K5,K6,
K7,K8,K10,K11,K15 kodlu katılımcılar alan dışı ortaöğrenim kurumlarında, K3, K12,K13
kodlu katılımcılar alan dışı lisans eğitimi aldıklarını, K4, K9,K14 kodlu katılımcılar ise alanda
lisans eğitimi aldıklarını beyan etmişlerdir. “S2: Müzik eğitimi aldınız mı?” sorusuna
katılımcılar müzik eğitimleri veren yükseköğrenim kurumlarında (K4,K9,K13,K14), usta-çırak
ilişkisi ile (K1,K10), kurslar, özel dersler yoluyla (K2,K3,K5) ve aile bireyleri veya bireysel
çaba (K6, K7,K8,K11,K12,K15) cevaplarını vermişlerdir.
Bu veriler ışığında; Alaylı müzisyenlerin tam olarak eğitimsiz olarak algılnmaması gerektiği
anlaşılmaktadır. Öğrenimlerini müzik eğitimi dışında başka alanlarada lisans düzeyinde
tamamlayanların yanında ortaokul seviyesinde eğitimini bırakanlarda mevcuttur. Burada ki
ayrım enstrüman icrasını ve müzik dilini edinme şeklidir. Tablo 2. Alt temalarında tespit
ettiğimiz üzere enstrüman eğitimini alma şeklini katılımcılar dört ana başlık etrafında
belirtmişlerdir: Müzik eğitimi veren örgün eğitim kurumları, usta-çırak ilişkisi, kurslar-özel
dersler ve aile-bireysel çaba. Her ne surette olursa olsun enstrüman çalmayı öğrenen
katılımcılar hayatlarının hiçbir evresinde bu çabayı azaltmamış aksine artarak ve şevkle
kendilerini geliştirmeye devam etmiştir. K1 konu ile ilgili olarak:
“ ..ben 96’da geldiğimde bi arayış içerisindeydim. İlk geldiğimde
babama “baba bana müzikle ilerleyebileceğim bir yer bul” diye
yalvarmıştım. O zaman hiç yöreyle alakası olmayan sazı da bilmeyen bir
müzisyen ile tanıştım. Kendisi org çalıyor, düğüncü. O zaman yöresel
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televizyonlara çıkıyordu. O’ndan ücreti mukabilinde müzik sınavlarına
girecek olursam neler soruluyor, böyle bir şeye kalkışırsam nelere dikkat
etmem gerekiyor öğrenmeye çalışırdım. Anlatıyordu, öğreniyordum ama
burada bunu sergileyebileceğim, sınava gireceğim güzel sanatlar eğitimi
alabileceğim bir okul yoktu. … Küçücük bir odada ders alırdım ama adı
müzik ya hayranlıkla gider gelirdim… Erbil Ünal adında bu işe gönül vermiş
bir şahıs vardı ve mekân o zaman şimdiki kadar çok da tanınmış değildi. Ama
orada bağlama çalınıyordu orası ahır bile olsa ben oraya gitmek istiyordum.
Müzik eğitimi geleneksel olarak aileden geçiyor, kişinin kendisinden geliyor.
Benim annem çok güzel türkü söyler, bağlamayı en büyük abim ezbere
çalıyordu. Ortanca abim çok güzel söylüyordu. Bende de ikisi bir araya
toplandı. Beni üzen bununla ilgili ilerleyememek oldu. …”
Katılımcılara sorulan S3: Hangi enstrümanı çalıyorsunuz? ve S4: Müzik aleti çalmayı kaç
yaşında öğrendiniz? sorularına verdikleri cevaplar içerik analizine tabi tutulmuştur. Tema,
alttema ve alıntılar Tablo 3’de sunulmuştur.
Tablo 3. Katılımcıların enstrümanları ve deneyimlerine yönelik içerik analizi
Tema 3 : Çalınan ana
Katılımcılar
Alıntılar
enstrüman
Alt tema 1: Klavye (org)

K2,K6,K8,K10,
K11,K12,K15

(K8) Org. 1996 yılında klavyeye
başladım ritmboxlı olarak…
(K15) Org ya da klavye…

Alt tema 2: Bağlama

K1,K3,K5,K7

Alt
tema
3:
Diğer K4,K9,K13,K14
(keman,bateri,ney,ud)

(K7) Bağlama çalıyorum.

(K9) Bateri çalıyorum. Aynı
zamanda Türk halk müziği şan
bölümü mezunuyum.
(K13) Ney enstrümanından ses
çıkarabildim ve kısa zamanda
ilerledim ama sahnede ses, vokal
olarak yer alıyorum.

Tema 4 : Enstrümana
başlama yaşı
Alt tema 1: 5-10 yaş arası

(K4) Müzik aleti çalmaya dokuz
yaşında başladım.

K3,K4,K10

(K10) 8 yaşında klavye ile okul
şarkıları çalarak başladım.
Alt tema 2: 10-15 yaş arası

K1,K2,K5,K6,K7,

(K2) 13-14 yaşlarında.
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K8,K9,K11,K12,
K14,K15
Alt tema 3: diğer

(K11) 13-14
öğrendim.

yaş

civarlarında

(K13) Ney enstrümanını beş yıldır
çalıyorum.

K13

Katılımcılara sorulan “S3: Hangi enstrümanı çalıyorsunuz?” sorusunda karşımıza ağırlıklı
olarak çıkan enstrüman klavye (org) dir (K2,K6,K8,K10,K11,K12,K15). Bu çalgıyı sırasıyla
bağlama (K1,K3,K5,K7), keman (K4), bateri (K9), ney (K13) ve ud (14) takip etmektedir. “S4:
Müzik aleti çalmayı kaç yaşında öğrendiniz?” sorusuna verilen cevaplardan hareketle; 5-10 yaş
aralığında 3 katılımcı (K3,K4,K10), 10-15 yaş aralığında başlayan 11 katılımcı
(K1,K2,K5,K6,K7,K8,K9,K11,K12,K14,K15) ve ilerleyen yaşta başlayan 1 (K13) katılımcı
olduğu görülmektedir.
İster mektepli ister alaylı olsun enstüram çalma başlama yaşı oldukça erken yaşlardır. Kültür,
aile, sosyal çevre gibi etmenlerin bu duruma sebep olduğu değerlendirilmektedir. Şöyleki
katılımcıların büyük bir kısmının aile eşrafında düğün çalan müzisyen bulunması çocuk yaşta
müziğin dimağda bıraktığı tatlı bir iz olarak bu durumu ortaya çıkardığı görülmektedir.
Dikkate hasıl diğer bir bulgu düğün çalan alaylı müzisyenlerin (K2,K6,K8,K10,K11, K12,K5)
enstrüman olarak klavye üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 1990’lardan sonra teknolojinin
hızlı gelişimi ile düğünlerde klavye kullanılmaya başlanmasını bu duruma sebep olduğu
değerlendirilmektedir (Çiçekçioğlu, 2017). Klavyenin bu denli tercih edilmesinin pek çok
sebebi olduğunu söyleyebiliriz, örneğin içerisinde neredeyse her enstürümanın sesini yapay da
olsa barındırıyor olması, bu sayede tek bir klavye ile 3-5 kişilik ya da daha kalabalık orkestra
üyesinin yapacağı işin altından tek başına kalkabilecek donanımda olması, yine buna bağlı
olarak düğün işletmecilerinin masraftan kaçınarak kalabalık orkestralara daha çok ücret
ödemektense tek bir klavye ile işi halletmeyi tercih etmesi, klavye çalan düğün müsisyenleri
açısından ise renk saz çalan müzisyenlerin ortalama 3 kat daha fazla kazanç getirmesi açısından
haklı bir üstünlük sağlayarak tercih ediliyor olması bir gerçektir.
Katılımcılara sorulan S4: Düğün çalan müzisyenler arasında eğitimli-eğitimsiz, (alaylımektepli) ayrımı yapılıyor mu? Düğün icrasında alaylı-mektepli ayrımı ile ilgili düşünceleriniz
nelerdir? Sorularına katılımcıların verdikleri cevaplar içerik analizine tabi tutulmuştur. Tema,
alttema ve alıntılar Tablo 4’de sunulmuştur.
Tablo 4. Katılımcıların düğün çalan müzisyenler arasında alaylı-mektepli ayrımına
yönelik içerik analizi
Tema 5 : Alaylı-mektepli
Katılımcılar
Alıntılar
ayrımı
Alt tema 1: Yapılmıyor

K1,K2,K3,K11,K13,
K15

(K2) Yapılmıyor. Kendi aramızda
daha çok performans yönünden
sınıflandırma yapıyoruz…
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(K3) Bizim kendi aramızda okulluokumamış, nota biliyor-bilmiyor
gibi pek ayırt olmaz…
Alt tema 2: Yapılıyor

K4,K6,K7,K9,K10,
K12,K14

(K4) Alaylı ve okullu olarak ayrım
yaparlar. Okulluya artı bir gözüyle
bakılır ve hep bir şeyler sorarlar…
(K6) Elbette iyi eğitimli alaylı farklı
oluyor…
(K7) …Eğitimli-eğitimsiz tabii ki
fark ediyor…
(K12) Elbette var tecrübe ve
eğitimsizlikle alakalı eğitimli olan
kişiler ile farklar oluyor. Düğün
sektöründe çalışan %80’ninin nota
ile çaldığını düşünmüyorum daha
çok babadan kalma ve kulaktan
duyma çalıyorlar.

Tema 6 : Alaylı-mektepli
kavramına ilişkin
tartışmalar
Alt tema 1: Düğün icracıları- K2
nın büyük çoğunluğunun
alaylı olması

(K2) Yöremizde düğün çalanların
%90’ı alaylı. Nota bilmeyen,
kendini geliştirmiş kulaktan bu işi
öğrenmiş piyanistler, bağlamacılar.
Eğitimciler genelde bu işi fazla
girişmeyi tercih etmiyorlar…

Alt tema 2: Alaylı-mekteplinin sahne performansı

(K6)… Daha önce de belirttiğim
gibi sahnede pişen alaylının
duygusu eğitim alan müzisyenlerden daha iyi oluyor. Alaylılar
sahneye daha hâkim oluyor ve
duyguları daha yüksek oluyor…

K6,K9

(K9) Bence temelden alaylı yoldan
gelenler ben düğüncüyüm diyorlar,
repertuar konusunda bizden daha
iyiler,
biz
bunun
okulunu
okumamıza rağmen alaylı yoldan
gelenler gerek repertuar olarak
gerek pratik ve düğüne hakimiyet
olarak bizden daha iyiler, çünkü
onların mesleği bu…
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(K3) Enstrümanına gerçekten hâkim
bir müzisyense iyi bir müzisyendir
ve tercih edilir. Eğitimli, okumuş
insana genelde camiamızda saygı
vardır. Bizi avam, Abdal, çingene,
çalgıcı gözüyle görselerdi olmazdı.
Yöremiz halkının iyi enstrüman
çalanlara gerçekten saygısı var.

Alt tema 3: Alaylı-mektepli K3,K7,K13
saz icrası

(K7) … Eğitimli arkadaşlar elbette
sazlarını çok iyi çalıyorlar…
(K13) …düğün çalan kişinin sesinin
ve çaldığı enstrümanın ne kadar
güzel icra ettiğine göre tercih
ediliyor.

Alaylı mektepli ayrımına ilişkin sorulan “S4: Düğün çalan müzisyenler arasında eğitimlieğitimsiz, (alaylı-mektepli) ayrımı yapılıyor mu? Düğün icrasında alaylı-mektepli ayrımı ile
ilgili düşünceleriniz nelerdir?” sorusunda katılımcılar ikiye bölünerek 6 katılımcı
(K1,K2,K3,K11,K13,K15) yapılmadığını, 7 katılımcı yapıldığını (K4,K6,K7,K9,K10,K12,K14) beyan etmiş, 2 katılımcı ise (K5,K8) soru ile ilgili cevap vermemiştir.
Gerek K2 kodlu katılımcının verdiği -Yöremizde düğün çalanların %90’ı alaylı. Nota bilmeyen,
kendini geliştirmiş kulaktan bu işi öğrenmiş piyanistler, bağlamacılar. Eğitimciler genelde bu
işi fazla girişmeyi tercih etmiyorlar…- cevaptan ve gerekse katılımcı bilgilerinden (Bkz. Tablo
1) anlaşılacağı üzere Safranbolu yöresi düğün çalan müzisyenlerin çoğunun alaylı olduğu
anlaşılmaktadır. Müzik eğitimini lisans/lisans üstü seviyesinde alanların daha çok kamu
hizmetine yönelmesi veya düğün çalmayı statü düşüklüğü olarak algılaması bu duruma sebep
olduğu düşünülmektedir.
Verilen cevapların bütünü düşünüldüğünde düğün çalan müzisyenlerin enstrüman çalma ve
sahneye çıkış yaşları oldukça düşüktür. Enstrüman çalmayı eğitim kurumlarında değilde ustaçırak, kurslar, aile, bireysel çaba v.b. yollarla öğrenen müzisyenlerin sahneye küçük yaşta
çıkmaya başlamasından kaynaklı, gerek çalınan düğün şarkıları, gerek düğünün seyri ve
davetlilerin isteklerini önceden anlama ve cevap verme yönünden mektepli olarak tabir edilen
düğün çalanlardan bir adım önde olduğu görülmektedir. Bu çıkarımı K9 kodlu katılımcı
mektepli olmasına rağmen, Düğün icrasında alaylı-mektepli ayrımı ile ilgili düşünceleriniz
nelerdir? Sorusuna verdiği “Bence temelden alaylı yoldan gelenler ben düğüncüyüm diyorlar,
repertuar konusunda bizden daha iyiler, biz bunun okulunu okumamıza rağmen alaylı yoldan
gelenler gerek repertuar olarak gerek pratik ve düğüne hakimiyet olarak bizden daha iyiler,
çünkü onların mesleği bu…” cevapta desteklemektedir. Düğün çalma icrası özelinde mektepli
düğün icracılarının tam olarak bunu bir meslek olarak yapmadıkları çıkarımında bulunmak
mümkün olacaktır.
Eğitimli-alaylı şeklinde daha önceki cevaplarda da belirtildiği gibi bir sınıflandırmanın olduğu,
alaylıların sahneye daha hâkim olduğu, eğitimli müzisyenlerin sazlarını daha iyi çaldıkları ama
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duygu yönünden alaylılarda olan duygunun eğitimlilerde olmadığı dile getirilmiştir. Konu ile
ilgili olarak 09 Aralık 2015 tarihinde Milliyet Gazetesi yazarı Abbas GÜÇLÜ köşe yazısında,
ulusal bir kanalda yaınlanan bir ses yarışmasını referans alarak konu ile ilgili görüşlerini şöyle
belirtmektedir;
“O Ses Türkiye’nin değişmez ritüellerinden biri de müzik öğretmenleri ve
konservatuvar mezunlarının patır patır elenmeleri.Yarışma öncesinde yapılan
röportajlarda hemen hepsi çok iddialı oluyor. Final hesapları yapıyor...
…Şimdi gelin isterseniz hep birlikte programla ilgili bazı tespitlerde bulunalım,
sonra da bu programın eğitim için neden çok önemli bir gösterge olduğunun
altını çizelim!
- Sahne performanslarında, özellikle de müzikte, önemli olanın eğitim değil, ses
olduğunu çok net olarak görebiliyorsunuz.
- Eğitimli olanlar genelde işin tekniğine yoğunlaştıkları için kendilerini
yeterince gösteremezken, alaylı olanlar doğallıklarıyla jüriyi ve izleyiciyi daha
kolay etkileyebiliyor.
- Jüri üyelerinden Hakan ve Murat konservatuvarlı, Gökhan, Hadise ve Ebru
alaylı. Yani bir denge söz konusu. Ayrıştıkları noktalar var ama 5’te 5
döndükleri de çok oluyor. Yani iyi bir performans hepsinin ilgisini çekebiliyor…
…Bugüne kadarki elemelerde ipi göğüsleyenlerin çoğu alaylıydı. Şampiyonlar
ise konservatuvarlı.
Geriye dönüp baktığınızda, yarışmanın ötesine geçip, müzik dünyasına
damgasını vuran ise yok gibi!
- Sahne sanatlarında sadece teknik yetiyor mu, yetmiyorsa, konservatuvarlarda
görsellik, profesyonellik ve iletişim teknikleri de öğretiliyor mu? Öğretiliyorsa,
çıkanlardan bazıları, sahneye ilk kez çıkanlara göre neden daha heyecanlı ve
sönük!
Özetin özeti: Yetenek, arzu, hırs, mücadele ruhu ve sempatiklik ne kadar yüksek
olursa olsun, eğer eğitimle desteklenmiyorsa bir yere kadar! Ya da tam tersi,
eğitim var ama diğerleri yoksa işiniz yine zor…”
Diyerek başta eğitim sistemini eleştirmektedir. Alaylıların sahne performansı bakımından daha
başarılı oldukları, mekteplilerin sahnesinin vasatın altında kaldıklarını bu durumuda aldıkları
eğitimin yetersizliğine veya sahneye çıkan mektepli müzisyenin teoriyi bir şova
dönüştüremdiğine işaret etmektedir.(Milliyet Gazetesi, 2015)
SONUÇ
Türk gelenek ve göreneklerimiz içinde anlam ve içerik olarak büyük bir yer kaplayan düğün
merasimlerinin müzikal boyutunda düğün çalan müzisyenler vardır. Düğün çalan müzisyenler
somut olmayan kültürel bir mirasın nesiller arasında aktarılmasında başat bir rol
üstlenmektedirler. Değişen çağın koşullarında geleneksel çizgisinden ayrılarak daha batılı ama
bir yönü ile doğulu bir nevi arafta diyebileceğimiz düğün merasimlerini geleneksel çizgide tutan
veya tutmaya çalışan düğün çalan müzisyenlerdir.
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Araştırmamız kapsamında düğün çalan müzisyenlerin alaylı-mektepli ayrımı yapılmaksızın
müzik eğitimine başlama yaşı 8-15 yaş aralığında olduğu görülmüştür. Kendi istek ve arzuları
ile müziğe yöneldikleri ve bir enstrüman çalma isteklerini kendi çabaları gerçekleştirdikleri
bulgusuna varılmıştır. Tek güdületi müziğe olan tutkularıdır.
Düğün çalan müzisyenlerin ağırlıklı olarak alaylı olarak yetiştikleri tespit edilmiştir. Müzik
eğitimi almanın birincil olarak müzik piyasasında yer edinmede önemli bir unsur olmadığı
anlaşılmaktadır. Sahne performansı ve tanınırlık düğün çalma işi özelinde birinci şart olduğu
anlaşılmıştır. Örgün eğitim kurumlarında müzik eğitimi almanın tek başına düğün merasimi
gibi sahnede icra edilen organızasyonlarda yetersiz kaldığı, çaldığı enstrümanına hakimiyetinin
yanında davetlilerin isteklerine cevap verebilecek yani bir nevi işin şovunada ihtiyacın olduğu
görülmüştür. Diğer bir husus olarak düğün çalma işinin bir meslek olarak icracıda kabul görüp
görmediği meselesine değinmekte fayda vardır. Alaylı müzisyenler düğün çalma ve serbest
olarak piyasada müzik yapmayı bir meslek olarak görmektedir. Ancak müzik eğitimini örgün
eğitim kurumlarında alan yani mektepli müzisyenlerin bu işi geçici bir unsur olarak
yapmaktadır. Araştırmamız kapsamında görüşülen 15 katılımcının yalnızca 3'mektepli
müzisyendir. Bu durumu müzik eğitimini lisan-yükseklisans seviyesinde alan müzisyenlerin
daha çok devlet kadrolarında istihdam beklentisinden kaynaklandığı değerlendirilmktedir.
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SEHÂBÎ DİVANINDA BULUNAN AYET İKTİBASLARI
THE QURAN’S VERSES IN SEHÂBÎ’ POETRY
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ÖZET
Klasik Türk edebiyatı bünyesinde bulunan eserlerin temelinde genel olarak dinî ögeler
bulunmaktadır. Kur’ân-ı Kerîm ve hadisler bu ögeler arasında en çok yararlanılan kaynaklar
olmuş ve bu edebiyatta anlatımı kuvvetlendirmek için ayet ve hadis iktibaslarına hemen her
eserde yer verilmiştir.
Birçok şair ve yazar gibi Türk edebiyatı içerisinde iktibas sanatını kullanan ve eserinden ayetleri
iktibas eden şairlerimizden biri de Sehâbî’dir. Sanatçıların bu kaynağı kullanarak söylemek
istediklerini güçlendirdiği, desteklediği görülür. Bir şairin edebi şahsiyeti aldığı ilimler ile
öğrendikleri ile doğru orantılıdır. Bu doğrultuda tasavvufî ve dinî yönü ağır basan bir kişiliğin
eserleri incelendiğinde ayet, hadis, fıkıh gibi bilgilerin arttığı; mutasavvıf olmayan bir
şahsiyetin de eserinde iktibas ettiği ayet-hadislerin sayısının düştüğü hatta bazen hiç olmadığı
bilinmektedir. 16.yy şairlerinden olan ve hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan
Sehâbî’nin Molla lakabını kullandığı ve kuvvetli bir eğitim aldığı ve medrese tahsili gördüğü
şiirlerinden anlaşılmaktadır. Hakkında bilgi yazan tezkireler ve çeşitli kaynaklar da onun ilim
ve irfan sahibi olduğu konusunda müttefiktirler. Şiirlerinde akıcı bir dil kullanan Sehâbî, şiirde
mana ve hayal güzelliğine çok önem vermiştir. Sehâbî eserindeki şiirlerde 14 ayeti iktibas
etmiştir. Şair bu şekilde ayetlerden iktibas ettiği bazı kelime ve terkiplerle dizelerin anlamını
güçlendirmiştir. Ayrıca söyleyişini daha etkili hâle getirmek için çaba sarf etmiştir. Bu
çalışmada Sehâbî Divanında bulunan ayet iktibasları tespit edilmiş, anlamları verilmiş ve bu
iktibasların esere kattığı değer incelenmiştir. Ayetler bazen bir bütün olarak yazıldığı gibi bazen
de bir kelime şeklinde geçmektedir.
Anahtar Kelimeler: Sehâbî, Divan, Ayet, Klasik Türk Edebiyatı
ABSTRACT
There are generally religious elements on the basis of the works in classical Turkish literature.
The Quran and the Hadiths were the most benefited sources among these elements, and the
Quran verses and Hadiths were included in almost every work to strengthen the narrative in this
literature. Like many poets and writers, one of our poets who uses the art of quotation in Turkish
literature and quoting verses from her work is Sehâbî. It is seen that artists strengthen and
support what to say by using this source. The literary personality of a poet is directly
proportional to the sciences he has learned and what he has learned. In this direction, when the
Works of a person whose mystical and religious aspects are dominant are examined; It is known
that the number of verses and hadiths quoted by a non-sufi person in his work has decreased,
and sometimes it is not at all. It is understood from the poems that Sehâbî, who is one of the
16th century poets and there is not much information about his life, used the nickname Molla,
received a strong education and received a madrasa education. The biographies and various
sources that write information about him are also allied that he has knowledge and wisdom.
Sehâbî, who usses a fluent language in his poems, gave great importance to the beauty of
meaning and imagination in poetry. Sehâbî quoted 14 verses in the poems in his work. In this
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way, the poet strengthened the meaning of the verses with some words and compositions he
quoted from the verses. He also made an effort to make his speech more effective. In this study,
the verse quotations in the Sehâbî’s Divan were determined, their meanings were given and the
value that these quotations added to the work was examined. The verses are sometimes written
as o whole or sometimes as a word.
Keywords: Sehâbî, Divan, verse, classical Turkish literature.
Giriş
İslamî Türk edebiyatı ürünleri Türklerin İslam dinine girmesiyle birlikte başlamıştır.
Sanatçılar yeni kabul ettikleri dinin kaynaklarını eserlerinde kullanmaya girişmişlerdir. İslam
dininin kabul edildiği ilk zamanlardan bugüne değin bu alanda yazılan eserlerde aynı geleneği
görmek mümkündür. Türk İslam edebiyatı çerçevesinde ürünlerin başlıca fikir kaynağı Kur’ân
olmuştur. Kur’ân’da bulunan ilimlerin, kıssaların, Peygamber mucizelerinin yazılı ve sözlü
ürünlerde ön planda olduğu görülür. İslam dininin inançlarından, ibadetlerinden, ilahi ilke ve
prensiplerinden bahseden müstakil eserler bile yazılmıştır. “Kur’ân’ın verdiği bilgiler, içerdiği
hükümler ve anlattığı kıssalar edebi eserlerin bilgi kaynağı olmuştur” (Keleş, 2020; 452).
Sanatçıların bu kaynağı kullanarak söylemek istediklerini güçlendirdiği, desteklediği
görülür. “Bu temel kaynaklardan beslenme ve bilgi birikiminden yararlanma usûlü ise edebi
sanatların bir kolunu oluşturur ki bu da ancak iktibas sanatı ile mümkün olur” (Akkuş, 1993:
10). Terim anlamı itibarıyla iktibas “Bir şair veya nâsirin ifadeyi süsleyip mânayı
kuvvetlendirmek maksadıyla âyet ve hadislerden bir kısmını alması” anlamına gelmektedir
(Tâhirü’l-Mevlevî, 1994: 61).
Birçok şair ve yazar gibi Türk edebiyatı içerisinde iktibas sanatını kullanan ve eserinden
ayetleri iktibas eden şairlerimizden biri de Sehâbî’dir. Bir şairin edebi şahsiyeti aldığı ilimler
ve öğrendikleri ile doğru orantılıdır. Bu doğrultuda tasavvufî ve dinî yönü ağır basan bir
kişiliğin eserleri incelendiğinde ayet, hadis, fıkıh gibi bilgilerin arttığı; mutasavvıf olmayan bir
şahsiyetin de eserinde iktibas ettiği ayet-hadislerin sayısının düştüğü hatta bazen hiç olmadığı
bilinmektedir.
16.yy şairlerinden olan ve hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmayan Sehâbî 1’nin
Molla lakabını kullandığı, kuvvetli bir eğitim aldığı ve medrese tahsili gördüğü şiirlerinden
anlaşılmaktadır. Hakkında bilgi yazan tezkireler ve çeşitli kaynaklar da onun ilim ve irfan sahibi
olduğu konusunda müttefiktirler. Şiirlerinde akıcı bir dil kullanan Sehâbî, şiirde mana ve hayal
güzelliğine çok önem vermiştir.
Sehâbî Divanında tespit edilen ayet iktibasları şu şekildedir 2:
Nahl sûresi 68. Âyet:
1- ....َوا َ ْو ٰﺣﻰ َرﺑﱡﻚَ اِ َﻟﻰ اﻟﻨﱠﺤْ ِﻞ

“ve rabbin bal arısına şöyle ilham etti…
Sûrenin isminin de geçtiği bu ayet Sehâbî divanında dibace kısmında geçmektedir. Bu
kısımda müellif akıl sahibi olanların çevresini gözlemleyerek mucizelere şahit
olacağını, bal arısının yaptığı işlerde Allah’ın takdiri olduğunun görüleceğini belirtir.
Bu haliyle eserde iktibas ayetin anlamı ile uyumlu bir şekilde kullanılmıştır. Mensur bir
şekilde yazılmış olan bölüm şu şekildedir:

Şair hakkındaki bilgiler ve metin içindeki ayet iktibasları için yararlanılan kaynak: Cemal Bayak, Sehâbî Divanı,
Kültür ve Turizm Yayınları, 2013.

1
2

Ayet mealleri için yararlanılan kaynaklar: Hayreddin Karaman v.d., Kur’an Yolu: Türkçe Meâl ve Tefsir, (Ankara: Diyanet İşleri
Başkanlığı, 2007); Halil Altuntaş-Muzaffer Şahin, Kuran-ı Kerim Meali, (Ankara: Diyanet İşleri Başkanlığı, 2011).

____________________________________________________________
Full Texts Book

318

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
Her şehd-i hamd ki nahl-ı ‘akl ezhâr-ı riyâz-ı rızâ vü fazldan ictinâ ve envâr-ı
hadâyık-ı hakâyık-ı “ve evhâ rabbuke ile’n-nahl” dan igtizâ ile hâne-i müseddesü’l’adlâ‘-ı dehrde ibdâ‘ vü îdâ‘ idüp mezâk-ı ashâb-ı zevk u şuhûda halâvet-i ‘asel-i
musaffâ vü sudûr-ı erbâb-ı kulûb şifâ vire.
Fatır sûresi 1. Âyet
َ …ا ُ ۬و ٖ ٓﻟﻲ اَﺟْ ﻨِ َﺤ ٍﺔ َﻣﺜْ ٰﻨﻰ َوﺛ ُ ٰﻠ
2- ... ؕع
َ ﺚ َو ُرﺑَﺎ
“Hamd, gökleri ve yeri yoktan var eden, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler
kılan Allah’a mahsustur…”
Dibace kısmında ve Ruba’iyyat bölümünde bulunan ayetin açıklamasına uygun bir
şekilde tevhid ve Allah’a hamd ü senalar bulunmaktadır. Sehâbî divanında ayet-i kerime
aynı şekilde iktibas edilmiştir:
…kafes-i eşbâhda anuñla şeker-hâ ve mürgân-ı “ülî ecnihatin mesnâ ve sülâse ve
rubâ‘”serâ-perde-i ‘âlem-i ervâhda…
“Kanat sahibi olan kuşlar tevhid bahçesinde dile gelip şu nağmeyi demişlerdir…”
“tevhîd riyâzında olup nağme-serâ
Mürgân-ı “üli ecnihatin” oldı gûyâ”
Necm sûresi 3. Âyet

3- ﻖ ﻋ َِﻦ ا ْﻟﮭ َٰﻮ ؕى
ُ َو َﻣﺎ ﯾَ ْﻨ ِﻄ

“(O), kişisel arzusuna göre konuşmamaktadır.”
İktibas edilen bu kısım divanda dîbâce kısmında geçmektedir. Hz. Peygamber’in vahiy
ile konuşturulduğu ve sözlerinin kendi sözleri değil Allah kelamı olduğunu açıklayan
bir bölümdür. İktibasın kullanılış şekli ile şairin anlattıkları uyum içindedir.
“ol bülbül-i destân-serâ-yı “ve mâ yantıku ‘ani’l-hevâ”…
Necm sûresi 4. Âyet
ٰ ُا ِْن ھ َُﻮ ا ﱠِﻻ َوﺣْ ٌﻲ ﯾ
4- ﻮﺣ ۙﻰ
“ O (size okuduğu) vahiyden başka bir şey değildir.”
Necm sûresinin bu ayetinde Hz. Peygamber’in vahiy ile bildirilen Kur’ân’ı beyan
etmesinin üzerine yoldan sapmadığını ve sadece ayetlerin değil davranışlarının ve
sözlerinin de Allah’ın isteği üzerine olduğunu bildirilir.
ve ‘andelîb-i bûstân-serâ-yı “in hüve illâ vahyun yûhâ” fahrü’l-âbâ vü şerefü’l-cüdûd
Ebü’l-Kâsım Muhammed Ahmed-i Mahmûd “sall’allâhu ‘aleyhi ve âlihi ve sahbihi ve
sellem” hazretlerinüñ…
Yasin sûresi 69. Âyet

5- .َ ..ﺸ ْﻌﺮ
ّ ِ ﻋﻠﱠ ْﻤﻨَﺎهُ اﻟ
َ َو َﻣﺎ

“Biz ona şiir öğretmedik…”
Devamında “zaten ona yakışmazdı. Ona apaçık Kur’an öğretildi” açıklaması
bulunmaktadır. Sehâbî bu ayeti divanının dîbâce kısmında Hz. Peygamber’in bütün
şüphelerden arınıp aklı başında olduğunun kanıtlanıp aklandığı cümlelerini söylediği
yerde kullanmıştır. Anlam olarak aynı şekilde alıntıladığı ayette geçen şiir kelimesinin
Kur’ân-ı Kerim için ilahi güçle yazılmadığını söyleyenlere karşı anlamda kullanıldığı
görülmektedir. “O, insanların beyinlerini uyuşturacak esrarengiz bilgiler ve bilmece gibi
ifadeler taşıyan bir kelâm değildir; aksine muhteva ve üslûbuyla insanı düşünmeye sevk
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eden apaçık bir Kur’an’dır. Yine o, bazı ibadetlerde okunan ve okunup gereğince amel
edilmesi karşılığında ecir alınan ilahi bir kitaptır (Zemahşerî, III, 292).
Divanda iktibas şu şekilde geçmektedir:
“Ve kuvvet-i şübhe ve kurb-ı derece eclinden tenzîh-i hazret ve tebriye-i sâhati içün “ve
mâ ‘allemnâhu’ş-şi‘ra” âyeti nâzil olmışdur.”
Şu’arâ sûresi 224. Âyet

6- َﺎون
َواﻟ ﱡ
ُ ۫ َﺸﻌَ َٓﺮا ُء ﯾَﺘﱠ ِﺒﻌُ ُﮭ ُﻢ ا ْﻟﻐ

“Şairlere gelince, onlara da yoldan sapanlar uyar.”
Bu ifade de şairlerin doğrudan kötülenmesi durumu söz konusu değildir. Şairler ve
ona uyanlar için gayb âleminden haber eden, hevesleri peşinde gidenlerin
kastedildiği anlaşılmaktadır. “Her vadide dolaşan şairler de vardır. Sözleri ile
yaptıkları birbirini tutmaz, yapmadıklarını söyler, söylemediklerini yaparlar. Bu
sebeple onların peşinden dürüst insanlar değil, ancak sapkınlar gider (Elmalılı, V,
3649-3650). Bu sınıfa dâhil olan şairler ile ve şiirler ile Kur’an’ı ve Peygamber’i
karşılaştırmak mümkün değildir. Sehâbî’nin divanında alıntıladığı yer bu
açıklamaya birebir uymaktadır. Tamamlanmamış tabiat ve karakterde olanların
şiirleri ile yukarıda açıklanan kısım örtüşmektedir.
ve âyet-i “ve’ş-şu‘arâ’u yettebi‘uhumu’l-gâvûn” mevridine hâs ve istisnâyla
muhakkaku’l-ihtisâs iken ba‘z-ı tıbâ‘-ı nâ-tamâm mihekke rif‘at-i rütbet-i şi‘rde
mûcib-i şek olursa ol
Şu’arâ sûresi 225. Âyet

ۙ اَﻟَ ْﻢ ﺗ َ َﺮ اَﻧﱠ ُﮭ ْﻢ ﻓﻲ ُﻛ ِ ّﻞ َوا ٍد ﯾَﮭﯿ ُﻤ
7- َﻮن

“Onların (şairlerin), her vadide şaşkın şaşkın dolaştıklarını görmez misin?”
Şu’arâ sûresinin divanda kullanılan ayetlerinin önceki ve sonraki kullanımlarıyla bir
bütünlük oluşturan bu bölüm de tutarlılık göstermektedir. Divanda kullanım şu
şekildedir:
“nazm-ı mübeccel ‘mefâ‘îlün mefâ‘îlün fe‘ûlün’ vezninde “elem tera ennehum fî
külli vâdin” kerîmesiyle müzeyyel oldugı ‘alâ ahseni’l-ittifâk bu makâle a‘zam-ı
mısdâkdur.

Nahl sûresi 90. Âyet
8- ...ﺎن
َ ْاﻻﺣ
ِ ْ �َ ﯾَﺄ ْ ُﻣ ُﺮ ﺑِﺎ ْﻟ َﻌ ْﺪ ِل َو
ِ ﺴ
اِنﱠ ﱣ
“Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı, akrabaya karşı cömert olmayı emreder.”
Divanlardaki girizgâh bölümlerinde dönemin padişahlarına övgü olması bir
gelenektir. Sehâbî de divanında adaletli padişah olan Sultan Süleyman için duada
bulunur. Onun adaletinin her yere yayılması, ihsanının sürekli olması için dua eder.
“Ne nübüvvet mî-tevânem gufteneş ne sâhirî “İllâ ve hüve’s-sultân bin es-sultân bin
es-sultân bin es-sultâni’l-mütemessil bi-emr-i “İnne’llâhe ye’muru bi’l-‘adli ve’lihsân” es-Sultân Süleymân Hân bin es-Sultân Selîm Hân bin es-Sultân Bâyezîd Hân
bin es-Sultân Muhammed Hân”
Yâsin sûresi 78. Âyet
9- ... ﻲ َر ٖﻣﯿ ٌﻢ
َ ﯾُﺤْ ـﻲ ِ ا ْﻟ ِﻌ َﻈﺎ َم َو ِھ
“…Şu çürümüş kemiklere kim can verecekmiş?”
Gazeller bölümünde geçen bu ayet şu şekilde iktibas edilmiştir.
“Geyerdi hil’at-i “yuhyi’l-‘izâm” ‘azm-i “remîm”
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Meşâm-ı ehl-i kubura ger irse bûy-ı şarâb G.33/3
Şarabın övüldüğü ve ‘şarâb’ redifli olan bu gazel rindâne tarzda yazılmış bir
gazeldir. Diğer beyitleriyle anlam bütünlüğü içinde olan bu beyitte ‘Eğer kabir
ehlinin burnuna şarap kokusu erseydi; çürümüş kemikler “yuhyi’l-izâm” kaftanını
giyerlerdi (hayata kavuşurlardı), anlamı bulunmaktadır. Burada şarap kelimesi
tasavvufî bir remz olarak görülerek mürşid-i kamil (ilahi aşk) olarak algılanmalıdır.
Necm sûresi 9. Âyet
10- ﺳﯿ ِْﻦ ا َ ْو اَد ْٰﻧ ۚﻰ
َ ﺎب َﻗ ْﻮ
َ َﻓَﻜَﺎنَ ﻗ
“Öyle ki, iki yay kadar hatta daha yakın oldu.”
Kur’an-ı Kerim’de Hz. Peygamber’in miracının anlatıldığı sûredir. Hz.
Peygamber’in mucizelerinden olan miraç hadisesi büyük sırları da beraberinde
getirmiştir. Sehâbî gazeller bölümündeki bir beyitte alıntıladığı bu ayet ile anlam
olarak bütünlük arz ettirir.
“Ey Sehâbî bizi ednâ diyü kem bakma ki biz
Vâkıf-ı sırr-ı “denâ” kâşif-i “ev ednâ”yız” G.154/5
Mahlas beyitinde geçen bu ayet ile anlam şu şekildedir: Bizi hor görüp aşağılama
çünkü biz “denâ” ve “ev ednâ” âyetlerinin sırrına vâkıf kimseyiz. (Şair kendisine
seslenmektedir)
Tevbe sûresi 82. Âyet

ْ ﻓَ ْﻠ َﯿ
11- … ً ﻀ َﺤﻜُﻮا ﻗَ ٖﻠﯿﻼً َو ْﻟ َﯿ ْﺒﻜُﻮا ﻛ َٖﺜﯿﺮ ۚا
“Yapıp ettikleri karşısında artık az gülsünler, çok ağlasınlar!”
Sehâbî divanında gazeller bölümünde kullanılan bu ayet kullanıldığı beyit ile aynı
anlamdadır. Gazelin bütününde Yûnus Emre’nin ‘bana seni gerek seni’ ilahisi
hatırlanmaktadır. Sehâbî bu beyitte bahsedilen ayetin anlamını idrâk edebilen bir kişinin
artık dünyada hiç gülmek istemeyeceğini ve hep ağlayacağını anlatmaktadır. Beyit şu
şekildedir:
“Âyet-i “fe’l-yedhikû” esrârını fehm eyleyen
Durmaz ağlar kendüyi ‘âlemde handân istemez”
Bakara sûresi 32. Âyet
12- ﺳﺒْﺤَﺎﻧَﻚَ َﻻ ِﻋ ْﻠ َﻢ ﻟَ ٓﻨَﺎ ا ﱠِﻻ َﻣﺎ
ُ …ﻗَﺎﻟُﻮا

“Seni tenzih ederiz! Bize öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. En kâmil ilim ve
hikmet sahibi şüphesiz sensin” cevabını verdiler.
Ruba’iyyat bölümünde geçen bu ayetin öncesi ve sonrasında Hz. Âdem’in yaratılış
sebebi anlatılmaktadır. Sehâbî’nin bu ayeti aldığı bölüm de yazılan kısma uymaktadır.
“tevhîd riyâzında olup nağme-serâ
Mürgân-ı “üli ecnihatin” oldı gûyâ
Bu nağmeyi itdiler edâ ‘acz ile kim
“Sübhâneke lâ ‘ilme lenâ illâ mâ” (Rubai-1)
Tevhid bahçesinde melekler hep birlikte kuşlar gibi nağme ederek ‘Biz ancak senin bize
öğrettiğini bilebiliriz’ demişlerdir.
Hicr sûresi 72. Âyet
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13- َﺳﻜ َْﺮﺗِ ِﮭ ْﻢ ﯾَ ْﻌ َﻤ ُﮭﻮن
َ ﻟَﻌَ ْﻤ ُﺮكَ اِﻧﱠ ُﮭ ْﻢ ﻟَ ٖﻔﻲ

“(Ey Resulüm!) Senin hayatına and olsun ki onlar, sarhoş halleriyle saçmalayıp
duruyorlardı.”
Bir kişinin hayatı ile yemin etmek yeminin derecesini büyültür. Hz. Peygamber’in
hayatı ile yemin etmek Allah katında o olacak şeyin artık geri dönüşünün olmadığını
göstermektedir. Sehâbî’nin rubaiyyat kısmında kullandığı bu ayet ile dörtlükte Hz.
Peygamber’e övgü yapılarak ona olan sevginin büyüklüğü gösterilmiştir. Bütün
yaratılanların ona muhtaç olduğu, onun peygamberlerin önderi olduğu, miraç rütbesini
alan peygamber olduğu söylenerek bu kadar sevgili olduğu için ‘senin hayatına and
olsun ki’ denmesinin onun tacına inci mücevher olacağı yazılmıştır. Rubai şu şekildedir:
“Ey mülk ü melek gedâ vü muhtâc sana
Vey ‘arş-i berîn pâye-i mi’râc sana
Sen tâc-ı ser-i hayl-i rusülsin ne ‘aceb
Ger olsa “le’amrük” güher-i tâc sana” (Rubai-2)
SONUÇ
Türk edebiyatı geleneğinde hem edebî sanat hem de ifadeye güzellik katmak için
iktibasa başvurulduğu görülür. Ayet iktibasları şairlerin en çok tercih ettiği
sanatlardandır. Çünkü şairin anlatmak istediği duyguyu Kur’ân’dan kanıtlayarak
gösterirler. Sehâbî de eserinde ayet iktibaslarını kullanan şairlerden biridir. Nâkıs
iktibasların daha çok yer aldığı divanda telmihe dayalı kıssalar da bulunmaktadır.
İktibas yapılan ayetler ile beyitlerdeki sözlerin uygunluğuna bakıldığında şairin bu
konuya özen gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu bakımdan şairin eserinde sanat kaygısından
çok manaya ve vermek istediği iletiye dikkat çektiğini söylemek mümkündür.
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ÖZET
Spor ortamında ortaya çıkan saldırganlık ve şiddet olayların en büyük nedenlerinden bazıları
fanatik ve holigan düzeyinde olan seyircilerdir. Dolayısıyla seyirci kaynaklı ortaya çıkan
şiddet olaylarını anlayabilmek için seyirci profilinin iyi analiz edilmesi gerekmektedir.
Yapılan bu çalışmada seyirci profili tanımlanarak, seyirci kaynaklı şiddeti açıklamaktır.
Yapılan bu araştırma, tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var
olan bir durumu, var olduğu şekliyle tanımlamayı amaçlayan bir yöntemdir. Yapılan
okumalara sonunda, seyirci kaynaklı birçok şiddet ve saldırganlık olayı yaşandığı
görülmüştür. Özellikle fanatik ve holigan düzeyindeki seyirciler ortaya çıkan şiddet ve
saldırganlık olaylarında önemli roller oynamaktadır. Seyirci profili şu başlıklar altında
toplanmıştır: Mekâncılar, Doyumsuzlar, Sabırsızlar, Deplasmancılar, Uğura İnananlar,
Bilmişler, Rasyonel Seyirciler, Fanatikler, Totemciler ve Holiganlar
Anahtar Kelimeler: Seyirci Profili, Saldırganlı, Şiddet.
ABSTRACT
The hooligan identifies fans who were outraged at matches. As a result of the outbursts at the
matches, many people are injured and died, as well as sports matches are held in an
environment free from fair play. In this study, hooliganism will be defined and information
about the harms of hooliganism will be given. In this researh, the scanning model was used.
The scanning model is a method that aims to identify a past or current state as it exists. At the
end of the readings, violent incidents were initiated by hooligans at many sporting events,
especially football matches. In many of these incidents, people have lost their lives. Some of
the incidents linked to hooliganism include: In 1934, during a match between Galatasaray and
Fenerbahce, the Fenerbahce goalkeeper punched the Galatasaray coach. In 2000, two English
fans were killed and several others injured when a Galatasaray fan responded aggressively to
the outbursts of drunken Leeds United fans before the Galatasaray-Leeds United match in the
UEFA cup semi final.
Keywords: Sports, Hooligan, Violence
Seyirci ve Saldırganlık
Günümüzün en popüler sporlarından biri olan futbolun, ilk nerede ve ne zaman
başladığı tam olarak bilinmese de, milattan önceki dönemlerde birçok toplum tarafından
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oynandığı; Çin, Japon, Türk ve Mısır’a ait duvar resimlerinin ve yazılı tarihi kaynakların
incelenmesi sonucunda anlaşılmıştır. Bu yazılı kaynaklar futbolun, M.Ö. 5000-2500 arasında
Çin’de ve yakın tarihlerde Mısır’da başladığını belirtmektedir. Bu spor, oynandığı
coğrafyanın iklim ve inanç sisteminden etkilendiğinden dolayı kurallarında ve oynanış
şekillerinde farklılıklar ortaya çıkmıştır Tazegül, 2017).
Günümüzde futbol ülkemizde ve dünyada en popüler spordur. Futbolun bir endüstri
halini almasında izleyicilerinde sağladığı heyecan, merak uyandırma, her an her şeyin
olabileceği ihtimali vb. faktörler etkilidir. İnsanları bir araya toplayan ve bir amaç uğrunda bu
kadar sırt sırta vermelerini sağlayan başka pek az toplumsal olaya rastlanır. Futbol teknik
beceri ve taktiksel bilginin yanında dayanıklılık, kuvvet, sürat, koordinasyon, esneklik gibi
performans kriterlerinin bir kombinasyonunu gerektirir. (Sheppard 2006)
Seyirci, herhangi bir spor faaliyetini doğrudan veya televizyon gibi medya araçları
aracılığıyla izleyen kişi demektir (Arslanoğlu, 2005). “Spor seyircileri, önceden organize
edilmemiş, ortak çıkarlar ve tepkiler paydasında buluşmuş insan kalabalıklarıdır.
Organizasyon müsabaka sırasında veya hemen öncesinde başlar ve kolektif hareketler
gerçekleştirir. Genelde aynı olaylara benzer tepkiler verilir” (Okur, 2015). Fanatik ise, tuttuğu
takıma takıntılı düzeyde bağlı olan kişilere denilmektedir. Fanatikler, tuttukları takıma karşı
bağlıdırlar. Takımını ve sporcularını takip ederler. Takımı ve oyuncularına karşı olumlu
duygular beslerler (Tazegül, 2021). Talimciler (2003), Müminsiz bir din olamayacağı gibi,
taraftarsız bir futbolun da olamayacağını belirtmektedir. Holiganlar ise, tutukları takıma karşı
ölesiye bağlı olan, aynı zamanda, yıkıcı ve şiddet içeren davranışlar sergileyen kişilerdir
Spor ortamında ortaya çıkan saldırganlık ve şiddet olayların en büyük nedenlerinden
bazıları fanatik ve holigan düzeyinde olan seyircilerdir. Dolayısıyla seyirci kaynaklı ortaya
çıkan şiddet olaylarını anlayabilmek için fanatiklik ve holiganlığın ne olduğunun ve nasıl
fanatik ve holigan olunduğunun iyice anlaşılması gerekmektedir. Bu sebeple bu bölüm
içerisinde bu kavramlar tanımlanacaktır.
Seyirci, herhangi bir spor faaliyetini doğrudan veya televizyon gibi medya araçları
aracılığıyla izleyen kişi demektir (Arslanoğlu, 2005). “Spor seyircileri, önceden organize
edilmemiş, ortak çıkarlar ve tepkiler paydasında buluşmuş insan kalabalıklarıdır.
Organizasyon müsabaka sırasında veya hemen öncesinde başlar ve kolektif hareketler
gerçekleştirir. Genelde aynı olaylara benzer tepkiler verilir” (Okur, 2015). Fanatik ise, tuttuğu
takıma takıntılı düzeyde bağlı olan kişilere denilmektedir. Fanatikler, tuttukları takıma karşı
bağlıdırlar. Takımını ve sporcularını takip ederler. Takımı ve oyuncularına karşı olumlu
duygular beslerler (Tazegül, 2021). Talimciler (2003), Müminsiz bir din olamayacağı gibi,
taraftarsız bir futbolun da olamayacağını belirtmektedir. Holiganlar ise, tutukları takıma karşı
ölesiye bağlı olan, aynı zamanda, yıkıcı ve şiddet içeren davranışlar sergileyen kişilerdir
(Toros ve Koruç, 2004).
Seyirci Profilleri
Günümüzde şiddet ve saldırganlık olayları özellikle futbol seyircileri arasında yoğun
bir şekilde yaşanmakta ve gündeme gelmektedir. Bu yüzden futbol seyircisinin profilinin iyi
analiz edilmesi gerekmektedir.
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Mekâncılar
Mekancılar için önemli olan en önemli şey, maçı seyredecekleri yerdir. Genel olarak
bütün stadyumlarda aynı yerlerden maçı seyretmek isterler. Genellikle kombine kart
sahibidirler ve kale arkası veya kapalı tribünün orta kısımlarını kendilerine mesken
tutmuşlardır (Acet, 2001).
Doyumsuzlar
Bu tip seyircileri; takımlarını başarı odaklı desteklediklerinden dolayı memnun
olmaları oldukça zordur. Takımları şampiyonluk kupası kazansa bile onlar için bir yenilgi
şikâyet sebebi olabilir. “Tüm maçlar kazanılsın”, hatta “farklı kazanılsın”, “top hep bizde
olsun”, “hiç gol yemeyelim” gibi beklentileri vardır. Büyük başarılar kazanılmış olsa bile ufak
hatalar yüzünden, yöneticileri, teknik kadroyu, futbolcuları eleştirirler (Acet, 2001).
Sabırsızlar
Bu seyirci grubu; maçlara genellikle vaktinden önce gelir ve maçın başlamasını
sabırsızlıkla beklerler. Destekledikleri takımın biran önce gol atıp maçı kazanmasını
isterler(Acet, 2001). Bu yüzden bu tür seyirciler izledikleri maçtan pek fazla zevk almayabilir.
Deplasmancılar
Bu seyirci grubu, takımlarına ait ve rakip takımların sahalarında oynanan maçları
kaçırmamak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Takımlarının deplasmandaki maçlarını
izleyebilmek için ulaşım, bilet, konaklama organizasyonları yaparlar ve taraftar gruplarıyla
yakın ilişki içindedirler. Deplasmancılarda biz algısı yüksek olduğu için takımlarıyla
bütünleşirler. Bunun sonucu olarak da ekonomik sorunlar yaşadıklarında bile takımlarına
destek olmak için bir şekilde para bularak deplasman maçlarına giderler. Deplasmana gitmeyi
bir vazife olarak görürler ve bu vazifeyi yerine getirmeyenleri gerçek taraftar olmamakla
eleştirirler
(Acet, 2001).
Uğura İnananlar
Takımlarına dair her şeyi uğur ve uğursuzluk ekseninde düşünürler. Duruşları,
oturdukları yer, maçtan önce, maç sırasında, maçtan sonra yaptıkları şeylerin hepsi maçı
etkileyebilir. Bir yerde izledikleri maçı kazandıklarında hep orda izlemek istemek, maç günü
ekstradan iyilik peşinde koşmak, penaltı sırasında gözlerini kapatmak, maç sırasında hep aynı
kıyafetleri giymek gibi değişik pek çok özellikleri vardır.
Bilmişler
Bu seyirci grubu futbol ile ilgili her şeyi bildiklerine inanırlar. Antrenör ya da yönetim
bu seyirci tipinin kafasındaki gibi kararlar almadıkları zaman sert ve aşırı şekilde yönetimi ve
antrenörü eleştirirler (Acet, 2001).
Rasyonel Seyirciler
Bu seyirci grubu tutum ve davranışlarının farkındadırlar. Kalabalığın coşkusuna
katılarak normalde yapmayacağı davranışlar içine girmezler. Zevk almak için maçı izlerler.
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Rakip taraftarı ve sporcuları, hiç rahatsızlık duymadan alkışlayabilirler. Şiddete yönelik
aksiyonlar içine asla girmezler ve girenleri de tasvip etmezler.
Fanatikler
Fanatizm, Fransızca “fanatisme” kelimesinden gelmektedir. Anlam olarak, bir
kimseye veya bir şeye aşırı düşkünlük ve tutkuyla bağlılığı ifade eder (Okur, 2015). Bu aşırı
bağlılık durumunun asıl sebebi hayata dair yaşanan sıkıntılardır. Sosyal, ekonomik, ailevi pek
çok sebepten bunalan ve kendini zayıf hisseden birey kendi gibi olan kişilerle, ortak
bağlılıklar paydasında bir araya gelir ve kendini güçlü hissetmeye başlar. Bu durum kişiyi pek
çok sapma davranışına yönlendirebilir. Kişi artık bağlandığı şeyler uğruna şiddete
başvurabilir duruma gelmiştir (Ayan, 2006). Sporda fanatizmin çok çeşitli emareleri vardır.
Formaya, renklere, marşlara, stadyuma, başarılı sporculara (efsanelere) aşırı derecede bağlılık
vardır. Sporun estetik yanını bir kenara bırakıp, sonuç odaklı düşünme; ne olursa olsun, neye
rağmen olursa olsun kazanma hevesi ön plandadır. Bunları korumak veya kazanmak için sınır
tanımaz bir tutum sergileyebilirler (Ayan, 2006). Fanatik için dünya siyah ve beyazdan
ibarettir. Alternatif asla söz konusu olamaz. Ya onların tarafındasındır ya da düşmansındır.
Maça giden fanatikler adeta kavgaya gidiyormuşçasına hazırlık yaparlar. Yanlarında kesici,
delici aletler vardır. Genelde maç öncesi toplu olarak alkol veya uyarıcı maddeler alınır.
Asidirler, saldırgandırlar, asabidirler. Bu zihniyetle seyirciler birbirlerine zarar verebilmekte,
hatta sonucu ölümle neticelenen hadiseler yaşanabilmektedir. “Fanatizm elinde milliyetçilik
şovenizme, inanç taassuba, takım taraftarlığı holiganizme, parti sempatizanlığı partizanlığa,
yönetmek hükmetmeye, ciddiyet asık suratlılığa, disiplin de zorbalığa dönüşür” (Okur, 2015).
Totemciler
Totem, Kuzey Amerika'da yaşayan Algonkin kavminin dilindeki totam sözcüğünden
türetilmiştir. Anlam olarak ise, koruyucu ruh anlamına gelmektedir. Totem genel olarak bir
kabilenin; bir hayvan, bir bitki ya da herhangi bir nesneyi kutsal kabul edip ona sembolmüş
gibi bağlanması ve ondan türediğine inanması olarak bilinmektedir (Tanyu, 1983). Totem,
uğur ya da şans kavramı ile benzerlik göstermektedir (Boratav, 1973).
Bir nesne, bir davranış formu, bir hayvan, belirli kelimelerin dile getirilmesi vb.
şeklinde farklılıklar gösteren, birey veya sosyal grup tarafından doğaya, doğaüstü alana karşı
savunma amaçlı kullanılan vasıtalar deneme yanılma yoluyla öğrenilir. Herhangi bir çeşit
nesne, yol, yöntem, söz kümesi, davranış şekli birey tarafından şans getiren özelliğiyle
keşfedildiğinde tekrarlanır. Böylece amulet veya uğurluk denilen şans getiren vasıtayı kendisi
ile doğa veya doğaüstü alan arasında aracı olarak kullanmaya başlar. “Amuletin gizli enerjisi
bir kez insanın işini kolaylaştırdığında, bir sonraki iş için de aynı amulet aracı olarak
kullanılır. Mistik, doğaüstü güç taşıyan bu vasıta, insanı başarıya ulaştıran en değerli
yardımcısıdır” (Tazegül, 2021).
Abalı 2013 yılında yaptığı çalışmasında, totemleri yapılış şekillerine göre dört, yapan
kişi sayısına göre iki kısımda incelemiştir.
Yapılış Şekillerine Göre Totemler:
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Sözel Totemler: Bu totemi gerçekleştiren birey ya da taraftar anlamsız veya anlamlı
sözcükleri sessiz ya da sesli bir şekilde defalarca tekrarlanması ile gerçekleştirilir. Tuttuğu
takımın maçında takımının 4 gol atmasını isteyen bir taraftarın “dört, dört, dört” şeklinde
tezahürat yapması bu totem şekline örnek gösterilebilir.
Düşünsel Totemler: Bu totem şeklinde taraftar ya da birey totemi zihninde
gerçekleştirir. Sözcüklere ve eyleme dökmez. Örneğin dünya şampiyonu olmasını istediğimiz
bir güreşçiyi dünya şampiyonu olarak hayal etmek.
Bütünleşik Totemler: Düşünsel, eylemsel ve sözel totemlerin birleşmesiyle oluşan
totem şeklidir. Takımın gol atması için hem golü düşünmek hem de oturulan yerleri
değiştirmek (düşünsel-eylemsel) örnek olarak verilebilir.
Eylemsel Totemler: Birey ya da her taraftar herhangi bir eylemde bulunularak
yaptıkları totemdir. Bu totem şekli iki şekilde yapılmaktadır. Bunlardan ilki, birey tarafından
ya da taraf tarafından yapılanması planlanmayan bir eylemin oluşması durumudur. Örnek
olarak sınava girmeden önce pirinç tanesi yutmak gibi. Diğeri ise birey tarafından ya da taraf
tarafından yapılması planlandığı halde yapılmayarak oluşturulan totemlerdir. Örnek olarak,
izlenmesi planlanan maçı, takım kazansın diye izlememek
İzleyiciler Oyuncular Tarafından Yapılan Totem Örnekleri
1. Asla radyodan maç dinlememek
2. Bir maçta mandalina yerken gol atıldı diye maç sonuna kadar mandalina yemek
3. Çorapların ters giyerek, ilk 45 dakikayı öyle izlemek
4. Evde tekli koltuğun tepesinde maçı izlemek
5. En uğurlu -forma, atkı, kaşkol gibi aksesuarlarla totem yapmak
6. Formayı çıkarıp tekrar giymek
7. Gol olduğu sırada evdeki bir bireyin kapıyı açması ve maç bitene kadar kapıda bekletilmesi
8. Her maça aynı yolu kullanarak gitmek
9. Karşılaşma öncesi bahis oynamak
10. Kazandıkları kritik bir maçı izlemediği için -takımı yensin diye- diğerlerini de
seyretmemek
11. Kendi takımı penaltı kullanırken televizyona bakmamak veya stadyumdaysa sırtını sahaya
dönmek
12. Kendi takımının atak yönü doğrultusunda bir eli ötekinin üstüne koymak
13. Maç öncesi şans getiren tuvalete gitmek
14. Maç sırasında -nazar değmesin diye- takımı övmemek; kötülemek
15. Rakibi -nazar değsin diye- övmek
16. Maç sırasında uğur getirsin diye yer değişimi yapmak
17. Maça giderken gusül abdesti almak ya da maçı abdestsiz izlemek
18. Maçı beraber izlediğin arkadaşlarının yanında olmasını sağlamak
19. Maçı televizyondan izliyorsa alkol almamak
20. Maçtan önce skor tahmini yapmamak, yapmak zorunda kalsa da -uğursuzluk olmasın
diye- gerçek tahminleri söylememek
21. Odalar arasında volta atmak
22. Rakip takım atağa geçtiğinde "Hoşt!" diye bağırmak
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23. Rakip takım atağa kalktığında elleri ve ayaklarını düğüm olacak kadar birbirine
kenetlemek
24. Rakip takım atak yaptığında "gol" diye bağırarak, gol olmasını engellemek
25. Sırf totem uğruna tuvalete gitmemek
26. Stada her zaman aynı kapıdan girmek
27. Televizyonda maç izlerken formayı yanındaki koltuğa sermek
28. İzlerken bir yandan formaya bir yandan maça bakmak
29. Televizyonun sesini kısıp sadece izlemek; dinlememek
30. Tuttuğu takımın atak yönü doğrultusunda -maçın kumandası da elde olsun diyekumandayı elinden bırakmamak.
31. Tuttuğu takımın maçını izlemek için tribüne gittiği günlerde her zaman 11.00 seansına
sinemaya gitmek (Maç 15.00'daysa) ve takımının hep kazanması.
32. Tuttuğun takım gol atamadığında koltuğu değiştirmek
Oyuncular Tarafından Yapılan Totem Örnekleri

1. Derbi maçı günü namaz kılıp evden çıkmak
2. Dua etmek
3. İlk 12 dakika küfür etmemek
4. Maçtan önce müzik dinlemek
5. Maçtan önce totem içeceğini içmek
6. Rakip takım atak yaptığı sırada kolunu ya da bacağını kaşımak
7. Rakip takım atak yaptığında ıslık çalmak
8. Soyunma odasında mum yakmak (Mondragon totem yaptı, Kadıköy'de soyunma odasında
bir sürü mum yaktı yine olmadı)
9. Şans getiren elbiseleri giymek
10. Şortunu çekebildiği kadar yukarı çekmek (Özarslan, 2016).
Yukarında gösterilen bu türden “tutulan” veya “yapılan” totem örneklerinde, tercih
edilen davranış, nesne ile arzu edilen sonuç arasında benzerlik veya fiziksel temas ilkesine
dayalı majik bağlantı kurgulandığı görülmektedir. Pasif büyü ve allopatik büyü (Örnek, 1971)
olarak da değerlendirilebilecek bütün bu davranışlar, totemin dışa ait, haricî sembol olarak
bireyin tabiata karşı mücadelesinde vasıta rolü oynamaktadır. Dolayısıyla bazı objelerin ve
davranışların uğurlu, bazılarının uğursuz olduğu şeklinde gelişen dinamist dünya görüşünün
halk inançları alanındaki tezahürü amulet ve uğurluklar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu da halk
inançlarının küreselleşme karşısında tutunduğu moda totemlerde söz konusu uğurlukların
günümüzde nasıl yorumlandığına dair kimi ipuçları vermektedir. Ancak bu hususta eldeki
örnekler, bu konuyu detaylı olarak tahlil ve terkibe ulaşmak için yeterli değildir. Hâlihazırda
moda kavramı içinde değerlendirilebilecek olan totem tutma/yapma davranışının geleneğe
dönüşüp dönüşemeyeceği zaman içinde daha da netleşecektir.
Holiganlar
Holigan kelimesinin kökeni, 19. Yüzyılın sonlarına kadar dayanmaktadır. 1898 yılında
Daily News gazetesi, maçlarda taşkınlık yapan seyircilere, Londra’nın meşhur serserisi ayyaş
Patrick Holigan’ın isminden esinlenerek, “Holigan Çeteleri” tabirini kullanmasıyla literatüre
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girmiştir (Gültekin, 2008). Holiganlara dair yapılan çalışmalarda holiganların, onlu yaşların
sonlarında veya yirmili yaşlarda oldukları; düşük gelir düzeyine sahip, düşük statülü işlerde
çalıştıkları veya işsiz oldukları; eğitim düzeylerinin düşük olduğu saptanmıştır. Holiganlar;
sosyopat-psikopat özellikleri bünyelerinde barındırırlar. Çevrelerine karşı uyumsuzdurlar,
kural tanımazdırlar ve kavgacıdırlar. Yaptıklarından dolayı pişmanlık duymazlar, utanmazlar,
başkalarını düşünmezler. Hatta sorun çıkarmaktan zevk alırlar. Sorumluluk duyguları oldukça
zayıftır. Takımlarına bağlılıkları ne kadar ön planda gibi gözükse de, onlar için takımları ve
sonuçlar ikinci plandadır. Asıl olan bir şekilde olay çıkarmaktır (Arıkan ve Çelik, 2007).
Bireydeki taraftarlık duygununu ortaya koyabilmek ve daha iyi anlayabilmek için
farklı örnekler verebiliriz bu örnekten bazıları şunlardır:
“Karşıyakalı 2 taraftar Erzurumspor-Karşıyaka maçı için 25 saat boyunca otobüsün
bagajında Erzurum'a maç seyretmeye gidebiliyorlar ya da tribünlerdeki pankartlarında
Yaşarken kalbimdesin, ölünce kabrimdesin Beşiktaş, Uğrunda Ölürüz Bilesin, senin için
ölürüm, senin için öldürürüm” yazabiliyor (Özmen, 2000).
1924’te İstanbul Ligi müsabakaları sırasında Fenerbahçe ve Galatasaray takımı
karşılaşırken Galatasaray’ın attığı bir gol sonrası futbolcuları birbirine girmesiyle ortalık
karışmıştır. Bu durum karşısında sahaya inen taraftarlar ve yöneticilerde kavgaya
karışmışlardır. Bu duruma polisin müdahalesi ile son verilmiştir (Somalı, 2005).
1934 yılında Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan bir karşılaşmada sporcular
arasında çıkan kavga sırasında Fenerbahçe kalecisi Galatasaray antrenörüne yumruk atmış ve
polise yakalanmamak için tribünlere doğru kaçmıştır. Maç sonrasında iki takımdan 17 sporcu,
spordan men cezası almıştır (Gültekin, 2008).
1969 yılında Kırıkkale’de Kırıkkale spor ve Tarsus İdman Yurdu arasında oynanan
ikinci lig maçı sonrasında; 10 kişi hayatını kaybetmiş ve 102 kişi de yaralanmıştır (Gültekin,
2008).
1973–1974 Sezonunda Çorum’da oynanan Çorum spor ve Tokat spor arasında
oynanan 3. lig müsabakasında sporcular ve taraftarlar arasında olaylar çıkmış, Tokat spor
kafilesi ancak polis eskortuyla şehirden ayrılabilmiştir. Ligin ikinci yarısında Tokat’ta da
benzer olaylar yaşanmış ve iki şehir taraftarları arasındaki gerginlik bir süre devam etmiştir
(Okur,2015).
1996’da Trabzon’da, Fenerbahçe ile sıkı bir şampiyonluk yarışına giren Trabzonspor
kendi evinde Fenerbahçe’ye 1-0 öne geçmesine karşın 2-1 yenilmiş, maç sırasında ve
sonrasında pek çok olay çıkmış ve maçtan sonra Mehmet Dalman isimli bir Trabzonspor
taraftarı kendini elma ağacına asarak intihar etmiştir (Okur, 2015).
2000’de UEFA kupası yarıfinal mücadelesinde Galatasaray-Leeds United maçı
öncesinde, alkollü Leeds United taraftarlarının taşkınlıklarına Galatasaray taraftarının
saldırganca cevap vermesi sonucunda 2 İngiliz taraftar hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de
yaralanmıştır (Okur, 2015).
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2010’da Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanan ligin son maçında, Trabzonspor ile 1-1
berabere biten maç sonrasında statta yanlış anons yapılmış ve Fenerbahçe’yi şampiyon sanan
taraftarlar sahaya girerek kutlamalara başlamıştır. Ancak Bursaspor’un şampiyon olduğunun
anlaşılması üzerine taraftar müthiş bir hezeyana kapılmış, koltukları kırmış, stadı ateşe vermiş
ve stat çevresinde de ciddi tahribatlara sebebiyet veren şiddet eylemlerinde bulunmuşlardır
(Okur, 2015).
1964 yılında Lima’da (Peru) oynanan Peru-Arjantin
olimpiyat
elemesi
karşılaşmalarında, hakemin golü iptal etmesinin ardından çıkan olaylarda, paniğin de etkisiyle
320 kişi ölmüş, 1000 kişi de yaralanmıştır (Ayan, 2006).
1969’ yılında Honduras-El Salvador arasında oynanacak müsabaka öncesinde,
sırasında ve sonrasında oluşan gerilimli atmosfer neticesinde çıkan olaylar sonucu iki ülke
savaşa kadar giden bir ortama girmiştir. Bu savaş sırasında 2000 kişi ölmüştür (Gültekin,
2008).
24.2.1995 tarihinde Milliyet Gazetesinde çıkan bir haberde, “muzip Galatasaray
taraftarları Fenerbahçelileri kızdıran bir ölüm ilanı yayınlanmıştır. ACI BİR KAYIP: İstanbul
eşrafından paşazade Ali Şen ve Yugoslav gelin Tomislav İviç'in sevgili evladı hayırsever kişi,
mütevvefa Tanju Çolak'ın kardeşi, müzmin sakat Rıdvan paşazade'nin dayısı, emekli
başkanlar Metin Aşık, Tahsin Kaya ve Hasan Özaydın'ın üvey evladı. İstanbul spor basının
gözbebeği, FENERBAHÇE 22 Şubat 1995 gecesi Ali Sami Yen'de tüm çabalara karşın
kurtarılamamıştır. Merhum aynı gece Ali Sami Yen'in çimlerine gömülmüştür. Mevlam
rahmet eyleye" Mega Galatasaraylılar. Not: Çelenk gönderilmemesi, bağışların '1097
Fenerbahçeliler Derneği'ne yapılması rica olunur” (aktaran: Özmen, 2000).
2000 yılında Galatasaray ile Leeds arasında İstanbul’da oynanan UEFA Kupası
maçından önce iki İngiliz öldürülmüştü. İki ülke basını da milliyetçi tutumları izleyerek olayı
çarpıtmaya yönelmişlerdir. İngiliz basınının ırkçı söylemlerine karşılık, Türk basını, Türk
bayrağı ve Türk parasına hakaret edildiğini öne süren yaklaşımlar sergilemiştir.
“1974 yılında Tottenham Hotspur, taraftarlarının çıkardığı olaylar nedeniyle
UEFA’dan iki maç saha kapatma cezası aldı. 1975 yılında Leeds, Bayern Münih ile oynanan
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası maçında taraftarlarının çıkardığı olaylar nedeniyle
Avrupa Kupaları’ndan 4 yıl men cezası aldı. Daha sonra bu ceza iki yıla indirildi. 1983
yılında Hollanda’nın Rotterdam kentinde Tottenhamlı taraftarların çıkardığı olaylarda 30 kişi
yaralandı. 1985 yılında futbol tarihinin belki de en trajedik facialarından biri Belçika’nın
başkenti Brüksel’deki Heysel Stadı’nda yasandı. Liverpool ile Juventus arasındaki Şampiyon
Kulüpler finali öncesi İngiliz taraftarların, İtalyan seyircilerin bulunduğu tribüne saldırması
sonucu 39 kişi sıkışarak yaşamını yitirdi. 1991 yılında Berlin taraftarları arasında çıkan
kavgada 5 kişi vurularak hayatını kaybetti. 30 Eylül 1984: AC Milan taraftarı Marco
Fanghessi bir başka AC Milan taraftarı tarafından bıçaklandı. Cinayetin sebebinin ise katilin
Fanghessi’yi Cremonese taraftarı sanmasıydı. “1967’de Türkiye spor tarihinde facia kabul
edilen kent savaşları düzeyinde Kayseri spor ve Sivas spor müsabakasında olaylar olmuş, 600
kişi yaralanmış, 44 kişi ölmüştür. 1 Eylül 2007’de oynanan Beşiktaş ve Kayseri spor
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maçından sonra bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Fikir ayrılığına düsen Beşiktaşlı taraftarlar
arasındaki kavgada Ferdi Arslan basından vurularak öldürüldü (Keskin, 2008).
Tazegül ve arkadaşalar 2011 yılında yaptıkları çalışmalarında futbol seyircilerindeki
saldırganlık ve şiddet olaylarının azaltılması için şu önlemlerin alınması gerektiğini
belirtmişlerdir:
 Seyircilerde şiddet duygusu uyandıracak ve şiddeti arttıracak yönde haber
yapan kanal ve program sunucusu hakkında yasal işlemler yapılmalı ve futbol
programları akademisyenler tarafından yapılmalı.
 Seyircileri stadyuma alırken alkol kontrolü yapılmalı ve alkollü olan seyirciler
stada alınmamalı
 Stadyum içerisinde seyircileri coşturmak adına yüksek düzeyde müzikler
çalınmamalı davul gibi gürültü kirliliğine yol açan materyaller yasaklanmalı
çünkü 40-50 desibel sınırının üstünde olan sesler seyircilerin duygu
durumlarında bozulmaya neden oluyor endişe, kaygı, kızgınlık, öfke,
huzursuzluk, tedirginlik gibi duygu durumlarının da artış olur.
 Stadyumda yüksek sesli ve içinde şiddet sözleri içeren müzikler yerine Türk ve
Batı klasik müzikleri çalınmalı Türk klasik müziği Hüseyni Makamda olmalı
çünkü bu makam kaygıyı azaltıp insana huzur ve rahatlık verir. Batı klasik
müziği olarak barok tarzda ki müzikler çalınmalıdır. Bu tarz müzik 60
metronomlu largo ritminde veya 4/4’lük ile ¾’lük ritimde çalındığın da beyin
dalgalarını 8 ile 12 Hz. aralığına düşürerek beynin alfa dalgaları yaymasını
sağlamaktadır. Beyin alfa dalgası yaymaya başlayınca bireylerin hey canı
yatışmakta ve rahatlamaktadır.
 Maç esnasında ve devre aralarında stadyumdaki billboardlarda ve reklam
panolarında sporun dostluk, kardeşlik ve şiddete karşı olduğunu gösteren
yazılar, resimler gösterilmeli.
 Takım amigoları ve taraftar guruplarına kişilik testleri yapılmalı ve kişilik
bozukluğu olan bireyler amigo ve taraftar guruplarına alınmamalıdır.
 Sezon sonlarında fair play'e uygun davranışlarda bulunan taraftar gurupları
ödüllendirilmeli.
SONUÇ VE ÖNERİLER
 Seyircilerde şiddet duygusu uyandıracak ve şiddeti arttıracak yönde haber yapan kanal
ve program sunucusu hakkında yasal işlemler yapılmalı ve futbol programları
akademisyenler tarafından yapılmalı.
 Seyircileri stadyuma alırken alkol kontrolü yapılmalı ve alkollü olan seyirciler stada
alınmamalı
 Stadyum içerisinde seyircileri coşturmak adına yüksek düzeyde müzikler çalınmamalı
davul gibi gürültü kirliliğine yol açan materyaller yasaklanmalı çünkü 40-50 desibel
sınırının üstünde olan sesler seyircilerin duygu durumlarında bozulmaya neden oluyor
endişe, kaygı, kızgınlık, öfke, huzursuzluk, tedirginlik gibi duygu durumlarının da
artış olur.
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 Maç esnasında ve devre aralarında stadyumdaki billboardlarda ve reklam panolarında
sporun dostluk, kardeşlik ve şiddete karşı olduğunu gösteren yazılar, resimler
gösterilmeli.
 Takım amigoları ve taraftar guruplarına kişilik testleri yapılmalı ve kişilik bozukluğu
olan bireyler amigo ve taraftar gruplarına alınmamalıdır.
 Sezon sonlarında fair play'e uygun davranışlarda bulunan taraftar grupları
ödüllendirilmeli.
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SİİRT ARAPÇASININ ZAMANA KARŞI DİRENEN YÜZÜ OLARAK FİİLLER
VERBS AS THE FACE OF SİİRT ARABIC RESISTING AGAINST TIME
Emin CENGİZ
Dr. Öğr. Üyesi, Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı,
Şırnak/Türkiye
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5109-1342
ÖZET
Köklü bir tarihe ve oldukça zengin bir kültüre sahip olan Anadolu coğrafyası, asırlar boyunca
çok farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Günümüzde de bu coğrafyada çeşitli
dil, din ve kültüre sahip topluluklar yaşamaktadır. Yoğun olarak Türkiye’nin Güney ve
Güneydoğu hattında uzanan iller olmakla birlikte bu illerden ülkenin çeşitli bölgelerine göç
edip yerleşmiş Arap asıllı Türk vatandaşları vardır. Türkçe, Arapça ve Kürtçenin bir arada
konuşulduğu Siirt ili, Anadolu’nun kültürel çeşitliliğin en güzel örneklerinden birisidir. Zira
Siirt ilinde Türkçe ve Kürtçenin yanında asırlardır özellikle il merkezi ile Tillo ilçesi ve bu
ilçeye bağlı birkaç köyde Arapçaya dayanan bir lehçe konuşulmaktadır. Yüzyıllar boyunca
şifahen aktarıla gelen bu diyalekt, günümüzde de aktif olarak konuşulmaya devam etmektedir.
Siirt Arapçası diye tarif edebileceğimiz bu lehçe, ses, yapı ve söz varlığı açısından Anadolu’da
konuşulan diğer Arapça lehçelerden ayrılmaktadır. Bu lehçenin kendine has bazı özelliklerinin
olması, modern Arap lehçelerine nazaran birtakım arkaik dil özellikleri taşıması, Türkçe ve
Kürtçeyle yoğun bir etkileşim içerisinde olması yönüyle araştırma konusu edilmiştir. Bir yazılı
kültürü olmayan ve tamamen sözlü olarak varlığını sürdüren Siirt Arapçası, sahip olduğu zengin
söz varlığı sayesinde zamana karşı koyabilmiş ve günümüze kadar varlığını sürdürebilmiştir.
Bu dili ayakta tutan en önemli söz varlığı da lehçede kullanılan fiillerdir. Cümleyi oluşturan en
önemli unsurlardan birisi olan fiiller, insanlarla birlikte hayatın içerisinde yaşamaya devam
etmiş ve insanların duygu, düşünce ve eylemlerine tercüman olmuştur. Nitekim bu özellikleri
sayesinde isim veya harflerden daha fazla hayatın içinde var olan fiiller, Siirt Arapçasının
zamana karşı koyan yüzü olarak araştırılmaya değer görülmüştür. Bu anlamda Siirt
Arapçasındaki fiillerin yapılarını korudukları ve fasih Arapçadaki fiil türlerinin pek çoğunu
barındırdığını görmek mümkündür. Dolayısıyla bu çalışmada Siirt Arap diyalektinde kullanılan
fiiller çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. Böylece hem lehçenin sahip olduğu söz varlıklarının
tespit edilip kayıt altına alınması sağlanmış hem de lehçenin yaşayan yüzü ve onu ayakta tutan
bir faktör olarak fiillerin önemi ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Arap dili, lehçe, Siirt, Tillo, fiil, mâzî, Muzârî, emir.
ABSTRACT
Anatolian geography, which has a deep-rooted history and a very rich culture, has hosted many
different cultures and civilizations for centuries. Today, communities with various languages,
religions and cultures live in this geography. There are Turkish citizens of Arab origin who
settled mainly in the provinces that lie on the South and Southeast lines of Turkey and migrated
from these provinces to various parts of the country. The city of Siirt, where Turkish, Arabic
and Kurdish are spoken together, is one of the best examples of this cultural diversity. Because,
besides Turkish and Kurdish in Siirt, a dialect derived from Arabic has been spoken for
centuries especially in Siirt city center, Tillo district and a few villages connected to this district.
This dialect, which has been transmitted orally for centuries, continues to speak actively today.
This dialect, which we can describe as Siirt Arabic, differs from other Arabic dialects spoken
in Anatolia in terms of sound, structure and vocabulary. This dialect has been the subject of
research because it has some unique features, has some archaic language features compared to
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modern Arabic dialects, and is in intense interaction with Turkish and Kurdish. Siirt Arabic,
which does not have a written culture and continues its existence entirely orally, has been able
to withstand the time thanks to its rich vocabulary and has survived until today. The most
important vocabulary that keeps this language alive is its verbs. Verbs, which are one of the
most important elements of the sentence, continued to live with people in life and became an
interpreter of people's feelings, thoughts and actions. Perhaps, thanks to these features, verbs
that exist in life more than nouns or prepositions have been deemed worthy of research as the
face of Siirt Arabic that resists time. Again, it is possible to see that the verbs in Siirt Arabic
preserve their structures and contain many of the verb types in standard Arabic. Therefore, in
this study, the verbs used in the Siirt Arabic dialect are discussed in various aspects. Thus, the
vocabulary of the dialect was determined and recorded, and the living face of the dialect and
the importance of verbs as a factor that keeps it alive were investigated.
Keywords: Arabic language, dialect, Siirt, Tillo, verb, mazi (past tens), muzârî (present tens),
order.
GİRİŞ
İnsanoğlunun duygu ve düşüncelerini en güzel şekilde ifade etmesine ve diğer insanlarla sosyal
bir bağ kurup sağlıklı bir iletişim kurmasına olanak tanıyan dil, insana bahşedilmiş en güzel
nimetlerdendir. İnsan benliğinin ayrılmaz bir parçası olan dil, aynı zamanda kültürel mirasın
nesilden nesile aktarılmasını sağlayan bir araçtır. Bu açıdan dilin insanlık tarihinin hafızası
niteliğinde olduğu söylenebilir.
Anadolu coğrafyası, dil çeşitliliği acısan oldukça zengindir. Bu zenginliğin farkında olan yerli
ve yabancı dilbilimciler özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren Anadolu’nun dil çeşitliliği
üzerinde önemli çalışmalar yapmaya başlamış ve bu çalışmalar günümüzde giderek derinlik
kazanmıştır.
Türkiye’de resmi dil olan Türkçe’nin yanı sıra onlarca farklı dil ve lehçe konuşulmaktadır.
2008’de yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de toplamda 36 farklı dilin konuşulduğu tespiti
yapılmıştır. 1 Bu diller içerisinde önemli bir orana sahip olan Arapçanın 2007 yılında yapılan
bir araştırmaya göre 1,5 milyonu aşkın kişi tarafından konuşulduğu bilinmektedir. 2 Elbette bu
sayı, 2013 yılında Suriye’de çıkan iç savaştan kaçarak Türkiye’ye göç eden veya sığınan Suriye
uyruklu vatandaşlarla birlikte beş altı katına çıkmıştır. Ancak bu çalışma Suriye veya diğer
ülkelerden göç ederek veya iltica ederek Türkiye’ye gelen Arapları değil, asırlardır
Anadolu’nun güney ve Güneydoğu hattındaki illerde yoğun olarak yaşayan Arap asıllı Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarının konuştukları Arap diyalektlerinden biri olan Siirt Arapçasını konu
edinmiştir.
Siirt ilinde Türkçe ve Kürtçenin yanında asırlardır il merkezi ile Tillo ilçesi ve bu ilçeye bağlı
birkaç köyden oluşan Rıstâḳ 3 bölgesinde Arapça konuşan vatandaşlar bulunmaktadır. Burada
Ferman Salmış, Türkiye’nin Dil Hafızası, (İstanbul: Librum Kitap, 2015), 105.
Salmış, Türkiye’nin Dil Hafızası, 107.
3
Farsçadaki  رﺳﺘﮫkelimesinden Arapçaya geçmiş olan Rıstâḳ (( ;)رﺳﺘﻖsözlükte siyahlık esmerlik veya birbirine
yakın yerleşim yerleri ve otlaklar anlamına gelmektedir. Bk. Ebu’l-Fazl Cemâluddîn Muhammed b. Mukerrem b.
Alî b. Ahmed b. Manzûr el-Ensârî, Lisânu’l-‘Arab (I-VI), thk. Abdullâh Ali el-Kebîr, Muhammed Ahmed
Hasbullâh, Hâşim Muhammed eş-Şâzelî, (Kahire: Dâru’l-Me‘ârif, t.y.), III: 1635,1640. Siirt yöresinde Rıstâḳ
bölgesi olarak bilinen yer, Tillo ilçesi ve etrafındaki Sínép (Çatılı köyü), Fírsef (Dereyamaç köyü), Halenzé (Siirt’e
bağlı Bağtepe mahallesi), Tôm (İkizbağlar köyü) ve Fískén (Doluharman köyü)’nin oluşturduğu ve ağırlıklı olarak
Arap asıllı vatandaşların yaşadığı bölgedir. Bkz. Emin Cengiz. “Siirt Arapçasında Dilsel Farklılıklar”, Siirt
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 5/2 (2019), 361.
1
2
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konuşulan Arap diyalektinin kendine has bir yazı dili olmamasına rağmen yüzyıllar boyunca
varlığını sözlü olarak sürdürmüştür. Kaynaklarda genellikle Siirt Arapçası diye tarif edilen bu
diyalekt; 4 ses, yapı ve söz varlığı açısından Anadolu’da konuşulan diğer Arapça lehçelerine
benzeyen ve onlardan ayrılan özelliklere sahiptir.
Siirt Arapçası, sahip olduğu zengin söz varlığı sayesinde zamana karşı koyabilmiş ve günümüze
kadar varlığını sürdürebilmiştir. Bu dili ayakta tutan en önemli söz varlığı da lehçede kullanılan
fiillerdir. 5 Cümleyi oluşturan en önemli unsurlardan birisi olan fiiller, insanlarla birlikte hayatın
içerisinde yaşamaya devam etmiş ve insanların duygu, düşünce ve eylemlerine tercüman
olmuştur. Bu özellikleri sayesinde isim veya harflerden daha fazla hayatın içinde var olan fiiller,
Siirt Arapçasının zamana karşı koyan yüzü olarak araştırılmaya değer görülmüştür. Dolayısıyla
bu çalışmada Siirt Arap diyalektinde kullanılan fiiller çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. Böylece
hem lehçenin sahip olduğu söz varlıklarının tespit edilip kayıt altına alınması sağlanmış hem
de lehçenin yaşayan yüzü ve onu ayakta tutan bir faktör olarak fiillerin önemi araştırılmıştır.
Bu çalışmada ilgili lehçenin doğru bir şekilde aktarılabilmesi için aşağıdaki transkripsiyon
sistemi uygulanmıştır.
Sesli harfler
Â/â, Ê/ê : ى
َ ,َ ا,آ
E/e A/a : ـــ َـــ

Î/î
İ/i

:ـــــﻲ
: ـــــ ِـــ

Û/û
U/u

:ــــﻮ
: ـــ ُــــ

Sessiz harfler

 ء: ’
 د: D/d
 ض: W/w
 ك: K/k

 ب: B/b
 ذ: W/w
 ط: Ṭ/ṭ
 ل: L/l

 ت: T/t
 ر: R/r
 ظ: W/w
 م: M/m

ث
ز
ع
ن

: F/f
: Z/z
:‘
: N/n

 ج: C/c
 س: S/s
 غ: Ğ/ğ
 ھ: H/h

ح
ش
ف
و

: Ḥ/ḥ
: Ş/ş
: F/f
: V/v

 خ:Ḫ/ḫ
 ص: S/s
 ق: Ḳ/ḳ
 ي: Y/y

İlave Edilen Harfler:

چ

: Ç/ç

گ

: G/g

او

: O/o

پ

: P/p

ژ

: J/j

Ayrıca Siirt Arapçasının ses yapısında, Türkçe alfabede bulunmayan é (imâle) ve í (ı-i arası bir
ses) gibi harfler de bulunmaktadır. Resmi Arapçada bulunmayan ve “gevrek e” diye tabir edilen
é harfi, e ile i arasında imâleli bir sesi ifade eder. Örneğin sené (yıl) ve qasabé (ciğer) gibi
kelimelerin telaffuzunda görüldüğü gibi genellikle müenneslik te’sinin karşılığı olarak
kullanılır. Siirt Arapçasına has bir ses olan í harfi ise ı-i arası bir ses olup genellikle resmi
Arapçadaki i sesinin değişime uğramasıyla oluşmuştur. Örneğin sítté (altı), míncél (keser), fítné
(fitne) gibi kelimelerde bu sesin kullanıldığı görülmektedir. Bu çalışmada é ve í seslerine de
yer verilmiştir.
1. Arapçada Fiiller
Fiil sözlükte; yapılan her türlü eylem, iş ve davranış anlamlarına gelir. 6 Istılah olarak fiil ise
kendi başına bir anlamı olup mâzî, (geçmiş) müzâri (gelecek) ve emir kiplerinden biri ile irtibatı
Bkz. Necim Gül, Siirt Arapçasını Kurtarmak, (ys, Sage Matbaacılık, 2013), 20.
Emin Cengiz, “Siirt Arapçasının Korunmasında Sözlü Kültürün Rolü”, Artuklu Akademi, 5/1, (2019), 68.
6
Mecduddin Muhammed b. Yakûb el-Fîrûzâbâdî, el-Kâmûs’ul-Muhît, (Beyrut: Dâru İhyâi’t- Turâsi’l-‘Arabî,
1985), 1043.
4
5
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olan kelimedir. Fiiller tek başına mana ifade etmeleri yönüyle harflerden ayrılırken, bir zamana
taalluk etmeleri hasebiyle de isimlerden ayrılırlar. 7 Ayrıca fiiller, başına ( سsîn), ( ﺳﻮفsevfe)
ve  ﻗﺪedatlarını alan, kendisine te’nîs, mütekellim ve muhatab ’تsi bitişen kelime türü olarak
da açıklanmaktadır. 8 Arapçada fiiller çeşitli açılardan tasnif edilmiştir. 9 Burada fiiller çeşitli
yönleriyle sınıflandırılıp Siirt Arapçasındaki kullanımları incelenecektir.
7F

8F

1.1. Zamanları Bakımından Fiiller
Arapçada fiiller zamanları bakımından mâzî (geçmiş zaman), muzârî (şimdiki, gelecek ve geniş
zaman) ve emir fiil olmak üzere üç çeşittir. 10 Siirt Arapçasında bu kiplerinin her üçü de
kullanılmakla birlikte bazı yönleriyle Fasih Arapçadan ayrılan özelliklere sahiptir. Bu anlamda
her üç zaman kipi ayrı başlıklar altında incelenecektir.
1.1.1. Mâzî Fiil
Mâzî fiil; geçmiş zamanda, yani söylendiği andan önce meydana gelen fiillere denir. 11 Mâzî fiil
fetha üzere mebni olmakla birlikte kendisine cemaat vavı denen muttasıl merfû zamir itiştiğinde
ref üzere, kendisine  ﻧﺎ، ﺗ ُ ْﻢ، ﺗ ُ َﻤﺎ، ُ ت، َ تgibi muttasıl merfû zamirler bitiştiği zaman da sükûn üzere
mebni olur. 12
1F

Fasih Arapçada mâzî fiillerin on dört sigada çekimi varken, Siirt Arapçasında ise tesniye sigası
kullanılmadığından toplamda sekiz siga kullanılmaktadır. 13 Aşağıdaki tabloda Siirt
Arapçasında mâzî fiil çekimi Fasih Arapça ile mukayeseli bir şekilde gösterilmiştir.
Tablo 1. Siirt Arapçasında mâzî fiil çekimi
Cemi (Çoğul) / ﺟﻤﻊ
Zami
r

Transkripsiyon

Ğâib

ketebû

Muhatab Ğâibe

ketebû

keteptén

Siirt
A.

Müfred (Tekil) / ﻣﻔﺮد
Türkçe

 َﻛﺘَﺒُﻮاonlar

yazdılar
(e)
 َﻛﺘَﺒُﻮاonlar
yazdılar
(d)
siz
 َﻛﺘ َ ْﺒﺘِ ْﻦyazdınız
(e)

Fasih
A.

َﻛﺘَﺒُﻮا

Transkrip
siyon

Siirt
A.

Türkçe

keteb

َْﻛﺘَﺐ

ََﻛﺘَﺒْﻦ

ketebét

ْ  َﻛﺘ َ ِﺒo yazdı (d)
ﺖ

َﻛﺘ َ ْﺒﺘ ُ ْﻢ

ketept

ْ  َﻛﺘَﺒsen yazdın
ْﺖ

o yazdı (e)

(e)

Fasih
A.

َﺐ
َ َﻛﺘ

ْ ََﻛﺘَﺒ
ﺖ

ََﻛﺘَﺒْﺖ

7
Muhammed b. Abdurrahîm el-Ömerî el-Meylânî, Şerhu’l-Muğnî, thk. Nihad el-Bârâvî, (Diyarbakır: Mektebetu
Seydâ, t.y.), 161.
8
İbn Hâcib, Kâfiye, (Karaçi: Mektebetü’l-Büşrâ, 2008), 150; Emîl Bedî’ Yakûb, Kâmûsu’l-Mustalahâti’lLuğaviyye ve’l-Edebiyye, (Beyrut: Dâru’l-‘İlm, 1987), 299.
9
Örneğin el-Meylânî, fiilleri on bir kısma ayırmaktadır. Bınlar; mâzi, muzâri, emir, nehiy, müteaddî, ğayr-i
müteaddî (lâzım), mebni li’l-fâil (malûm), mebni li’l-mefûl (mechûl), ef âl-i kulûb, ef‘âlu’n-nâkısa, ef’âlu’lmukârebe, ef‘âlu’l-medh ve’z-zem ve taaccüb fiilleridir. Bkz. el-Meylânî, Şerhu’l-Muğnî, 163.
10
İbn Hâcib, Kâfiye, 151; Sadi Çögenli, Arapçada Fiiller ve Çekimleri, (İstanbul: Cantaş Yayınları, 2013), 9.
11
el-Meylânî, Şerhu’l-Muğnî, 164; Mustafa el-Ğalâyînî, Câmi‘u’d-Durûsi’l-‘Arabiyye, tsnf. Abdulmunim Halil
İbrahim, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 9. Basım, 2009), 1/24.
12
Cemâluddîn b. Ebî Muhammed Abdullah b. Yûsuf el-Ensârî el-Ma‘rûf bi İbn Hişâm, Sebîlu’l-Hüdâ ‘alâ Şerhi
Katri’n-Nedâ ve Belli’s-Sadâ, tkd. Abdulğanî, ed-Dakr, thk. Abulcelîl el-‘Attâr el-Bekrî, (Dimaşk-Beyrut:
Mektebetu Dâru’l-Fecr, 4. Basım, 2012), 69; Çögenli, Arapçada Fiiller ve Çekimleri, 258,259.
13
Emin Cengiz, “Siirt Arapçasını Yaşatmak”, Türkiye’de Konuşulan Arap Diyalektleri, ed. Yaşar Acat, (İstanbul:
Akdem Yayınları, 2018), 249.
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keteptén

ketebnê

siz
 َﻛﺘ َ ْﺒﺘِ ْﻦyazdınız
(d)

 َﻛﺘ َ ْﺒﺘ ُ ﱠﻦkatepti

ﺖ
ِ  َﻛﺘ َ ْﺒsen yazdın

ﺖ
ِ َﻛﺘ َ ْﺒ

َﻛﺘ َ ْﺒﻨَﺎ

َﻛﺘ َ ْﺒﻨَﺎ

ُ َﻛﺘَﺒْﺖben yazdım

َُﻛﺘَﺒْﺖ

biz yazdık
(e,d)

keteptu

(d)

(e,d)

Yukarıdaki tablo incelendiğinde Siirt Arapçasında mâzî fiil kullanımıyla ilgili şu özellikler göze
çarpmaktadır:
a. Siirt Arapçasında mâzî filin ğâib çoğul ve tesniye kiplerinde cinsiyet ayrımı yoktur. Zira hem
müzekker için hem müennes için ortak olarak müzekker cemi sigası kullanılır. Muhatap
sigalarında ise durum tam tersi olup tesniye ve çoğul için hem müzekkerde hem müenneste,
müennes cemi sigası kullanılır.
b. Cemi müzekker ile cemi müennesler için aynı kipler kullanılmaktadır.
c. Müfred mütekellim, müfred muhataba ve cemi mütekellim sigalar fasih Arapça ile birebir
aynı çekimlenmektedir.
d. Cemi müzekker muhatab kipin sonunda yer alan “ ﺗ ُ ْﻢtum” muttasıl merfû zamiri, Siirt
Arapçasında “ ِﺗ ْﻦtén” şekline dönüşmüş ve  تharfi imâle ile telaffuz edilmiştir.

ْ  ) َﻛﺘَﺒsîgalarındaki fiillerin sonu cezm edilmiştir.
e. Müfred gâib ( ْ ) َﻛﺘَﺐve müfred mütekellim (ْﺖ
f. Müfred gaibe siga çekiminide ayne’l-fiil (fiilin orta harfi) imâle ile okunmaktadır.
g. Muhatab sigalarının tamamında ve müfred mütekellim sigasında fiile bitişen muttasıl merfû
zamirden dolayı ( ﻛﺘﺐyazdı) fiilinin sonundaki ( بbe) harfi p sesine dönüştürülerek telaffuz
edilmektedir. 14
13F

1.1.2. Muzârî Fiil
Muzârî fiil; bir iş, oluş ve eylemin şimdiki zamanda, geniş zamanda ve/veya gelecek zamanda
gerçekleştiğini bildiren bir fiil kipidir. Muzârî fiil, mâzî fiilin başına fiili gerçekleştiren fâilin
cinsiyetine, adedine ve muhataplık durumuna göre  ن-  ي-  ت- ( أelif, te, ye ve nûn) harflerinden
biri getirilerek türetilir. 15 Muzâraat harfleri olarak da bilinen bu ekler; َ اَﺗَﯿْﻦ/eteyne veya ﻧﺄﯾﺖ
/ne’eytu şeklinde formüle edilmektedir. Aynı zamanda muzârî fiilin alameti, başına istikbâl
harflerinden olan  س/sîn ve  ﺳﻮف/sevfe ile cezm ve nasb edatlarını kabul etmesidir. 16
Siirt Arapçasında muzârî fiil kullanımı yapısal ve fonetik açıdan fasih Arapçadan ayrılan
birtakım özelliklere sahiptir. Örneğin fasih Arapçada gelecek zamanı ifade etmek için fiilin
başına getirilen  سve  ﺳﻮفyerine Siirt Arapçasında  ِد/di eki getirilmektedir. Ayrıca Siirt
Arapçasında muzârî fiilin olumsuzu, fiilin başına getirilen  ﻣﻮ/mô olumsuzluk eki ile
yapılmaktadır. Hemze dışındaki muzâraat harfleri daima kesralı olarak telaffuz edilir ki, bu
durum Beni Huzeyl, Temim ve Behra gibi eski Arap lehçelerindeki kullananımla
Özellikle kelimelerin sonlarında sakin olarak gelen b harfinin p sesine dönüştürülerek telaffuz edilmesi, Siirt
Arapçasında yaygın bir fonetik özellik olarak göze çarpmaktadır. Örnek için bkz. M. Şefik Görgin, Siirt Arapçası
‘Arabi’l-Welêyé, (Kocaeli: Özlem Ofset Matbaa, 2014), 20.
15
el-Meylânî, Şerhu’l-Muğnî, 165; İbn Hâcib, Kâfiye, 151.
16
Bkz. İbn Hişâm, Sebîlu’l-Hüdâ ‘alâ Şerhi Katri’n-Nedâ, 70; el-Ğalâyînî, Câmi‘u’d-Durûsi’l-‘Arabiyye, 1/24.
14
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örtüşmektedir. 17 Olumsuz edat olan َ ﻻ/lê ise sadece olumsuz emir (nehiy) için kullanılmaktadır.
Bunun yanı sıra Siirt Arapçasında  َﻣﺎ/ mê olumsuzluk eki, muzârî fiilin başına özellikle dua
ْ  ﷲ ﻣﺎ َ ِﯾﺤْ ِﻮ ُﺟ/
veya beddua cümlelerinde olumsuz emirde (nehiy) kullanılmaktadır. Örneğin ﻮك
Alla mê yıḥvıcôk (Allah seni muhtaç eylemesin.) cümlesinde bu durum açıkça görülmektedir.
Bu arada Siirt Arapçasında dua ve beddua cümlelerinin mâzî fiil kipinde değil, daima muzârî
kipte geldiğini belirtmek gerekir. Ayrıca Siirt Arapçasında mâzî fiilde olduğu gibi muzârî fiilde
de tesniye sigaları kullanılmamakta, onların yerine ortak olarak cemi sigası kullanılmaktadır.

Mütekellim Muhataba Muhatab Ğâibe Ğâib

Zamir

Cemi (Çoğul) / ﺟﻤﻊ
Transkripsi Siirt A.
yon
yıksırû
ِﯾ ْﻜﺴ ُِﺮوا
yıksırû

ِﯾ ْﻜﺴ ُِﺮوا

tıksırû

ﺗِ ْﻜﺴ ُِﺮوا

tıksırû

nıksôr/nıksar

ﺗِ ْﻜﺴ ُِﺮوا

Türkçe
onlar
kırıyorlar (e)
onlar kırıyor
(d)
onlar
kırıyorlar (e)
siz
kırıyorsunuz
(d)

/ ﺴﻮر
ُ  ﻧِ ْﻜbiz kırıyoruz
(e,d)
ْ
ﺴﺮ
َ ﻧِﻜ

Fasih
A.

َﯾَ ْﻜﺴ ُِﺮون

َﯾَ ْﻜﺴ ِْﺮن

Müfred (Tekil) / ﻣﻔﺮد
Transkrip Siirt A. Türkçe
siyon
yıksor/yıks / ﺴﻮر
ُ  ِﯾ ْﻜo kırıyor
ar
(e)
ْ
ﯾﻜﺴﺮ
tıksor/tıksa
r

َ ﺗ َ ْﻜﺴ ُِﺮونtıksor/tıksa
r

َﺗ َ ْﻜﺴ ِْﺮن

tıksırî

َﻛﺘ َ ْﺒﻨَﺎ

aksor/aksar

َ ِ
/ ﺴﻮر
ُ ﺗِ ْﻜ
ْ
ﺴﺮ
َ ﺗِﻜ
/ ﺴﻮر
ُ ﺗِ ْﻜ
ﺴﺮ
َ ﺗِ ْﻜ
ﺗ َ ْﻜﺴ ِِﺮي

o kırıyor
(d)
sen
kırıyorsun
(e)
sen
kırıyorsun
(d)

/ ﺴﻮر
ُ  أ ْﻛben
kırıyorum
ْ
ﺴﺮ
َ أﻛ

Fasih A.

ﯾَ ْﻜ ِﺴ ُﺮ
ﺗ َ ْﻜ ِﺴ ُﺮ
ﺗ َ ْﻜ ِﺴ ُﺮ
َﺗ َ ْﻜﺴ ِِﺮﯾﻦ

أ ْﻛﺴ ُِﺮ

(e,d)

Yukarıdaki tablo incelendiğinde Siirt Arapçasında muzârî fiil kullanımıyla ilgili şu özellikler
göze çarpmaktadır:
a. Fiil çekimlerinde tesniye (ikil) sigası kullanılmamaktadır. Onun yerine hem tesniye hem cemi
sigalar için ortak olarak cemi sigası kullanılmaktadır.
b. Cemi sigalarda müennes kullanımı bulunmamaktadır. Cemi müzeker ğâib sigası her iki
cinsiyet için ortak kullanılırken, cemi müzekker muhatab sigası da her iki cinsiyet için ortak
kullanılmaktadır.
c. Fasih Arapçada on dört siga olan muzârî fiil çekimi, Siirt Arapçasında tesniyenin
kullanılmaması ve cemi sigalarda cinsiyet ayrımı olmaması nedeniyle sekiz sigaya düşmüştür.
d. Müfred mütekellim siga çekimi dışındaki muzâri fiillerin başındaki muzâraat harfleri kesreye
dönüşmektedir.
e. Fiilin son harfi cezm ile telaffuz edilmektedir. Ayrıca cemi sigalarında ref‘ alameti olan ن
/nûn harfi hazfedilmektedir. Bu durum son harfin sakin okunmasından kaynaklanmış olabilir.
Zira  ن/nûn harfi sakin okunduğunda dinleyici tarafından net bir şekilde
algılanmayabilmektedir. Bu durum tamamen şifahi bir yapıya sahip olan Siirt Arapçasında pek
çok kelimenin son harfinin hazfedilerek seslendirilmesine neden olmuştur.

17

Sedat Akay, Geçmişten Günümüze Siirt Arapçası, (İstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları, 2021), 184.
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f. Fiilin orta harfinin (‘ayne’l-fiil) harekesi bazı fiillerde aynı kalırken, bazı fiillerde ise
değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca Rıstâḳ bölgesinde orta harfi ô ile telaffuz edilen fiillerin
Siirt merkezde a sesiyle seslendirildiği bilinmektedir.
1.1.3. Emir Fiil
Bir işin, eylemin yapılmasını veya yapılmamasını istemek için kullanılan fiil kipi olarak bilinen
emir fiiller; emir ve nehiy olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. 18 Emir fiilinin alameti, bir
talebe delalet etmesi, ( اﺟْ ﺘ َﮭﺪِيçalış (d)) fiilinde olduğu gibi muhatab müennes ’يsını kabul
etmesi, 19 ْ( اﺿﺮبçalış (e)) fiilinde olduğu gibi sonu sakin olması, sonu illetli bir harfle biten
fiillerde ارم
ِ (ar (e)) gibi illet harfinin hazfedilmesi ve ( ﻗﻮﻣﺎikiniz kalkın) ile ( ﻗﻮﻣﻮاkalkın (e))
fiillerinde olduğu gibi tesniye ve cemaat  ن/nûn’larının hazfedilmesidir. 20 Aşağıdaki tabloda
Siirt Arapçasında emir fiil çekimi gösterilmektedir.

Mütekellim Muhataba Muhatab Ğâibe Ğâib

19F

Cemi (Çoğul) / ﺟﻤﻊ
Transkripsi Siirt A.
yon
hey yışrabû
َھ ْﻲ

onlar içsin
(e)

ِﻟﯿَ ْﺸ َﺮﺑُﻮا

Müfred (Tekil) / ﻣﻔﺮد
Transkripsi Siirt A.
yon
hey yışrab
َھ ْﻲ

onlar içsin
(d)

َِﻟﺘ َ ْﺸ َﺮ ْﺑﻦ

hey tışrab

siz için (e)

اِ ْﺷ َﺮﺑُﻮا

ışrab

ِْﯾ ْﺸ َﺮب
َھ ْﻲ
ْﺗِ ْﺸ َﺮب
ْاِ ْﺷ َﺮب

Türkçe

Fasih
A.

Türkçe
o içsin (e)

ِْﻟﯿَ ْﺸ َﺮب

o içsin (d)

ِْﻟﺘ َ ْﺸ َﺮب

sen iç (e)

ْاِ ْﺷ َﺮب

sen iç (d)

اِ ْﺷ َﺮ ِﺑﻲ

ışrabû

ِﯾ ْﺸ َﺮﺑُﻮا
َھ ْﻲ
ِﯾ ْﺸ َﺮﺑُﻮا
اِ ْﺷ َﺮﺑُﻮا

ışrabû

اِ ْﺷ َﺮﺑُﻮا

siz için (d)

َاِ ْﺷ َﺮﺑْﻦ

ışrabî

اِ ْﺷ َﺮ ِﺑﻲ

hey nışrab

َھ ْﻲ
ِْﻧ ْﺸ َﺮب

biz içelim
(e,d)

ِْﻟﻨَ ْﺸ َﺮب

hey aşrab

ْ َھ ْﻲ أ َ ْﺷ َﺮبben içeyim

hey yışrabû

Fasih
A.

(e,d)

ِْﻷ ْﺷ َﺮب

Yukarıdaki tablo incelendiğinde Siirt Arapçasında emir fiil kullanımıyla ilgili şu özellikler göze
çarpmaktadır:
a. Siirt Arapçasında diğer fiil kiplerinde olduğu gibi tesniye sigaları kullanılmamakta ve çoğul
kipinde müzekker ve müennes ayrımı bulunmayıp hepsi için müzekker sigası kullanılmaktadır.
b. Siirt Arapçasında mütekellim cemi sigasında muzâraat harfi kesralı olarak telaffuz
edilmektedir.
c. Fasih Arapçada ğâib ve mütekellim sigaları oluşturulurken fiilin başına  ِل/li (emir lamı)
ilavesi yapılırken, Siirt Arapçasında َﻲ
ْ  ھ/ hey eki getirilmektedir. Siirt Arapçasında bu ek bazen
َﻲ
ْ  ﺧ/ḫey şeklinde de telaffuz edilmektedir. Bu da Mardin-Midyat yöresi gibi Anadolu’da
konuşulan diğer Arap diyalektlerindeki  ﺧ َِﻠّﻲekinin kısaltılmış hali olarak düşünülmektedir.

el-Meylânî, Şerhu’l-Muğnî, 175.
el-Ğalâyînî, Câmi‘u’d-Durûsi’l-‘Arabiyye, 1/24.
20
bn Hişâm, Sebîlu’l-Hüdâ ‘alâ Şerhi Katri’n-Nedâ, 69,70.
18
19
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Siirt Arapçasında nehiy fiil, muzârî fiilin başına getirilen َ ﻻ/lê edatıyla yapılır ve sonu meczûm
ْ َﻲ ﻻَ ِﯾ
olarak seslendirilir. Bunun yanı sıra nehiy ğâib sigalarında ْﺸ َﺮب
ْ  ھ/hey lê yışrap (içmesin)
örneğinde olduğu gibi ََﻲ ﻻ
ْ  ھekiyle de yapılmaktadır.
1.2. Kök Harflerinin Sayısı Bakımından Fiiller
Dilciler Arapçada fiil köklerinin en az üç harften oluştuğunu ve bu aslî harflerden birinin
düşürülemeyeceğini, aksi halde fiilin bir anlam taşımayacağını ifade etmişlerdir. 21 Bu yönüyle
Arapçada filler, kök harfleri bakımından temelde mücerred (yalın) ve mezîd (arttırılmış) olmak
üzere iki kısma ayrılmıştır. Mücerred fiiller de kök harflerinin sayısı üç olan “sülâsî mücerred
fiiller” ve kök harflerinin sayısı dört olan “rubâ’î mücerred fiiller” olmak üzere ikiye ayrılır. 22
Mezîd fiiller; kökleri üç harften oluşan fiillere başka harfler eklenerek yapılan “sülâsî mezîd”
fiiller ve kökleri dört harften oluşan fiillere ilave harf eklenen “rubâ’î mezîd” fiiller olmak üzere
de iki kısma ayrılmaktadır. 23 Sülâsî mezîd fiiller de bir harf eklenen “sülâsî mezîd rubâ’î”, iki
harf eklenen “sülâsî mezîd humâsî” ve üç harf eklenen “sülâsî mezîd südâsî” fiiller olarak üç
kısma ayrılırken, 24 rubâ’î mezîd fiiller ise bir harf eklenen “rubâ’î mezîd humâsî” ve iki harf
eklenen “rubâ’î mezîd südâsî” filler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 25

Fiil
Türü

Türkçe

Üç harf
İki harf
Bir harf
Rubâ’î
Sülâsî
İlaveli sülâsî İlaveli sülâsî ilaveli sülâsî mücerred mücerred
mezîd
mezîd
mezîd

Siirt Arapçasında tüm bu fiil türleri kullanılmaktadır. Aşağıdaki tabloda ilgili fiil türlerine
örnekler verilmiştir.

açmak

Emir Fiil
Transk Siirt
ripsiyo A.
n
ıfteḥ
اِ ْﻓﺘ َ ْﺢ

Fasih
A.

Muzârî Fiil
Transkri Siirt A.
psiyon

Fasih
A.

Mâzî Fiil
Transkri
psiyon

Siirt A.

Fasih
A.

اِ ْﻓﺘ َ ْﺢ

yıfteḥ

ِْﯾ ْﻔﺘَﺢ

ﯾَ ْﻔﺘ َ ُﺢ

feteḥ

ﻓَﺘ َ ْﺢ

ﻓَﺘ َ َﺢ

zılgıt
atmak

helhél

ھ َْﻠ ِﮭ ْﻞ

ھ َْﻠ ِﮭ ْﻞ

îhelhél

ْ إﯾ َﮭ ْﻠ ِﮭ
ﯿﻞ

ﯾُ َﮭ ْﻠ ِﮭ ُﻞ

helhél

ْ ھ َْﻠ
ﮭﯿﻞ

ھ َْﻠ َﮭ َﻞ

ferahlam
ak

farrôḥ

ﻓَ ﱡﺮوح

ﻓَ ِ ّﺮ ْح

îfarrôḥ

ْإﯾﻔَ ﱡﺮوح

ﯾُﻔَ ِ ّﺮ ُح

farrôḥ

ﻓَ ﱡﺮو ْح

ﻓَ ﱠﺮ َح

kırılmak

ınkısor

ﺴﻮ
ُ اِ ْﻧ ِﻜ
ْر

اِ ْﻧ َﻜﺴ ِْﺮ

yınkısor

ﺴﻮ ْر
ُ ِﯾ ْﻨ ِﻜ

ﯾَ ْﻨ َﻜ ِﺴ ُﺮ

ınkasar

ﺴ َﺮ
َ اِ ْﻧ َﻜ

ﺴ َﺮ
َ اِ ْﻧ َﻜ

tövbe
etmek

ıstağfor

َاِﺳْﺖ
ﻮر
ْ ُْﻏﻔ

َاﺳْﺖ
ﻔﺮ
ْ ْﻏ

yıstağfor

ﻮر
ْ ُِﯾ ْﺴﺘَ ْﻐﻔ

ََﯾﺴْﺖ
ْﻏ ِﻔ ُﺮ

ıstağfôr

ﻮر
ْ ُاِ ْﺳﺘَ ْﻐﻔ

َاِﺳْﺖ
ْﻏﻔَ َﺮ

21

‘Abduh er-Râcihî, et-Tatbîku’s-Sarfî, (Beyrut: Dâru’n-Nehdati’l-‘Arabiyye, 2009), 27.
er-Râcihî, et-Tatbîku’s-Sarfî, 27,28; Mehmet Maksudoğlu, Arapça Dilbilgisi, (İstanbul: Ensar Yayınları, 2013),
41.
23
er-Râcihî, et-Tatbîku’s-Sarfî, 28; Maksudoğlu, Arapça Dilbilgisi, 42.
24
er-Râcihî, et-Tatbîku’s-Sarfî, 31.
25
er-Râcihî, et-Tatbîku’s-Sarfî, 42. Arapçada fiillerin kök harflerinin sayısı bakımından çeşitlerini görmek için
ayrıca bk. Ek 1.
22
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Rubâ’îye
mülhak
fiiller

İki harf
Bir harf
ilaveli rubâ’î ilaveli rubâ’î
mezîd
mezîd

_____________________________________________________________
zelzele,
yakarış

ıtzelzél

اِﺗْﺰَ ْﻟﺰ
ْل

ْ ﺗَﺰَ ْﻟ
ﺰل

yıtzelzél

ْ ِﯾﺘْﺰَ ْﻟ
ﺰﯾﻞ

َﯾَﺘ َﺰَ ْﻟﺰ
ُل

ıtzelzél

ْ اِﺗْﺰَ ْﻟ
ﺰﯾﻞ

ﺗ َﺰَ ْﻟﺰَ َل

şeytanlaş
mak

ıtşeyton

ُ ﺸ ْﯿ
ﻂ
َ ْاِﺗ
ْن

َ ﺸ ْﯿ
ﻂ
َ َﺗ
ْن

yıtşeytôn

ُ ﺸ ْﯿ
ﻄﻮ
َ ِْﯾﺘ
ن

َ ﺸ ْﯿ
ﻂ
َ َ َﯾﺘ
ن

ıtşeytôn

ُ ﺸ ْﯿ
ﻄﻮ
َ ْاِﺗ
ْن

َ ﺸ ْﯿ
ﻂ
َ َﺗ
َن

adımlam
ak,
ölçmek

şevḳél

ﺷ َْﻮﻗَﻞ

ﺷ َْﻮﻗِ ْﻞ

îşevḳél

إﯾﺸ َْﻮﻗﻞ

 ﯾُﺸ َْﻮﻗِ ُﻞşevḳél

ﺷ َْﻮﻗَﻞ

ﺷ َْﻮﻗَ َﻞ

Yukarıdaki tablo incelendiğinde Siirt Arapçasında harf sayısına göre fiil türlerine dair şu
özellikler göze çarpmaktadır:
a. Her bir fiilde kullanılan birden fazla fiil babı olmakla birlikte tabloda örnek olması için her
fiilden sadece bir bâb verilmiştir.
b. Siirt Arapçasında  ﺗ َ ْﻔ ِﻌﯿﻞ/tef‘îl babı, bazı fiillerde  ﻓَ ِﻌّﯿﻞ/fe‘‘îl şeklinde mastar yapılmaktadır.
ّ ( َﺧbilemek, ufalamak, kalınlaştırmak) gibi fiiller  َﻓ ِﻌّﯿﻞbabıyla mastar
Örneğin ﺣﺪ ﱠﯾﺪ
َ ,  ﻧَ ِﻌّﯿﻢ, ﺸِﯿﻦ
yapılmıştır.
c. Siirt Arapçasında fiillerin son harflerinin sakin okunması nedeniyle mâzî müfred ğâib sigası
ile emir müfred muhatab sigaları aynı şekilde telaffuz edilmektedir.
d. Siirt Arapçasında bazı fiillerin ayne’l-fiili (orta harf) imâleli telafffuz edilirken, bazıları ise
o sesine dönüştürülerek seslendirilmiştir. Örneğin  اِﺗْﺰَ ْﻟﺰل/ ıtzelzél (sarsııldı) ve  ﺷ َْﻮﻗَﻞ/ şevḳél
ُ ﺸ ْﯿ
(adımladı) gibi fiillerde orta harflerin fetha olan harekeleri imâle ile seslendirilirken, َﻄﻮن
َ ْ اِﺗ/
ıtşeytôn (şeytanlaştı) fiilinde ise fetha olan orta harfin harekesi “ô” sesiyle telaffuz edilmektedir.
e. Yine bazı fiillerde  تolan muzâraat farfinin başına kesralı bir hemze eklendiği görülmektedir.
ُ ﺸ ْﯿ
َ ﺸ ْﯿ
ْ ﻄ
Örneğin َﻄﻦ
َ َ  ﺗfiilinin Siirt Arapçasında ﻮن
َ ْ اِﺗ/ıtşeytôn şeklinde telaffuz edilmesi gibi.
1.3. Kök Harflerinin Türü Bakımından Fiiller (Aksâm-ı Seb‘a)
Dilciler, Arapça harfleri tür bakımından sahih ve mu‘tel (illetli) olmak üzere iki kısma
ayırmışlardır. Bu anlamda  ا-  ي- ( وvâv, yâ, elif) harflerini illetli, bunların dışında kalan harfleri
de sahih kabul etmişlerdir. 26 Arapçada fiiller, kök harflerinde sahih veya mu‘tel harfler
bulunması bakımından temelde ikiye ayrılmıştır. Bunun yanı sıra fiilin hangi harflerden
oluştuğu, şeddeli olup olmadığı, içinde illetli harfin bulunup bulunmadığı ya da kaç tane illetli
harfin bulunduğu gibi özellikleri açısından yedi kısma ayrılmaktadır. Fiilin kök harfleri
içerisinde illet harflerinden en az birini bulunduran fiillere mu‘tel (illetli); illet harflerinden
herhangi birini bulundurmayan fiillere ise sahih fiil denir. 27 Temelde bu şekilde iki kısma
ayrılan fiiller de kendi içlerinde aksâm-ı seb‘a (yedi kısım) olarak bilinen şu şekilde yedi kısma
ayrılır:
25F

26F

a. Sahih fiiller: Sâlim, mehmûz ve muda‘‘af olmak üzere üç kısma ayrılmaktadır. 28 Bunlardan,
içinde hemze, idğam ve illet harfi bulunmayan fiillere sâlim; baştaki, ortadaki veya sondaki
26

er-Râcihî, et-Tatbîku’s-Sarfî, 23.
er-Râcihî, et-Tatbîku’s-Sarfî, 23; Maksudoğlu, Arapça Dilbilgisi, 43.
28
er-Râcihî, et-Tatbîku’s-Sarfî, 23.
27
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harflerinden biri hemze olan fiillere mehmûz; 29 aynı cinsten iki harfin birbirine idğam edildiği
harflerin yer aldığı fiillere de muda‘‘af fiil adı verilmektedir. 30
b. Mu‘tell (illetli) fiiller: İçerisinde illet harfi bulunan fillerdir. 31 Bunlar misâl, ecvef, nâkıs ve
lefîf olmak üzere üç çeşittir. Bunlardan ilk harfi illet harflerinden biri olan ( وvav) veya ( يyâ)
olan fiillere misal; orta harfi illetli olan fiillere ecvef; son harfi illetli olan fiillere nakıs fiil;
harflerinden ikisi illetli olan fiil çeşidine de lefif fiil 32 denir. 33
31F

32F

Fiil
türü

Türkçe

Emir Fiil
Transkri Siirt
psiyon
A.

Lefif Nakıs Ecvef Misal Muzaaf Mehmûz Sâlim

Siirt Arapçasında aksâm-ı seb‘a olarak bilinen tüm bu fiil türlerine örnek bulmak mümkündür.
Aşağıdaki tabloda bu fiil türlerine örnekler verilmiştir:

ف
ُ َﯾ ْﻌ ِﺮ

yêkél

ِﯾ ْﻌﺮ ِو
ف
ُ
ﯾﺂ ِﻛﻞ

Mâzî Fiil
Transk Siirt
ripsiyo A.
n
‘araf
ف
ْ َﻋ َﺮ

bilmek

ı‘rıf

ْﺮف
ْ ْﺮف اﻋ
ْ  اﻋyı‘rôf

yemek

kıl

ِﻛ ْﻞ

ُﻛ ْﻞ

َﯾﺄ ْ ُﻛ ُﻞ

ekel

أﻛ َْﻞ

أ َﻛ َﻞ

bağlamak

şıd

ِْﺷﺪ

ُ
/ ﺷﺪ ﱠ
ْأ ْﺷﺪُد

îşıd

ْإ ْﯾ ِﺸﺪ

ُ َﯾ
ﺸﺪ ﱡ

şedd

ّ ﺷﺪ
َ

ﺷﺪ ﱠ
َ

ulaşmak

ıssal

ﺻ ْﻞ
إِ ﱠ

ﺻ ْﻞ
ِ

yıssal

ﺼ ْﻞ
ﯾِ ﱠ

ﺼ ُﻞ
ِ َﯾ

vısôl

ﺻ َﻞ
َ َو

bi‘

ﯿﻊ
ْ ِﺑ

ﺑِ ْﻊ

îbî‘

ﯿﻊ
ْ ِإِﯾﺒ

ﯾَﺒِﯿ ُﻊ

bê‘

ﺻﻮ
ُ ِو
ْل
ﺑَﺎ ْع

satmak
yok etmek

ımḥî

إ ْﻣ ِﺤﻲ

ا ْﻣ ُﺢ

yımḥî

ﯾِ ْﻤ ِﺤﻲ

ﯾَ ْﻤ ُﺤﻮ

meḥê

َﻣ َﺤﻰ

َﻣ َﺤﺎ

bükmek

ıtvî

ْ
إط ِﻮي

ْ
اط ِﻮ

yıtvî

ْ ِﯾ
ﻄ ِﻮي

ْ َﯾ
ﻄ ِﻮي

tavâ

َ
ط َﻮى

َ
ط َﻮى

Fasih
A.

Muzârî Fiil
Transkri Siirt
psiyon
A.

Fasih
A.

Fasih
A.

ف
َ َﻋ َﺮ

ع
َ ﺑَﺎ

Yukarıdaki tablo incelendiğinde Siirt Arapçasında harf türlerine göre fiil çeşitlerine dair şu
özellikler göze çarpmaktadır:
a. Mehmûz bir fiil olan  أ َﻛﻞkelimesinin emir kipi Fasih Arapçada  ُﻛ ْﻞşeklinde orta harfi
madmûm olurken; Siirt Arapçasında ise  ِﻛ ْﻞşeklinde meksûr olmuştur. Bu durum ilgili fiilin
hangi bâbta geldiği ve muzârî kipinde orta harfinin harekesiyle alakalıdır. Zira söz konusu fiilin
muzârîsinde orta harfin dammeli olduğu, Siirt Arapçasında ise orta harfin  ﯾﺂ ِﻛﻞ/yêkél şeklinde
imâle ile telaffuz edildiği bilinmektedir.
b. Fasih Arapçada muza‘‘af fiillerin çekiminde fekki idğam (idğamın ayrılması) meydana
gelirken Siirt Arapçasında ise böyle bir durum söz konusu değildir. Örneğin Fasih Arapçada

29
İlk harfi hemzeli olan fiillere mehmûzu’l-fâ, ikinci harfi hemzeli olan fiillere mehmûzu’l-‘ayn, üçüncü harfi
hemzeli olan fiillere de mehmûzu’l-lâm denir.
30
Bkz. er-Râcihî, et-Tatbîku’s-Sarfî, 23,24; Maksudoğlu, Arapça Dilbilgisi, 43.
31
er-Râcihî, et-Tatbîku’s-Sarfî, 24.
32
İlk ve son harfi illetli olan fiillere lefîf-i mefrûk, son iki harfi illetli olan fiillere ie lefîf-i makrûn denir. Bkz. erRâcihî, et-Tatbîku’s-Sarfî, 25.
33
Ahmed b. Muhammed b. Ahmed el-Hamelâvî, Şezâ el-‘arf fî fenni’s-Sarf, (Riyad: Dâru’l-Keyân, ty.), 59,60; erRâcihî, et-Tatbîku’s-Sarfî, 24,25; Maksudoğlu, Arapça Dilbilgisi, 44.
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ُ( َﻣﺪَدْتuzattım) fiilinde fekki idğam meydana gelirken, Siirt Arapçasında bu fiil sadece َُﻣﺪﱠﯾْﺖ

/meddeytu şeklinde telaffuz edilmektedir.

c. Siirt Arapçasında muzârî ve emir kipinde  وﺻﻞ/vasele (ulaştı) fiilinin ayne’l-fiili (orta harf)
şeddeli olarak telaffuz edilmektedir. Ayrıca emir kipinde ilgili fiilin başına bir hemze eklendiği
görülmektedir.
d. Siirt Arapçasında ecvef-i yâî (orta harfi yâ olan) bir fiil olan  ﯾَﺒِﯿ ُﻊ/yebî‘u (satıyor) fiilinin
muzâraat harfinin başına kesralı bir hemze eklenmektedir. Ayrıca Fasih Arapçada ilgili emir
kipinde fiilin illetli olan ayne’l-harfi hazfedilirken, Siirt Arapçasında sabit kaldığı
görülmektedir.
e. Siirt Arapçasında sonu ( وvav) harfiyle biten nâkıs fiillerin muzârî çekimlerinde ( وvav)
harfinin ( يyâ) harfine dönüştüğü görülmektedir. Ayrıca ilgili fiilin emir kipinde Fasih
Arapçada cezm alameti olarak illet harfi hazf olurken, Siirt Arapçasında ise  يharfine dönüşüp
sabit kalması da dikkat çekicidir.

َ /tavê (büktü) fiilinin emir kipi çekiminde sondaki
f. Fasih Arapçada lefîf-i makrûn olan ط َﻮى
ْ şeklinde hazfedilirken, Siirt Arapçasında ise sabit kalmaktadır.
illetli harf cezmden dolayı اط ِﻮ
1.4. Yapıları Bakımından Fiiller
Arapçada fiiller, yapılarına göre mutasarrıf (çekimli) ve câmid (çekimsiz) olmak üzere iki
kısma ayrılır. Bu taksim, fiilin bir zamana taalluk edip etmemesiyle alakalıdır. Zira zamana
taalluk eden fiilin şeklinin değişmesi icab edeceği için mutasarrıf olacağı gibi zamana taalluk
etmeyen fiilin tek bir hâl üzere kalacağı ve böylece câmid olacağı belirtilmektedir. 34 Bu fiilleri
ayrı ayrı incelemek yerinde olacaktır.
a. Mutasarrıf (çekimli) fiiller; mâzî, muzârî ve emir kiplerinden en az ikisine göre
çekimlenebilen fiillerdir. Fiillerde asıl olan çekimli olmalarıdır ve Arapçadaki fiillerin ekseri
bu türdendir. Her üç zaman kipinde çekimlenebilen fillere tam çekimli; yalnız mâzî ve muzârîsi
ْ gibi fiiller tam
bulunan fillere ise nakıs (yarı) çekimli fiiller denir. Örneğin ج
َ  ﺧ ََﺮ,  ﯾَ ْﺨ ُﺮ ُج, ْأﺧ ُﺮج
35
çekimli; َ َﻛﺎد, ُ  ﯾَ َﻜﺎدgibi fiiller ise nakıs çekimli fiildir.
34F

b. Câmid (çekimsiz) fiiller; yalnız tek bir zaman kipinde çekimlenebilen fiillerdir. Örneğin; ﻧِ ْﻌ َﻢ
ُ  ﯾَ ِﮭﯿ, gibi fiillerin yalnız muzârî ve  ﺗ َ َﻌﺎل, ْ ھَﺐgibi
, ﺌﺲ
َ , ﺴﻰ
َ  ﻟَ ْﯿgibi fiillerin yalnız mazi; ﻂ
َ ِ ﺑ, ﺲ
َ ﻋ
fiillerin ise yalnız emir kipinde çekimleri olduğu için çekimsiz fiil olarak kabul edilir. 36
35F

Siirt Arapçasında fiillerin ekser çoğunluğu çekimli olmakla birlikte az da olsa lehçede çekimsiz
fiillere de rastlanabilmektedir. Lehçedeki fiillerin neredeyse tamamı çekimli olduğu için burada
çekimsiz bir fiil olan  ﺗ َ َﻌﺎل/ te‘êle (gel) fiilini örnek vermekle iktifa edilecektir. Bu fiil bazen
 ﺗَﻌَﺎل/te‘êl şeklinde, bazen son harfin hazfedilmesiyle  ﺗَﻌَﺎ/te‘ê şeklinde telaffuz edilirken, bazen
de oldukça kısaltılarak sadece َ ت/te şeklinde seslendirilmektedir.
1.5. Fâillerinin Belli Olup Olmaması Bakımından Fiiller

34

el-Ğalâyînî, Câmi‘u’d-Durûsi’l-‘Arabiyye, 1/41,42.
el-Ğalâyînî, Câmi‘u’d-Durûsi’l-‘Arabiyye, 1/47,48; Hasan Akdağ, Arap Dili Dil Bilgisi, (Konya, Dizgi Ofset
Matbaacılık, t.y.), 157.
36
el-Ğalâyînî, Câmi‘u’d-Durûsi’l-‘Arabiyye, 1/42; Akdağ, Arap Dili Dil Bilgisi, 157.
35
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Arapçada fiiller, fâillerinin belli olup olmaması bakımından ma‘lûm ve mechûl fiil olmak üzere
iki çeşittir. Fâili belli olan fiillere ma‘lûm veya mebni li’l-fâil denirken, 37 fâili beli olmayan
fiillere ise mechûl veya mebni li’l-mefûl denir. 38 Fasih Arapçada ma‘lûm bir fiili mechûl
yapmak için mâzî kipinde ilgili fiilin  ﻓُ ِﻌ َﻞ/fu-i-le, 39 muzârî kipinde ise  ﯾُ ْﻔ َﻌ ُﻞ/yuf-‘e-lu kalıbına
sokulması gerekmektedir. 40 Herhangi bir maksatla mechûl yapılan bir fiilin fâili ortadan
kalktığı için onun yerine gizli veya açık bir kelime geçer. Bu kelime nesne, zarf veya masdar
olabilir ve fâilin yerini alan bu merfû isim de nâibu’l-fâil olarak tanımlanır. 41 Ayrıca nâibu’lfâil, fâilin makamını işgal ettiği için onun hükmüne tabi olarak merfû olur. 42
41F

Siirt Arapçasında da ma‘lûm ve mechûl fiil kullanımı bulunmaktadır. Bunun yerine ma‘lûm
fiiller genellikle dönüşlülük ve edilgenlik ifade eden  إ ْﻧ ِﻔﻌَﺎل/in-fi-‘âl,  إِ ْﻓﺘِﻌَﺎل/if-ti-‘âl ve  ﺗَﻐَﻌﱡﻞ/tefe‘-‘ul veznine dönüştürülerek mechûl yapılmaktadır. Zaten Fasih Arapçada da  اِ ْﻧ ِﻔﻌَﺎ ٌلbâbının
kendisi mechûl mana verdiği için mâzî ve muzâri mechûlu bulunmamaktadır. Dolayısıyla Siirt
Arapçasında mechûl yapımı için Fasih Arapçada kullanılan  ﻓُ ِﻌ َﻞve  ﯾُ ْﻔ َﻌ ُﻞkalıpları
bulunmamaktadır. Aşağıdaki tabloda Siirt Arapçasında mechûl fiil kullanımına örnekler
verilmiştir.
Türkçe

Muzârî Fiil
Transkripsiyon Siirt A.

Kapı
kırılıyor.

Yınkısor ıl-bêb

Çocuk
boğuluyor.

Yıhtınok ılveled.

Derisi
soyuluyor.

Yıtkeşşêr cıldu

ﺴﻮر
ُ ِﯾ ْﻨ ِﻜ
ﺒ
ْاﻟ َﺎب
ْاﻟﻮﻟَﺪ
َ ِﯾ ْﺨﺘِﻨُ ْﻖ
ِﯾﺘْﻘ ﱠ
ُ ﺸ ْﺮ ِﺟ ْﻠﺪ

Fasih A.

Türkçe

ﺴ ُﺮ
َ ﯾُ ْﻜ
ُاﻟ َﺒﺎب
ﯾَ ْﺨﺘَﻨِ ُﻖ
ُ اﻟﻮﻟَﺪ
َ
ﯾَﺘ َﻘ ﱠ
ﺸ ُﺮ
ِﺟ ْﻠﺪه

Kapı
kırıldı.

Mâzî Fiil
Transkripsi Siirt A.
yon
Inkasar ılْﺴ ْﺮ اﻟﺒَﺎب
َ إ ْﻧ َﻜ
bêb.

Çocuk
boğuldu.

Ihtanak ılveled

ْاﻟﻮﻟَﺪ
َ ِإ ْﺧﺘَﻨ َْﻖ

Derisi
soyuldu

Itkeşşêr
cıldu

إﺗْﻘَ ﱠ
ُ ﺸ ْﺮ ِﺟ ْﻠﺪ

Fasih A.

ُﻛﺴ َِﺮ
ُاﻟ َﺒﺎب
َِإ ْﺧﺘَﻨَﻖ
ُ اﻟﻮﻟَﺪ
َ
ﺗﻘ ﱠ
ﺸ َﺮ ِﺟ ْﻠﺪه

1.6. Meful Alma Durumları Bakımından Fiiller
Arapçada meful alma durumlarına göre fiiller; lazım, müteaddi ve tam ile nakıs olmak üzere
temelde üçe ayrılır.
a. Lazım fiil; ٌ ﺎم زَ ْﯾﺪ
َ َ( ﻗZeyd ayağa kalktı.) cümlesinde olduğu gibi fâilin yapmış olduğu eylemin
kendisinde kaldığı veya ( ﺧﺮجçıktı) gibi “kimi, kime, neyi, neye” şeklinde nesneyi
sorgulayacak sorulara cevap vermeyen fiillerdir. 43
42F

b. Müteaddi fiil; ﺎب
َ َ( ﻓَﺘ َ َﺢ زَ ْﯾﺪٌ ْاﻟﺒZeyd kapıyı açtı.) cümlesinde olduğu gibi fâilin yapmış olduğu
eylemin bir mefule geçtiği 44 veya “kimi, kime, neyi, neye” şeklinde nesneyi sorgulayacak
43F

el-Meylânî, Şerhu’l-Muğnî, 163.
el-Meylânî, Şerhu’l-Muğnî, 177; el-Ğalâyînî, Câmi‘u’d-Durûsi’l-‘Arabiyye, 1/37,38; Maksudoğlu, Arapça
Dilbilgisi, 88.
39
el-Meylânî, Şerhu’l-Muğnî, 178; Maksudoğlu, Arapça Dilbilgisi, 88.
40
el-Meylânî, Şerhu’l-Muğnî, 178; Maksudoğlu, Arapça Dilbilgisi, 89.
41
el-Ğalâyînî, Câmi‘u’d-Durûsi’l-‘Arabiyye, 2/174; Maksudoğlu, Arapça Dilbilgisi, 283.
42
el-Ğalâyînî, Câmi‘u’d-Durûsi’l-‘Arabiyye, 2/179; ‘Abduh er-Râcihî, et-Tatbîku’n-Nahvî, (Beyrut: Dâru’nNahdati’l-‘Arabiyye, 2010), 213.
43
Bkz. el-Meylânî, Şerhu’l-Muğnî, 177; Çögenli, Arapçada Fiiller ve Çekimleri, 10.
44
el-Meylânî, Şerhu’l-Muğnî, 176.
37
38
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sorulara cevap verebilen fiillerdir. 45 Müteaddî fiile, mefula tesir ettiği için el-fi‘lu’l-mucâvez
veya mefula geldiği için el-fi‘lu’l-vâki‘ de denmektedir. 46
c. Tam ve nakıs fiiller ise şu şekilde tarif edilebilir: Şayet ibare yargı bildirme açısından tam ise
yani mananın tamamlanması için başka bir ibareye gerek duyulmuyorsa tam fiildir. 47 Örneğin
ُ( َﻋ ِﻠ َﻢ ﷲAllah bilir.) cümlesinde mana tamamlandığı için ﻋ ِﻠ َﻢ
َ fiili, tam fiildir. Şayet ibare yargı
bildirme bakımından eksik ise yani mananın tamamlanması için bir habere ihtiyaç duyuluyorsa
bunlar nakıs fiildir. Örneğin ٌ ( َﻛﺎنَ زَ ْﯾﺪZeyd … idi.) cümlesinde olduğu gibi mananın
tamamlanabilmesi için ﻀﺎ
ً ( َﻛﺎنَ زَ ْﯾﺪٌ َﻣ ِﺮﯾZeyd hasta idi.) gibi Zeyd hakkında mansûb bir habere
ihtiyaç duyulmaktadır. Nakıs fiil, isim cümlesinin başına gelip ismi ref, haberi nasb eder. 48
Ancak Siirt Arapçasında kelimelerin son harflerinin telaffuz edilmemesinden kaynaklı nakıs
fiillerin amel edip etmediği tespit edilememektedir.
47 F

Fiil
türü

Türkçe

Nakıs Tam Müteaddi Lazım

Siirt Arapçasında da fiiller bu yönden Fasih Arapçadaki fiillerle aynı özellikleri taşımaktadır.
Aşağıdaki tabloda meful alma durumlarına göre fiillere örnekler verilmiştir.

uyumak

Emir Fiil
Transkri Siirt
psiyon
A.
nêm
ﻧَﺎ ْم

Fasih
A.

ﻧَ ْﻢ

Muzârî Fiil
Transkri Siirt
psiyon
A.
înêm
إِﯾﻨَﺎ ْم

Fasih
A.

Mâzî Fiil
Transkri
psiyon
nêm

Siirt
A.

Fasih
A.

ﯾَﻨَﺎ ُم

ﻧَﺎ ْم

َﺎم
َ ﻧ

yemek

kıl

ِﻛ ْﻞ

ُﻛ ْﻞ

yêkél

ﯾﺂ ِﻛﻞ

َﯾﺄ ْ ُﻛ ُﻞ

ekel

أﻛ َْﻞ

أ َﻛ َﻞ

gitmek

rôh

ُرو ْح

ُر ْح

îrôh

ْﯾﺮوح
ُ ِإ

ﯾَ ُﺮو ُح

râh

َرا ْح

َرا ًح

olmak,
dönüşmek

sîr

ﯿﺮ
ْ ﺻ
ِ

ﺻ ْﺮ
ِ

îsîr

ﯿﺮ
ْ ﯾﺼ
ِ ِﺼﯿ ُﺮ إ
ِ َﯾ

sâr

ﺎر
ْ ﺻ
َ

ﺎر
َ ﺻ
َ

Siirt Arapçasında nakıs fiil türlerinden olan mukarebe (yaklaşma), şurû‘ (başlama), recâ (ümit),
teaccüb (şaşırma) ile medih ve zem (övme ve yerme) gibi fiillerin tamamı olmasa da her bir
çeşidinden birkaç tanesinin kullanımına devam edildiği görülmektedir. Bu fiil türlerinin bazıları
aynen korunmuşken, bazılarında fonetik değişiklikler gerçekleşmiş, bazılarının yerine de başka
fiiller türetilmiştir.
1.7. Diğer Fiil Türleri
Yukarıda yapılan fiil taksimatı dışında Arapçada; kulûb, mukârebe, medh ve’z-zem ile taaccüb
fiilleri de vardır. Bunlardan bazıları Siirt Arapçasında kullanılırken bazıları terk edilmiş veya
yerlerine yeni kelimeler türetilmiştir. Bu fiil türlerine Siirt Arapçasından birer örnek getirmekte
fayda vardır.
a. Ef‘âl-ı kulûb: Fiiler, duyularla icra edilmelerine göre ef‘âlu’l-‘ilâc ve ef‘âlu’l-kulûb olmak
üzere iki kısma ayrılır. Zahiri duyu organlarıyla icra edilen ( ﺿﺮبvurdu), ( ﺷﺘﻢsövdü), gibi
fiiller ‘ilâc fiilleri olarak tanımlanırken, hissi duygulara taalluk eden fiillere ise kulûb fiilleri

45

Çögenli, Arapçada Fiiller ve Çekimleri, 10.
el-Ğalâyînî, Câmi‘u’d-Durûsi’l-‘Arabiyye, 1/25.
47
Akdağ, Arap Dili Dil Bilgisi, 160.
48
el-Meylânî, Şerhu’l-Muğnî, 183.
46
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َ
denmiştir. Ef‘âl-ı kulûb şunlardır: ،ﺻﯿ َّﺮ
َ ، زَ َﻋ َﻢ،ِﺐ
َ  ﺣﺴ،ظ ﱠﻦ
َ ،َ َﺟ َﻌﻞ، دَ َرى، رأى،َ َو َﺟﺪ، َﻋ ِﻠ َﻢ، ْ ھَﺐ،ّﻋﺪ
49
َ ﺗ ََﺮك،ّ رد،َإﺗ ّ َﺨﺬ.
48F

Bu fiillerin tamamı olmasa da bir kısmı Siirt Arapçasında da kullanılmaktadır. Örneğin
َ gibi fiiller lehçede aktif olarak
bunlardan;  ﺗ ََﺮك،َﺟ َﻌﻞ
َ ،ِﺐ
َ  ﺣﺴ،ظ ﱠﻦ
َ ، رأى،َ َو َﺟﺪ، َﻋ ِﻠ َﻢ،ّﻋﺪ
kullanılmaktadır.
b. Mukârebe fiilleri: Bu fiiller, yaklaşma bildiren َ ﻛﺎد،ب
ُ ، ْأوﺷﻚ, recâ (ummak) bildiren
َ ﻛﺮ
َ
َ
ْ
َ
َ
ﺴﻰ
َ ، َﺣ َﺮى، َ اِﺧﻠ ْﻮﻟﻖve bir işe başlama ifade eden  َﺟﻌَ َﻞ، اِ ْﺑﺘﺪَا،َ أ َ َﺧﺬgibi fiiller olmak üzere üç
َ ﻋ
kısımdır. 50 Bunlardan bazıları Siirt Arapçasında kullanılırken bazılarının yerine farklı kelimeler
ْ  ِﮔ ْﺸ/gíşt
ihdas edilmiştir. Örneğin lehçede yaklaşma fiilleri kullanılmazken onların yerine ﺖ
(neredeyse) fiili, recâ fiilleri de aynı şekilde terkedilmiş ve onların yerine ﯾﺮ
ْ ﻮز
ِ  ُﺧ/ ḫozîr
51
(umarım, keşke) fiili kullanılmaktadır.
50F

Siirt Arapçasında medh ve zem fiilleri ile taaccüb fiilleri de kullanılmamaktadır. Ancak taaccüb
manasında lehçede  ِإﯾﺶ ﻗﺪ/ iş ḳad (ne kadar da…) şeklinde bir kelime kullanılmaktadır. Örneğin
َ  ِإﯾﺶ ﻗﺪ إﻧﺖ/ış-ḳad ınt zâlôm (Ne kadar da zalimsin.) veya  ِإﯾﺶ ﻗﺪ أو اﻛﺒﯿﺮ/ış-ḳad uvé ıkbîr
ظﺎﻟﻢ
(Ne kadar da büyük.) gibi.
SONUÇ
Siirt Arapçası, aslı fasih Arapçadan ayrılan ama onunla olan bağını koparmayan bir diyalekttir.
Bu lehçe, asırlar boyunca Siirt ili ve çevresinde konuşulmaya devam etmiş ve varlığını tamamen
şifahen sürdürmüştür. Yazılı bir dili olmasa da Siirt Arapçasını ayakta tutan önemli unsurlar
vardır. Bunlardan en önemlileri sahip olduğu zengin sözlü kültür ürünleri ve söz varlıklarıdır.
Sözlü kültürün içerisinde büyük bir yekûn tutan ve günlük hayatta insanların konuşmalarında
aktif bir şekilde varlığını koruyan kelime türlerinden birisi de fiillerdir. Siirt Arapçasının söz
varlığı içerisinde en fazla fiillerin muhafaza edildiği görülmüştür. Çünkü isimlerin zaman
içerisinde değişmesi, yeni şartlara ve gelişmelere göre diğer dillerden yoğun miktarda isim türü
kelimelerin ödünç alınması, lehçede Arapça asıllı isimlerin sayısının azalmasına neden
olmuştur. Aynı şekilde harfi cerler ve edatların birçoğunun zamanla kullanımdan düştüğü de
müşahede edilmiştir. Ancak fiillerin asırlar geçmesine rağmen kullanımda kaldıkları ve
lehçedeki fiillerin fasih Arapçadaki yapı ve özelliklerini korudukları görülmüştür. Bu açıdan
Siirt Arapçasının zamana karşı direnen ve lehçeyi ayakta tutan en önemli unsurlardan birisinin
sahip olduğu zengin fiil çeşitliliği olduğunu söylemek mümkündür. Bununla birlikte Siirt
Arapçasının sahip olduğu kendine has fonetik yapısının fiillerin telaffuzu üzerinde etkili olduğu
gözlemlenmiştir. Ayrıca Türkiye’de konuşulan diğer Arap diyalektlerinde olduğu gibi Siirt
Arapçasında da fiil çekimlerinde tesniyenin kullanılmaması ve çoğullarda müzekker-müennes
ayrımının yapılmamasından kaynaklı mâzî ve muzârî fiil çekimlerinin sekiz sigadan ibaret
olduğu görülmüştür.
Son olarak Siirt Arapçasının ve Türkiye’de konuşulan diğer Arap diyalektlerinin Anadolu’nun
somut olmayan kültürel mirasları olmaları ve bu coğrafyanın ortak kültürel zenginliğinin birer
parçaları olmaları hasebiyle incelenmeleri, tespit ve kayıt altına alınmaları, muhafaza edilmeleri
Bkz. el-Meylânî, Şerhu’l-Muğnî, 180.
Mukarebe fiillerine dair detaylı bilgi için bkz. el-Meylânî, Şerhu’l-Muğnî, 186,187.
51
ْ  ِﮔ ْﺸ/gíşt (neredeyse) ve ﯾﺮ
Siirt Arapçasında kullanılan ﺖ
ْ ﻮز
ِ  ُﺧ/ḫozîr (umarım, keşke) kelimelerinin Kürtçeden
ödünç alındığı düşünülmektedir.
49
50
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ve kaybolmalarına müsaade edilmemesi gerekmektedir. Bu anlamda ilgili diyalektler bilimsel
ve kültürel faaliyetlere konu edilmeli ve çeşitli yönleriyle araştırmaya tabi tutulmalıdır.
KAYNAKÇA
Akay, Sedat. Geçmişten Günümüze Siirt Arapçası. İstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları, 2021.
Akdağ, Hasan. Arap Dili Dil Bilgisi. Konya, Dizgi Ofset Matbaacılık, t.y.
Cengiz, Emin. “Siirt Arapçasında Dilsel Farklılıklar”. Siirt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Dergisi, 5/2 (2019). 359-377.
Cengiz, Emin. “Siirt Arapçasını Yaşatmak”. Türkiye’de Konuşulan Arap Diyalektleri. ed. Yaşar
Acat. İstanbul: Akdem Yayınları, 2018.
Cengiz, Emin. “Siirt Arapçasının Korunmasında Sözlü Kültürün Rolü”. Artuklu Akademi, 5/1,
(2019), 67-87.
Çögenli, Sadi. Arapçada Fiiller ve Çekimleri. İstanbul: Cantaş Yayınları, 2013.
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Ekler
Ek 1: Arapçada kök harflerinin sayısı bakımından fiil çeşitlerini gösterir şema.
Kök harflerinin sayısı
bakımından fiiler
Mezid Fiil

Mücerred Fiil

Sülâsî Mücerred

Rubai Mücerred

ﺧرج

زﻟزل
Rubai Mezid

Sülâsî Mezid
Silasi Mezid Rubai
ْ
أﺧ َر َج

Rubai Mezid
Humâsî ﺗَﺑَ ْﻌﺛَ َر

Rubai Mezid Sidasi
اِﺣْ َر ْﻧ َﺟ َم

Sülâsî Mezid Humâsî
ا ْﻧﺧرج
Sülâsî Mezid Südasi
اﺳﺗﺧرج

Ek 2: Arapçada kök harflerinin yapısı bakımından fiil çeşitlerini (Aksâm-ı seb‘a) gösterir şema.
Kök harflerinin yapısı bakımından
fiiller (Aksâm-ı Seb‘a)
Sahih Fiil

Mu'tel Fiil

Sâlim Fiil

Misal fiil

ﺧرج

 ﯾﺳر/ وﺻل

Ecvef fiil
 ﺑَﺎع/ ﻗَﺎ َل

Mudaaf fiil
ﻣ ﱠذ

Nakıs fiil
 ﻧﺳﻲ/ َد َﻋﻰ
Lefif-i Mefruk
َو َﻗﻰ

Lefif fiil

Lefif-i Makrun
َ
ط َوى

Mehmûz Fiil
Mehmûzu'l-lam
َﻗ َرأ

Memuzu'l'ayn
ﺳﺄ َل
َ

Mehmûzu'l-fa
أ َﻛ َل
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SPORDA HOLİGANİZM
HOLIGANISM IN SPORTS
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ÖZET
Holigan, Maçlarda taşkınlık yapan seyircileri tanımlamaktadır. Maçlarda yapılan taşkınlıklar
sonucunda, birçok insan yaralanıp ve öldüğü gibi spor karşılaşmaları da fair playden uzak bir
ortamda yapılmaktadır. Yapılan bu çalışmada holiganizm tanımlanarak ve holiganizm
zararları hakkında bilgi verilecektir. Yapılan bu araştırma, tarama modeli kullanılmıştır.
Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu, var olduğu şekliyle tanımlamayı
amaçlayan bir yöntemdir. Yapılan okumalara sonunda, başta futbol karşılaşmaları olmak
üzere birçok sportif etkinlikte holganlar tarafından şiddet içerikli olaylar başlatılmıştır.
Başlatılan bu olayların birçoğunda insanlar hayatlarını kaybetmiştir. Holiganizme bağlı çıkan
olaylardan bazıları şunlardır: 1934 yılında Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan bir
karşılaşmada sporcular arasında çıkan kavga sırasında Fenerbahçe kalecisi Galatasaray
antrenörüne yumruk atmıştır. 2000’de UEFA kupası yarıfinal mücadelesinde GalatasarayLeeds United maçı öncesinde, alkollü Leeds United taraftarlarının taşkınlıklarına Galatasaray
taraftarının saldırganca cevap vermesi sonucunda 2 İngiliz taraftar hayatını kaybetmiş, çok
sayıda kişi de yaralanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Spor, Holigan, Şiddet
ABSTRACT
The hooligan identifies fans who were outraged at matches. As a result of the outbursts at the
matches, many people are injured and died, as well as sports matches are held in an
environment free from fair play. In this study, hooliganism will be defined and information
about the harms of hooliganism will be given. In this researh, the scanning model was used.
The scanning model is a method that aims to identify a past or current state as it exists. At the
end of the readings, violent incidents were initiated by hooligans at many sporting events,
especially football matches. In many of these incidents, people have lost their lives. Some of
the incidents linked to hooliganism include: In 1934, during a match between Galatasaray and
Fenerbahce, the Fenerbahce goalkeeper punched the Galatasaray coach. In 2000, two English
fans were killed and several others injured when a Galatasaray fan responded aggressively to
the outbursts of drunken Leeds United fans before the Galatasaray-Leeds United match in the
UEFA cup semi final.
Keywords: Sports, Hooligan, Violence
GİRİŞ
Futbolda fanatizm ve şiddet konusu düşünüldüğünde, holigan kavramı ortaya çıkmaktadır.
“Holigan” kavramı Şahin (2003) tarafından; taraftarlığı şiddet boyutuna vardıran, çevreye
zarar veren ve azgınca davranışlarda bulunan kimse olarak tanımlanmaktadır. “Futbol
holiganlığı” kavramı ise; bir ya da birden fazla futbol takımına bağlı ve destekleyen veya
destekledikleri, bağlı oldukları milli takımlarına sadece maç sırasında değil, maçtan önce veya
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sonra yaptıkları asi ve yıkıcı olan davranışlardır (Van Hiel, Hautman, Cornelis, ve De Clercq,
2007).
Holiganizm davranışlarının temelinde yer alan şiddet; kaba kuvvete başvurulması
doğrultusunda, sadece karşı tarafa zarar verme maksadıyla değil, adalet duygusuna uygun
düşmeyecek şekilde başkalarının birtakım haklarını engellemek ya da bu haklardan
yararlanmalarını tümüyle önlemek amacıyla orantısız güç kullanılması olarak
tanımlanabilmektedir (Andersson, 2001). Bu bağlamda şiddet; bir kişinin ya da topluluğun
fiziksel, psikolojik ve ahlaki bütünlüğüne, kültürel ya da sembolik değerlerine ve mülkiyetine
yönelik olarak, bir başka kişi ya da topluluğun zarar vermesi doğrultusunda yaşatılan fiziksel
ve/veya psikolojik acı olarak ifade edilmektedir (Dunning, 2000).
Şiddet, saldırganlığın bir türü ve saldırgan davranışların en uç noktası olarak kabul
edilmektedir. Her saldırganlık davranışı şiddet içermemekle birlikte, her şiddet davranışının
içerisinde saldırganlık yer almaktadır (Poutvaara ve Priks, 2009). Bununla birlikte şiddet;
bireyin karşı karşıya kaldığı bir olgunun yoğunluğu doğrultusunda verdiği tepkinin aşırı
duygu durumunu içermesi bakımından, holiganizm anlamında da tarafların birbirlerine spora
yakışmayacak sertlikte yaklaşmalarına neden olmaktadır (Garland ve Rowe, 2000).
Buna yönelik olarak da holiganizm; şiddeti, saldırgan davranışları, sertliği ve kaba kuvveti,
fiziki gücün kötüye kullanılmasını ve her türlü taşlı, sopalı, bıçaklı ya da silahlı saldırıları
içerecek şekilde gündeme getirilebilmektedir. Neticesinde de yaralayan, öldüren, talan eden,
yok eden ya da yakan ve yıkan, genel olarak da bireye ve topluma zarar veren eylemler
holiganizm kapsamında ortaya konulabilmektedir (Van Hiel, Hautman, Cornelis, ve De
Clercq, 2007).
Holigan kelimesinin kökeni, 19. Yüzyılın sonlarına kadar dayanmaktadır. 1898 yılında Daily
News gazetesi, maçlarda taşkınlık yapan seyircilere, Londra’nın meşhur serserisi ayyaş
Patrick Holigan’ın isminden esinlenerek, “Holigan Çeteleri” tabirini kullanmasıyla literatüre
girmiştir (Gültekin, 2008). Holiganlara dair yapılan çalışmalarda holiganların, onlu yaşların
sonlarında veya yirmili yaşlarda oldukları; düşük gelir düzeyine sahip, düşük statülü işlerde
çalıştıkları veya işsiz oldukları; eğitim düzeylerinin düşük olduğu saptanmıştır. Holiganlar;
sosyopat-psikopat özellikleri bünyelerinde barındırırlar. Çevrelerine karşı uyumsuzdurlar,
kural tanımazdırlar ve kavgacıdırlar. Yaptıklarından dolayı pişmanlık duymazlar, utanmazlar,
başkalarını düşünmezler. Hatta sorun çıkarmaktan zevk alırlar. Sorumluluk duyguları oldukça
zayıftır. Takımlarına bağlılıkları ne kadar ön planda gibi gözükse de, onlar için takımları ve
sonuçlar ikinci plandadır. Asıl olan bir şekilde olay çıkarmaktır (Arıkan ve Çelik, 2007).
Bireydeki taraftarlık duygununu ortaya koyabilmek ve daha iyi anlayabilmek için farklı
örnekler verebiliriz bu örnekten bazıları şunlardır:
“Karşıyakalı 2 taraftar Erzurumspor-Karşıyaka maçı için 25 saat boyunca otobüsün bagajında
Erzurum'a maç seyretmeye gidebiliyorlar ya da tribünlerdeki pankartlarında Yaşarken
kalbimdesin, ölünce kabrimdesin Beşiktaş, Uğrunda Ölürüz Bilesin, senin için ölürüm, senin
için öldürürüm” yazabiliyor (Özmen, 2000).
1924’te İstanbul Ligi müsabakaları sırasında Fenerbahçe ve Galatasaray takımı karşılaşırken
Galatasaray’ın attığı bir gol sonrası futbolcuları birbirine girmesiyle ortalık karışmıştır. Bu
durum karşısında sahaya inen taraftarlar ve yöneticilerde kavgaya karışmışlardır. Bu duruma
polisin müdahalesi ile son verilmiştir (Somalı, 2005).
1934 yılında Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanan bir karşılaşmada sporcular arasında
çıkan kavga sırasında Fenerbahçe kalecisi Galatasaray antrenörüne yumruk atmış ve polise
yakalanmamak için tribünlere doğru kaçmıştır. Maç sonrasında iki takımdan 17 sporcu,
spordan men cezası almıştır (Gültekin, 2008).
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1967 yılında Kayseri Spor ve Sivas Spor karşılaşması öncesinde, sırasında ve sonrasında
çıkan olaylarda 40 kişi hayatını kaybetmiş, 600 kişi de yaralanmıştır (Çağlayan ve
Fişekcioğlu, 2004).
1969 yılında Kırıkkale’de Kırıkkale spor ve Tarsus İdman Yurdu arasında oynanan ikinci lig
maçı sonrasında; 10 kişi hayatını kaybetmiş ve 102 kişi de yaralanmıştır (Gültekin, 2008).
1973–1974 Sezonunda Çorum’da oynanan Çorum spor ve Tokat spor arasında oynanan 3. lig
müsabakasında sporcular ve taraftarlar arasında olaylar çıkmış, Tokat spor kafilesi ancak polis
eskortuyla şehirden ayrılabilmiştir. Ligin ikinci yarısında Tokat’ta da benzer olaylar yaşanmış
ve iki şehir taraftarları arasındaki gerginlik bir süre devam etmiştir (Okur,2015).
1996’da Trabzon’da, Fenerbahçe ile sıkı bir şampiyonluk yarışına giren Trabzonspor kendi
evinde Fenerbahçe’ye 1-0 öne geçmesine karşın 2-1 yenilmiş, maç sırasında ve sonrasında
pek çok olay çıkmış ve maçtan sonra Mehmet Dalman isimli bir Trabzonspor taraftarı kendini
elma ağacına asarak intihar etmiştir (Okur, 2015).
2000’de UEFA kupası yarıfinal mücadelesinde Galatasaray-Leeds United maçı öncesinde,
alkollü Leeds United taraftarlarının taşkınlıklarına Galatasaray taraftarının saldırganca cevap
vermesi sonucunda 2 İngiliz taraftar hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştır
(Okur, 2015).
2010’da Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanan ligin son maçında, Trabzonspor ile 1-1 berabere
biten maç sonrasında statta yanlış anons yapılmış ve Fenerbahçe’yi şampiyon sanan taraftarlar
sahaya girerek kutlamalara başlamıştır. Ancak Bursaspor’un şampiyon olduğunun anlaşılması
üzerine taraftar müthiş bir hezeyana kapılmış, koltukları kırmış, stadı ateşe vermiş ve stat
çevresinde de ciddi tahribatlara sebebiyet veren şiddet eylemlerinde bulunmuşlardır (Okur,
2015).
1964 yılında Lima’da (Peru) oynanan Peru-Arjantin
olimpiyat
elemesi
karşılaşmalarında, hakemin golü iptal etmesinin ardından çıkan olaylarda, paniğin de etkisiyle
320 kişi ölmüş, 1000 kişi de yaralanmıştır (Ayan, 2006).
1969’ yılında Honduras-El Salvador arasında oynanacak müsabaka öncesinde, sırasında ve
sonrasında oluşan gerilimli atmosfer neticesinde çıkan olaylar sonucu iki ülke savaşa kadar
giden bir ortama girmiştir. Bu savaş sırasında 2000 kişi ölmüştür (Gültekin, 2008).
24.2.1995 tarihinde Milliyet Gazetesinde çıkan bir haberde, “muzip Galatasaray taraftarları
Fenerbahçelileri kızdıran bir ölüm ilanı yayınlanmıştır. ACI BİR KAYIP: İstanbul eşrafından
paşazade Ali Şen ve Yugoslav gelin Tomislav İviç'in sevgili evladı hayırsever kişi, mütevvefa
Tanju Çolak'ın kardeşi, müzmin sakat Rıdvan paşazade'nin dayısı, emekli başkanlar Metin
Aşık, Tahsin Kaya ve Hasan Özaydın'ın üvey evladı. İstanbul spor basının gözbebeği,
FENERBAHÇE 22 Şubat 1995 gecesi Ali Sami Yen'de tüm çabalara karşın kurtarılamamıştır.
Merhum aynı gece Ali Sami Yen'in çimlerine gömülmüştür. Mevlam rahmet eyleye" Mega
Galatasaraylılar. Not: Çelenk gönderilmemesi, bağışların '1097 Fenerbahçeliler Derneği'ne
yapılması rica olunur” (aktaran: Özmen, 2000).
20 Kasım 2004 tarihinde Fenerbahçe ve Trabzon spor arasında oynana karşılaşmada Trabzon
spor 1-0 galip durumdan 2-0 mağlup duruma düşünce Trabzon sporlu bazı taraftarlar
Fenerbahçe takımına ait bayrak ve formaları yaktıkları gibi direkteki Fenerbahçe bayrağını da
indirmişlerdir (Çelik, 2007).
Arslan ve arkadaşlarının (1996), futbol seyircilerinin fanatik sayılabilecek davranışlara iten
motivasyonel ve psikolojik etmenlerin incelenmesi amacıyla, futbol maçlarında fanatik tarzda
hareket eden 160 Elâzığ spor seyircisi üzerinde yürüttükleri bir çalışmada elde ettikleri
sonuçlar arasında, aşağıdaki en dikkat çekenidir:
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Şubat 2000’de Lazio taraftarları Sırp savaş suçlusu Arkan anısına Kelt haçlarıyla süslenmiş
bir pankart açınca, İtalya’da tam bir skandal patlak verdi ve bu olay bütün Avrupa’da yankı
buldu. Kulüp tribünlerde pankart açılmasını yasakladı. İki hafta sonra bu bir avuç aşırı
fanatik, Parma takımının siyahi oyuncuları aleyhine ırkçı sloganlar atarak yeniden olay
çıkardı. Bu kez kulüp taraftarların tamamını, bir daha onlara stat kapılarını açmamakla tehdit
etti. Benzer bir örnek 2004 yılında oynanan Belçika ve İsrail arasında oynanan dostluk
maçında yaşanmıştır. Seyirciler maç sırasında “Yahudiler gaz odasına, Yahudilere ölüm”
seklinde ırkçı tezahüratlarda bulunmuşlardır (Çelik, 2007).
2000 yılında Galatasaray ile Leeds arasında İstanbul’da oynanan UEFA Kupası maçından
önce iki İngiliz öldürülmüştü. İki ülke basını da milliyetçi tutumları izleyerek olayı
çarpıtmaya yönelmişlerdir. İngiliz basınının ırkçı söylemlerine karşılık, Türk basını, Türk
bayrağı ve Türk parasına hakaret edildiğini öne süren yaklaşımlar sergilemiştir.
“1974 yılında Tottenham Hotspur, taraftarlarının çıkardığı olaylar nedeniyle UEFA’dan iki
maç saha kapatma cezası aldı. 1975 yılında Leeds, Bayern Münih ile oynanan Avrupa
Şampiyon Kulüpler Kupası maçında taraftarlarının çıkardığı olaylar nedeniyle Avrupa
Kupaları’ndan 4 yıl men cezası aldı. Daha sonra bu ceza iki yıla indirildi. 1983 yılında
Hollanda’nın Rotterdam kentinde Tottenhamlı taraftarların çıkardığı olaylarda 30 kişi
yaralandı. 1985 yılında futbol tarihinin belki de en trajedik facialarından biri Belçika’nın
başkenti Brüksel’deki Heysel Stadı’nda yasandı. Liverpool ile Juventus arasındaki Şampiyon
Kulüpler finali öncesi İngiliz taraftarların, İtalyan seyircilerin bulunduğu tribüne saldırması
sonucu 39 kişi sıkışarak yaşamını yitirdi. 1991 yılında Berlin taraftarları arasında çıkan
kavgada 5 kişi vurularak hayatını kaybetti. 30 Eylül 1984: AC Milan taraftarı Marco
Fanghessi bir başka AC Milan taraftarı tarafından bıçaklandı. Cinayetin sebebinin ise katilin
Fanghessi’yi Cremonese taraftarı sanmasıydı. “1967’de Türkiye spor tarihinde facia kabul
edilen kent savaşları düzeyinde Kayseri spor ve Sivas spor müsabakasında olaylar olmuş, 600
kişi yaralanmış, 44 kişi ölmüştür. 1 Eylül 2007’de oynanan Beşiktaş ve Kayseri spor
maçından sonra bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Fikir ayrılığına düsen Beşiktaşlı taraftarlar
arasındaki kavgada Ferdi Arslan basından vurularak öldürüldü (Keskin, 2008).
Kişiler özel ve iş hayatındaki başarısızlığını, başarılı bir takım tutarak, bu aşırı baskıdan
kurtulmak istemektedirler. Özel yaşamlarında sinirli ve saldırgan davranışları olan kişiler,
maçlarda fanatik tarz davranışlara daha çok meyilli oldukları görülmektedir. (aktaran: Çelik,
2007).
Bir takıma taraftar olarak bağlanmak, iki önemli fonksiyonun gerçekleşmesini sağlar:
Bir tür saygınlık ve gurur duygusu veren bir toplulukla beraber olmak, başarısızlıktan ve
günlük yasamın monotonluğundan kaçış (Çepe, 1992).
Elbette ki bir spor müsabakasında bu denli fanatik olabilmek, kişinin sosyokültürel ve sosyoekonomik durumuna bağlıdır. Bu durumda kişinin ailesi, eğitim durumu, yası, yasadığı
toplum ve çevre, arkadaş grubu, isi önem arz etmektedir. Yaş ilerledikçe, taraftarlığın dışa
vurumunda azalma olduğu tespit edilmiştir (Acet, 2003). “Yaş” fanatiklik açısından çok
önemli bir unsur olmasına rağmen “cinsiyet” faktörünün de azımsanamayacak bir önemi
vardır(Çelik, 2007).
Güz (2003), futbolda şiddetin temel nedenlerini %30’luk bir dilimle “bir talebin yerine
getirilememesi “%18’lik oranla, “kızgınlık ve öfke duygularının kontrol edilememesi”,
%15lik oranla ise kıskançlık duygusunun yer alması olarak sıralamaktadır. Kişinin kişisel
özellikleri başka alandaki mutsuzlukları, çaresizlikleri, kıskançlıkları savunma içinde
bulundukları psikolojik ortam gibi konular şiddetin kişisel açıdan temel nedenlerini
oluşturmaktadır.
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Futbol branşında sürekli ortaya çıkan saldırganlık sorunu alt kültüre ait taraftarların boşalma
ilkesinden hareketle başlasa bile, kendi başarısını ve mutluluğunu takımın başarısına
endeksleyen her bireyde, dolayısıyla toplumda, önemli bir sosyal olgu oluşmaktadır (Kılcıgil,
2003)
Holiganların yapılan araştırmalarda bazı ortak davranış özelliklerine sahip oldukları
anlaşılmıştır:
 Yaptıkları hareketlerin sonuçlarından utanmaz ve pişmanlık duymazlar.
 Sorumluluk duygusu taşımazlar ve başkasını düşünmezler.
 Çok rahat yalan söylerler ve hırsızlık yaparlar.
 Kuralları tanımazlar ve çok rahat kavga çıkartırlar.
 Büyük çoğunluğu aşırı alkol kullanır.
 Yaptıklarının tamamen bilincindedirler (Acet, 2003).
1900 yılların başı bizim anladığımız manada fanatizm ve holiganizm olaylarının da ortaya
çıktığı yıllardır. İngiliz hastalığı olarak bilinen holiganizm aslında tüm Avrupa’nın en büyük
sorunlarından birisi olarak bu yıllarda ortaya çıkmaya başlamıştır (Çelik, 2007).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Yukarıda da anlaşıldığı gibi aidiyetler üzerine gelişen ve sporda izleyici veya taraftar diye
nitelendirilemeyecek kadar fanatizm barındıran saygı ve hoşgörüden yoksun bu anlayış spor
kültürünün oluşmasının önündeki en büyük engellerden biri olduğu açıkça görülmektedir.
Sporun en önemli özelliklerinden olan birleştirici özelliğinin tam karşıtı olan bu ayrıştırıcı
davranışlar gün geçtikçe bırakacağı tahribat daha da artmaktadır. Spor tarihimizde sayısız
örneklerin amatör liglerden başlayarak profesyonel liglerde de hala görülüyor olması bu
konuda daha fazla önlem almamız gerektiği noktasında dikkat çekmektedir.
 Bu durumları önlemek amacıyla; Maç izlemeye gelen taraftar görünümlü Holiganları
sadece stadyumda değil stadyum çevresinde de kontrol altında tutulmalıdır.
 Sosyal çevreden yoksun kalmış kişilerin, farklı amaçlar barındıran gruplara dahil olarak
rol kazanmaya çalışmasının önüne geçilmesi ve kontrol altına alınması.
 Şiddet potansiyelli Holiganların hareket alanını kısıtlayarak maça daha fazla kadın ve
gerçek taraftarların gelmesi sağlanmalıdır.
 Bir çok alışkanlığın kazandırıldığı okullarda sporda şiddeti önleme amacına yönelik
çalışmalar da yapılmalıdır.
 Tüm kulüplerin ortak hareket etme felsefesini dikkate alarak sadece müsabaka esnasında
değil farkı dönemlerde birleştirici aktivitelerle taraftar buluşmaları yapmalıdır.
 Spor kulüpleri yönetiminde taraftarlardan sorumlu yöneticilerin eğitimli ve spor bilgisi
olmasına dikkat edilmelidir.
 Maç ve benzeri organizasyonlarda toplu bilet satış ve hediyelerin önü geçilmelidir.

Stadyumların içinde ve çevresinde teknolojik önlemler alınmalı yeni düzenlemeler
geliştirmelidir.
 Spor alanlarının ring, arena ve savaş alanı konseptinden uzaklaştırılarak rekreasyon alanı
imajı yaratılmalıdır.
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 Caydırıcı adli yargılanmalar yapılmalı, suçlular kısa sürede cezalandırılmalıdır.
 Basın ve yayın organlarıyla birlikte yayıncı kuruluşların denetimi yapılmalı özellikle de
spiker ve maç muhabirlerinin sağduyulu anlatım dilini tercih etmesi önerilmelidir.
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SÜRDÜRÜLEBİLİR SANAT VE BİLİM MÜZESİ SİNGAPUR ÖRNEĞİ
SUSTAINABLE ART AND SCIENCE MUSEUM EXAMPLE SINGAPORE
Sevda KARASEYFİOĞLU PAÇALI
Dr. Arş. Gör., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi
Bölümü, Sivas/TÜRKİYE
ORCID ID: 0000-0002-3286-5063
ÖZET
Müze kelimesinin kökeni, Yunanca “Mouseion”’dan gelmektedir. “Mouseion” ilham
perilerinin yaşadığı tapınaklar anlamına gelir. Müze kelimesinin anlamının derinliği müzelerin
nedenli önemli olduğunu gösteren bir veridir. Geniş kapsamlı bir işleve sahip olmasından
kaynaklı tanımı yapmak zorlayıcı olabilir. Ancak genel çerçevede müzeler tarihin, kalıntıların
korunduğu, saklandığı sergilendiği yerlerdir. Kâr amacı taşımazlar. Müze, toplumların belleğini
diri tutmasında, gelişmesinde, geçmiş-şimdi-gelecek arasında bağ kurmasında önemli bir
görevi üzerinde taşıyan, sürekliliği ve halka açık halkın hizmetinde olan bir kurumdur. Müzenin
toplama, belgeleme, sergileme, koruma, eğitim, araştırma, iletişim işlevlerine ek müzelerin
özellikle biçimleri de değişiklik gösterir. Bu biçim anlayışı değişikliği son zamanlarda sıklıkla
gündelik yaşamda konuşulan, akademik çalışmalarda, ülkeler arasında yapılan görüşmeler ve
anlaşmalar ile gündemde olan önemli bir konu sürdürebilirlik kavramı ile kendini gösterir.
Sürdürülebilirlik ve müze kavramları daimi olma olgusunda birleşirler.
Doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı, fosil yakıtları tüketimindeki artış, küresel ısınma ve
özellikle 20. yüzyılın sonlarına doğru artan çevresel sorunlar sürdürülebilirlik kavramının
ortaya çıkmasının nedenleri arasında yer alır. En zorlu görev olarak sürdürülebilirlik, yaşamın
o ânını ve gelecek için yapılması gerekenler açısından öngörüler bulundurur. Bu öngörüler
içinde ekosistemin, organizmaların, kara, deniz ve atmosfer kaynaklarının en elverişli şekilde
sürdürülebilirliğini başarabilecek şekilde yönetilmeleri gerekmektedir. Ancak bunu yaparken
ekosistemin ve türlerin bütünlüğünü bozmadan yapılması öngörülmektedir.
Buna dayanarak Singapur’da hem sürdürülebilir hem müze kelimesinin kökenine yaraşır bir
Sanat ve Bilim Müzesi yapılmıştır. Yapının ekosisteme, doğaya, sanata ve insana katkı
sağladığı bu çalışmada aktarılmıştır. Singapur’da yer alan Sanat ve Bilim Müzesi, müzelerin
niteliğinin, biçiminin ve işlevinin de farklılık gösterdiğine dair örnek oluşturmaktadır. Ayrıca,
sürdürülebilirlik üzerinden yapılmış diğer örnekler irdelenerek yapılacak diğer çalışmalar için
önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir, Sanat, Müze, Singapur.
ABSTRACT
The word museum originates from the Greek "Mouseion". "Mouseion" means temples where
muses live. The depth of the meaning of the word museum is data that shows why museums
are important. It can be challenging to define it because it has a wide-ranging function.
However, in the general framework, museums are places where history, remains are preserved
and stored. They're not for profit. The museum is an institution that carries an important role in
keeping the memory of societies alive, developing, connecting the past-present-future, and is
in the service of the public and its continuity. The forms of museums in addition to the museum's
collection, documentation, exhibition, protection, education, research and communication
functions vary, especially in their forms. This change of form is manifested by the concept of
sustainability, an important topic that has been talked about frequently in everyday life recently,
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in academic studies, with negotiations and agreements between countries. Sustainability and
the concept of museums are united in the phenomenon of perpetuality.
The unconscious use of natural resources, the increase in the consumption of fossil fuels, global
warming and especially the increasing environmental problems towards the end of the 20th
century are among the reasons for the emergence of the concept of sustainability. As the most
challenging task, sustainability holds insights into the moment of life and what needs to be done
for the future. Within these predictions, ecosystems, organisms, land, sea and atmosphere
resources must be managed in a way that achieves the most favorable sustainability. However,
in doing so, it is envisaged that it will be done without disturbing the integrity of the ecosystem
and species
Based on this, a Museum of Art and Science was built in Singapore, both sustainable and worthy
of the origin of the word museum. It is conveyed in this study that the structure contributes to
the ecosystem, nature, art and people. The Museum of Art and Science in Singapore is an
example of how the nature, shape and function of museums also differ. In addition,
recommendations will be made for other studies to be carried out by examining other examples
made on sustainability.
Keywords: Sustainable, Art, Museum, Singapore.
GİRİŞ
Sanayi Devrimi ile şekillenen kentsel oluşum, kentleşme insanların yaşamlarında farklılıkların
olduğunu ortaya koyan bir kavramdır. Bu kavramın yarattığı farklılık insanların yaşamının her
anında örneğin konutlarda, özel ya da kamu binalarında, mimari yapılarda, sokaklarda,
parklarda, çevre düzenlemelerindeki değişimlerle kendini gösterir.
Estetik, tasarım ve kültürün birleşmesiyle mekânların şekillenmesinde en önemli mimari yapı
müzelerdir. Müzeler teknoloji ile de farklı iletimler ortaya koymaktadır. Müze, kelime anlamı
köken olarak; Yunan mitolojisindeki Mouseion’ dan gelir. Yunan mitolojisinde Mouseion,
‘Musalara (İlham Perilerine) tanrıçalara adanan tapınak’ ve Atina’da ‘Musalara Ayrılan Tepe’
ya da diğer bir tabirle Antik Çağ’ da akıl düşünce ve yaratıcılık gücünü temsil eden esin kaynağı
perilerine adanan yapılardır. Ayrıca bu yapılar sadece Antik Çağ’ın temsilcileri olana
mousalara adanan tapınaklar olmayıp içinde ders verilen bir okul ve bilimsel araştırmaların
yapıldığı enstitü niteliğindendir. Bu kelime daha sonra; ‘Bilimler Tapınağı’ anlamında da
kullanılmaya başlanmıştır. Müzenin sözlük anlamından biri ‘bir araya getirme’ anlamına
gelmekte olup Yunanca’daki ‘Mouseion’ kelimesi Latinceye ‘Museum’ olarak geçmiştir
(Librariansandmuseums, 2018). Diğer sözlük anlamlarından biride, sanat ve bilim eserlerinin
veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için sergilendiği yer veya
yapıdır (TDK, 2019:1740).
Farklı anlamları bulunan müzenin; saklayıcı, toplayıcı, koruyucu ve aktarıcı, geçmişi
kullanarak geleceğe ışık tutma özelliği ile önemi büyüktür. Ama en önemli özeliği insan odaklı,
insanlık için sergileme olanağı sunan bir oluşumdur. Teknoloji birlikte müzelere dâhil edilen
üç boyutluluk ve katılımcılık gibi yeni yaklaşımlarla müzelere gelen bireylerle/topluluklarla
birebir ya da toplu bir şekilde yaşanan deneyim, sürecin içinde olma oluşumları ile müzelerin
etki ve öğretme gücünü artırarak daha da keyifli hale getirmiştir. Bu duruma örnek;
California’daki (Amerika Birleşik Devletleri) “Oakland Müzesi” müze eğitim
paketi altında değişik bir çalışmayı sürdürmektedir. Okullara ufak bir ücret karşılığı
bir valiz içinde dia, malzeme ve videolar göndererek, örneğin bir seramiğin nasıl
yapıldığını öğrencilerin öğrenmelerini mümkün kılmaktadır. Yazılı malzemelerin
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özellikle çocuk ve gençlerin kelime hazneleri düşünülerek okunuşu kolay bir
yazıyla hazırlanır ya da çocuğun tarihi ve sanatı anlamasını kolaylaştıracak ve
özellikle keyifli kılacak her türlü görsel ve yazılı ek ilgi sunulur. Çocuklar ya da
gençler için yapılan özel çocuk müzesi ya da bölümleri ve geçici sergiler hep
ilerisinin yetişkinine kültür birikiminin bilincini aşılamak için gerçekleştirilir.
Örneğin bir diğer uygulamalı atölyelerde 10-20 kişilik gruplarda, sanat
öğretmenleriyle ya da genç sanatçılarla birlikte çalışan çocuklar, birebir ilgiyle bir
yandan hayal güçlerini geliştirirken, diğer yandan görsel duyarlılık kazanıp,
kendilerini ifade ermeyi öğrenirler. Yine birçok müzenin koleksiyonunda ki
portreleri canlandıran, kendilerine verilen kıyafetlerle rollerini oynayan çocuklar,
drama yoluyla tarih bilgilerini pekiştirirler (Atakök, 1999:226).
Müzelerin önemini vurgulayan (Oakland Müzesi’ndeki gibi), ortaya çıkaran bu gibi insan
odaklı yaklaşımlar sağlam, etkili öğrenme ortamı yaşatan ve yaratan yerlerdir. Bu örneğe
dayanarak müzeler toplumların kültürel-sanatsal yaşamlarında etkin bir eğitim kurumuna
dönüştürülebilir, bireylerin kültürel düzeylerine katkı, estetik-görsel duyarlılık kazandırarak
ifade yetilerinin geliştirilmesine katkı sağlayabilir (Artut, 2001:92). Ayrıca müzeler,
toplumların belleğini diri tutmasında, gelişmesinde, geçmiş-şimdi-gelecek arasında bağ
kurmasında önemli bir görevi üzerinde taşıyan, sürekliliği ve halka açık halkın hizmetinde olan
bir kurumdur.
Müzenin toplama, belgeleme, sergileme, koruma, eğitim, araştırma, iletişim ve insan odaklı
işlevlerine ek müzelerin özellikle biçimleri de değişiklik gösterir. Bu biçim anlayışı değişikliği
son zamanlarda sıklıkla gündelik yaşamda konuşulan, akademik çalışmalarda, ülkeler arasında
yapılan görüşmeler ve anlaşmalar ile gündemde olan önemli bir konu sürdürebilirlik kavramı
ile kendini gösterir. Sürdürülebilirlik ve müze kavramları daimi olma olgusunda birleşirler.
Doğal kaynakların bilinçsizce kullanımı, fosil yakıtları tüketimindeki artış, küresel ısınma,
kentleşmedeki yanlışlıklar ve özellikle 20. yüzyılın sonlarına doğru artan çevresel sorunlar
sürdürülebilirlik kavramının ortaya çıkmasının nedenleri arasında yer alır (Karakaş, 2020:67).
Sürdürülebilirlik, hem dünyada iktisadi, toplumsal ve çevresel değişim arasındaki bağlantılar
odaklı bakmanın hem de sosyal kapsayıcılık ve çevresel sürdürülebilirliği birleştirerek,
paylaşılan saygın yaşam arzusunu betimlemenin yoludur. Kısacası hem analitik bir kuram hem
de normatif veya etik bir çerçevedir (Sachs, 2019: 15).
En zorlu görev olarak sürdürülebilirlik, yaşamın o ânını ve gelecek için yapılması gerekenler
açısından öngörüler bulundurur. Bu öngörüler içinde ekosistemin, organizmaların, kara, deniz
ve atmosfer kaynaklarının en elverişli şekilde sürdürülebilirliğini başarabilecek şekilde
yönetilmeleri gerekmektedir. Ancak bunu yaparken ekosistemin ve türlerin bütünlüğünü
bozmadan yapılması öngörülmektedir.
İnsana yararlı olan her şey, sürdürülebilirlik kapsamında ele alınmakta ve döngüsel yaşam
olgusunun göz ardı edilemez olması bu durumu desteklemektedir. İnsani ihtiyaçlarının
giderilmesi, toplumun bireylerin/kamu kurum ve kuruluşlarının kendi kendine yeterli olabilme
ve daimi olma yeteneğine sahip bir denge unsuru olması, gelecek kuşakların hakkını gasp
etmeme yönündedir (Pelikoğlu, 2019:1).
Buna dayanarak Singapur’da hem sürdürülebilir hem müze kelimesinin kökenine yaraşır bir
Sanat ve Bilim Müzesi yapılmıştır. Yapının ekosisteme, doğaya, sanata ve insana katkı
sağladığı bu oluşum teknolojinin de sunduğu olanaklarla farklı boyutlara ulaşmıştır.
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Görsel 1: Singapur Sanat ve Bilim Müzesi,
(https://sworld.co.uk/2/702597/photoalbum/singapur-artscience-muzesi, 20.01.2022 tarihinde
ulaşıldı).
Singapur Başbakanı Lee Hsien Loong tarafından 17 Şubat 2011 tarihinde açılan sanat, bilim,
kültür ve teknolojiyi harmanlayan büyük sergilere ev sahipliği yapan ilk “ArtScience”
müzesidir. Müze, merkezi bir açık alanda yer alan iki büyük sergi alanı olarak düzenlenmiştir.
İlk galeri, gezinti yolunun üzerinde heykel şeklinde bir form içinde gezinirken, ikinci galeri
alanı koleksiyonu büyük bir Nilüfer bahçesinin altında yer almaktadır (Rothschild).

Görsel 2: Singapur Sanat ve Bilim Müzesi,
http://emlakhaber.club/singapuruntasarim-harikasi-muzesi/ 20.01. tarihinde ulaşıldı).
Sanat ve Bilim Müzesi bireysel ziyaretçiler ve ailelerin ziyaret edebileceği harika bir yerdir.
Her yaşa yönelik sürükleyici ve etkileşimli sergilerle dolu olan müze, ziyaretçilerin oldukça
ilginç yeni şeyler öğrenebilecekleri, tüm günlerini geçirebilecekleri bir kaçıştır. Bilim ve
sanatın tamamlayıcı disiplinlerini harmanlayan Singapur Sanat ve Bilim Müzesi müzeler
arasında eşsiz bir konuma sahiptir. 21 galerisi bulunan müze sürdürülebilir tasarım özelliklerini
yapısında bulundurmaktadır. Lotus çiçeğine benzeyen çatısı, binanın en alt katındaki yansıma
havuzu için yağmur sularını toplayacak biçimde şekillendirilmiştir. Sular daha sonra geri
dönüştürülüp binanın sıhhi tesisat sisteminde kullanılmakta, böylece binanın işlenmiş tatlı suya
olan bağımlılığı azaltılmaktadır. Binanın taç yaprak şeklindeki her kısmı, galeri alanının doğal
ışıkla aydınlatılabilmesini ve binanın elektrikle sağlanan ışığa bağımlılığını azaltılmasını
amaçlayan bir tavan penceresiyle donatılmıştır (Agoda, 2019).
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Görsel 3: Singapur Sanat ve Bilim Müzesi, Dış Mekan Deneyimi
(https://tur.worldtourismgroup.com/experience-outer-space-singapore-s-artscience-museum72318, 20.01.2021 tarihinde ulaşıldı).
Sanat ve Bilim Müzesi’ndeki sergiler çoğunlukla geçici gezici sergilerden
oluşmaktadır. Sadece üç tanesi müzenin tek kalıcı sergisine ev sahipliği
yapmaktadır. Üç galerinin her biri, bütünün bir parçasını tamamlar. Üç kalıcı sergi
galerisi Merak, İlham ve İfade olarak adlandırılmışlardır. Bu konseptlerin tümü
sanat, bilim, kültür ve teknolojinin kesiştiği noktada var olmaktadır. Sanat ve Bilim
Müzesi’nin bilinen misyonu, disiplinlerin bu şekilde harmanlanmasını keşfetmek
ve geliştirmektir. Sanat ve Bilim Müzesi’ndeki kalıcı sergi üç bölümden
oluşmaktadır. Üç galerinin her biri, bütünün bir parçasını tamamlar. Üç kalıcı sergi
galerisi Merak, İlham ve İfade olarak adlandırılmışlardır. Bu konseptlerin tümü
sanat, bilim, kültür ve teknolojinin kesiştiği noktada var olmaktadır. Sanat ve Bilim
Müzesi’nin bilinen misyonu, disiplinlerin bu şekilde harmanlanmasını keşfetmek
ve geliştirmektir. Kalıcı sergi galerilerinden ilki olan Merak, ziyaretçilere
çevrelerini sorgulamaları gerektiğini salık verir. Sergideki yönlendirici sorular,
ziyaretçileri sanat ve bilimin yaratım süreciyle ilgili biraz düşünmeye ve iki disiplin
arasında gerçekten bu kadar fark olup olmadığını sormaya davet eder. Sergi; keşif,
yenilikçilik ve yaratma çalışmalarında merakın gücünü vurgular. İkinci kalıcı sergi
olan İlham, bilim ve sanat alanındaki dünyayı değiştiren altı en önemli yeniliğe
odaklanır. Bu önemli gelişmeler arasında Leonardo da Vinci’nin uçan makinesi,
Kongming yüzer kâğıt fenerleri, buckminsterfullerene moleküler bir modeli, eski
bir Çin parşömeni, yüksek teknoloji ürünü bir robot balık ve tabii ki Sanat ve Bilim
Müzesi’nin planlama ve geliştirme aşamalarına ait bir mimari çizimi yer alıyor.
Kalıcı sergi galerilerinin üçüncüsü ve sonuncusu olan İfade ise insanlık tarihi
boyunca sanat ve bilim alanlarında elde edilen başarılara bir bakış sunar. Bu,
müzenin “parmaklarının” en büyüğünde geniş kapsamlı bir multimedya sunumu ile
yapılır. İfade, inovasyona dâhil olan sanatsal ve yaratıcı süreçleri araştırır ve bu
yaratıcı süreçlerin sonuçları olarak robotik, mimari, nanoteknoloji, navigasyon ve
uçuştaki insan gelişimine odaklanır (Agoda, 2019).
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Görsel 4: Singapur Sanat ve Bilim Müzesi
(https://www.ww-99.xyz/products.aspx?cname=artscience+museum&cid=5, 20.01.2021
tarihinde ulaşıldı).
SONUÇ
Çevrenin, binaların kısaca yaşanılan yerlerin sürdürebilirlik kavramı çerçevesinde
oluşturulması, yeniden yapılandırılması önemlidir. Geçmiş-şimdi ve gelecek arasında bağ
kuran müzelerinde sürdürülebilirlik koşullarına göre tasarlanması geleceğe yatırım kapsamında
atılacak adımlar içerisinde olmalıdır. Bireylerin/toplumların üzerinde etkin bir görev olan
müzeler aracılığıyla sürdürülebilir bir gelecek/çevre konusunda bilinç ve farkındalığın artması
sağlanmalıdır. Binaların, müzelerin teknolojinin de nimetleriyle yeniden tasarlanması doğaya,
çevreye ve gelecek açısından duyarlılığın gelişmesine ve bilinçlenmeye katkı sağlayacaktır.
Sonuç olarak, yapılacak olan dönüşebilir bütün tasarılar artırılmalıdır. Singapur Sanat ve Bilim
Müzesi bünyesinde bulunan özellikler sadece müzelerde değil yaşamın her alanında
uygulamaya konulmalıdır. Yaşanabilir, nefes alınabilir güzel bir gelecek için birey, toplum ve
devlet taşın altına elini koymalıdır.
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INVESTIGATION OF THE USE OF COLOR IN SYRIAC RELIGIOUS SPACES
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ÖZET
Kültür mefhumundan etkilenen algı kavramı, mekân içinde var olmaktadır. Mekanın doğru
algılanabilmesi için; tasarım kriterlerinin bilinmesi, psikolojik, ergonomik, işlevsel olması ve
özellikle görsel nosyona sahip olması gerekmektedir. Görsel algı kavramının önemli
başlıklarından olan renk, sanatsal yaratımın ve farklı anlamlar taşımanın yanında insanların
düşüncelerini ifade etmelerinde de bir araç olarak kullanılmıştır. Bu bağlamda renk, mekânın
algılanmasında büyük rol oynayan görsel algıya hitap eden önemli bir faktörlerden biridir.
Tarihin ilk süreçlerinden bu yana renkler, her kültürde farklı şekilde algılanmış; giyim
tarzından, sanata ve iç mekân tasarımına yansımıştır. Her kültürde renklere bakış açısının
farklı olması; o toplumun düşünce yapısı, inançlar, adet ve ananelerinden kaynaklanmaktadır.
Toplumların kültürlerinin oluşmasına büyük ölçüde katkı da bulunan; din, felsefe ve siyaset
gibi konularla özümsenmiş olan inanç kavramı, toplumun dini ve ahlaki değerlerinin ortaya
çıkmasında da önemli bir faktördür. Dini mekânlarda renk kavramının anlamları önemlidir.
Süryani dini mekânlarında da kullanılmış olan renkler de farklı sembolik anlamlar
taşımaktadır. Kullanılan renkler yalnızca kültürün sosyolojik faktörlerine değil, bulunulan
coğrafya ile de ilintilidir. Renk tercihi farklı iklimlerde renk yönelimini etkileyebilmektedir.
Mezopotamya’nın en eski sakinlerinden olan Süryaniler de, her toplumda olduğu gibi
kültürlerini yaşamış ve sonraki nesillere aktarmıştır. Süryani kültürünü yaşamış oldukları
mekânlarda da görülebilen Tur Abdin Bölgesi’nde bu mekânsal organizasyon ve mekânsal
ögelerdeki renk kullanımları oldukça fazla hissedilmektedir.
Bu çalışmada, Süryaniliğin ortaya çıktığı, Türkiyenin güneydoğusunda Midyat ve çevresini
içine alan tepelik bölge Tur Abdin Bölgesi'nde bulunan dini mekânları; kiliselerin iç
mekânlarında bulunan ögeler de göz önüne alınarak tercih edilen renkler ile bağlantısı
incelenmiştir. Süryani kültüründe kullanılan belirli renklerin mekânla ilişkisi ve sembolik
anlamlarının aktarılması amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Mekân, Süryanilik, Renk, Dini mekânlar.
ABSTRACT
The concept of perception, which is influenced by the notion of culture, exists in space. In
order to perceive the space correctly; It is necessary to know the design criteria, to be
psychological, ergonomic, functional and especially to have a visual notion. Color, which is
one of the important topics of the concept of visual perception, has been used as a tool for
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artistic creation and different meanings, as well as for people to express their thoughts. In this
context, color is one of the important factors that appeal to visual perception, which plays a
major role in the perception of space.
Since the first processes of history, colors have been perceived differently in every culture;
reflected in the style of clothing, art and interior design. Different cultures have different
perspectives on colors; it originates from the society's mentality, beliefs, customs and
traditions. Contributing greatly to the formation of the cultures of societies; the concept of
belief, which has been assimilated with subjects such as religion, philosophy and politics, is
also an important factor in the emergence of the religious and moral values of the society. The
meanings of the concept of color in religious places are important. The colors used in Syriac
religious places also have different symbolic meanings. The colors used are not only related to
the sociological factors of the culture, but also to the geography. Color preference can affect
color orientation in different climates. Assyrians, one of the oldest inhabitants of
Mesopotamia, lived their culture and passed it on to the next generations, as in every society.
In Tur Abdin Region, which can see Syriac culture in the places where they lived, this spatial
organization and the use of color in spatial elements are felt quite a lot. In this study, the
religious places in the Tur Abdin Region, the hilly region that includes Midyat and its
environs in the southeast of Turkey, where Syriacism emerged; Considering the elements in
the interiors of the churches, the connection with the preferred colors was examined. It is
aimed to convey the relationship and symbolic meanings of certain colors used in Syriac
culture with the space.
Keywords: Culture, Space, Syrıac, Color, Religious Spaces
GİRİŞ
Kültür, zaman içerisinde değişim ve gelişime açık bir olgudur ve bu özelliği ile her toplumun
tarihinde farklı şekilde yer edinmiştir. Genel anlamda kültüre ait ortak birtakım özellikler var
olsa da her kültür kendi özgü yapısı ile oluşmuş, aktarılmıştır. Mekânların örgütlenmesinin en
temel etkenlerinden biri kültürdür ve rek ile bağlantısı yadsınamaz.
İnsanoğlunun varolduğu ilk zamanlardan bu yana birçok disiplinde tanımı yapılmaya
çalışılmış olan kültür kavramının ortak paydadaki tanımı insanın veya toplumun deneyim,
alışkanlık ve kazanımlarının kuşaktan kuşağa aktarılması ile oluşan davranış kalıplarıdır.
İnsan, kültürden aldığı davranış, alışkanlıklarını inanç mekanlarına da doğrudan
yansıtmaktadır. Bu bağlamda; mekânsal organizasyonlar insanların ihtiyacına özgün biçimde
şekillenerek kendini göstermekte ve kültürel farklılıklar ile ilintili olarak ortaya çıkmaktadır.
Kültürel yapı içinde etkisi yadsınamayan renk başlığı; farklı anlamlar taşımanın yanısıra
önemli sembolik anlamlar la da pekişmektedir. Mekânın işlevine cevap verecek şekilde
kullanılmış olan renklerin sembolizmi, mekânın görsel olarak anlamını güçlendirici
niteliktedir.
YÖNTEM
Bu araştırma nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Öncelikle literatür araştırması
ile birlikte veri toplama yapılmıştır. Elde edilen veriler ile çalışmanın kısıtlılığını oluşturan
Hristiyanlığın temelllerinin atıldığı Süryanilerin Tur Abdin Bölgesi'nde bulunan dini
mekânları tercih edilmiştir. Bu mekânlar gözleme dayalı bir araştırma ile mekan-renk ilişkisi
içinde yorumlanmıştır.
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ARAŞTIRMA
Çevrede görülen her nesnenin bir renginin olduğu bilinmektedir. Renkler, objelere kimlik
kazandırarak algı yaratımını sağlamaktadır. Örneğin; domates denildiğinde kırmızı, muz
denildiğinde sarı rengin gelmesi olasıdır. Rengin kullanımı görsel algı içinde yer alır ve
kültür, gelenek, yaş, ülkeye göre taşıdığı anlam bakımından farklılıklar göstermektedir.
Rengi, üç farklı sistem içinde incelemek gerekmektedir. Bir yere çarpan ışığın yansıyarak
gözün algılayabileceği dalga boyuna sahip ışınları görmesi ve beynin bunu algılaması sonucu
renkler görülebilmektedir.
Görünen, algılanan hemen hemen her şeyin renginin olduğu bilinmektedir. Renklerin
kullanımının bir ölçütü olması gerekmektedir, rengin temel özelliklerini boyutu, renk
armonisi, kontrastı ve insan üzerindeki algısal etkilerin tasarımın doğruluğu için iyi bilinmesi
gerekmektedir.
Renklerin saf hali olan haline ana renkler ve ana renklerin karışımından oluşan ara renkler adı
verilmektedir. Ana renkler; kırmızı, mavi, sarıdır. Ara renkler ise turuncu, yeşil ve mordur.
Şekil 1’de renk çemberi üzerinde ana ve ara renkler görülebilmektedir. Ayrıca renk sıcaklık
ve soğukluklarıda yine aynı şekil içinde görülebilmektedir. Kırmızı, turuncu ve sarı renkler
sıcak renkleri, mavi, yeşil ve mor soğuk renkleri oluşturmaktadır. Bu bilgiler haricinde yine
her rengin soğuk ve sıcak değerleri oluşturulabilir.

Şekil 1. Renk Çemberi – Sıcak Soğuk Renk Çemberi (URL 1-2)
Ana renklerden kırmızı, en yüksek dalga boyuna sahip renktir, sıcak renk grubunda yer
almaktadır. Dalga boyunun yüksek olmasından dolayı, güç etkisi yaratmakta ve huzursuzluk
vermektedir. Hemen dikkat çeker. Kırmızı renk tonlarına göre de psikolojide farklı etkiler
yaratmaktadır. Eski Yunan toplumunda kırmızı, daha ‘erkeksi’ bir kimlikte ve savaş tanrısı
Ares ile özdeşleştirilmiştir. Ancak ilkel toplumlarda kırmızı dişi ilke rengi olup, bunun sebebi
de toprak ananın ilkel insanlara Neolitik figürleri yansıtmak üzere aşı boyasını sunmuş
olmasıdır (Ustaoğlu, 2007, 104).

____________________________________________________________
Full Texts Book

366

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________

Şekil 2. Meryem Ana Manastırı (URL3)
Mardin de yer alan, Süryani Katolik Cemaati'ne bağlı olan Meryem Ana Kilisesi, 1986 yılında
Antakya Patriği İgnatios Antuhan Semheri tarafından yaptırılmıştır. 1988 yılında Kültür ve
Turizm Bakanlığı'na devredilen patrikhane, restore edilerek 1995 yılından itibaren müze
olarak kullanılmaktadır. Patriğin oturma yeri ile İncil vaiz yeri, üzüm salkımlı motiflerle
süslenmiştir (URL5). Şekil 2’de Meryem Ana Manastırı dış mekân ve avlusu
görülebilmektedir.
Süryani dini inancında gerek mekan içinde gerekse sosyal yaşamda hemen her eserde var olan
mavi, kırmızı ve sarı ana renklerinin farklı tonlarının yanısıra, akromatik renklerden siyah ve
ara renklerden yeşil renklerinin tonları da görülebilmektedir. Kültürel anlamda renk, her
toplum için farklı nitelendirilerek özelleştirilmiştir.

Şekil 3. Meryem Ana Kilise Apsisi (Almaca. P. Fotoğraf Arşivi)
Hristiyanlıkta önemli bir dinsel sıfata sahip kırmızı, tanrıya olan aşkı, İsa Mesih’in şehitliği,
onun için dökülen kanı ve kurbanı sembolize etmektedir. Şekil 3’de Meryem Ana Kilise’sinde
zemin döşeme rengi ve sunak üzerinde mekân içinde tek hâkim renk olarak kullanılan,
doygunluğu yüksek ve sıcak bir renk olan kırmızı yine kanın temsili olarak algılanabilir.
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İkinci ana renk olan sarı ise Güneşin rengi olduğundan insan hayatına hâkim bir renktir ve
renk tayfına bakıldığında sarının beyaza yakın olduğu hatta en aydınlık renk olduğu
görülmektedir. Bu nedenle sarı, diğer renkler ve beyaz arasında geçici roldedir. Kendini seven
insanlara bilgi ve bilgeliği ulaştırmaktadır. Sarı rengin pozitif alamlarından biri de akıl ve
mantık odaklı insanlar için uygun bir renk olmasıdır. Olumsuz özelliğine bakılacak olur ise
kuruntulu olma, sıkılganlık ve sinir bozucu gibi etkileri olabilmektedir fakat güneşin rengi
olduğundan genellikle umut verici bir renk olarak algılanmaktadır.
Simgesel olarak güneş ışığını anımsatan sarı, Güneşin ve zenginlik göstergesi madeni bir
malzeme olan altının rengidir. Sarı renk ile mekânlarda özellikle dekoratif olarak yapılan
varak ve yaldız süslemeleri ise zenginlik, statü, dini ve ruhaniliği temsil edebilmektedir.
Örneğin; Çin İmparatorlarının festival ve kutlamalarda sarı renkli kıyafetler tercih etmiş
olduğu görülmektedir. Hristiyanlığın benimsemiş Bizans imparatorluğunda yine sarı rengin
güç sembolü olarak zemin - duvar mozaiklerinde ve seramiklerde bolca görülebilmektedir.
Bizans sarısı diye bir terimin çıkması o kültürün renge yansımasına örnek olmuştur.
İlkel toplumlarda sonsuza dek yaşamı, Hristiyanlıkta ise mukaddesliği sembolize eden bir
renktir. Sıcak renklerden sarı rengin güneşin doğum ve batım anı gibi dönüm noktalarını
temsil etmesi ile birlikte göğün mavisinin ötesine geçerek gerçek öbür dünyanın birtakım
tanrısal özeliklerini ortaya çıkardığına inanılmaktadır.
Ana renkler içerisindeki tek soğuk renk olan mavi, kan basıncını dengeleyerek soluk alıp
vermeyi düzenlemekte ve sakinlik duygusu uyandırmaktadır. Koyu ve yoğun kullanımda
kasvet veren bir etkiye sahiptir. Fakat beyaz ile karıştırılarak daha açık halde elde edilen mavi
tonları gökyüzü ve deniz gibi doğadan çağrışım yaptığından insanda, sakinlik, sonsuzluk,
yatıştırma, etkisi göstermektedir. Olumlu etkilerine rağmen bazen de soğukluk, yalnızlık
etkisi yaratabilmektedir. Bu çelişki her renkte olduğu gibi ele alınan rengin, koyu veya açık
değerde olması ve hatta rengin doygunluğuna bağlı olarak değişebilmektedir. Örneğin
yağmurlu havada kasvetli bir gökyüzü mavisi ile bir yaz günü açık mavi renge sahip olan
gökyüzünün insanlarda uyandırdığı etki farklı olabilmektedir. Gökyüzü rengi olan mavi,
inancı arttıran özelliğe sahiptir. Dini yapılarda, tapınak süslemelerinde kullanılan mavi,
tanrısal lütuf ve bağışlanmayı temsil etmektedir. Eski Mısır toplumunda mavinin kral
lahitlerinde kullanılmış olması ölümsüzlüğü ve sonsuzluğu da sembolize etmiş olduğunu
göstermektedir.

Şekil 4. Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi Apsis (URL4)
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Hristiyanlık dininde dini mabetler içerisinde kiliselerin sunak odalarını içinde bulunduran,
yarım daire veya çokgen şeklinde olan apsisler önemli bir yapı unsurudur. Sunaklarda
törenlerin sunumuna ait yer olan bir mimari öğede gökyüzü temsili olarak mavi rengin
kullaıldığı görülmektedir. Süryani inanışında da umut ve dine bağlılığın sembolü olan mavi,
mekân ve tasarımına da yansımıştır. Şekil 4’e bakıldığında mekan içinde sunak kısmında
ruhaniliği arttırmak için ve sunağın iki yanında yer alan ikonografik resimlerde yine
gökyüzünü ifade etmek için arka planda kullanılmıştır.
Ana renkler kadar ara renklerin de psikolojiye ve mekân tasarımına etkisi bulunmaktadır.
Mor, kırmızı ve mavi karışımından elde edilir. Genel itibariyle mor esrarengiz durumun,
kontrolsüz gücün sembolü olarak bilinmekte ve insanda pişmanlık, korkaklık duygularını
uyandırmaktadır. İçerisindeki kırmızının miktarı arttıkça bu kötü ruh hali, karamsarlık, yerini
ciddiyete bırakmaktadır. Morda mavinin miktarı arttıkça da mor ve mavi insan üzerindeki
yoğun etkilerinde bir patlama olabilmektedir. Mavinin derinlik algısı yaratmadaki etkisiyle,
morun düşündürücülüğü birleşir. Mor da diğer renklerde olduğu gibi beyazla karıştıkça tüm
olumsuz etkilerinden arınmaktadır.
Mezopotamya ve Akdeniz kültürlerinde dünyevi ve ruhani statü sembolü, Batıda kraliyet,
Japonya’da zenginlik, Brezilya’da ölümü temsil eden mor, genel itibarı ile asaleti, lüksü ve
zenginliği çağrıştırmaktadır. Meryem’in Cebrail’den müjdeyi alırken mor iplikten kumaş
giymiş olması sebebi ile Hristiyanlarda mor müjdeyi sembolize etmektedir.
Oluşturulurken kullanılan renklerin özelliğini taşımaması bakımından yeşil, tüm renklerin en
sessiz, sakin, hareketsiz rengidir. Duygusal anlamda insanı ulaşacağı noktalara teşvik
etmediği gibi üzüntüye de etkisi yoktur. Bu etkisizliğinden dolayı bulunduğu ortamda insan
canlı hareket uyandırıcı bir renk arayışına girmektedir. Simgesel olarak doğayı
simgelediğinden sinir sistemine doğal etkisi mevcuttur. Hristiyanlıkta da “Baba- Oğul- Kutsal
Ruh” un sembolü olarak kullanılmıştır.
Mekân yaratılırken kullanılan renklerin amacı; kişide duygusal etki yaratarak mekânın
işlevine göre doğru biçimde kullanılıp, eylemlerin rahat gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu da
renklerin işlev ve kullanıcıyla ilişkili olarak kullanımı gerektirmektedir. İnsan algılama ile bir
bütün halindendir, bu yolla iletişim kurabilmektedir. Bu süreçte fiziksel bir varlık olarak
karşımıza çıkan mekân, algılama sonucu geçtiği evrelerde kavramsal bir boyut
kazanmaktadır. Bu nedenle, duyu organları ile fiziksel olarak algılanabilen somut tüm
varlıkların insan üzerinde duygusal bir etkisi bulunmaktadır.
Her toplum kendi kültürünü oluşturmuş ve geliştirmiştir. Farklı toplumların ve sahip olduğu
kültürlerin ayrı ayrı özellikleri ve bakış açıları bulunmaktadır. Yaşamsal faaliyetlere de
yansıyan bu kültürel davranış kalıpları ve inançlar mekâna ve mimariye de yansımıştır. Hem
kültürün hem de mimarinin bir parçası olan renk de bünyesinde bu özelliği taşımaktadır.
Toplumlar ait oldukları kültüre göre renklere anlamlar yüklemişlerdir. Kültürün bir kolu olan
inançlar ve dinde de renkler farklı çağrışımlar yapabilmektedir. Örneğin; İrlanda bayrağı
yeşil, turuncu ve beyaz renklerden oluşmuş olup, turuncu renk Protestanları, yeşil renk
Katolikleri, beyaz renk ise her iki mezhebin barışını temsil etmektedir.(Çekilmez, 18)
Farklı kültürlerin renklere bakış açılarının farklı olması; düşünce yapısı, inançlar, adet ve
ananelerden kaynaklanmaktadır. Sosyolojik bir kavram olan inanç; din, felsefe, siyaset gibi
konularda özümsenmiş olan kanılardır. Dini ve ahlaki birtakım bilgiler de bu inanç yolu ile
inşa edilmektedir. Her dinin kendine özgü ibadet, inanç ve ritüelleri bulunmaktadır. Dinlerin
özgürlüğünde renklerin de rolü büyük olup, farklı dinlerde renkler farklı anlamlara gelmekte
ve farklı durumları sembolize etmektedir.
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Tarihin ilk dönemlerinden bu yana renkler, her kültürde farklı algılanmış ve iç mimari
tasarımda mekânlara yansıtılmıştır. Süryani kültüründe de diğer kültürlerde olduğu gibi
oldukça önemli sembolik anlamlar içermenin yanında kişilerin hayatlarına da yön verici etkisi
olduğu görülmüştür (Şekil 5). Öyle ki renkler, insanların giyim tarzından iç mekânda bulunan
donatı elemanlarına kadar yansımıştır. Hristiyanlıkta üç ana renk kutsal üçlemenin tasviri
(baba, oğul, kutsal ruh) amacıyla oldukça sık kullanılmaktadır. Kiliselerde yer alan gül
pencerelerdeki kırmızı, sarı ve mavi renkler kutsal üçlüyü, azizleri ve bakire Meryem’i
sembolize etmektedir. (Alici, 2019,184)

Şekil 5. Gül pencere (URL5), Mardin Süryani Piskoposluk İncili, fol. 2r, 13. Yy.
(Kaplan. N. s:114)
Renkler insan yaşamında en anlamlı parçalardan biri olup, kültürlere göre farklılıklar
göstermektedirler. Tarih boyunca sanatsal yaratımın yanında insanların fikirlerini açıklamaları
için simge olarak da kullanılmışlardır. İnsan fizyolojisinde de önemli etkileri bulunan renkler,
tek başına mesaj barındırabilirken insanın davranışlarını da yönlendirebilme yetisine sahiptir.
Matem ortamlarında siyah rengin kullanılıyor olması, gökyüzündeki mavi rengin huzur
veriyor olması da gündelik hayatta renklerin insan arzu ve isteklerini yansıtmada araç olarak
kullanılabiliyor olduğunu göstermektedir.
Renklerin sembolik anlamları dini inanış ve mekânlarda daha çok hissedilmekte, Süryani dini
ve mekânlarında da bu açıkça görülebilmektedir. Örnek olarak kilise ve manastırlardaki
medbahlarda kullanılan örtüler, mekân içlerinde kullanılan ikonalar, mermerden yapılmış
mozaikler, rahip, kâhin, diyakon ve metropolitlerin ayin dışında ve ayin sırasında kullandığı
kıyafetler, ayin sırasında kullanılan bezler, renklerin sembolizmini yansıtan unsurlardır.
“Renklerin kullanımı ile mekânlar; sıcak-soğuk, samimi-ciddi, itici-çekici, rahat-rahatsız gibi
sınıflarla tanımlanır. Bir mekân monokrom düşünülerek tasarlandıysa tavan, duvar, döşeme
yüzeyleri arasında tür, değer, doymuşluk bakımından aralarında fark olmaması durumunda
mekân monoton algılanacaktır. Mekânda renk seçimi yapılırken, kültürün ve görsel
algılamanın önemi göz ardı edilmemeli, mekânda odak noktaların hiyerarşisi düşünülerek
renk türü, değer, doygunluk etmenleriyle birlikte düşünülerek seçilmelidir.” (Alici, 177)
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SONUÇ
Farklı kültürler, inançlar, malzeme seçimi, iklimsel özellikler, estetik ve teknik bir takım
anlayışları mekânlarına yansıtmış olan plan şemalarını değiştirmiş ve her kültürün her
anlamda özgün bir kimliğe bürünmesini sağlamıştır. Kültürlerin ve toplumların kendilerini
ifade etmelerini kolaylaştırıcı, tanımlayıcı nitelikte simgeleri bulunmaktadır. Yani simge,
topluma ait değerler göz önüne alınarak oluşturulmuş olan bir takım kavramlar olarak
tanımlanmaktadır. Dolayısıyla simgeler, kişinin ait olduğu kültüre olan aidiyetini
desteklemektedir. Renkler ve kullanımları da bu simgeselliği destekleyerek toplumun ve
bireyin kültürüne ait özellikleri yansıtmada önemli rol oynamıştır. Her birey içinde bulunduğu
kültürü yaşar, geliştirir ve aktarır. Süryaniler de her kültürde olduğu gibi bu aktarımı
kendinden sonraki nesillere sağlayarak günümüze ulaştırmıştır.
Tüm kültürler gibi Süryaniler’in de kendi davranış kalıpları, inanç ve değerleri
bulunmaktadır. Geleneksel açıdan Süryani kültürü manevi ağırlıklı olup Süryani kimliğinin
ana belirleyicisi inançlarıdır. Gündelik yaşamda geniş bir yelpazede düşünülebilen inanç,
gerçekleştiği mekânlar itibarı ile Süryaniler’de siyasal açıdan da egemen bir konumdadır.
Kimliğin inşasında din önemli bir merkezde bulunmaktadır. Bu sebeple Süryaniler için kutsal
mekânlar geleneklerinin yaşatılması ve aktarılması ile ilgili bir zemin oluşturmaktadır.
Renklerin mekânlarda ve donatı elemanlarında kullanılış şekli de bu aktarımı
desteklemektedir.
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ÖZET
Japon bahçeleri bin yılı aşkın tarihiyle, çeşitli dönemlerin ruhunu ve kültürünü yansıtan somut
örneklerdir. Heian döneminde (794-1185) yazılan ilk bahçecilik kılavuzu olan Sakuteiki ile
birlikte ortaya çıkan prensipler, yüzyıllar içerisinde farklı dönemler ve akımların etkileriyle
şekillenmiştir. Japonya’nın yerel inancı olan Şintoizm’e ek olarak Zen Budizm etkilerinin
yüzyıllar içerisinde şekillenerek Japon estetiğinin temellerinin oluşumunda önemli bir yeri
olmuştur. Japon estetiğinin temelinde yatan bir diğer önemli kavram ise Ma’dır. Ma kavramı
günümüzde Japon sanatlarında ve bahçelerinde boş alan kullanımını ifade eden aralık
manasını vurgulamaktadır. Sanatın bir çok alanında yeri olan bu kavram, oluşturulmak
istenilen kompozisyonların temelinde önemli bir rol üstlenmektedir. Müzikte Ma, notalar
arasındaki anlamlı boşluğa atıfta bulunabilir ve dramada, eylemde veya sözlü dizelerde
dramatik bir duraklamayı ifade edebilir. Resimde Ma, siyah mürekkep resminin karakteristik
boş alanlarını tanımlamak için kullanılır.
Japon bahçe sanatı, 20. yüzyılın önemli bestecilerinden Toru Takemitsu’nun (1930-1996) pek
çok kompozisyonuna ilham olmuştur. Farklı sanat akımlarından da (empresyonizm gibi)
etkilenen bestecinin, piyano ve orkestra için bestelediği Arc (1963), Japon bahçesi fikrine
dayanan ilk örneklerindendir. Takemitsu, bu eserinde bir dairesel Japon bahçesini izleyerek
ilham almıştır. Dairesel bir bahçenin görünümü, bakan kişinin bakış açısına göre
değişmektedir. Bahçe tasarımcısı, bahçeyi planlarken bu noktaların her birini göz önünde
bulundurmaktadır. Takemitsu'nun müziğinde, genellikle müzikal içerik, karakter ve yapı
bakımından farklılık gösteren ifadeler ve bölümler birbiri ardına belirtilirken, bu yapıların
sınırları bir boşluk tarafından belirlenir. Bu müzik, katı bir şekilde Batılı estetik bir bakış
açısıyla yorumlanırsa, bu müzikal ifadeler bağlantıdan yoksun görünebilir. Takemitsu'nun
dünyasında ses ve sessizlik aynı varlığın parçasıdır. Ses ve sessizlik, tek bir bütün oluşturmak
için dengelenir ve karşı karşıya gelir. Toru Takemitsu’nun kompozisyonlarındaki sessizliğin,
sadece hiçliği yansıtmadığı, düşünceyi tamamlayıcı bir yapıda son derece güçlü anlamları
içinde barındırabilen sessiz bir ifade biçimi olduğu ortaya koyulmaktadır. Takemitsu
orkestrayı farklı unsurlar arasındaki ilişkileri vurgulayacak şekilde kullanır, zaman ve
mekanın her zaman farkındadır. Ton rengine ve dokusuna olan ilgisi, ses ve sessizlik
arasındaki ilişkiyi keşfetmenin çeşitli yollarına ayrılmaz bir şekilde bağlıdır. Takemitsu'nun
ses ve sessizlik kullanımı, müziğindeki bir zamansızlık duygusuyla pekiştirilir.
Bu çalışmada, Japon bahçe sanatı kompozisyonal unsurlarının, Toru Takemitsu’nun
müziğindeki yeri ve etkisinin, nitel araştırma yöntemi ile aktarılması hedeflenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toru Takemitsu, Japon bahçe sanatı, Ma
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ABSTRACT
With a history of more than a thousand years, Japanese gardens are authentic exemplifications
of the spirit and culture of various eras. The principles that emerged with Sakuteiki, the first
gardening manual written in the Heian era (794-1185 A.D.), have been shaped by the effects
of different periods and currents over the centuries. Shintoism, a religion which originated in
Japan, as well as the influences of Zen Buddhism have been shaped over the centuries and
have an important place in the formation of the foundations of Japanese aesthetics. Ma is
another one of the important concepts underlying Japanese aesthetics. It expresses emptiness
or space as a word. This concept, which has a place in many fields of art, plays an important
role in the basis of the desired compositions. In music, Ma can refer to the expressive space
between notes and can express a dramatic pause in drama, action, or spoken lines. In painting,
Ma is used to describe the characteristic blank areas of a black ink painting.
Japanese garden art inspired many compositions of Toru Takemitsu (1930-1996), one of the
important composers of the 20th century. Also influenced by various other art movements
(such as impressionism), his composition entitled Arc (1963) for piano and orchestra is one of
the first examples based on the idea of a Japanese garden. Takemitsu was inspired by
watching a circular Japanese garden in this work. The appearance of a circular garden changes
according to the viewpoint of the beholder. The garden designer considers each of these
points when planning the garden. In Takemitsu's music, phrases and segments that often differ
in musical content, character, and structure are indicated one after the other, while the
boundaries of these structures are delineated by a space. If this music is interpreted from a
strictly Western aesthetic point of view, these musical expressions may appear to lack
connection. In Takemitsu's world, sound and silence are part of the same being. Sound and
silence balance and oppose to form a single whole. It is revealed that the silence in Toru
Takemitsu's compositions does not just reflect nothingness, but is a silent form of expression
that can contain extremely strong meanings in a complementary structure to thought.
Takemitsu employs the orchestra to emphasize the relationships between different elements,
always aware of time and space. His interest in tonal color and texture is inextricably linked
to various ways of exploring the relationship between sound and silence. Takemitsu's use of
sound and silence is reinforced by a sense of timelessness in his music.
In this study, it is aimed to convey the place and impact of the compositional elements of
Japanese garden art in Toru Takemitsu's music by using qualitative research method.
Keywords: Toru Takemitsu, Japanese garden art, Ma
GİRİŞ
Uzakdoğu bahçeleri, yüzyıllar boyunca çeşitli değişimlere uğrayarak varlığını sürdürmüştür.
Tarih içerisinde değişen düzenlerin ruhunu yansıtan uzakdoğu bahçeleri kültür, sanat ve
filozofiye ev sahipliği yapmıştır. Pek çok insanın geleneksel Japon bahçeleri hakkında
edineceği ilk izlenim, Zen Budizm ruhuna uygun, huzurlu ve uyumlu bir manzara sunmayı
amaçlayan, az çiçek içeren, sadece kum ve kayalardan oluşan açık bir mekan tasarımı
olmasıdır. Kayaların geleneksel Japon bahçelerinde düzenlenmesi, birçok insanı sürekli ve
sınırlı bir alanda görsel denge ilkelerini anlamaya çekmiştir. Geleneksel bir Japon bahçesi
kompozisyonunun temelini kayalar oluşturmaktadır. Ayrıca bahçedeki tasarım unsurlarının
arasındaki boşluk dengesi, sıklıkları ve yerleştirilme biçimleri bahçedeki ritmi belirleyen
önemli detaylardır. Bu dengenin oluşumunda önemli bir rolü olan kavram ise Ma’dır. Ma
kavramı günümüzde Japon sanatlarında ve bahçelerinde boş alan kullanımını ifade eden aralık
manasını vurgulamaktadır. Sanatın bir çok alanında yeri olan bu kavram, oluşturulmak
istenilen kompozisyonların temelinde önemli bir rol üstlenmektedir.
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20. yüzyılın önemli bestecilerinden Toru Takemitsu (1930-1996), John Cage (1912-1992),
Claude Debussy (1862-1918), Gabriel Faure (1845-1924) ve Olivier Messiaen başta olmak
üzere pek çok besteciden ilham almış ve bu etkileri kompozisyonlarına yansıtmıştır. Japon
geleneksel müziğine dikkat etmekten bilinçli olarak kaçınan Takemitsu, Japon müziği
dinlemenin ona savaşı ve birçok acı anıyı hatırlattığını belirtmiştir. Ancak gözleri sonunda
Japon geleneksel müziğine ve Japon kültürüne çevrilmiş ve bu değişimin önemli
nedenlerinden biri Amerikalı besteci John Cage ile karşılaşması sebebiyle olmuştur:
“John Cage'e teşekkür etmeliyim çünkü dikkatimi Japon kültürünün olumlu yönlerine kaydırdı. Uzun
zamandır Japonya’yı ve onunla ilgili her şeyi reddedilmesi gereken şeyler olarak görüyordum…. Ayrıca
John Cage, Zen ve Daisetsu Suzuki'den büyük ölçüde etkilenmiştir. Kültürlerin karşılıklı dolaşımı
açısından hangisinin önce etkilendiğini tartışmanın pek bir anlamı olmadığı artık kabul edilmiştir”
(Sakamoto, 2010, 12).

Cage, Zen Budizm'i D.T. Suzuki (1870-1966) ile birlikte çalışmış ve Takemitsu'nun kendi
kültürünün güzelliğini takdir etmesine yardım ettiği için teşekkür ettiği kişi olmuştur. Ayrıca
Takemitsu'nun tonları ele alışının ayrılmaz bir parçası olan ses içindeki hareketin ardışıklığı
(the succession of movement within sound) kavramı, Cage'in seslerin içi (inside of sounds)
fikrinden etkilenmiştir:
“John Cage, ‘seslerin içi’nden bahseder. Bu gizemli bir konuşma gibi görünebilir, ancak o yalnızca,
müzikal bir ses olarak kabul ettiğimiz şeye her türlü titreşimi dahil etmemizi önerir. Müziği, bestelenmiş
müziğin boğucu yüzeysel uzlaşımlarının sınırları içinde kavrama eğilimindeyiz. Bütün bunların ortasında
insanın naif ve temel eylemi olan dinleme unutulmuştur. Müzik açıklanması değil dinlenmesi gereken bir
şeydir” (Takemitsu, 1995, 27).

Tınıya gösterilen yoğun ilgi aynı zamanda Zen Budizm algısına bir bağlantı olarak
gösterilebilir. Hareket sesin içinde yer aldığından, sesin hangi amaca hizmet ettiğine ve
aslında ne olduğuna dair olan sorularıın takdir edilmesine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca
Japonların doğa sevgisi ve takdiri de bu inancı beslemektedir: "Japonların müzikal algısının
özellikle ilginç bir özelliği, doğanın sesleri ile müziğin sesleri arasında kesin bir ayrım
yapılmamasıdır” (Takahashi, 2001, 10). Zen Budizm, Japon bahçe sanatının yıllar içerisindeki
gelişimini şekillendirmiş ve bahçe kompozisyonlarının temelinde yatan denge unsurlarının
belirlenmesinde önemli bir rol üstlenmiştir.
Bu çalışmada ilk olarak Japon bahçe sanatının temelinde yatan kompozisyonal unsurlara yer
verilmiş, sonrasında ise Takemitsu’nun kompozisyonlarında nasıl bir yeri ve etkisi olduğu
incelenmiştir.
JAPON BAHÇESİ KOMPOZİSYONAL UNSURLARI
Japon bahçeleri, topluma ait kültürel ve sanatsal değerlerinin yoğunlaştığı kapsamlı bir alanı
biçimlendirme sanatıdır. Bahçelerin sahip olduğu özellik, Japon insanının tarih boyunca
koruduğu ve geliştirdiği kültürel değerler ile yakından benzerlik göstermektedir. Japon
bahçelerindeki unsurlar, her zaman doğrudan gösterilmez, bahçenin sunduklarını farklı
perspektiflerden algılamak ve bütünselliği içselleştirmek bahçeyi gezen kişinin
sorumluluğundadır. Japon bahçelerinde tasavvur önemli bir noktadır, dikili bir kaya bir dağı,
yerdeki kumlar ise nehirleri veya engin denizi simgeleyebilmektedir. Genellikle dört
mevsimin yansıtıldığı, çeşitli kullanımların olduğu Japon bahçelerindeki manzara, görüş ve
bakış açısı ile karakterize edilmiştir (Şekil 1). Gözlemcinin manzarayı izlediği perspektif göz
önünde bulundurularak, bahçede kullanılan tasarım elemanlarının uyumu, kompozisyonu
oluşturmaktadır (Tekinalp, 2017, 8; Tüfekçioğlu, 2019, 17).
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Şekil 1: Kodaiji Karsansui Bahçesi
Japan Guide [18.04.2021]. https://www.japan-guide.com/e/e3927.html

Anlamlı Boşluk Ma
Yuniwa kelime anlamıyla kutsanmış yer/kutsal alan anlamı taşımaktadır ve Kami (ilahi
ruh/Shinto Tarnısı) için arındırılmış/saflaştırılmış alanı temsil etmektedir. Kami’nin bu tür
boşlukları belirli aralıklarla kullandığına inanıldığından, zaman ve mekanın ötesinde bir
aralık kavramı ortaya atılmıştır. Zaman ve mekan arasında bir bağlantı olduğunu ima eden bu
kavram bir zaman aralığı ve bir uzam/boşluk aralığı fikri birleştirilerek ortaya konulmuştur.
Bu kavramlar, Japonya’nın yerel öğretisinden, Budist ve Taoist öğretiler ile birleştirilerek Ma
kavramını ortaya çıkarmıştır (Young, 2011, 116-118). Ma’nın derin anlamı, zaman ve uzamın
içerisinde yer alan bir aralığı ifade etmektedir ve bu aralık ona bir anlam katıldığında şekil
almaktadır. Ma kavramı günümüzde Japon sanatlarında ve bahçelerinde boş alan kullanımını
ifade eden aralık manasını vurgulamaktadır (Young, 2011, 358). Mimaride ma, sütunlar veya
sürgülü kapılar arasındaki tatami (yer matı) kaplı boş alanı ifade etmektedir. Bir anlamda ma,
bir olayın olmasını bekleyen bir mekandır (Young, 2011, 116).
Doğal Habitatın Prensipleri
Japon bahçeleri doğayla uyum içerisinde olma kaygısını taşıyan kompozisyonlara sahiptir.
Japon bahçesi ülkenin manzaralarını temsil ederken en sevilen kırsal alanlar ve ünlü
manzaralar, kompozisyonun düzenlenmesi için model oluşturmaktadır. Bitkiler doğal
büyümelerine bırakılır ve yayılmalarına izin verilirken aynı zamanda geniş ölçekli
kompozisyonlara yapay tepeler, göller ve dere yatakları gibi pek çok doğal manzara unsuru da
dahil edilebilmektedir (Tekinalp, 2017, 8).
Batı ülkelerinde tasarlanan Japon bahçelerinin, Japon estetiği prensiplerine uygun olup
olmadığı ayrıca bir tartışma konusudur. Japon bahçelerinin görsel etkilerini taşıyan bazı Batı
bahçelerinin, etkiyi sadece yüzeyde yaratabildiği, derinliğinde temel prensiplerden yoksun
olduğu düşünülmektedir. Bir Japon bahçesinde yaratılmak istenen etkinin, uygun bir şekilde
oluşturulmasının tek yolunun, tasarımın tamamının, Zen ile birlikte şekillenen Japon
estetiğinin prensipleri ve öğretileri doğrultusunda oluşturulabileceği savunulmaktadır. Bu
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prensiplerin, bahçelerin doğa ile uyumunu derinden etkilediği, yapaylık ve doğallık arasındaki
dengenin ancak belirli prensipler izlendiğinde korunabileceğine inanılmaktadır.
Dikey ve Yatay Boyutlar
Kayalar Japon bahçelerinde kompozisyonun temelini oluşturmaktadır. Ishitate kelime anlamı
ile “taşların dizimi” anlamına gelmektedir. Bahçe tasarımında ilk hesaba katılan öge
kayalardır ve hangi türde bahçenin tasarlanacağının önemi olmaksızın, ilk olarak
kompozisyonda kayaların nasıl kullanılacağı belirlenir (Slawson, 2013, 85). Kayalar, bahçe
tasarımının omurgasını oluşturmaktadır. Kayaların bahçedeki yerleşimlerinin, derinlik algısını
oluşturması için üst üste gelecek şekillerde kullanılması gerektiği savunulmaktadır.
Kayaların doğada oldukları şekilleriyle kullanımı önemlidir ve genellikle asimetrik şekiller
tercih edilmektedir. Ancak üçlü kaya kompozisyonlarında kullanılan kayaların şekillerinin
birbirinden farklılığından ziyade, genel kompozisyon ile olan uyumu esas alınmaktadır
(Mansfield, 2009, 57).
Üçgen yapılar Zen’de belli bir sembolik amaca hizmet etmektedir. Kompozisyonun temelini
oluşturan üçlü kaya gruplarının ise birbiriyle bağıntılı birden fazla manası vardır. Yatay,
çapraz ve dikey çizgiler sırasıyla dünya, insan ve cenneti temsil ettiği gibi yakın, orta ve uzak
mesafeleri simgelemeketedir (Swalson, 2013, 98). İsmini Zen Budizm’den alan bu kaya
grupları Hinbonseki ve Sanzonseki olarak adlandırılmıştır. Hinbonseki’nin özelliği, yukarıdan
(dikey açı) bakıldığında üçgen oluşturacak şekilde üç kayanın yatay olarak düzenlenmesidir.
Sanzonseki’de ise yatay açıdan bakıldığında üç kaya, tabanı yere dayanan bir üçgeni
oluşturmalıdır. Japon bahçelerinde yatay ve dikey kaya üçlüleri arasındaki ilişkiye bakılarak
tüm bahçenin analiz edilebileceği bilinmektedir (Swalson, 2013, 87-89). Üçlü kaya
gruplarında (Hinbonseki ve Sanzonseki), ilk önce dominant kayalar bahçedeki yerlerini alır ve
üçgensel dizilişin tamamlanması için daha sonra diğer iki kaya kompozisyona dahil edilir.
Üçlü grubun dominant kayası ise en uzun dikey kayadır ve ortada yer almalıdır. Diğer iki
kaya yatay ve çapraz açıları temsil edecek şekillerde olmalı ve böylece üçgensel güç
dengesini oluşturmalıdır (Keane, 2002, 131-135).
Hareket, Ritim ve Boşluk Dengesi
Japon bahçelerinde hareket, ritim ve boşluk bir aradadır. Bu üç kavram birbirleriyle bağlantılı
bir şekilde oluşturulurken, aslında birinin varlığı diğerinin doğuşuna hizmet etmektedir.
Örneğin, bahçede yer alan ana kompozisyon unsuru olarak belirlenen kaya ve ağaçları ele
alalım. Kayaların dizilişi, sıklıkları ve aralarındaki mesafeler ritmik ögelerdir. Kayaların
bellirli bir orantı ile ilerlediği kompozisyonlar hareketin en katı yönünü temsil etmektedir.
Kayaların gitgide uzaklaştığı ve aralarındaki mesafelerin arttığı durumlarda, boşluk dengesi
çalı tipi bitki örtüsüyle dengelenmektedir. Ayrıca kaya dizilişlerinde yere yakın yassı
şekillerden daha yukarı uzanan sivri şekiller hareketin yönünü temsil etmektedir (Şekil 2).
Kayaların belirli bir orantı ile ardı ardına dizilişleri, bir ağacın bu sıraya dahil edilmesi ile
tamamlanabilir. Örneğin, daha oval ve toparlak olan kayalar ile başlayan dizi gitgide sivrilen
köşeli kaya şekillerine dönüşüp, ardından bir ağacın önlerinde belirmesi ile tamamlanabilir
(Şekil 3). Bahçede yer alan tasarım elemanlarını katıdan akışkan olana doğru (kaya, bitki,
kum ve su ögeleri) sıraladığımızda maddenin farklı hallerinin hareketi temsil ettiğini
görmekteyiz.
Swalson’un kaya şekillerindeki tasvirine bakacak olursak, dikdörtgen çizgilerde hareket
simetrik ve dengede olduğu için güçlü değildir. Ancak bir üçgenin ana ekseninde böyle bir
simetri bulunmamaktadır. Hareketin yönünü bu crescendo (gitgide artarak) belirlemektedir
(Swalson, 2013, 100-101).
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Şekil 2: Kaya Şekillerinde Hareket
Swalson, Secret Teachings in the Art of Japanese Gardens (Kodansha, 2013), 101

Bitkiler, Japon bahçesinde ana kompozisyon için önemli bir rol oynamaktadır. Tasarımcının
oluşturmak istediği kompozisyonun temelleri belirlenirken, daha en başından bitkilerin
buradaki yeri göz önünde bulundurulur. Ağaçlar, tıpkı kayalarda olduğu gibi, kompozisyonun
odak noktasıdır. Diğer bitkiler ise, vurgu arttırmak için kullanılmaktadır. Bitkilerin pek çok
farklı teknikle kullanılışı, bahçedeki farklı katmanları ve bunların kademeli geçişlerini
oluşturmada yardımcı olmaktadır. Ağaçlar ve çalılar, bahçede oluşturulan boşluk dengesini
sağlar ve gerektiğinde budama işlemi yapılarak, bu denge korunabilir.
Bahçe ağacının yetiştirilme ve ilgilenilme süreci, sanatsal bir eylem olarak görülmektedir.
İlgilenilen bitkilerin, bahçenin farklı açılarından izlenerek, genel kompozisyondaki yeri
düşünülmelidir (Mansfield, 2011, 45).

Şekil 3: Dizilimlerde Hareketin Tasviri
Swalson, Secret Teachings in the Art of Japanese Gardens (Kodansha, 2013), 100

Japon bahçelerinde kum ve çakıl taşlarının kullanımı hareketi ima etme amacındadır.
Genellikle büyük kaya kompozisyonlarının etrafında şeritler çizilerek kullanılır ve kayaların
etrafında dönen enerji alanını betimlerler (Şekil 4). Bahçelerde ana kompozisyon unsuru
olarak kullanılan büyük kayaların dağları temsil ettiğini düşünürsek, etraflarındaki çakıl
şeritlerinin de akarsu ve rüzgar hareketleri olduğunu varsayabiliriz (Young, 2011, 115).
Çin'de antik zamanlardan beri, kayalar, dünyanın temel enerjisi olan Qi’yi (Çi, Japonca’da Ki
olarak geçmektedir) içerdikleri anlaşıldığından, Japonya’da olduğu gibi farklı bir saygıya
layık görülmüştür. Bu tür kayalar, önce Çin'de daha sonra Japonya'daki bahçelerde
kullanılmıştır. Böylelikle insanlar bu kayaların güçlerini sezebilir ve onları izlerken dalıp
gidebilirler. Bahçe, böylece sadece estetik tefekkür için değil, aynı zamanda kendini işleyip
geliştirmek (xiū yǎng "修养") için de uyumlu bir alan haline gelmektedir. Çünkü kayaların
Qi'si etrafındaki diğer doğal bileşenler ile etkileşime girip, o bileşenlerin enerjisini de doğal
akışa tabi bırakarak arttıracağına inanılmaktadır (Locher, 2012, 30).
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Şekil 4: Nazen-Ji Tapnağı Kaya Kompozisyonları ve Kum Hareketleri
Mansfield, Japanese Stone Gardens – Origins, Meaning, Form. (Tuttle Publising, 2009), 100

Kaya ve kumların birlikte olan kullanımının oluşturduğu kontrastın yanı sıra, su ögeleri de
aynı algıya hizmet etme amacındadır. Japon bahçe sanatına ilham veren önemli kavramlardan
biri Sansui’dir. Tepe ve su arasındaki zıtlığı temsil eden bu kavramda, köşeli geometrik
formlardan kaçınmak esastır. Suyun doğal akışını temsil etme amacıyla oval ve kıvrımlı
şeritler kullanılır. Göletlerin kıyı şeritleri tepelerle birleşir ve bazen bu kıyı şeritleri daralıp,
farklı kollara ayrılarak doğal görünüm elde etmektedir (Tekinalp, 2017, 20).
Japon bahçelerindeki yollar, bahçedeki sirkülasyonu yansıtmaktadır. Kum, çakıl ve su
ögelerinin kullanımında aranan özellikler, burada da aynıdır. Yolların bahçedeki hareketi
kıvrımlıdır ve geometrik köşeli formlardan kaçınılır (Swalson, 2013, 88-89).
Yollar, bahçe kompozisyonunu, tasarımcının uygun gördüğü perspektiften tanık olunmasını
sağlayacak şekilde dizayn edilir. Böylelikle bahçede oluşturulan dikey ve yatay boyutlardaki
derinliğin, bahçeyi gezen kişiye istenilen şekilde gösterildiğinden emin olunur. Japon
bahçeleri, sanatsal, estetik ve kültürel değerini birtakım değişimlere uğrsa da, günümüzde
halen sürdürmektedir.
TAKEMİTSU’NUN KOMPOZİSYONLARINDA JAPON BAHÇE SANATI ETKİSİ
Daha önce de bahsetmiş olduğumuz üzere ma: bir zaman aralığı ve bir uzam/boşluk aralığı
fikri birleştirilerek ortaya konulmuştur. Japon estetiğinde boş alan ve zaman, enerjisiz
boşluklar veya durgunluk anları olarak kabul edilmez. Daha ziyade, uykuda olan olasılıkların
potansiyel enerjisiyle tanımlanan periyotlar ve mesafeleri simgeler.
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Takemitsu'nun dünyasında ses ve sessizlik aynı varlığın parçasıdır. Ses ve sessizlik, tek bir
bütün oluşturmak için dengelenir ve karşı karşıya gelir. Ses duyulup kayboldukça arada
sessizlik anları kalır. Ses ve sessizlik arasındaki bu ilişki ma'dır. Ma, birkaç düzeyde var olan
bir kavramdır. Ma, karşılaşabilecek iki şey (yani zamandaki noktalar, nesneler vb.) arasındaki
boşluğu ve bu potansiyel etkileşimin sürekli farkındalığını göstermektedir. Ögeler arasındaki
etkileşimle ilgilendiğinden, mekan kavramı ve dolayısıyla uzamsal ilişkiler, ma'nın
anlaşılmasında önemli bir noktadır (Takahashi, 2001, 4).
İngiliz besteci Jonathan Harvey (1939-2012), sanat ve deneyüstülük (transcendent) arasındaki
ilişkiyi irdelediği “In Quest of Spirit: Thoughts on Music” adlı kitabında, sessizlik ve
durgunluk kavramlarının, sanatın çeşitli alanlarında nasıl bir yer kapladığına değinmiştir.
Sessizlik ve durgunluk kavramlarının ma ile olan yakın ilişkisi aşikardır. Ayrıca Harvey bu
tür kavramların Zen Budizm öğretisinin doğasında yer aldığını net bir şekilde belirtmiştir:
“Bu tür sessizlik dolu fikirler, elbette Zen Budizm gibi bazı doğu geleneklerinin doğasında
vardır” (Harvey, 1999, 78). Çalışmamızın “Anlamlı Boşluk Ma” bölümünde, ma’nın zaman
ve uzamın içerisinde yer alan bir aralığı ifade ettiğini ve bu aralığın ona bir anlam katıldığında
şekil aldığından daha önce bahsetmiştik. Harvey’nin ma ile ilgili tasvirleri, arayışında
olduğumuz anlamları destekleyecek niteliktedir: “Japon kültüründe son derece önemli bir
kavram olan Ma, arkadaşlar bir arada iken ortaya çıkan sessiz anlayıştır. Doğayı veya sanatı
seyrederken, anlamın yoğun olduğu ama hiçbir şeyin ifade edilmediği zamandır” (Harvey,
1999, 78). Takemitsu’nun ma ile olan etkileşimi ve söyledikleri üzerine: “Takemitsu,
herhangi bir fikrin sadece yüzde seksenini ifade ettiğini, her ne düşünüldüyse, değerinin
altında olan güçlü bir ifade olarak yorumlanabileceğini belirtmiştir. Geri kalanı ise sessizlik
ve söylenmemişliğin ağırlığı ma’dır.” (Harvey, 1999. 78).
Harvey, Cage’in sessizlik görüşünün aynı şekilde Takemitsu’da olduğu gibi Budizm kökenli
boşluk kavramlarına dayandığından bahsetmiştir. Ancak Harvey’e göre Cage’in sessizlik ve
bu bağlamdaki estetik anlayışı daha manevi bir boyuta sahiptir. Takemitsu’nun Zen ve Japon
kültürü ile etkileşiminde, Cage’in büyük katkısı olduğu ayrıca bilinmektedir. Cage’in sessizlik
görüşünün farklı bir derinliği olduğu ve müziğindeki işleyiş biçiminin Takemitsu’nunkinden
farklı olduğunu belirten Harvey, Cage’in sessizlik unsurlarının ayrı bir konu başlığı altında
incelenmesi gerektiğini öne sürmüştür (Harvey, 1999, 78-79).
Takemitsu’nun ma kavramıyla ilgili çeşitli sanatlar üzerinden ortaya koyduğu betimlemeleri
son derece önemlidir. Biwa çalgısı ve Noh müziğindeki perküsyon resitali bölümü itchō
üzerinden yaptığı açıklamalar şu şekildedir:
“Tellerin tek bir tınısı, hatta tek bir çekiş (pluck) bile çok karmaşıktır, kendi içinde herhangi bir teoriyi

kabul edemeyecek kadar eksiksizdir. Tek başına durabilecek kadar güçlü olan bu karmaşık ses ile ondan
önce gelen, ma adı verilen yoğun sessizlik noktası arasında, analize meydan okuyan metafizik bir
süreklilik vardır. Noh müziğindeki itchō gibi, bu ma ve ses, teknik olarak tanımlanabilir bir ilişki olarak
mevcut değildir. Ses ve sessizlik burada karşı karşıya gelir, herhangi bir nesnel ölçümün ötesinde bir
ilişki içinde birbirini dengeler” (Takemitsu, 1995, 51).

Bu betimlemelerin ardından Takemitsu ma ve ses ilişkisini daha derin boyutlarında
açıklayarak devam etmiştir:
“Karmaşıklığı ve bütünlüğü içinde bu tek ses, yalnız başına durabilir. Bu rafine sesi takdir eden hassas
Japon dinleyici için, ma'nın eşsiz fikri, bu deneyimin duyulmamış olan kısmı, aynı zamanda sese karşı
koyabilecek derin, güçlü ve zengin bir rezonansa sahiptir. Kısacası, bu ma, bu güçlü sessizlik, sese hayat
veren ve onu öncelikli konumundan uzaklaştırandır. İşte o ses, ma'nın sessizliği karşısında, son ifadede
üstünlük sağlar” (Takemitsu, 1995, 51).

Takemitsu'nun müziğinde, genellikle müzikal içerik, karakter ve yapı bakımından farklılık
gösteren ifadeler ve bölümler birbiri ardına belirtilirken, bu yapıların sınırları bir boşluk
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tarafından belirlenir. Bu müzik, katı bir şekilde Batılı estetik bir bakış açısıyla yorumlanırsa,
bu müzikal ifadeler bağlantıdan yoksun görünebilir.
Ancak ma kavramının ışığında, Takemitsu'nun cümlelerinin ve bölümlerinin, başladıkları ve
bittikleri sessizliklerde ifade edilmeden bırakılan potansiyel seslerin tefekkür edilmesiyle
tamamlanabileceğinin farkına varılır:
“Japon müziğinin akışında, kısa parçalı ses bağlantıları kendi içinde tamamlanır. Bu farklı ses olaylarının
akışı, onların uyumunu yaratan sessizlikle bağlantılıdır. Buradaki duraklamalar yorumcunun takdirine
bırakılmıştır. Böylelikle, yeni ilişkilerin içinde sürekli yeniden doğan seslerin dinamik bir değişimi
meydana gelir. Burada, icracıların rolü ses üretmek değil, onu dinlemek, sessizlik içinde sesi keşfetmek
için sürekli çabalamaktır” (Takemitsu, 1995, 84-85).

Takemitsu orkestrayı farklı unsurlar arasındaki ilişkileri vurgulayacak şekilde kullanır, zaman
ve mekanın her zaman farkındadır. Ton rengine ve dokusuna olan ilgisi, ses ve sessizlik
arasındaki ilişkiyi keşfetmenin çeşitli yollarına ayrılmaz bir şekilde bağlıdır. Takemitsu'nun
ses ve sessizlik kullanımı, müziğindeki bir zamansızlık duygusuyla pekiştirilir:
“Batılılar, özellikle bugün, zamanı doğrusal, sürekliliği ise durağan ve değişmeyen bir durum olarak
görüyorlar. Ama ben zamanı dairesel ve sürekliliği sürekli değişen bir durum olarak düşünüyorum.
Bunlar benim müzikal biçim kavramımdaki önemli varsayımlardır. Bazen müziğim var olan belirli bir
bahçenin tasarımını takip etmektedir. Bazen çizdiğim hayali bir bahçenin tasarımını takip edebilir.
Müziğimdeki zaman, bu bahçelerde yürüyüşümün süresidir denilebilir.” (Takemitsu, 1995, 119).

Takemitsu'nun müziğinde ritimler esnektir ve tempoda sürekli bir değişimin yanı sıra sık sık
ölçü değişiklikleri yer almaktadır. Melodik jestler giriş çıkışlarını genellikle benzer ancak
farklı bir ritimle yaparlar, böylece sınırlı müzikal materyalin her zaman taze ve değişken
olmasına sebebiyet verilir:
“Müziğim Japon bahçelerinden ve doğadan derin bir şekilde etkilenmekte. Bahçelerden, Japonların
zaman ve renk duygusuna değer vermeyi öğrendim. Her değişken element değerlidir, her kaya ve ağaç.
Ve bir şekilde, hepsinin tüm evreni yansıttığını görüyoruz. Bir Japon bahçesini bu şekilde görmektesiniz içinde dairsel biçimde dolanarak (circulating through it). Doğrusal bir deneyim değil. Daireseldir
(circular). Müzik bahçeme nesneler yerleştirerek müzik yazıyorum, tıpkı nesnelerin Japon bahçesine
yerleştirildiği gibi.” (Shende, 2001, 14-15).

Mekansal ilişkilere gösterilen dikkat, ma kavramının bir parçasıdır ve Spirit Garden bu
farkındalığın örnekleriyle doludur. Bu eserde Takemitsu, Dorian Horizon gibi bazı
eserlerinde yapmış olduğu üzere, müzik gruplarını mekansal olarak ayırmasa da, müzikal
jestleri bir gruptan alıp başka bir enstrüman grubunda yankılayarak mekansal bir ayrım
yanılsaması vermektedir. Örneğin Japon bahçelerinde bahçenin farklı bileşenlerinin mekansal
düzenlemesi titizlikle seçilmektedir. Bu nesneler arasındaki boşluk, bahçenin genel dengesi ve
ritmik akışı için kritik öneme sahiptir (Takahashi, 2001, 4-6).
Arc (1963) ve Japon Bahçe Sanatı Etkileri
Piyano ve orkestra için bestelenen Arc (1963), Japon bahçesi fikrine dayanan ilk
örneklerindendir:
“Bu çalışmayı yazarken, eski Japon bahçelerinden birçok kompozisyon fikri geldi aklıma. Bahçeleri
seviyorum. İnsanları reddetmezler. Orada özgürce yürüyebilir, tüm bahçeyi görmek için duraklayabilir
veya tek bir ağaca bakabilirsiniz. Bitkiler, kayalar ve kumlar sürekli değişimler gösterir.” (Takemitsu,
1995, 95)

Takemitsu, bu eserinde bir dairesel Japon bahçesini izleyerek ilham almıştır. Dairesel bir
bahçenin görünümü, bakanın bakış açısına göre değişmektedir. Bahçe tasarımcısı, bahçeyi
planlarken bu noktaların her birini göz önünde bulundurmaktadır:
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“Arc, her performansta değişen bir müzik bahçesidir. Bu metafizik bahçede, Noh dramasında
oyuncunun takdirine bağlı olarak var olan geleneksel ma fikrinden güçlü bir şekilde etkilenen bir
tempo yapısı yaratmaya çalıştım. Ayrıca solo piyano, bahçedeki gezintisinde değişik bakış açılarına
geçiş yapmakta, yani çerçevelenmiş, kalıplaşmış bir yapı sunmamaktadır” (Takemitsu, 1995, 96).

Şekil 1: Toru Takemitsu – Arc Sahne Düzeni
Takemitsu, Arc Part I (Paris: Salabert, 1963’ten aktaran Sakamoto, 2010), 44

Takemitsu, her enstrümanın ve şefin sahnedeki yerlerini göstermiştir (Şekil 4). Bu dörtlü
enstrüman grubu, bir Japon bahçesindeki dört farklı nesneyi temsil etmektedir: çimen
(grass=G), ağaç (tree=T), kaya (rock=R) ve kum (sand=S) (Şekil 5). Takemitsu bu eserinde
şans müziği ögelerini kullandığını söylerek not etmiştir:
“I. Çim ve çiçekler: Bir grup belirsiz solist, hızla değişen hareketli formlar. Bu solo parçalar
heterosiklik (en az iki farklı materyalin oluşturduğu dairesellik) zaman ilişkisinde tekrarlanır.
II. Ağaçlar: çimen ve çiçekler kadar hızlı değişmezler. Ancak bu grup belirsizlik üzerine kurulu, yavaş
yavaş değişen bir yapıdadır.
III. Kayalar: Farklı bakış açılarından görünmedikleri takdirde değişmezler. Bunlar, bir tür tını
çeşitlemeleri olarak belirli bir şekilde kararlı formlar olarak yazılmıştır.
IV. Kum ve toprak: kalıcı ve istikrarlı, mevcut tempodan etkilenmeden var olurlar. Bu bir
metagalaksi, perküsyonun üstlendiği bir roldür.” (Takemitsu, 1995, 95-96).

Piyano bu eserde bahçeyi gezen kişiyi (stroller) temsil etmektedir:
“Arc eserinde orkestrayı tahta nefesliler, yaylılar, bakır nefesliler ve vurmalılar olmak üzere dört solo
enstrüman grubuna ayırdım. Her gruba farklı roller verildi. Solo piyano, bahçede gezinen bir gözlemci
rolünü üstlenmektedir. Nasıl ki kum ve bitkiler belirli bir mekanda iklim ve mevsimle birlikte kendi
zamanlarında var oluyorsa ve gündüzden geceye olan değişimden tüm bahçe etkileniyorsa, bu eserde
de müzikal algı değişmektedir” (Takemitsu, 1995, 95).
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Şekil 2: Japon Bahçelerindeki Dört Unsur
Takemitsu, Takemitsu Toru no Sekai (Tokyo: Shueisha, 1997, 176’dan aktaran Sakamoto, 2010), 45

Eserin başlangıcına gizemli, yarı bir sessizlik hakimdir. Bu sessizlik çok derinden ve oldukça
kısık sesteki yaylı partisinin kendisini yavaş bir şekilde belli etmesi ile bozulmaya başlar.
Eserdeki melodik yapılar, henüz oluşum aşamasındadır. Böyle anlarda piyano partisi
tamamen sessizdir. Ayırt edici bazı melodik yapılar oluşmaya başladıktan sonra piyano
girişini yapar. Orkestra ve piyano arasındaki uyum son derece dikkat çekicidir. Birbirine
kontrast pek çok yapı karşı karşıya gelir ve müzikteki tansiyonun artmasına sebep verir. Bu
kuvvetli artış anlarından sonra müzik tekrardan sessizliğe gömülür ve eserin
başlangıcındakine benzer bir şekilde, yeni bir kesit tekrardan sessizlikten doğar.
Performans sırasında piyanistin (gezginin), eserdeki iki kesitin hangisinin önce çalınacağına
dair karar verebileceği bir şans müziği kesiti yer almaktadır. Takemitsu bu eser için şu
sözlerini not düşmüştür: “Sonsuz zamana yol açacak tek bir müzik bahçesi düzenlemek
istiyorum” (Takemitsu, Tooi Yobigoe, 82’den aktaran Sakamoto, 2010, 44). Takemitsu'nun
müziğinde görülen Japon bahçelerinin diğer önemli etkisi orkestranın çoklu ses kaynaklarında
yatmaktadır. Takemitsu'nun, Debussy'nin orkestrasyon tekniğine olan ilgisi açıkça ortada
olduğu gibi bu titizliği enstrümanların yerleşimine de yansımıştır. Tıpkı bir Japon bahçesinin
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tasarımında olduğu gibi eserleri oldukça hassas ve çeşitli bir tını dengesi gerektirdiğinden
enstrümantal yerleşime büyük bir özenle karar vermiştir (Sakamoto, 2010, 44-46).
SONUÇ
Japon bahçelerinin yüz yıllar içerisinde çeşitli değişimlere uğramasına rağmen, değişmeyen
bazı temel özelliklerinin, Zen Budizm’in çeşitli prensiplerine dayanarak oluşturulduğu
anlaşılmaktadır. Bir Japon bahçesinde yaratılmak istenen etkinin, uygun bir şekilde
oluşturulmasının tek yolunun, tasarımın tamamının, Zen ile birlikte şekillenen Japon
estetiğinin prensipleri ve öğretileri doğrultusunda oluşturulduğu sonucuna varılmıştır. Bu
prensipler doğrultusunda, Japon bahçeleri her döneminde doğa ile bir bütün ve dört mevsimin
değişimlerine uyum sağlayabilecek bir yapıda tasarlanmıştır. Bir Japon bahçesinde,
kompozisyonun temelini kayalar oluşturmuş ve bahçenin geri kalanı ilk başta yerleştirilmiş
olan kayalara göre tasarlanmıştır. Bahçelerdeki hareket, ritim ve boşluk dengesi katıdan
akışkan olan unsurlara göre şekillendirilmiş ve bütün tasarım unsurları kompozisyonun
tamamı ile uyum içerisinde olma amacı ile oluşturulmuştur. Bahçelerdeki hiç bir unsur,
kompozisyonun tamamından ayrı olarak düşünülmemiş ve ancak bahçenin tamamı ile bir
uyum içerisinde ise kompozisyona dahi edilmiştir. İrdelendiği üzere, pek çok farklı sanat
türünde yeri olan ma kavramı, gerek Şintoizm gerek Zen Budizm’de ortak olan bir algıya
sahip olması ile birlikte Japonlar tarafından benimsenmiş ve Japon estetiğin temel
unsurlarından biri haline gelmiştir. En basit tabiriyle ma’nın sadece bir boşluk olmadığı,
kullanım şekli, amacı ve ona katılan anlam ile birlikte şekillenen bir kavram olduğu tespit
edilmiştir.
Takemitsu’nun beyanı ve ma ile olan ilişkisine dair Harvey’nin yorumları kritik önem
taşımaktadır. İfade edilmek istenilenlerin büyük çoğunluğunun sessizlikte yattığı,
Takemitsu’nun kompozisyonlarındaki sessizliğin, sadece hiçliği yansıtmadığı, düşünceyi
tamamlayıcı bir yapıda son derece güçlü anlamları içinde barındırabilen sessiz bir ifade biçimi
olduğu ortaya koyulmaktadır. Sessizlik ile güçlü anlamları içinde barındıran bu ifade biçimine
bir örnek verecek olursak, hastanede yatmakta olan bir yakınımızın durumunu sorduğumuzda,
cevap olarak sessizlik ile karşılaşmamızın, aslında bize ne kadar çok şeyi ifade edebileceğini
hayal edebiliriz.
Takemitsu’nun Japon bahçesi fikrine dayanan ilk örneklerinden Arc, dairesel Japon
bahçelerinden ilham alınarak bestelenmiştir. Takemitsu, Japon bahçelerindeki bazı unsurların
(çimen, ağaç, kaya, kum) eserin temelinde yer aldığını belirtmiş ve bahçedeki zamanın
yarattığı değişimlerde olduğu gibi, her performansta değişen bir eser ortaya koymuştur.
Piyanist, bahçeyi gezen kişiyi temsil etmiş, eserdeki şans müziği kesiti ile yorumcuya, tıpkı
bir Japon bahçesinde olduğu gibi, farklı perspektiflerin sunulması adına imkan sunmuştur.
Eserdeki derin sessizlik anları ve bekleyişler, sadece basit durak noktaları değil, ses ve
sessizlik arasındaki kontrastı oluşturan, kompozisyonun ayrılmaz parçalarıdır. Piyanist,
bahçeyi gezen kişiyi temsil etmiş, eserdeki şans müziği kesiti ile yorumcuya, tıpkı bir Japon
bahçesinde olduğu gibi, farklı perspektiflerin sunulması adına imkan sunmuştur.
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ÖZET
Ülkelerin tümünde eğitim birinci sırada önemli görülen bir alandır. Bu alanın birinci derecede
sorumlusu, öğretmen kabul edilmektedir. Eğitimin niteliği, öğretmenin niteliğine bağlı
değerlendirilmekte, bu nedenle öğretmen yetiştirme, eğitim sistemlerinin en temel konusu
görülmektedir. Öğretmenlerin yetiştirilmesinde niteliği artırmaya ilişkin gelişmelerin
sağlanması için başka ülkelerde öğretmen yetiştirme ile ilgili yapılan çalışmaların
bilinmesine, incelenmesine ve değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle bilimsel
olan bu çalışmaların en önemli unsurunu akademik makaleler oluşturmaktadır.
Öğretmen yetiştirme kapsamında farklı ülkelerde yayınlanan bilimsel çalışmaların incelendiği
bu araştırma, farklı ülkelerin öğretmen yetiştirme ve eğitim sistemlerine ilişkin fikirler
verecek nitelikte bir çalışmadır. Yabancı ülkelerdeki bilimsel ve akademik hüviyete sahip
makalelerin incelenmesinin, Türk Eğitim Sisteminde öğretmen yetiştirme ile ilgili çalışmalara
katkı sağlanması beklenmektedir.
Bu çalışmanın amacı, öğretmen yetiştirme kapsamında farklı ülkelerde yayınlanan bilimsel
makaleleri incelemek ve bazı değişkenler açısından değerlendirmektir. Bu temel amaca
ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır:
Öğretmen yetiştirme ile ilgili İngilizce makalelerin
1.Yıllara,
2.Ülkelere,
3.Öğretmenlik alanlarına,
4.Konularına,
5.Amaçlarına,
5.Yöntemlerine,
6.Katılımcılarına,
7.Sonuçlarına,
8.Önerilerine göre dağılımı nasıldır?
Bu çalışma, nitel bir araştırma olup, veriler doküman incelemesi tekniği ile toplanmıştır.
Çalışmanın evrenini, öğretmen yetiştirme kapsamında farklı ülkelerde yayınlanan bilimsel
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makaleler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise araştırmacı tarafından veri
tabanlarından (Springer, Researchgate, webofscience, ERIC, Taylor and Francis, Sage
Journals, ACML) ulaşılabilen 2015-2021 yılları arasında yayınlanan, İngilizce makaleler
oluşturmaktadır. Makaleler amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan ölçüt örnekleme göre
seçilmiştir. Yukarıda belirtilen veri tabanları üzerinden indirilebilen, 2015-2021 yılları
arasında yayınlanmış 50 makale ile sınırlı olan bu çalışmada içerik analizinden
yararlanılmıştır. Çalışmanın amacı çerçevesinde yapılan analiz sonuçları, tablolarda f ve
yüzde değerleri ile ifade edilmiştir. Bulguların yorumlarından sonra varılan sonuçlar ifade
edilmiş ve gerekli önerilere yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmen Yetiştirme, Farklı Ülkeler, Bilimsel Çalışmalar.
ABSTRACT
Education is a field which is seen important in all countries. Teachers are considered to be
primarily in charge of this discipline. The quality of education is evaluated depending on the
quality of teachers. That’s why; teacher training is seen as the most basic issue of educational
systems. it is needed to know, examine and evaluate the studies carried out in other countries
in order to ensure improvements in increasing the quality of teacher education. Academic
articles constitute the most important element of these scientific studies.
This research in which scientific studies published in different countries within the scope of
teacher training is a study which can give ideas in relation to the teacher training and
educational systems of other countries. Examining the scientific and academic articles in
foreign counties is expected to contribute to the studies about teacher training in Turkish
educational system.
The aim of this study is to examine the scientific articles published in different countries in
the scope of teacher training in and to evaluate them in terms of some variables. To achieve
this aim, the following questions were sought:
What is the distribution of English articles on teacher training according to
1. Years,
2. Countries,
3. Teaching Areas,
4. Subjects,
5. Aims,
5. Methods,
6. Participants,
7. Results,
8. Recommendations?
This study is a qualitative research and data were collected by document analysis technique.
The universe of the study consists of scientific articles published in different countries within
the scope of teacher training. The sample of the study consists of English articles published
between 2015 and 2021, which can be accessed by the researcher from databases (Springer,
Researchgate, webofscience, ERIC, Taylor and Francis, Sage Journals, ACML). The articles
were selected according to criterion sampling, which is one of the purposeful sampling
methods. Content analysis was used in this study, which is limited to 50 articles published
between 2015-2021, which can be downloaded from the databases mentioned above. The
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results of the analysis carried out within the framework of the purpose of the study are
expressed in the tables with frequency and percentage values. After the interpretation of the
findings, the conclusions were expressed and necessary suggestions were given.
Key words: Teacher Training, Different Countries, Scientific Studies.
GİRİŞ
Eğitim toplumun tamamını etkileyen ve bu nedenle toplumun hemen her kesimi tarafından
mercek altına alınmış bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenledir ki eğitim gerek
günlük hayatta gerek akademik bağlamda en çok tartışılan, eleştirilen ve değerlendirmeye tabi
tutulan konulardan biri olarak güncelliğini her daim korur. Ülkelerin tümünde eğitim birinci
sırada önemli görülen bir alandır. Bu alanın birinci derecede sorumlusu, öğretmen kabul
edilmektedir. Eğitime dair yapılan eleştiriler eğitim sistemini ile eğitim programlarını ve
dolayısıyla bu programların uygulayıcısı olan öğretmenleri değerlendirmeyi gerektirir.
Eğitimin niteliği, öğretmenin niteliğine bağlı değerlendirilmekte, bu nedenle öğretmen
yetiştirme, eğitim sistemlerinin en temel konusu görülmektedir. Öğretmenlerin
yetiştirilmesinde niteliği artırmaya ilişkin gelişmelerin sağlanması için başka ülkelerde
öğretmen yetiştirme ile ilgili yapılan çalışmaların bilinmesine, incelenmesine ve
değerlendirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Nitekim öğretmenlerin yetiştirilmesi doğrudan
eğitime yansıyacak bir unsur olarak gözükmekte ve araştırmalara konu olmaktadır. Özellikle
bilimsel olan bu çalışmaların en önemli unsurunu akademik makaleler oluşturmaktadır.
Öğretmen Yetiştirme
Öğretmen öğrencinin öğrenmesine yardımcı olan, öğrencinin öğrenmesi için uygun bir
öğrenme ortamı oluşturan kişidir (Köse, 2020:33). Varış (1998)’a göre eğitimin amacı
yetişmekte olan çocuk ve gençlerin topluma sağlıklı ve verimli bir şekilde uyum sağlamlarına
yardımcı olmaktır. Eğitimin bu temel amacı doğrultusunda öğretmenin görevinin insan
yetiştirmek olduğunu ifade etmek gerekir. Genç (2005: 87) öğretmenin bu noktada vazgeçilmez
bir unsur olduğunu ve bu sebeple öğretmenlerin de nitelikli bir şekilde yetiştirilmeleri
gerektiğini ifade etmektedir. Buna paralel olarak öğretim boyutunda da “başarılı bir eğitim
öğretim sistemine sahip olabilmek için yüksek nitelikli ve iyi yetişmiş öğretmenlere sahip
olmak önemlidir” (MEB, 2017: 11). Nitelikli öğretmen yetiştirebilmek için ise öğretmen
yetiştirmeyi amaç edinen çalışmalar zamanın değişmesiyle ortaya çıkan ihtiyaçlar, güncellik,
bilimsellik, yeni kuşağın ihtiyacına yönelik pratik tekniklerle ve teknolojik altyapılar göz
önünde bulundurularak şekillendirilmelidir (Parlar ve Halisdemir, 2020: 2676).
Öğretmen yetiştirme ve geliştirme meslek seçiminden mesleğin sonlanmasına kadar geçen
bütünleşik bir süreçtir (MEB, 2017). Öğretmenlik mesleğini icra etmeye karar vermiş
öğretmen adayları ve onların eğitim fakültelerindeki yetişme süreçleri, yeterlilikler, öğretmen
eğitimcilerinin durumları gibi konular bu sürecin önemli parçaları olarak pek çok araştırmanın
temelini oluşturmuştur. Yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde ortaya çıkan bazı öğretmen
yetiştirme model önerilerinin (Yüksel, 2011; Ergün, 2018; Göker, Ürün Göker, Dirik ve Güllü,
2021) literatürde yer tuttuğu görülmektedir.
Ülkeler, yükseköğretim bağlamında öğretmen yetiştirme sistemlerinin niteliğini artırmaya
çalışmakta ve bu sayede öğretmen adaylarının niteliklerinin gelişimine fayda sağlayacağı
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düşünülmektedir (Kaya, 2016:1). Bu bakış açısıyla küreselleşmenin eğitime de uluslararası bir
bakış kazandırmış olması (Gültekin, 2018: 403) ülkelerin öğretmen yetiştirme sistemlerinin
değerlendirilmesini ve bu doğrultuda öğretmen yetiştirme sistemlerinin şekillendirilmesini
gerektirdiğini söylemek doğru olacaktır. Bu gereklilik neticesinde ülkeler karşılaştırmalı eğitim
yoluyla eğitim sistemlerini irdeleyerek, karşılaştırarak ve analiz ederek kendi sistemlerini
geliştirirler (Gültekin, 2018: 403). Nitekim farklı ülkelerin öğretmen yetiştirme sistemlerini
inceleyen Göker, Ürün Göker, Dirik ve Güllü (2021) eğitim sistemlerinin nitelikli olmasının
öğretmenlerin nitelikli yetiştirmesiyle doğru orantılı olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Öğretmen
yetiştirme konusunda yalnızca ülkenin durumunu göz önüne alarak değil diğer ülkelerin de
mevcut durumu ve ilerleyişini bilmenin yarar sağlayacağını söylemek mümkündür.
Amaç
Bu çalışmanın amacı öğretmen yetiştirme ile ilgili yayınlanmış İngilizce makaleleri çeşitli
yönleriyle incelemektir. Bu amaç doğrultusunda elektronik ortamda çeşitli veri tabanları
(Springer, Researchgate, webofscience, ERIC, Taylor and Francis, Sage Journals, ACML)
taranarak 50 adet makaleye ulaşılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda belirlenen araştırma
soruları şunlardır:
Öğretmen yetiştirme ile ilgili İngilizce makalelerin
1. Yıllara,
2. Yazar sayısına,
3. Ülkelere,
4. Yöntemine,
5. Katılımcılarına,
6. İlgili oldukları branşlara,
7. Konularına
8. Amaçlarına
9. Sonuçlarına
10. Önerilerine göre dağılımı nasıldır?
Araştırmanın Önemi
Öğretmen yetiştirmeyle ilgili yayınlanmış İngilizce makaleleri inceleyen bu araştırma
uluslararası düzeyde öğretmen eğitime ilişkin yapılan çalışmalara genel bir bakış
sağlamaktadır. Bu çalışmalar doğrultusunda farklı ülkelere, bu ülkelerin öğretmen yetiştirme
ve eğitim sistemlerine ilişkin fikir verecek nitelikte bir çalışmadır. Küresel düzeyde öğretmen
eğitiminin hangi boyutlarda ele alındığına ışık tutacağı düşünülen bu çalışmanın farklı ülkeler
hakkında sunduğu bilgiler doğrultusunda ülkemizdeki öğretmen yetiştirme çalışmalarına da
katkı sunacağı düşünülmektedir.
Sınırlılıklar
Bu araştırma araştırmacı tarafından taranmış veri tabanları (Springer, Researchgate,
webofscience, ERIC, Taylor and Francis, Sage Journals, ACML) üzerinden indirilebilen 50
adet 2015- 2021 yılları arasında yayınlanmış makale ile sınırlandırılmıştır.
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YÖNTEM
Model
Öğretmen yetiştirme ile ilgili İngilizce makalelerin incelenmesini amaçlayan bu araştırma
nitel araştırmalardan doküman analizi yöntemine göre yürütülmüştür. Dokümanlar genellikle
amaçlı olarak gerçekleştirilmiş bir organizasyon veya faaliyet çerçevesinde ortaya çıkan
ürünlerdir. Bu ürünler incelenerek yürütülen faaliyetler anlaşılmaya çalışılır (Sözer ve Aydın,
2020: 259). Bowen (2009: 27) bu yöntemi hem basılı hem de elektronik materyallerin,
belgelerin gözden geçirilmesi veya değerlendirilmesi için sistematik bir değerlendirme olarak
ifade eder.
Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini öğretmen yetiştirme ile ilgili yayınlanmış İngilizce makaleler
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise araştırmacı tarafından veri tabanlarından
(Springer, Researchgate, webofscience, ERIC, Taylor and Francis, Sage Journals, ACML)
ulaşılabilen 2015-2021 yılları arasında yayınlanan İngilizce makaleler oluşturmaktadır.
Makaleler amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan ölçüt örnekleme göre seçilmiştir. Ölçütler
aşağıda belirtildiği şekildedir:
Makalelerin,
1.İngilizce dilinde yayınlamış olması,
2.Türkiye dışındaki ülkelerdeki araştırmacılar tarafından yürütülmüş olması,
3.2015-2021 yılları arasında yayınlanmış olması,
4.Yöntem bölümüne sahip olması.
Tablo 1. Örnekleme Dâhil Edilen Makaleler
Makale
No
1

2

3

4

5
6

Makale Adı ve Linki
Negotiating professional expertise: Hybrid educators’ boundary work in the
context of higher education-based teacher education - Maiken Risan
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X21002845?via%3
Dihub# cebib0010
A Comparative Examination of Student Teacher and Intern Perceptions of
Teaching Ability at the Preservice and Inservice Stages - Sarah K. Clark,
Deborah
Byrnes,
and
Richard
R.
Sudweeks
https://www.researchgate.net/publication/272381396
Prepared to teach ESL with ICT? A study of digital competence in Norwegian
teacher education- Fredrik Mørk Røkenes, Rune Johan Krumsvik
https://www.researchgate.net/publication/296688289
Teacher education physical education: In search of a hybrid space- Timothy
Lynch Cogent Education.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2015.1027085
Professionalism and teacher education in Australia and England - Diane Mayer
&
Martin
Mills
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02619768.2020.1832987
Developing Creativity in Computer Science Initial Teacher Education through
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Design Thinking - Gemma O’Callaghan, Ireland Cornelia Connolly
Developing Creativity in Computer Science Initial Teacher Education through
Design Thinking | United Kingdom & Ireland Computing Education Research
conference. (acm.org)
New Standards Require Teaching More Statistics: Are Preservice Secondary
Mathematics Teachers Ready? - Jennifer N. Lovett and Hollylynne S. Lee
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022487117697918
Grounding Teacher Education in Practice Around the World: An Examination
of Teacher Education Coursework in Teacher Education Programs in Finland,
Norway, and the United States - Inga Staal Jenset, Kirsti Klette, and Karen
Hammerness
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022487117728248
Examining Grow Your Own Programs Across the Teacher Development
Continuum: Mining Research on Teachers of Color and Nontraditional
Educator Pipelines – Conra D.
Gist, Margarita
Bianco,
and
Marvin Lynn
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022487118787504
Team Teaching During Field Experiences in Teacher Education: Investigating
Student Teachers’ Experiences With Parallel and Sequential Teaching Mathea Simons, Marlies Baeten,
and
Claudio
Vanhees
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022487118789064
Exploring the Boundary-Heightening Experiences of Black Male Teachers:
Lessons for Teacher Education Programs- Travis J. Bristol and Ramon B.
Goings https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022487118789367
Cooperating Teacher as Model and Coach: What Leads to Student Teachers’
Perceptions of Preparedness? - Kavita Kapadia Matsko, Matthew Ronfeldt,
Hillary Greene Nolan, Joshua Klugman, Michelle Reininger, and Stacey L.
Brockman https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022487118791992
The Paradox of Pedagogical Excellence Among Exemplary Black Women
EducatorsMelanie
M.
Acosta
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022487118808512
Imagination, Brokers, and Boundary Objects: Interrupting the Mentor–
Preservice Teacher Hierarchy When Negotiating Meanings- Martha M. Canipe
and
Kristin
L.
Gunckel
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022487119840660
What Teachers Retain From Historic Site-Based Professional DevelopmentChristine Baron, Sherri Sklarwitz, Hyeyoung Bang, and Hanadi Shatara
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022487119841889
Learning From Students, Teachers, and Schools: Field-Based Teacher
Education for Emergent Bilingual Learners- Amy J. Heineke1 and Elina
Giatsou https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0022487119877373
Does Teacher Learning Last? Understanding How Much Teachers Retain Their
Knowledge After Professional Development- Shuangshuang Liu1 and Geoffrey
Phelps https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022487119886290
Preparing Teachers to Notice Race in Classrooms: Contextualizing the
Competencies of Preservice Teachers with Antiracist Inclinations - Niral Shah
and
Justin
A.
Coles
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022487119900204
Mathematics Teachers’ Knowledge, Networks, Practice, and Change in
Instructional Visions- Charles Munter1 and Anne Garrison Wilhelm
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https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0022487120949836

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Development of an Inquiry Stance? Perceptions of Preservice Teachers and
Teacher Educators Toward Preservice Teacher Inquiry in Dutch Primary
Teacher Education - Lidewij van Katwijk, Ellen Jansen1, and Klaas van Veen
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/00224871211013750
Assessing teacher education and Professional development needs for the
implementation of integrated approaches to STEM education- David J.
Shernoff, Suparna Sinha, Denise M.
Bressler
and
Lynda
Ginsburg
https://stemeducationjournal.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40594-0170068- 1.pdf
Mentor teachers’ intended intervening during student teachers’ lessons: A
vignette study in Dutch primary education- W. Marieke Jaspers, Frans Prins,
Paulien
C.
Meijer,
T.
Mainhard,
Theo
Wubbelshttps://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103342
How and why learning theories are taught in current Dutch teacher education
programs. Identifying a gap between paradigm and reality in teacher education Erik Meij, Anneke Smits,
MartijnMeeter
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X21002626
Assessing pre-service teachers’ professional identity construction in a threephase teacher education program in Iran - Fariba Haghighi Irani, Azizeh
Chalak
and
Hossein
Heidari
Tabrizi
https://sfleducation.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s40862-020- 001003.pdf
Diversity as the new normal and persistent constructions of the immigrant
other e Discourses on multicultural education among teacher educators- Ida P.
Hummelstedt, Gunilla I.M. Holm, Fritjof J. Sahlstrom, Harriet A.-C. Zilliacus
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X21002353
Teacher education as a laboratory for developing teaching approaches—a
collaboration between teacher educators, student teachers, and local schools –
Birgitte
Lund
Nielsen
and·
Elsebeth
Jensen
https://link.springer.com/article/10.1007/s10671-021-09306-9
Integrating Computing Education to Teacher Education - Lais Oliveira Leite,
Sari Havu-Nuutinen and
Calkin Suero Montero
https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3279720.3279751
Stressors and coping strategies: The case of teacher education students at
University of Ghana - Kwaku Darko Amponsah, Grace Sintim Adasi, Salifu
Maigari Mohammed, Ernest Ampadu and Abraham Kwadwo Okrah
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2331186X.2020.1727666
Critical language teacher education: A duoethnography of teacher educators’
identities and agency- Darío Luis Banegas,
David
Gerlach
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0346251X21000282#
“You Are Learning Well My Dear”: Shifts in Novice Teachers’ Talk About
Teaching During Their Internship- Kristen N. Bieda, Hagit Sela, and Daniel
Chazan https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022487114560645
Images of Teaching: Discourses Within Which Pre-service Teachers Construct
Their Professional Identity as a Teacher upon Entry to Teacher Education
CoursesRobyn
Brandenburg
and
Ann
Gervasoni
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https://www.researchgate.net/publication/304010639
32

33
34

35

36
37
38

39

40

41

42

43

44

45
46

Innovating in First Year Pre-service Teacher Education: “Buddy Up”- Jennifer
ElsdenClifton,
Kathy
Jordan,
and
Nicky
Carr
https://www.researchgate.net/publication/304010551
Understanding inclusion in teacher education – a view from student teachers in
England- Jane Essex, Nafsika Alexiadou & Paula Zwozdiak-Myers
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13603116.2019.1614232
The Integration of Coding in Teacher Education Programs- Lisa Anne Floyd
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3372782.3407105
Effects of Service Learning on Physical Education Teacher Education
Students’ Subjective Happiness, Prosocial Behavior, and Professional
Learning- Oscar – Chiva Bartol, Pedro Jesus Ruiz Montero, Carlos Capella
Peris and Celina- Salvador Garcia Frontiers | Effects of Service Learning on
Physical Education Teacher Education Students’ Subjective Happiness,
Prosocial Behavior, and Professional Learning | Psychology (frontiersin.org)
ICT in teacher education: Examining perceptions, needs and attitudes of
prospective
teachersManpreet
Kaur
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3362789.3362917
Insights into Teacher Education Curriculum in Thailand - Parussaya
Kiatkheeree https://dl.acm.org/doi/10.1145/3233347.3233352
Meaningful learning in teacher education Emma Kostiainen, Tuija Ukskoski,
Maria Ruohotie-Lyhty, Merja Kauppinen, Johanna Kainulainen, Tommi
Makinen Meaningful learning in teacher education - ScienceDirect
Classroom Ready? Building Resilience in Teacher Education -Caroline Mansfi
eld, Susan Beltman, Noelene Weatherby-Fell, and Tania Broadley
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-0785-9_13
Teaching and assessment strategies in a Practice-based teacher education
program. Instrument validation - Kiomi Matsumoto-Royo and María Soledad
Ramírez-Montoya https://www.researchgate.net/publication/348701862
Professional Identity Assignments to Support Beginning Teachers’ Growth
into the Profession- Janine Mommers, Gonny Schellings and Douwe Beijaard
https://eric.ed.gov/?id=EJ1313724
A Discourse Analytic Approach to Video Analysis of Teaching: Aligning
Desired Identities With Practice Melissa Schieble, Amy Vetter, and Mark
Meacham https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022487115573264
Dealing with diversity´: debating the focus of teacher education for inclusionHafdís Guðjónsdóttir &
Edda Óskarsdóttir
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02619768.2019.1695774
STEM Teacher Educators’ Professional Practices and Challenges: A CrossNational Comparison- William Medina-Jerez, Mourat Tchoshano, Ruby Lynch
Arroyo, Cristina Iturralde, Laísa M. Freire, María de los Angeles Cruz
Quiñones, Valentina Giaconi, Farzaneh Saadati, Adriana Bertelle, Adriana
Rocha,
Ana
Fuhr
Stoessel
and
Adela
Molina
Andrade
https://eric.ed.gov/?id=EJ1313868
An Exploratory Study of the Influence That Analyzing Teaching Has on
Preservice Teachers’ Classroom Practice- Jennifer Sun and Elizabeth A. van Es
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0022487115574103
Teacher Candidates’ Perceptions of Preparedness of Teaching Students Who
Experience Trauma- M. Paige McClain https://eric.ed.gov/?id=EJ1310243

____________________________________________________________
Full Texts Book

392

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________

47

48

49

50

The Effectiveness of Multicultural Education Teaching Materials on The
Nationalism of Elementary School Teacher Education Students- Nuraini
Usman,
Makmum
Raharjo,
Laihat
and
Faizal
Chan
https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/3452144.3453766
Teachers’ Uses of a Learning Trajectory in Student-Centered Instructional
Practices- P. Holt Wilson, Paola Sztajn, Cyndi Edgington, and Marrielle Myers
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0022487115574104
Exploring How Student Teachers' Motivation Change in Free Teacher
Education
ProgramShengyu,
Xiong
https://dl.acm.org/doi/10.1145/3417188.3417204
Pre-service Teachers’ Reflections on Personal Responsibility for Student
Motivation: A Video Vignette Study- Lia M. Daniels, Bryce S. Dueck and
Lauren D. Goegan https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1272767.pdf

Veri Toplama Araçları
Araştırmaya dahil edilecek makalelerin seçiminde Springer, Researchgate, webofscience,
ERIC, Taylor and Francis, Sage Journals, ACML veri tabanlarında “öğretmen yetiştirme” ve
“öğretmen eğitimi” terimleri ile ve 2015-2021 özel tarih aralığında arama yapılmıştır. Dahil
etme kriterlerine uygunluğu kontrol edildikten sonra veri tabanlarından indirilebilen
makalelerin sayısı 50 olmuştur.
Verilerin Analizi
Verilerin analizi kapsamında içerik analizine yer verilmiştir. Kategorik analiz yoluyla veri
analizi yapılmıştır. Birbirine benzeyen veriler” belirli kavram, tema ya da sayı çerçevesinde
bir araya getirilmiştir. Bu doğrultuda analiz kapsamında ulaşılan makaleler yıllarına, yazar
sayılarına, ülkelere, yönteme, katılımcılarına, ilgili oldukları branşlara, konularına,
amaçlarına, sonuçlarına ve önerilerine göre dağılımları yönünden analiz edilmiştir. Bu sayede
makaleler arasında bu değişkenlere ilişkin benzerlik ve farklılıklar ortaya konulmuştur.
BULGULAR
Öğretmen yetiştirme ile ilgili olarak yayınlanan İngilizce makalelerin incelenmesini konu
edinen bu araştırma kapsamında veri tabanlarından elde edilen 50 adet makaleye ulaşılmıştır.
Bu makalelerin yıllarına, yazar sayılarına, ülkelere, yönteme, katılımcılarına, ilgili oldukları
branşlara, konularına, sonuçlarına ve önerilerine göre dağılımları incelenmiştir. Araştırmanın
bu kısmında elde edilen bulgular tablolar halinde sunulmuştur.
Araştırma Kapsamında İncelenen Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı
Tablo 2. Makalelerin Yıllara Göre Dağılımı
Yıl

Makale No

f

%

2015

2, 4, 30, 42, 45, 48

6

12

2016

3, 31, 32, 39

4

8

2017

7, 21, 38

3

6
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2018

8, 27, 37

3

6

2019

9, 11, 13, 33, 36, 43

6

12

2020

5, 6, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 28, 34, 35, 40, 47, 49, 50

17

34

2021

1, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 41, 44, 46

11

22

50

100

Toplam

Tablo 2’de görüldüğü gibi öğretmen eğitimi üzerine yayınlamış makaleler 2020 yılında %34
oranında yoğunluk göstermektedir. Araştırma kapsamında ele alınan 50 makalenin 17 tanesi
2020 yılına ve 11 tanesi 2021 yılına ait olup 3 adet makale ile en az yoğunluğun 2017 ve 2018
yılına ait olduğu görülmektedir. 2020 yılında küresel boyutta etkili olan Covid- 19
pandemisinin eğitim bilimleri araştırmalarına da yansımış olabileceği söylenebilir. Bu
durumun eğitim – öğretim süreci ve öğretmenlerin yeni ihtiyaçları doğrultusunda öğretmen
yetiştirme ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda artış yaşanmasında etkili olması muhtemeldir.
Araştırma Kapsamında İncelenen Makalelerin Yazar Sayısına Göre Dağılımı
Tablo 3. Makalelerin Yazar Sayısına Göre Dağılımı
Yazar
Sayısı

Makale No

1 yazarlı

1, 4, 13, 34, 36, 37, 46, 49

2 yazarlı

f

%

8

16

3, 5, 6, 7, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 26, 29, 31, 40, 43, 45

16

32

3 yazarlı

2, 8, 9, 10, 20, 23, 24, 27, 30, 32, 33, 41, 42, 50

14

28

4 yazarlı

15, 21, 25, 35, 39, 47, 48

7

14

5 yazarlı

22, 28

2

4

6 yazarlı

12, 38

2

4

12 yazarlı

44

1

2

50

100

Toplam

Tablo 3’te görüldüğü gibi araştırma kapsamında incelenen makalelerin %32 oranında 2 ve
%28 oranında makale ile 3 yazarlı oldukları görülmektedir. 2 ve 3 yazarlı makalelerin
ardından tek yazarlı ve 4 yazarlı makaleler çoğunluk sırasını takip etmektedir. 6 yazarlı
makalelerin sayısı %4 oranında yer tutarken, 12 yazarlı makalenin oranının yalnızca %2 adet
olduğu tespit edilmiştir.
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Araştırma Kapsamında İncelenen Makalelerin Ülkelere Göre Dağılımı
Tablo 4. Makalelerin Ülkelere Göre Dağılımı
Ülkeler

Makale No

f

%

19

38

Amerika

2, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 30,
42, 45, 46, 48

Norveç

1, 3

2

4

Almanya

29

1

2

Arjantin

29, 44

2

4

Avustralya

4, 5, 31, 32, 39

5

10

İrlanda

6

1

2

Belçika

10

1

2

Hollanda

20, 22, 23, 41

4

8

İran

24

1

2

Finlandiya

25, 27, 38

3

6

Danimarka

26

1

2

Gana

28

1

2

İngiltere

33

1

2

Yeni Zelanda

34

1

2

İspanya

35, 40

2

4

İzlanda

43

1

2

Hindistan

36

1

2

Tayland

37

1

2

Endonezya

47

1

2

Çin

49

1

2

Kanada

50

1

2

50

100

Toplam

Tablo 4’te görüldüğü gibi en fazla araştırma %38 oranla Amerika’da gerçekleştirilmiştir.
Amerika’yı %10 ile Avustralya ve %8 ile Hollanda, %6 ile Finlandiya, %4 ile Norveç,
Almanya, Arjantin, Belçika, İspanya takip etmektedir. İrlanda, İran, Danimarka, Gana,
İngiltere, Yeni Zelanda, İzlanda, Hindistan, Tayland, Endonezya, Çin, Kanada %2 oranı ile en
az fa sahip olan ülkelerdir. Amerika dışındaki diğer ülkelerde çalışmaların sıklığının birbirine
oldukça yakın olduğu görülmektedir. Araştırmaların yürütüldüğü ülkelerin çeşitliliği göze
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çarpmaktadır. Buradan hareketle öğretmen eğitiminin geniş bir coğrafyada araştırmalar için
önemli bir yer tuttuğu söylenebilir.
Araştırma Kapsamında İncelenen Makalelerin Araştırma Yöntemine Göre Dağılımı
Tablo 5. Makalelerin Araştırma Yöntemine Göre Dağılımı
Yöntem

Makale No

f

%

Nicel

2, 12, 15, 17, 22, 28, 35, 37, 47, 49

10

20

Nitel

1, 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30,
31, 32, 33, 34, 38, 41, 42, 43, 46, 48

27

54

13

26

50

100

Karma 3, 6, 7, 10, 19, 20, 27, 36, 39, 40, 44, 45, 50
Toplam

Tablo 5’te görüldüğü gibi öğretmen eğitimi üzerine yapılan çalışmaların %54 oranında nitel
çalışmalardır. Nitel çalışmaları takiben karma desenli çalışmaların %26 ile en sık kullanılan
ikinci yöntem olduğu tespit edilmiştir. Nicel çalışmaların ise %26 oranı ile en az kullanılan
yöntem olduğu göze çarpmaktadır. Öğretmen eğitimine ilişkin derinlemesine analiz yapabilme
amacıyla nitel çalışmalara ağırlık verilmiş olması mümkündür. Nicel çalışmalara kıyasla karma
çalışmaların ikinci sırayı alması bu ihtimali güçlendirmektedir.
Araştırma Kapsamında İncelenen Makalelerin Katılımcılarına Göre Dağılımı
Tablo 6. Araştırma Kapsamında İncelenen Makalelerin Katılımcılarına Göre Dağılımı
Katılımcılar

Makale No

f

%

Öğretmen

1, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 41,
44, 48

14

28

Öğretmen adayı

2, 3, 6, 7, 10, 18, 24, 27, 28, 31, 32, 33, 34,
35, 36, 38, 39, 40 42, 45, 46, 47, 49, 50

24

48

Öğretmen + öğretmen adayı

11, 14, 20, 22, 26, 30, 37

7

14

5

10

Ders program politika belge program 4,5, 8, 9, 43

50 100

Toplam

Araştırma kapsamında incelenen makalelerdeki çalışmalar katılımcılarına göre incelenmiştir.
İncelenen çalışmalarda öğretmen eğitimini gerçekleştiren eğitimcilerin de öğretmen
kategorisinde değerlendirildiği göz önünde bulundurulmalıdır. Öğretmenlerin yanı sıra
öğretmen adayları ile gerçekleştirilen çalışmalar da mevcuttur. Öğretmen adayları kategorisi
ise eğitim fakültelerindeki öğrencileri ve stajyerlik dönemindeki öğretmenleri kapsamaktadır.
Yanı sıra öğretmen eğitimini konu edinen bazı çalışmalarda bir ders programının, bir dersin,
bir ülkenin eğitim politikalarının incelenmesi de söz konusudur. Bu tarz çalışmalar belge
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incelemesi olarak kategorize edilmiştir.
Tablo 6’ da görüldüğü gibi %48 ile makalelerin büyük çoğunluğu öğretmen adayları ile
gerçekleştirilmiş çalışmalardır. Öğretmen adaylarını %28 ile öğretmenler takip etmektedir.
Bununla birlikte hem öğretmenler hem de öğretmen adayları üzerinden yürütülen çalışmaların
%14 ile 3. sırayı aldığı görülmektedir. %10 oranında ise belge incelemesi olarak
gerçekleştirilen çalışmaların olduğu tespit edilmiştir.
Araştırma Kapsamında İncelenen Makalelerin İlgili Oldukları Branşa Göre Dağılımı
Tablo 7. Makalelerin İlgili Oldukları Branşa Göre Dağılımı
Branş

Makale Numarası

f

%

32

64

1, 2, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
Branş Ayrımı Olmayan

18, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 33, 36, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 45, 49, 50

İngilizce Öğretimi

3, 29, 37

3

6

Beden Eğitimi

4, 35

2

4

/Eğitimi

6, 27

2

4

Matematik

7, 19, 30, 48

4

8

İlköğretim

20, 22, 47

3

6

STEM

21, 34, 44

3

6

Okul Öncesi

46

1

2

50

100

Bilgisayar Bilimleri

Toplam

Tablo 7’de görüldüğü gibi öğretmen eğitimi ile ilgili yayınlanan makalelerin %64 oranında
branş ayrımı gözetmeksizin yürütülen çalışmalar olduğu göze çarpmaktadır. Onun dışında
yapıların çalışmaların ilişkili oldukları diğer branşların sıklığının birbirine yakın olduğu
görülmektedir. Branş çeşitliliği sırası %8 ile Matematik; %6 ile İngilizce, İlköğretim, STEM;
%4 ile Beden Eğitimi ve Bilgisayar Eğitimi/Bilimleri ve %2 ile Okul Öncesi öğretmenlerinin
eğitimi şeklinde ilerlemektedir. Okul Öncesi öğretmenlerinin yetiştirilmesi ile ilgili makalenin
tek örnek de olsa branş çeşitliliğine katkısı dikkat çekmektedir.
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Araştırma Kapsamında İncelenen Makalelerin Konularına Göre Dağılımı
Tablo 8. Makalelerin Konularına Göre Dağılımı
Konular
Hibrit Eğitim / Hibrit Eğitimcilerin Profesyonel
Uzmanlıkları ve Sınır Çalışması
Stajyer ve Öğrenci Öğretmen Hizmet İçi ve Hizmet
Öncesi Öğretim Becerileri
Bilgisayar eğitimi, Dijital Beceriler, Bilgi Teknolojisi,
Teknoloji Entegrasyonu
Profesyonellik/Profesyonel
Profesyonel dayanıklılık

Gelişim/

Profesyonel

Makale
Numarası

f

%

1, 4

2

4

2, 45

2

4

4

8

13

26

3, 27, 34,
36
5, 15, 17,
19, 24, 26,
kimlik/
29, 31, 37,
39, 41, 42,
44

Tasarım Odaklı Düşünme

6

1

2

İstatistik Öğretimi

7

1

2

8, 40, 48

3

6

Grow Your Own Programı

9

1

2

Öğretim Deneyimi Kazanma

10

1

2

5

10

4

8

Uygulama Temelli Öğretmen Eğitimi

Farklılıklar Irk Ayrımı Sınır Artırma, Eğitimcilerin Irkı, Çok
11, 13, 18,
Kültürlülüğe İlişkin Söylemler, Çok Kültürlülük
25, 47
Eğitimi
Öğretmen Eğitiminde Danışmanlık/ Danışman
12, 14, 22,
(Mentor)- Stajyer İlişkisi- Staj eğitimi
30
Alan Bazlı Öğretmen Eğitimi

16

1

2

Öğretimde Sorgulama

20

1

2

Stem Eğitimi

21

1

2

Öğrenme teorileri

23

1

2

Stres unsurları

28

1

2

Akran Çalışmaları

32

1

2

33, 43

2

4

Hizmet Öğrenme yaklaşımı

35

1

2

Öğretmen yetiştirmede anlamlı öğrenme

38

1

2

Travması olan öğrencilere öğretim

46

1

2

49, 50

2

4

Kaynaştırma

Öğretmen Motivasyonu/ Öğrenci motivasyonu sorumluluğu

50 100

Toplam
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Araştırma kapsamında öğretmen eğitimine ilişkin incelenen makalelerin konu dağılımı aşağıda
tablo 8’de gösterilmiştir. Tablo 8’raştırmalardaki konu çeşitliliği oldukça fazladır. Bununla
birlikte bu “profesyonellik, profesyonel gelişim, profesyonel kimlik inşası, profesyonel
dayanıklılık” konusunda %26 ile bir yoğunluk olduğu göze çarpmaktadır. Profesyonellik
kategorisini takiben nispeten yoğunluk gösteren diğer çalışma konuları şu şekildedir: %10
oranında “Farklılıklar Irk Ayrımı Sınır Artırma, Eğitimcilerin Irkı, Çok Kültürlülüğe İlişkin
Söylemler, Çok Kültürlülük Eğitimi”, %8 oranında “Öğretmen Eğitiminde Danışmanlık/
Danışman (Mentor)- Stajyer İlişkisi- Staj Eğitimi”, ve “Bilgisayar eğitimi, Dijital Beceriler,
Bilgi Teknolojisi, Teknoloji Entegrasyonu” %6 oranında “Uygulama Temelli Öğretmen
Eğitimi” ve %4 oranında “Hibrit Eğitim / Hibrit Eğitimcilerin Profesyonel Uzmanlıkları ve
Sınır Çalışması”, “Stajyer ve Öğrenci Öğretmen Hizmet İçi ve Hizmet Öncesi Öğretim
Becerileri”, “Kaynaştırma” ve “Motivasyon” kategorisi. Çeşitliliğe katkı sağlayan diğer
araştırma konuları ise “Tasarım Odaklı Düşünme”, “İstatistik Öğretimi”, “Grow Your Own
Programı”, “Öğretim Deneyimi Kazanma”, “Alan Bazlı Öğretmen Eğitimi”, “Öğretimde
Sorgulama”, “Stem Eğitimi”, “Öğrenme teorileri”, “Stres unsurları”, “Akran Çalışmaları”,
“Hizmet Öğrenme yaklaşımı, “Öğretmen yetiştirmede anlamlı öğrenme” ve “Travması olan
öğrencilere öğretim” şeklindedir
Araştırma Kapsamında İncelenen Makalelerin Belirtilen Amaçlarına Göre Dağılımı
Araştırma Kapsamında İncelenen “Hibrit Eğitim / Hibrit Eğitimcilerin Profesyonel
Uzmanlıkları ve Sınır Çalışması” Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Tablo 9. “Hibrit Eğitim / Hibrit Eğitimcilerin Profesyonel Uzmanlıkları ve Sınır Çalışması”
Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Makale

Kategoriler

Amaç

Hibrit Eğitimci

Hibrit eğitimcilerin sorumluluk ve uzmanlıklarını
kampüste öğretmen eğitimine ilişkin farklı bağlamlarında
nasıl ortaya koyduğuna dikkat çekmek

1

Hibrit Eğitimin
Yeri

Beden eğitimi öğretmen
yetiştirme uygulamalarında
olası hibrit yerini araştırmak

4

No

Tablo 9’da görüldüğü gibi hibrit eğitim konusuna ilişkin çalışmalardan biri hibrit çalışan
eğitimcilerin bu durumu kampüs bağlamında nasıl yönettikleri açısından incelerken diğeri
özel alan öğretmen eğitiminde hibrit eğitim sisteminin uygunluğu ya da hibrit eğitim için bu
alanda bir boşluk olup olmadığını incelemiştir.
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Araştırma Kapsamında İncelenen “Stajyer ve Öğrenci Öğretmen Hizmet İçi ve Hizmet
Öncesi Öğretim Becerileri” Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Tablo 10. “Stajyer ve Öğrenci Öğretmen Hizmet İçi Ve Hizmet Öncesi Öğretim Becerileri”
Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Kategoriler

Makale

Amaç

No

Öğrenci asistanı ve stajyerlerin hizmet içi ve hizmet öncesi
Hizmet İçi ve Hizmet öğretim becerilerine yönelik algılarını karşılaştırmak
Öncesi Öğretim
Video ile öğretim analizlerinin öğretmen adaylarının sınıf
Becerileri
uygulamalarına etkisi

2
45

Tablo 10’da görüldüğü gibi her iki makale de staj eğitimi ve stajyer öğretmenler bağlamında
farklı bir çalışma konusuna sahiptir. Ancak amaç cümleleri incelendiğinde her iki makalede
de öğretmen adaylarının hizmet öncesindeki sınıf içi tecrübelerine yönelik bir bakış olduğu
anlaşılmaktadır.
Araştırma Kapsamında İncelenen “Bilgisayar Eğitimi, Dijital Beceriler, Bilgi
Teknolojisi, Teknoloji Entegrasyonu” Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Tablo 11. “Bilgisayar Eğitimi, Dijital Beceriler, Bilgi Teknolojisi, Teknoloji Entegrasyonu”
Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Kategoriler

Makale

Amaç

No

Öğretmen Adaylarının Ortaokul İngilizce öğretmen adaylarının dikte dersinde
Dijital Yeterlilikleri dijital yeterliliklerini nasıl geliştirdiklerini araştırmak

3

Bilgisayar
eğitimini
öğretmen
eğitimine
entegrasyonunun muhtemel sonuç ve faydaları

27

Matematik öğretmen adaylarının kodlamanın öğretmen
Öğretmen Eğitimine
eğitimi programına entegrasyonuna yönelik görüşlerini
Entegrasyonu
etkileyen unsurlar
Öğretmen
öğrenilmesi

adaylarının
bilişim teknolojilerinin
ve entegrasyonuna ilişkin algıları

34
36

Tablo 11’de görüldüğü gibi makalelerin 3’ü bilgisayar- bilişim-dijital teknolojilerin öğretmen
eğitimine dahil edilmesine yönelik görüş, algı ve sonuçları üzerine yürütülmüş çalışmalardır.
Ancak 1 çalışma öğretmen eğitiminde yer alan öğretmen adaylarının dijital yeterliliklerini
araştırmayı amaç edinmiştir.

____________________________________________________________
Full Texts Book

400

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
Araştırma Kapsamında İncelenen “Profesyonellik/Profesyonel Gelişim/ Profesyonel
kimlik/ Profesyonel Dayanıklılık” Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Tablo 12. Profesyonellik/Profesyonel Gelişim/ Profesyonel
Dayanıklılık” Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Kategoriler

ProfesyonelMesleki
Gelişim

Profesyonelliğe
Bakış

Kimlik/

Amaç
Profesyonelliğin öğretmen eğitimi politikasında ve
direktiflerinde ne şekilde oluştuğunu analiz etmek
Tarihi alan tabanlı mesleki gelişimde ne
öğrendiklerini anlamaya geniş bir bakış
Matematik öğretmenleri tarafından profesyonel
gelişim programlarından sonra öğrenilenler ne
derece hatırlandığını araştırmak
Öğretim yaklaşımları geliştirmek için laboratuvar
olarak öğretmen eğitimi hangi projelere öncülük
eder? 1 yıllık sonuçları ve olası sınırlılıkları nelerdir?
Matematik öğretmenlerinin bilgi, bağlantı ve
uygulamalarının vizyonları ile ilişkisini araştırmak
Öğretmen
adaylarının
öğretmen
yetiştirme
programına yönelik algıları nelerdir?
STEM öğretmen eğitimcilerinin profesyonel
uygulamalarına yönelik inanç ve becerilerini
anlamak
Öğretmen profesyonel kimliği öğretmen eğitimi
programında nasıl oluşur ve bu oluşumu ne
kolaylaştırır?

Öğretmenlerin kapsam eğitimi modülü hazırlarken
kimlik ve temsillerini nasıl inşa ettikleri ve
genişlettiklerini anlamak
Kimlik Oluşumu Öğretmen adaylarının 4 yıllık öğretmen eğitimi
programında öğretim ve öğretmen kimliğine yönelik
görüşleri
Öğretmen adayları sınıf etkileşiminin söylev analizi
tekniğiyle kimliklerini nasıl oluşturmakta ve ortaya
koymaktadır?
Mesleğe yeni başlamış öğretmenlerin kimlik
oluşturmalarına yönelik verilen görevlerin analizi
Öğretmen adaylarının profesyonel dayanıklılık
Profesyonel
oluşturmaları için e-modül oluşturma
Dayanıklılık

Profesyonel

Toplam
Makale
Makale
No
Sayısı
5
15
17
4
26
19
37

3

44

24

29
5
31

42
41
39

1

Tablo 12’de görüldüğü gibi öğretmen eğitiminde “profesyonellik” konu başlığı öğretmen
adayları, mesleğe yeni başlamış öğretmenler, çeşitli branşlardaki öğretmenlerin profesyonel
kimlik oluşturmayla ilgili olarak algı, görüş, inanç ve tecrübeleri kimlik oluşturma süreçleri ve
bu süreçteki etmenler üzerinden değerlendirilmiştir. Tarihi alan tabanlı mesleki gelişim,
matematik öğretmenlerine yönelik profesyonel gelişim programları ve 4 yıllık öğretmen
eğitimi programı üzerinden “profesyonellik ve profesyonel kimlik” başlığını ele alan amaç
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cümlelerinin de olduğu görülmektedir.
Araştırma Kapsamında İncelenen “Tasarım Odaklı Düşünme” Konulu Makalelerin
Amaçlarına Göre Dağılımı
Tablo 13. Tasarım Odaklı Düşünme Konu Başlıklı Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Amaç
Tasarım odaklı düşünme sürecinin öğretmen adaylarıyla web uygulama
geliştirmede öğretim yaklaşımı olarak kullanımını incelemek
Araştırma Kapsamında İncelenen
Amaçlarına Göre Dağılımı

“İstatistik

Öğretimi”

Konulu

Makale
No
6

Makalelerin

Tablo 14. “İstatistik Öğretimi” Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Makale

Amaç

No

Ortaokul matematik öğretmenlerinin istatistik öğretimine hazır olma durumları
ve bu durumu etkileyen etmen ve deneyimler

7

Araştırma Kapsamında İncelenen “Uygulama Temelli Öğretmen Eğitimi” Konulu
Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Tablo 15. “Uygulama Temelli Öğretmen Eğitimi” Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre
Dağılımı
Toplam
Kategoriler
Uygulama
Temelli
Eğitimin
Programda
Tuttuğu Yer

Uygulamaya
Dayalı
Eğitim
Etkinlikleri

Amaç
Finlandiya,
Norveç
ve
Amerika’daki
programların üniversite ders sürecince ne kadar
uygulamaya dayalı öğrenme fırsatı sunduğunu
incelemek
Kampüs derslerinde öğretmen eğitimcileri
tarafından planlanan öğretim ve değerlendirme
aktivitelerinin türleriyle ilgili bilgi toplamak için
geliştirilen bir aracın geçerliliğini ortaya koymak
Matematik öğretmeninin öğrenme yörüngesi
bilgisi ilkokul öğretmenlerinin öğrenci merkezli
eğitsel uygulamalarını icra etmesini ne şekilde
destekler?

Makale
No

Makale

8

1

Sayısı

40
2
48
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Tablo 15’te görüldüğü gibi uygulama temelli eğitim konusuyla ilgili makalelerin 1 tanesinin
uygulamaya dayalı eğitimin programdaki yeri ve uygulanabilirliğine dair bir araştırma amacı
olduğu görülmektedir. Diğer iki makalenin ise uygulama temelli eğitimin icra edilmesi ve
etkinlikleri ile ilişkili bir amaca sahip olduğu tespit edilmiştir.
Araştırma Kapsamında İncelenen “Grow Your Own Programı” Konulu Makalelerin
Amaçlarına Göre Dağılımı
Tablo 16. “Grow Your Own Programı” Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Makale

Amaç

No

GYO Programlarının uygulanışını, programların önerdiği hazırlık aktivitelerini,
önerdiği işe alma çerçevesinin ne olduğunu araştırmak

9

Araştırma Kapsamında İncelenen “Öğretim Deneyimi Kazanma” Konulu Makalelerin
Amaçlarına Göre Dağılımı
Tablo 17. “Öğretim Deneyimi Kazanma” Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Makale

Amaç

No

Öğretmen adaylarının paralel ve ardışık öğretim modelleri deneyimlerine

10

yönelik bakış açılarını araştırmak

Araştırma Kapsamında İncelenen “Farklılıklar, Irk Ayrımı Sınır Artırma, Eğitimcilerin
Irkı, Çok Kültürlülüğe İlişkin Söylemler, Çok Kültürlülük Eğitimi” Konulu Makalelerin
Amaçlarına Göre Dağılımı
Tablo 18. “Farklılıklar, Irk Ayrımı Sınır Artırma, Eğitimcilerin Irkı, Çok Kültürlülüğe İlişkin
Söylemler, Çok Kültürlülük Eğitimi” Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Kategoriler

Toplam
Makale
Makale
No
Sayısı

Amaç
Siyahi erkek öğretmenlerin örgütsel dinamikte sınır
artırma tecrübelerinin neler olduğunu araştırmak

11

Farklı Irka
Pedagojik olarak başarılı bir grup siyahi kadın öğretmenin
Sahip
Öğretmenler kendi profesyonel konumlarını nasıl anlamlandırdıklarını
araştırmak

13

Farklıklara Anti ırkçı eğilimli öğretmen adaylarının içerik odaklı
yöntem dersinde asistan öğretmenlere kıyasla ne tür ırksal
Karşı

18

2

1
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Öğretmen

fark etme becerileri gösterdiğini araştırmak
Öğretmen eğitiminde verilen sosyal adalet rollerini
araştırmak

Öğretmen
Eğitiminde Çok kültürlü eğitim öğretim materyallerinin etkililiğinin
Farklılıklar ilkokul öğretmen eğitimindeki öğrencileri milliyetçi
karakterlerine etkisi

25

47

2

Tablo 18’de görüldüğü gibi farklılıklar ve çok kültürlülük konu başlığı altında farklı ırklara
sahip öğretmenlere ilişkin bir amaç taşıyan 2 makale bulunmaktadır. Amaçları bakımından
öğretmen eğitiminde farklılıklara yönelik olan 2 makale göze çarparken 1 makalenin de
farklılıklara karşı öğretmenin tutumunu ele aldığı tespit edilmiştir.
Araştırma Kapsamında İncelenen “Öğretmen Eğitiminde Danışmanlık/ Danışman
(Mentor)- Stajyer İlişkisi- Staj eğitimi” Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Tablo 19. “Öğretmen Eğitiminde Danışmanlık/ Danışman (Mentor)- Stajyer İlişkisi- Staj
Eğitimi” Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Kategoriler

Makale
No

Amaç
Danışman öğretmenin model ve koç olarak
öğretmen
adaylarının
öğretmeye
hazırlıklarıyla ilgili öz algılarına etki ettiği

Danışman Öğretmenin
açıları araştırmak
Stajyer

Toplam
Makale
Sayısı

12
2

Öğretmene Eğitimi Danışman öğretmenlerin stajyer öğrencilere
bilinçli
yönlendirme
ve
müdahalesini
incelemek

22

Danışman Stajyer
Etkileşimi

Grup çalışmalarında stajyer ve danışman
öğretmenler ne zaman ve nasıl fikir verirler ve
anlam söyleşmesinde kimin fikri kabul edilir?

14

1

Stajyer Öğretmen

Stajyer öğretmenlerin eğitsel uygulamalarına
yönelik iddialarını nasıl doğruladıklarını analiz
etmek

30

1

Tablo 19’da görüldüğü gibi stajyer öğretmen eğitimi konusunda yayınlanmış makaleler
amaçları doğrultusunda incelendiğinde 2 adet danışman öğretmenin stajyer öğretmene verdiği
eğitim ile ilgili, 1 adet bu eğitimde stajyer ve danışman etkileşimi ile ilgili ve 1 adet makalenin
de stajyer öğretmenin bu eğitimdeki uygulamalarına yönelik olduğu görülmektedir. Bunun
sonucunda staj eğitimi başlığı kapsamında 3 alt kategorinin ortaya çıktığı görülmektedir.
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Araştırma Kapsamında İncelenen “Alan Bazlı Öğretmen Eğitimi” Konulu Makalelerin
Amaçlarına Göre Dağılımı
Tablo 20. Alan Bazlı Öğretmen Eğitimi Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Makale

Amaç

No

Alan bazlı öğretmen eğitimi öğretmenlerin çift dilli öğrenciler için öğrenmelerine

16

nasıl aracılık eder?

Araştırma Kapsamında İncelenen “Öğretimde Sorgulama” Konulu Makalelerin
Amaçlarına Göre Dağılımı
Tablo 21. “Öğretimde Sorgulama Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Makale

Amaç

No

İlkokul öğretmen eğitimi lisans düzeyinde öğretmen adayları öğretmen adayı
araştırmalarının
amacı ve değerini bakış,
değerlendirmek ve öğrenme çıktılarını tanımlamak
Araştırma
Kapsamında İncelenen “STEM
Amaçlarına Göre Dağılımı

öğretim

Eğitimi”

uygulamalarını

Konulu

20

Makalelerin

Tablo 22. “Stem Eğitimi” Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Makale

Amaç

No

Öğretmen adaylarının eğitimi ve mesleki gelişimde program ve öğretime STEM
eğitimi entegrasyonuna en çok ne katkı sağlar?

Araştırma Kapsamında İncelenen
Amaçlarına Göre Dağılımı

“Öğrenme

Teorileri”

Konulu

21

Makalelerin

Tablo 23. “Öğrenme Teorileri” Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Makale

Amaç

No

Öğrenme teorilerinin var olan öğretmen eğitimi programındaki rolü ve yeri ile
öğrenme teorilerinin işlevine göre yapılan seçimlerin vizyonunu araştırmak

23
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Araştırma Kapsamında İncelenen “Stres Unsurları” Konulu Makalelerin Amaçlarına
Göre Dağılımı
Tablo 24. “Stres Unsurları” Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Makale
No

Amaç
Öğretmen eğitimindeki öğrencilerin karşılaştıkları stres unsurları ve baş etme
stratejilerini araştırmak
Araştırma Kapsamında İncelenen
Amaçlarına Göre Dağılımı

“Akran

Çalışmaları”

Konulu

28

Makalelerin

Tablo 25. “Akran Çalışmaları” Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Makale

Amaç

No

Akran eşleştirme etkinliklerinin öğretmen adaylarında karşılaştırmalı olarak

32

inceleyip ana konuları belirlemek ve akran rolünü tematik olarak tartışmak

Araştırma
Kapsamında İncelenen
Amaçlarına Göre Dağılımı

“Kaynaştırma”

Konulu

Makalelerin

Tablo 26. “Kaynaştırma” Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Kategoriler

Makale
No

Amaç
Öğretmen adaylarının kaynaştırmada politikanın
gereklerini uygularken karşılaştıkları ikilemleri

Öğretmen
araştırmak
Adaylarının
Kaynaştırma Öğretmen
adaylarının
kaynaştırma
okul
Uygulamaları ortamlarında çalışmaya nasıl hazır hazırlanacağı
üzerine farklı görüşlere ışık tutmak

Toplam
Makale
Sayısı

33
2
43

Tablo 25’te görüldüğü gibi kaynaştırma uygulamaları konusuyla ilgili yayınlamış olan her iki
makalenin de amacının öğretmen adaylarının kaynaştırma uygulamalarındaki deneyim
edinme sürecine ilişkin olduğu görülmektedir.
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Araştırma Kapsamında İncelenen “Hizmet Öğrenme Yaklaşımı” Konulu Makalelerin
Amaçlarına Göre Dağılımı
Tablo 27. “Hizmet Öğrenme Yaklaşımı” Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Makale

Amaç

No

Hizmet öğrenme yaklaşımının Beden Eğitimi öğretmen adaylarının algılarına
çeşitli değişkenler açısından etkilerini analiz etmek

35

Araştırma Kapsamında İncelenen “Öğretmen Yetiştirmede Anlamlı Öğrenme” Konulu
Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Tablo 28. “Öğretmen Yetiştirmede Anlamlı Öğrenme” Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre
Dağılımı
Makale
Amaç
Öğretmen eğitimindeki öğrencilere göre anlamlı öğrenme ve öğretme nedir ve
özellikleri nelerdir?

No
38

Araştırma Kapsamında İncelenen “Travması Olan Öğrencilere Öğretim” Konulu
Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Tablo 29. “Travması Olan Öğrencilere Öğretim” Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre
Dağılımı
Makale
Amaç
Okul öncesi öğretmen adaylarının travması olan öğrencilere destek olmadaki
hazırbulunuşluklarına yönelik algılarını incelemek

No
46

Araştırma Kapsamında İncelenen “Öğretmen Motivasyonu/ Öğrenci Motivasyonu
Sorumluluğu” Konulu Makalelerin Amaçlarına Göre Dağılımı
Tablo 30. “Öğretmen Motivasyonu/ Öğrenci Motivasyonu Sorumluluğu” Konulu Makalelerin
Amaçlarına Göre Dağılımı

Kategoriler

Toplam
Makale
Makale
No
Sayısı

Amaç

“Özgür Öğretmen Eğitimi” programındaki öğretmen
Öğretmen adaylarının 1. yıl ve 3. yıldaki öğrenciler karşılaştırarak
Motivasyonu süreç içerisinde motivasyonlarındaki değişim araştırmak

49

1
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Öğretmen
adaylarının
öğrenci
motivasyonun
Öğrenci sorumluluğuna ilişkin iki farklı bakış açısına yönelik
Motivasyonu yansımalarını incelemek

50

1

Tablo 30’da görüldüğü gibi öğretmen yetiştirmede motivasyon konusuyla ilgili yayınlanmış
makalelerden biri öğretmenin kendi motivasyonuyla ilgili iken diğeri öğrencinin
motivasyonuna ilişkin yürütülmüş bir çalışmadır.
Araştırma Kapsamına İncelenen Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Araştırma Kapsamında İncelenen “Hibrit Eğitim / Hibrit Eğitimcilerin Profesyonel
Uzmanlıkları ve Sınır Çalışması” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Tablo 31. “Hibrit Eğitim / Hibrit Eğitimcilerin Profesyonel Uzmanlıkları ve Sınır Çalışması”
Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Makale
No

Sonuç
Okul ve üniversite ortamlarının köprü kuramadığı sonucuna ulaşılmıştır.

1

Hibrit eğitime Beden Eğitimi öğretmenliğinde yer olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
İlkokulda tecrübesi olan öğretmen eğitimcisi ile çalışmak ile partnerlik arasında
ilişki vardır. Öğretmen eğitimcileri 5- 11 yaş arası çocuklarla ve ilkokul
ortamlarında yetkin ve rahat hissetmişlerdir.

4

Araştırma Kapsamında İncelenen “Stajyer ve Öğrenci Öğretmen Hizmet İçi ve Hizmet
Öncesi Öğretim Becerileri” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Tablo 32. “Stajyer Ve Öğrenci Öğretmen Hizmet İçi Ve Hizmet Öncesi Öğretim Becerileri”
Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Sonuç

Makale
No

Öğrenci öğretmen olmak stajyerlikle kıyaslandığında daha maliyetli ve zaman alıcı
bir alana dayalı tecrübe olabilir.

2

Video analizi yapan öğretmen adayları öğretim esnasında öğrencinin düşünmesine
daha fazla odaklanabiliyor.

45

Araştırma Kapsamında İncelenen “Bilgisayar Eğitimi, Dijital Beceriler, Bilgi
Teknolojisi, Teknoloji Entegrasyonu” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Tablo 33. Araştırma Kapsamında İncelenen “Bilgisayar Eğitimi, Dijital Beceriler, Bilgi
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Teknolojisi, Teknoloji Entegrasyonu” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Makale
No

Sonuç
Öğretmen
adaylarının bilişim teknolojilerin daha uygulamaya dönük
deneyimleyecekleri ve eleştirel görüş bildirecekleri aktivitelere ihtiyacı vardır.
Bilgisayar eğitiminin öğretmen eğitimine entegrasyonu eğitim sistemlerine uzun
vadeli yarar getireceği düşünülmektedir.

3
27

Devam etmekte

34

Öğretmen adayları bilişim teknolojilerinin öğrenilmesi ve entegrasyonunu önemli
görüyor ve çeşitli derslerin verilmesini destekliyorlar.

36

Tablo 33’te görüldüğü gibi 34 numaralı makaledeki çalışma halen devam etmektedir. Bu
nedenle çalışmaya ilişkin sonuçlar değerlendirilememiştir. Bunun yanında makalelerden 2
tanesi (27 ve 36) bilgisayar eğitimin öğretmen eğitimine entegrasyonuna ilişkin olumlu getirisi
olacağını işaret eden sonuçlara ulaşmıştır. 3 numaralı makale ise bu entegrasyon için
uygulamaya dönük ihtiyacın olduğunu işaret etmektedir.
Araştırma Kapsamında İncelenen “Profesyonellik/Profesyonel Gelişim/ Profesyonel
kimlik/ Profesyonel Dayanıklılık” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Tablo 34. “Profesyonellik/Profesyonel Gelişim/ Profesyonel
Dayanıklılık” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı

Kimlik/

Profesyonel

Sonuç

Makale
No

Avustralya ve İngiltere’de öğretmen profesyonelliğiyle ilgili güçlü söylemler var.
Ancak ikisinin çizdikleri yollarda önemli farklılıklar mevcut.

5

Tarihi alan tabanlı mesleki gelişim programı öğretmenlere komplike tarihi ve mesleki
kaynaklar ortamında birey ve profesyonel olarak işe alma fırsatı sunar.

15

Profesyonel gelişim programlarının öğrenme ve öğretme noktasında öğretmenlerin
ivedi öğrenme çıktılarından daha fazlasını hesaba katmak gerekir.

17

1 yıllık çalışmanın sonunda ortak ve yapısal geri bildirim ile laboratuvar olarak
öğretmen eğitiminin gelişen öğrenme kültürünün umut vadeden uygulamaları olduğu
sonucuna varılmıştır.

26

Matematik öğretmenlerinin eğitimsel vizyonunun öğretmenlerin sosyal öğrenme
ortamları ve bireysel özelliklerinin hepsiyle ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır.

19

Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde dersler, ders verenlerin özellikleri ve öğretmenin
hazırlığı önemlidir.

37

Mesleğin ilk zamanlarında amaç öğretim becerisinde hız kazanmak iken daha sonra
amacın bilgiyi artırma ve geliştirme ile meşgul olmaya döndüğü sonucuna
ulaşılmıştır.

44
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Meşguliyet öğretmen adaylarının kimlik oluşturmasında ilk adımlarında kritik rol
oynamakta ve devamlılık için dairesel öğretmeyi öğrenme bilgisini aktif kılmaları
gerekmektedir.

24

Öğretmen eğitimcilerin kimlik ve temsilleri bağlama göre farklılık göstermektedir.

29

Eğitim dersleri öğretmen adaylarının değişim öznesi, pedagojik lider ve savunucu
öğretmen olarak kimlik oluşumunda yardımcı olur.

31

Söylev analizi yaklaşımı adayların dil bilgisel ve sözel olmayan seçimlerinin
öğrenme ve öğretmeye ilişkin kimlik oluşturmalarına etki eder.

42

Mesleğe yeni başlamış öğretmenler için verilen görevler kimlik oluşturmalarında
ilerdeki mesleki gelişimleri ve kim oldukları, olmak istedikleri noktasında faydalıdır.

41

Profesyonel dayanıklılığa ilişkin becerileri destekleyen kişisel, interaktif, meslekle
bağlantılı ve literatüre dayalı bir online öğrenme modülü oluşturulmuştur.

39

Araştırma Kapsamında İncelenen “Tasarım Odaklı Düşünme” Konulu Makalelerin
Sonuçlarına Göre Dağılımı
Tablo 35. “Tasarım Odaklı Düşünme” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Sonuç

Makale
No

Tasarım odaklı düşünme sürecinin Bilgisayar Bilimleri ve Matematik öğretmen
adaylarıyla web uygulama geliştirme gibi bilgisayar eğitimi konseptlerini
öğretirken oldukça etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

6

Araştırma Kapsamında İncelenen
Sonuçlarına Göre Dağılımı

“İstatistik

Öğretimi”

Konulu

Makalelerin

Tablo 36. “İstatistik Öğretimi” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Makale
No

Sonuç
Matematik öğretmen adayları lise öğrencilerine istatistik öğretimi gereken güçlü
içerik bilgisi ve güven sergilemiyor.

7
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Araştırma Kapsamında İncelenen “Uygulama Temelli Öğretmen Eğitimi” Konulu
Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Tablo 37. “Uygulama Temelli Öğretmen Eğitimi” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre
Dağılımı
Sonuç

Makale
No

Finlandiya, Norveç ve Amerika’daki programlarda benzerlikler ve farklılıklar
vardır. Uygulamaya dayandırma çabaları mevcuttur ve bu çabaları desteklemeye
devam etmek öğretmenleri uygulamalı deneyimlerle daha iyi hazırlamayı
sağlayacaktır.

8

Araştırma
Kapsamında İncelenen
Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı

“Grow Your Own Programı”

Konulu

Tablo 38. “Grow Your Own Programı” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Sonuç
GYO program partnerliği bir dizi paydaş ile şekillendirilebilir GYO
mezunlarını yerleştirecek özenli düzenleme olmaksızın meslekte istihdamı zor
olan öğretmenlerin başarılı gelişimini desteklemek için çok az şey yapılabilir.
Araştırma Kapsamında İncelenen “Öğretim
Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı

Deneyimi

Kazanma”

Makale
No
9

Konulu

Tablo 39. “Öğretim Deneyimi Kazanma” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Makale
No

Sonuç
Öğretmen adayları paralel ve ardışık öğretim modellerinin her ikisine de pozitif
tutum benimsemişlerdir. Ardışık modelde iş birliği daha fazla tecrübe edilmiştir.

10

Araştırma Kapsamında İncelenen “Farklılıklar, Irk Ayrımı Sınır Artırma, Eğitimcilerin
Irkı, Çok Kültürlülüğe İlişkin Söylemler, Çok Kültürlülük Eğitimi” Konulu Makalelerin
Sonuçlarına Göre Dağılımı
Tablo 40. “Farklılıklar, Irk Ayrımı Sınır Artırma, Eğitimcilerin Irkı, Çok Kültürlülüğe İlişkin
Söylemler, Çok Kültürlülük Eğitimi” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Makale
No

Sonuç
Siyahi
erkek
öğretmenler meslektaşları
tarafından yetersiz
ya da fazla
nitelikli
Öğretmen
eğitimcilerinin
öğretme ve değerlendirme
stratejileriyle
ilgili
bilgi
görülmüştür.
onları yine
de sınırları
korumayı bir kenarda tutarak kendileri ve
toplama aracı Bu
geçerliliği
test edilerek
geliştirilmiştir.
meslektaşları arasında sınırları azaltmaya itmiştir.
Öğrenme yörüngeleri öğrenci merkezli eğitsel uygulamalar için öğrencinin
düşünmesini alan özel öğrenci merkezli yönlendirmelerle bir araya getirerek
gösterge olabilir.

40
11
48
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Siyahi kadın öğretmenlerin etkililiğini öğretmenlerden bilmeleri ve yapmaları
beklenenlerin dışında konumlandırmak öğretmen etkililiğini öğretim gerçekleştiği
sosyal bağlamın rolünü hafife aldığının göstergesidir.

13

Anti ırkçı eğilimi olan öğretmen adayları matematik dersinde güçlü ırksal fark etme
becerileri göstermiştir. Öğrenci eğitiminde bağlamsal farklılıklar bu noktada
değişimlere neden olmuştur.

18

Muhafazakâr ve bir derece liberal söylemler sosyal adalete ulaşmada
öğretmenlerin ve öğrencilerin rollerini göz ardı etmişlerdir.
Çok kültürlülüğü öğretme materyalinin kullanışlı olduğu, geçerliliğinin kusursuz
olduğu ve öğrencilerin milliyetçi karakterinin de çok iyi düzeyde olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

25

47

Araştırma Kapsamında İncelenen “Öğretmen Eğitiminde Danışmanlık/ Danışman
(Mentor)- Stajyer İlişkisi- Staj eğitimi” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Tablo 41. “Öğretmen Eğitiminde Danışmanlık/ Danışman (Mentor)- Stajyer İlişkisi- Staj
Eğitimi” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Sonuç

Makale
No

Danışman öğretmenler model ve koç rollerinin her ikisinde de stajyerlerin öğretime
hazırlık algılarında pozitif katkı sağlamaktadır.

12

Danışman öğretmenlerin öğretmenlik değerlerini mentor değerlerine göre daha
önemli gördükleri sonucuna ulaşılmıştır.

22

Mentor öğretmenler grup anlamlandırma çalışmalarına baskınlık göstermektedir.
Ancak öğretmen adaylarının hayal gücü kullanımı, öğretmen eğitimcinin arabulucu
davranışları ve öğretmen adaylarının sınır nesnelerini kullanımı geçici olarak
hiyerarşiyi bozmuştur ve onlara daha fazla katılım fırsatı vermiştir.

14

Stajyer öğretmenler bir disiplin olarak matematiği ve bireysel olarak öğrencileri
öğretmenlerin zorunluluğu olarak ifade etmişlerdir. Öğretime girdikçe uygulamaya
ilişkin argümanlar daha çok okulun amaçlarını ve bir bütün olarak sınıfı zorunluluk
olarak içermiştir.

30
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Araştırma Kapsamında İncelenen “Alan Bazlı Öğretmen Eğitimi” Konulu Makalelerin
Sonuçlarına Göre Dağılımı
Tablo 42. “Alan Bazlı Öğretmen Eğitimi” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Sonuç

Makale
No

Öğrencilerle anlamlı şekilde etkileşime geçmek için stratejik olarak tasarlanmış
müfredat tecrübeleri ile birleştirildiğinde okullarda çeşitli çift dilliliğe maruz
kalmak önemlidir.

16

Araştırma Kapsamında İncelenen “Öğretimde Sorgulama” Konulu Makalelerin
Sonuçlarına Göre Dağılımı
Tablo 43. “Öğretimde Sorgulama” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Sonuç

Makale
No

Öğretmen adayları ve öğretmen eğitimcileri öğretimde sorgulamaya bakış açılarında
farklılıklar göstermektedir. Her iki grup da faydalı ve zenginleştirici olduğunu
düşünürken öğretmen adaylarının ileride kullanımını üstlenmeyi beklememektedirler.

20

Araştırma
Kapsamında İncelenen “STEM
Sonuçlarına Göre Dağılımı

Eğitimi” Konulu

Makalelerin

Tablo 44. “STEM Eğitimi” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Makale
No

Sonuç
Pek çok öğretmen STEM yaklaşımlarının entegrasyonuyla ilgilidirler. Ama
kendilerini bunu uygulamaya hazır olarak görmemektedirler.
Araştırma Kapsamında İncelenen
Sonuçlarına Göre Dağılımı

“Öğrenme

Teorileri”

Konulu

21

Makalelerin

Tablo 45. “Öğrenme Teorileri” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Makale
No

Sonuç
Nedenleri farklılık gösterse de öğretmen teorileri öğretmen eğitiminde önemli
olduğuna dair tutarlı görüşler vardır.

23

____________________________________________________________
Full Texts Book

413

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________

Araştırma Kapsamında İncelenen “Stres Unsurları” Konulu Makalelerin Sonuçlarına
Göre Dağılımı
Tablo 46. “Stres Unsurları” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Sonuç

Makale
No

Akademik ve psikolojik olarak iki çeşit stres unsuru olduğu ve öğrenciler
çoğunlukla olumlu baş etme stratejilerini kullanırken öğretmen ve öğretmen
asistanlarından yardım alma stratejisini kullanan çoktur.

28

Araştırma Kapsamında İncelenen
Sonuçlarına Göre Dağılımı

“Akran

Çalışmaları”

Konulu

Makalelerin

Tablo 47. “Akran Çalışmaları” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Sonuç

Makale
No

Bazı öğretmen adayları öğrenme imkanları, mesleki meşguliyet ve artan öz güven
gibi kişisel fayda şeklinde pozitif hissederken bazıları daha az olumlu yorumlarda
bulunmuşlardır.

32

Araştırma
Kapsamında İncelenen
Sonuçlarına Göre Dağılımı

“Kaynaştırma”

Konulu

Makalelerin

Tablo 48. “Kaynaştırma” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Sonuç

Makale
No

Öğretmen adayları kendilerini kaynaştırma, farklılık ve akademik idrak noktasında
çelişkili yaklaşımlar arasında anlamlandırmaya çalışmak zorunda hissetmektedirler.

33

Dersler farklılık ve farklı yaklaşımlar sunmaktadır. Ancak ders içerikleri istenileni
karşılamamakta ve bütüncül bir kaynaştırma eğitimini yansıtmamaktadır.

43
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Araştırma Kapsamında İncelenen “Hizmet Öğrenme Yaklaşımı” Konulu Makalelerin
Sonuçlarına Göre Dağılımı
Tablo 49. “Hizmet Öğrenme Yaklaşımı” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Sonuç

Makale
No

Hizmet öğrenmenin öğrenciler kendilerini akranlarıyla kıyasladığında sübjektif
mutluluğa önemli etkisi vardır. Hizmet öğrenmenin profesyonel öğrenme ve olumlu
sosyal davranış üzerinde algılanan etkisi pek çok boyutta önemlidir.

35

Araştırma Kapsamında İncelenen “Öğretmen Yetiştirmede Anlamlı Öğrenme” Konulu
Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Tablo 50. “Öğretmen Yetiştirmede Anlamlı Öğrenme” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre
Dağılımı
Sonuç

Makale
No

Genel ders dizaynı, güçlü deneyim kazanma fırsatları, hislerin geniş spektrumun
varlığı öğrenmeyi anlamlı yapan ve anlamlı öğrenmeyi öğretmen eğitiminde
geliştiren özelliklerdir.

38

Araştırma Kapsamında İncelenen “Travması Olan Öğrencilere Öğretim” Konulu
Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Tablo 51. “Travması Olan Öğrencilere Öğretim” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre
Dağılım
Makale
Sonuç

No

Çoğu öğretmen adayı travmaya maruz kalmış çocuklara öğretim konusunda biraz
hazırlıklıdır. Yüzde 13’ü ise bu öğrencileri desteklemek için belli stratejilere
sahiptir.

46
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Araştırma Kapsamında İncelenen “Öğretmen Motivasyonu/ Öğrenci Motivasyonu
Sorumluluğu” Konulu Makalelerin Sonuçlarına Göre Dağılımı
Tablo 52. Öğretmen Motivasyonu/ Öğrenci Motivasyonu Sorumluluğu” Konulu Makalelerin
Sonuçlarına Göre Dağılımı
Sonuç

Makale
No

Özgür eğitimi programında ilk 3 yılda motivasyonda azalma ve ikinci kariyer
planında artış vardır.

49

Öğretmen adaylarının öğrenci motivasyonu sorumluluğunu nasıl anlamlandırdığına
ilişkin 4 tema vardır: sorumlu insanlar, dış faktörler, motivasyonu destekleme
stratejileri, hisler. 4 boyuttan az az istatistik öğrenci motivasyonu
sorumluluğundadır.

50

Araştırma Kapsamına İncelenen Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Araştırma Kapsamında İncelenen “Hibrit Eğitim / Hibrit Eğitimcilerin Profesyonel
Uzmanlıkları ve Sınır Çalışması” Konulu Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Tablo 53. “Hibrit Eğitim / Hibrit Eğitimcilerin Profesyonel Uzmanlıkları ve Sınır Çalışması”
Konulu Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Makale
Öneri

No

Daha fazla araştırma ile deneysel çalışmalar ve kavramsal çıkarımlar
geliştirilmelidir. Araştırma dışındaki farklı bağlamlar ve ilave denekler yüksek
öğretimde hibrit pozisyonlara önemli bir bakış sağlar.
Öneri ifadelerine yer verilmemiştir.

1
4

Araştırma Kapsamında İncelenen “Stajyer ve Öğrenci Öğretmen Hizmet İçi ve Hizmet
Öncesi Öğretim Becerileri” Konulu Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Tablo 54. “Stajyer Ve Öğrenci Öğretmen Hizmet İçi Ve Hizmet Öncesi Öğretim Becerileri”
Konulu Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Makale
No

Öneri
Bu çalışmadaki verilerin gözlem, röportaj ve günlüklerle birleştirilmesi faydalı olur.
Yalnızca öğretmen görüşleri değil kişinin gerçek öğretim becerisi, içerik bilgisi ve
öğretmen adayının öğrenci başarısı üzerindeki etkisini araştırmaya ihtiyaç vardır.

2
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Görevin niteliğinin, bu görevlerin verdiği öğrenci düşünmesini fark etme fırsatların
ve eğitsel uygulamaların analizi ileriki araştırmalar için önemli bir alandır.

45

Araştırma Kapsamında İncelenen “Bilgisayar Eğitimi, Dijital Beceriler, Bilgi
Teknolojisi, Teknoloji Entegrasyonu” Konulu Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Tablo 55. Araştırma kapsamında incelenen “bilgisayar eğitimi, dijital beceriler, bilgi
teknolojisi, teknoloji entegrasyonu” konulu makalelerin amaçlarına göre dağılımı
Makale
No

Öneri
Daha geniş ve derin skalada dijital becerilerin araştırılması için karma metotlar
kullanarak çalışmalar yürütülmelidir.

3

Öğretmen eğitiminin bilgisayar eğitimi uygulamalarıyla birleştirmenin tartışılması

27

eğitim sistemleri için uzun vadeli faydalar getirir.
Öneri ifadelerine yer verilmemiştir.

34

Öneri ifadelerine yer verilmemiştir.

36

Araştırma Kapsamında İncelenen “Profesyonellik/Profesyonel Gelişim/ Profesyonel
kimlik/ Profesyonel Dayanıklılık” Konulu Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Tablo 56. “Profesyonellik/Profesyonel Gelişim/ Profesyonel
Dayanıklılık” Konulu Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı

Kimlik/

Profesyonel

Makale
No

Öneri
Öneri ifadelerine yer verilmemiştir.

5

Öneri ifadelerine yer verilmemiştir.

15

Mesleki gelişimi tamamladıktan sonraki unutma oranını araştırmak için deney ve
kontrol gruplarından veri toplanmalı. Öncesi, süresi ve sonrası şeklinde ve takip eden
bir tasarım ile eğitimden sonra bilginin kalıcılığı değerlendirilmeli.

17

Öneri ifadelerine yer verilmemiştir.

26

Tamamlayıcı nitel çalışma yapılabilir. Olası başka faktörlerin öğretmenlerin eğitsel
vizyon geliştirmelerine etkisi araştırılabilir.

19

Daha geniş bir örneklem ve farklı üniversiteler ile çalışma genişletilebilir.

37

Toplanan veriler mesleki yörüngelerin STEM öğretmen eğitimcileri için mesleki
kimliğe etkileri araştırmaya ihtiyaç olduğunu göstermektedir.

44
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Öneri ifadelerine yer verilmemiştir.

24

Öğretmen eğitimcilerinin kimlik ve temsiliyle ilgili ileriki çalışmalar öğretmen
adaylarının bakış açılarını içermeli ve öğretmen eğitimcilerinin uygulama ve
söylemleri araştırılmalı.

29

Öneri ifadelerine yer verilmemiştir.

31

Göreve yeni başlamış öğretmenlerin kimlik oluşumlarına etki eden makro ve mikro
faktörlere odaklanan yeni sorular ve öğretmenlerin sınıf içi etkileşimlerin söylev
analizi zaman içerisinde uygulamalarını nasıl etkilediği araştırmaya ihtiyaç vardır.

42

Araştırmadaki ödevler yeni öğretmenlerin başlangıç programında anlamlı kimlik
çalışmasıyla ilgili yeni çalışmalar için başlangıç noktası olabilir.

41

Dayanıklılık sabit değil deneyimler sonucu ortaya çıkan devamlı bir süreç olarak
görülmelidir.

39

Araştırma
Kapsamında İncelenen
Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı

“Tasarım

Odaklı Düşünme”

Konulu

Tablo 57. “Tasarım Odaklı Düşünme” Konulu Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Öneri

Makale
No

Tasarım odaklı düşünmenin bilgisayar eğitimi dersine pozitif etkilerini doğrulamak
için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

6

Araştırma Kapsamında İncelenen “İstatistik Öğretimi” Konulu Makalelerin Önerilerine
Göre Dağılımı
Tablo 58. “İstatistik Öğretimi” Konulu Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Öneri

Makale
No

Matematik öğretmen adaylarının gerçek öğretimi yeterliliği istatistiğin nasıl
öğretilmesi gerektiğini ve öğretimi istatistiği konsept anlayışına paralel hale
getirmek için anlamak için araçta değişiklikler yapılmalı

7
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Araştırma Kapsamında İncelenen “Uygulama Temelli Öğretmen Eğitimi” Konulu
Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Tablo 59. “Uygulama Temelli Öğretmen Eğitimi” Konulu Makalelerin Önerilerine Göre
Dağılımı
Makale
No

Öneri
Öneri ifadelerine yer verilmemiştir.

8

Sonraki çalışmalar öğretmen adaylarının belirttiği verilerle toplanan bilgiyi, sınıf
gözlemini ve değerlendirme süreçlerinin kanıtını tamamlamalı.

40

Öneri ifadelerine yer verilmemiştir.

48

Araştırma Kapsamında İncelenen “Grow Your Own Programı” Konulu Makalelerin
Önerilerine Göre Dağılımı
Tablo 60. “Grow Your Own Programı” Konulu Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Makale
No

Öneri
Hazırlık yapıları ve politikalarını anlama, akademik bilgi ve pedagojik uygulamayı
geliştirmek için ihtiyaç duyulan öğretmen öğrenme destek türleri, okul tabanlı
güçlüklere rağmen öğretmenlerin unutmamasını etkileyen faktörler ve bunların
öğrenci öğrenmesi, uğraşması ve okul bağlamına etkisi ile ilgili deneysel ve uzun
süreli çalışmalar önemli ihtiyaçtır.

9

Araştırma Kapsamında İncelenen “Öğretim Deneyimi Kazanma” Konulu Makalelerin
Önerilerine Göre Dağılımı
Tablo 61. “Öğretim Deneyimi Kazanma” Konulu Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Öneri

Makale
No

Her modeli tecrübe eden öğrenci sayısı farklı olan bu çalışmayı daha dengeli bir
tasarım ve tesadüfü atama ile tekrarlamak sonuçları güçlendirir.

10

Araştırma Kapsamında İncelenen “Farklılıklar, Irk Ayrımı Sınır Artırma, Eğitimcilerin
Irkı, Çok Kültürlülüğe İlişkin Söylemler, Çok Kültürlülük Eğitimi” Konulu Makalelerin
Önerilerine Göre Dağılımı
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Tablo 62. “Farklılıklar, Irk Ayrımı Sınır Artırma, Eğitimcilerin Irkı, Çok Kültürlülüğe İlişkin
Söylemler, Çok Kültürlülük Eğitimi” Konulu Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Makale
No

Öneri
Öneri ifadelerine yer verilmemiştir.

11

Öneri ifadelerine yer verilmemiştir.

13

Öneri ifadelerine yer verilmemiştir.

18

Okul eğitimlerinde ve öğretmenlerin danışman eğitiminde kullanılan çok
kültürlülük eğitimi uygulama eğitimini öğretmen eğitimi derslerine bağlarken
öğretmen adaylarının çok kültürlülük eğitimi anlayışlarını nasıl ifade ettikleri
araştırmaya değerdir.

25

Öneri ifadelerine yer verilmemiştir.

47

Araştırma Kapsamında İncelenen “Öğretmen Eğitiminde Danışmanlık/ Danışman
(Mentor)- Stajyer İlişkisi- Staj eğitimi” Konulu Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Tablo 63. “Öğretmen Eğitiminde Danışmanlık/ Danışman (Mentor)- Stajyer İlişkisi- Staj
Eğitimi” Konulu Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Makale
No

Öneri
İş birlikçi öğretmenlerin işe alınmasından sorumlu kişiler kullandıkları kriteri
ayırmalıdır. Daha direkt ve gözleme dayalı öğretim kalitesini ölçme göz önünde
bulundurulmalıdır.

12

İleriki araştırmaların mentor öğretmenin müdahale davranışındaki değişiklikleri
(örneğin pratik argümanları yeniden yapılandırarak) araştırması önerilir. Hangi
mentor davranışının öğretmen adayının iyiliği ve gelişimine katkı sağladığı
sonucuna ulaşmak için, öğretmen adaylarının algı ve deneyimleri incelenmelidir.
Stajyerin öğretimi sırasında mentor rehberliği nasıl öğrencinin öğrenme amaç ve
ihtiyaçlarıyla ilişkilendirilir.

22

Mentor ve stajyer dinamikleri diğer iş birlikçi öğrenme aktivitelerinde nasıl rol
oynar. Diğer alan hazırlık yaklaşımları ne zaman ve nasıl öğretmen adaylarının
mentor öğretmenlerle anlamlandırma paylaşımında katılımcı olduğu daha derin
bakış sağlayabilir.

14

Öneri ifadelerine yer verilmemiştir.

30
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Araştırma Kapsamında İncelenen “Alan Bazlı Öğretmen Eğitimi” Konulu Makalelerin
Önerilerine Göre Dağılımı
Tablo 64. “Alan Bazlı Öğretmen Eğitimi” Konulu Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Öneri

Makale
No

Adaylarla süregelen röportajlar, öğretmenler ile sınıf gözlemleri ve öğrencilerin
başarı bilgisi gibi ilave veriler araştırmanın bulgularını zenginleştirebilir.

16

Araştırma Kapsamında İncelenen “Öğretimde Sorgulama” Konulu Makalelerin
Önerilerine Göre Dağılımı
Tablo 65. “Öğretimde Sorgulama” Konulu Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Öneri

Makale
No

Yeni kalifiye öğretmenlerin zaman içinde sorgulama becerilerinin gelişmesi ve
uygulaması ileriki araştırmalar için ilginç bir yönlendirme olur.

20

Araştırma Kapsamında İncelenen “STEM Eğitimi” Konulu Makalelerin Önerilerine
Göre Dağılımı
Tablo 66. “STEM Eğitimi” Konulu Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Makale
No

Öneri
Öneri ifadelerine yer verilmemiştir.

21

Araştırma Kapsamında İncelenen
Önerilerine Göre Dağılımı

“Öğrenme

Teorileri”

Konulu

Makalelerin

Tablo 67. “Öğrenme Teorileri” Konulu Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Öneri

Makale
No

Öğretmenlerin sahip olduğu dolaylı öğrenme bilgisine daha derin bir bakış ileriki
araştırmalar için gereklidir.

23

Araştırma Kapsamında İncelenen “Stres Unsurları” Konulu Makalelerin Önerilerine
Göre Dağılımı
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Tablo 68. “Stres Unsurları” Konulu Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Öneri

Makale
No

Öğretmen eğitimi departmanı stresle baş etme programları organize etmek için bir
danışma ünitesi ve öğrencilerin karşılaştıkları stresi azaltmak için politika geliştiren
öğrenci destek servisleri kurmalıdır.

28

Araştırma Kapsamında İncelenen
Önerilerine Göre Dağılımı

“Akran

Çalışmaları”

Konulu

Makalelerin

Tablo 69. “Akran Çalışmaları” Konulu Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Öneri

Makale
No

Sonraki araştırmalarda öğretmen adaylarının kendilerini tanımaları, başkalarıyla
çalışma stratejileri, yansıtıcı uygulayıcı olma becerileri için gelişim fırsatları
geliştirmek gereklidir.

32

Araştırma
Kapsamında İncelenen
Önerilerine Göre Dağılımı

“Kaynaştırma”

Konulu

Makalelerin

Tablo 70. “Kaynaştırma” Konulu Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Makale
No

Öneri
Öneri ifadelerine yer verilmemiştir.

33

Üniversitelerde daha fazla kaynaştırma öğretmen eğitimini artırmak önerilmektedir.
Öğretmen eğitimcileri, yöneticiler ve araştırmacılar disiplinler arası diyalog ve iş
birliği için alan yaratmalıdır.

43

Araştırma Kapsamında İncelenen “Hizmet Öğrenme Yaklaşımı” Konulu Makalelerin
Önerilerine Göre Dağılımı
Tablo 71. “Hizmet Öğrenme Yaklaşımı” Konulu Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Öneri

Makale
No

Hizmet öğrenmenin beden eğitimi öğretmen adayları üzerindeki göstergesini
anlamayı derinleştirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

35
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Araştırma Kapsamında İncelenen “Öğretmen Yetiştirmede Anlamlı Öğrenme” Konulu
Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Tablo 72. “Öğretmen Yetiştirmede Anlamlı Öğrenme” Konulu Makalelerin Önerilerine Göre
Dağılımı

Öneri

Makale
No

Öğretmen eğitimi kendisini yeni eğitimsel bilgi ve pedagojik uygulamaların en üst
üreticisi olmaktan öğrenme ve öğretmede insanların hislerinin keşfine gitmeye
zorlamalıdır. Öğretmen eğitimi anlamlı öğrenmeyi sağlayacak ve kolaylaştıracak
daha geniş çeşitlilikte ders tasarımları denemelidir.

38

Araştırma Kapsamında İncelenen “Travması Olan Öğrencilere Öğretim” Konulu
Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Tablo 73. “Travması Olan Öğrencilere Öğretim” Konulu Makalelerin Önerilerine Göre
Dağılımı
Öneri

Makale
No

Öğretmen hazırlık programları travma hassasiyeti olan bir öğretimi vurgulamalıdır.
Okul personelinin panelleri dışında daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

46

Araştırma
Kapsamında İncelenen
“Öğretmen Motivasyonu/ Öğrenci
Motivasyonu Sorumluluğu” Konulu Makalelerin Önerilerine Göre Dağılımı
Tablo 74. Öğretmen Motivasyonu/ Öğrenci Motivasyonu Sorumluluğu” Konulu Makalelerin
Önerilerine Göre Dağılımı
Öneri

Makale
No

Özgür öğretmen eğitimi programı müfredatı bu programdaki öğrencilerin öğretme
motivasyonlarını besleyici ve artırıcı çabalar ortaya koymalıdır.

49

Aynı zamanda faydalı bir pedagojik araç olarak da hizmet eden örnek durumların
(vinyet) kullanımı bu alandaki gelecek çalışmalar için göz önünde
bulundurulmalıdır.

50
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Öğretmen yetiştirme ile ilgili yayınlanmış İngilizce makalelerin incelenmesini amaçlayan bu
çalışmada makalelerin yılları, yazar sayıları, ülkeleri, yöntemleri, katılımcıları, ilgili oldukları
branşlar, konuları, amaçları sonuçları ve önerileri analiz edilmiştir. Ortaya çıkan bulgular
doğrultusunda ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibidir:
Makalelerin çoğunlukla 2020 ve 2021 yıllarında yayınlandığı tespit edilmiştir. 2020 yılında
küresel boyutta etkili olan Covid- 19 pandemisinin eğitim bilimleri araştırmalarına da yansımış
olabileceği söylenebilir. Bu durumun eğitim – öğretim süreci ve öğretmenlerin yeni ihtiyaçları
doğrultusunda öğretmen yetiştirme ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda artış yaşanmış
olmasında etkili olması muhtemeldir.
Makalelerin sırasıyla en çok 2, 3 ve tek yazarlı çalışmalar olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 4 ve
daha fazla yazarlı çalışmalar için yazar sayısındaki artış ile makalelerin sıklığı arasında ters
orantı olduğu söylenebilir.
Makalelerin ülkelere göre dağılımında Amerika sayıca daha çok makalenin yayınlandığı ülke
olarak ön plana çıkmaktadır. Bu durum ülkenin büyüklüğü ve nüfusu ile ilişkili olarak diğer
ülkelere göre daha fazla çalışma ortaya çıkmasına sebebiyet vermiş olabilir. Ancak veri
toplama sürecinde ulaşılabilen ve makale indirilebilen veri tabanlarının da bu duruma yol açmış
olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
Makalelerin yöntemine göre dağılımına ilişkin elde edilen bulgular nicel, nitel ve karma desen
uygulanan çalışmalar arasında ciddi bir farklılık olmadığını ortaya koymaktadır. Yöntemlerin
kullanım sıklığını nitel, karma ve nicel şeklinde sıralamak mümkündür. Buradaki görece
farklılığın sebebinin nitel yöntemlerin kullanımıyla araştırmaları derinleştirmek ve daha geçerli
ve güvenilir veriler elde etmek olduğu söylenebilir.
Makalelerin katılımcılarına göre dağılıma ilişkin bulgular incelendiğinde en fazla çalışmanın
öğretmen adaylarıyla gerçekleştirildiği göze çarpmaktadır. Öğretmen yetiştirmenin
üniversitelerin eğitim fakültelerinde başlayan bir süreç olması konuyla ilgili araştırmaların
kaynağından elde edilen veriler doğrultusunda yürütülme amacı taşıdığı düşünülebilir.
Öğretmenler adaylarını takiben sıklık sırasıyla öğretmenler, öğretmen ve öğretmen adayları ve
belgeler ile yürütülen çalışmaların da var olması öğretmen yetiştirmenin çeşitli boyutlarıyla
incelendiğini göstermektedir.
Makaleler branş dağılımına göre incelendiğinde görülmektedir ki çalışmaların çoğunluğu
branş ayrımı gözetmeksizin gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında bazı branşlarda sayıca nispeten
az olmakla birlikte bazı araştırmalar gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu branşlar İngilizce
Öğretimi, Beden Eğitimi, Bilgisayar Bilimleri /Eğitimi, Matematik, İlköğretim, STEM ve
Okul Öncesi Eğitimi şeklindedir. Bu bulgular öğretmen yetiştirmenin hangi disiplin olduğu
fark etmeksizin önem arz eden ve çeşitli problemler barındıran bir konu olduğu sonucunu
ortaya koyar niteliktedir.
Makalelerin konularına göre dağılımı incelendiğinde “profesyonellik, profesyonel gelişim,
profesyonel kimlik inşası, profesyonel dayanıklılık” kategorisi ön plana çıkmaktadır. Bu
konuda yoğun çalışmaların olması öğretmen yetiştirme ve öğretmenlik mesleğine geçişte bir
kimlik oluşturmanın ve mesleği profesyonel olarak icra etmenin önemli bir problem olduğunu
göstermektedir. Bunun yanında mesleki gelişimin önemine de dikkat çeken bir araştırma
konusu olduğunu söylemek mümkündür. “Farklılıklar Irk Ayrımı Sınır Artırma, Eğitimcilerin
Irkı, Çok Kültürlülüğe İlişkin Söylemler, Çok Kültürlülük Eğitimi” ikinci olarak öne çıkan
kategori olması incelenen makalelerin yabancı ülkelerde gerçekleştirilmiş çalışmalar olması
yönüyle ortaya çıkmış bir sonuç olduğu söylenebilir. Söz konusu ülkelerde çok kültürlü
yapıları nedeniyle eğitim uluslararası bir nitelik taşımaktadır. Bu durum eğitim paydaşlarının
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çeşitli milletlerden oluştuğu gerçeğinin ve çok kültürlülüğün beraberinde getirdiği zorlukların
araştırmalara dahil edilmesini gerektirdiğini göstermektedir.
“Öğretmen Eğitiminde Danışmanlık/ Danışman (Mentor)- Stajyer İlişkisi- Staj eğitimi”
“Stajyer ve Öğrenci Öğretmen Hizmet İçi ve Hizmet Öncesi Öğretim Becerileri”, “Uygulama
Temelli Öğretmen Eğitimi” ve “Öğretim Deneyimi Kazanma” başlıkları çalışmaların
öğretmenlik mesleğine geçiş yapacak olan adayların uygulamayla buluşması, deneyim ve
stajyerlik süreçlerinin önemini ortaya koymaktadır. “Hibrit Eğitim / Hibrit Eğitimcilerin
Profesyonel Uzmanlıkları ve Sınır Çalışması”, “Alan Bazlı Öğretmen Eğitimi”, “Akran
Çalışmaları”, “Hizmet Öğrenme yaklaşımı, “Öğretmen Yetiştirmede Anlamlı Öğrenme”,
“Tasarım Odaklı Düşünme” “Stem Eğitimi”, “İstatistik Öğretimi”, “Grow Your Own
Programı” “Kaynaştırma” ve “Motivasyon”, “Öğretim vizyonu”, “Öğretimde Sorgulama”,
“Öğrenme teorileri”, “Stres unsurları”, ve “Travması Olan Öğrencilere Öğretim” başlıkları
öğretmen yetiştirmeye ilişkin yaklaşım ve yöntemlerin, teorilerin, tekniklerin, öğretmen
yetiştirmenin nitelikli sonuç verip vermemesi noktasında etkili olan unsurların, çeşitli
programların araştırmalarda ele alındığını göstermektedir. Konu başlıklarındaki çeşitlilik
literatürde güncel ve ihtiyaç duyulan konu ve durumların neler olduğunu gözler önüne
sermektedir.
Makalelerin amaçlarına göre dağılımı konu başlıklarına göre belirlenmiş kategoriler
doğrultusunda ele alınmıştır. Aynı kategori altında bulunan makalelerin amaçları incelenerek
yeni alt kategoriler belirlenmiştir. Ortaya çıkan alt kategoriler aşağıdaki şekildedir:
1. “Hibrit Eğitim / Hibrit Eğitimcilerin Profesyonel Uzmanlıkları ve Sınır Çalışması” altında
“hibrit eğitimci” ve “hibrit eğitimin yeri”
2. Stajyer ve Öğrenci Öğretmen Hizmet İçi ve Hizmet Öncesi Öğretim Becerileri” altında
“Hizmet İçi ve Hizmet Öncesi Öğretim Becerileri”
3. “Bilgisayar Eğitimi, Dijital Beceriler, Bilgi Teknolojisi, Teknoloji Entegrasyonu” altında
“Öğretmen Adaylarının Dijital Yeterlilikleri” ve “Öğretmen Eğitimine Entegrasyonu”
4. “Profesyonellik/Profesyonel Gelişim/ Profesyonel kimlik/ Profesyonel Dayanıklılık”
altında “Profesyonel- Mesleki Gelişim”, “Profesyonelliğe Bakış”, “Kimlik Oluşumu” ve
“Profesyonel Dayanıklılık”
5. “Uygulama Temelli Öğretmen Eğitimi” altında “Uygulama Temelli Eğitimin Programda
Tuttuğu Yer” ve “Uygulamaya Dayalı Eğitim Etkinlikleri”
6. Farklılıklar, Irk Ayrımı Sınır Artırma, Eğitimcilerin Irkı, Çok Kültürlülüğe İlişkin
Söylemler, Çok Kültürlülük Eğitimi” altında “Farklı Irka Sahip Öğretmenler”, “Farklıklara
Karşı Öğretmen” ve “Öğretmen Eğitiminde Farklılıklar”
7. Öğretmen Eğitiminde Danışmanlık/ Danışman (Mentor)- Stajyer İlişkisi- Staj eğitimi”
altında “Danışman Öğretmenin Stajyer Öğretmene Eğitimi”, “Danışman Stajyer Etkileşimi”
ve “Stajyer Öğretmen”
8. “Kaynaştırma” altında “Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Uygulamaları”
9. “Öğretmen Motivasyonu/ Öğrenci Motivasyonu
Motivasyonu” ve “Öğretmen Motivasyonu”

Sorumluluğu”

altında

“Öğrenci

Makalelerin sonuçlarına göre dağılımları ise çalışmalardaki amaçlar göz önünde
bulundurularak incelenmiştir ve her kategorideki makalelerin sonuçları tablolarla ortaya
konulmuştu.
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İncelenen makalelerin önerilerine göre dağılımları yine konularına göre dağılımları yapılmış
olan kategoriler üzerinden değerlendirilmiştir. Önerilerin genellikle daha fazla ve
derinlemesine araştırmalar gerçekleştirme ihtiyacıyla ilişkili olduğu görülmektedir. Araştırma
yöntemini genişletmek ve değiştirmek, katılımcıların nicelik olarak artışı, araştırma konusunun
genişletilmesi gibi öneriler sıklıkla ifade edilmiştir. Bazı çalışmalarda ise araştırmanın bulgu ve
sonuçları doğrultusunda öğretmen yetiştirmede paydaşlara düşen görevlere ilişkin önerilerde
bulunulmuştur. Öneriye yer vermemiş olan makalelerin de mevcut olduğu görülmektedir. 50
makalenin 17’sinde öneri ifadelerine rastlanmamıştır.
Araştırmanın bulguları doğrultusunda aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:
1. Öğretmen yetiştirme ile ilgili yayınlanmış İngilizce makalelerin derinlemesine incelenmesi
için daha geniş bir veri ile bu çalışma genişletilebilir.
2. Konuları bakımından benzerlik gösteren makaleler ile ilgili karşılaştırmalı çalışmalar
yapılabilir.
3. Aynı branş üzerine yürütülen öğretmen yetiştirmeye ilişkin makaleler ülkelerine göre
karşılaştırmalı olarak incelenebilir.
4. Branş bazında yapılan çalışmaların geniş bir yer tutmadığı düşünüldüğünde tek bir branşta
öğretmen
yetiştirmeye
ilişkin
çalışmalar
yürütülebilir.
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TÜRKÜLERLE MARDİN
MARDİN WITH FOLK SONGS
Ümmügülsüm CANDEĞER
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Osmaniye,
Türkiye
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-6717-93110
ÖZET
Mardin Güneydoğu Anadolu bölgesinde Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Şırnak illeriyle ve
Suriye ile çevrilidir. Mardin, mimari, etnografik, arkeolojik, tarihi ve görsel değerleri ile
cazibe merkezi özelliği gösteren kentlerdendir. Mardin ilinin Dargeçit, Derik, Kızıltepe,
Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur ve Yeşilli ilçeleri bulunmaktadır.
Türküler Türk halkının içinden doğmuş olan manzum ve müzikli eserlerdir. Türkülerde
insanlar içinde bulundukları duyguları, durumları, acılarını, sevinçlerini, yaşanılan olayları ve
olguları saf ve arı bir dille aktarmaktadırlar. Bu haliyle türküler Türk halk kültürünün önemli
membalarından biridir.
Bu çalışmada Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu, Müzik Dairesinin Türk Halk Müziği
Repertuvarı esas alınarak Mardin yöresi ile ilgili türküler incelenmiştir. Tarama modeline
göre doküman inceleme yöntemi ile yapılan çalışmada repertuvarda yedi kırık hava, birer
oyun havası ve uzun hava ve araştırmanın yapıldığı internet sayfası olan repertükül sayfasında
yer alan repertuvar dışı bir eser tespit edilmiştir. Eserlerden en eski tarihli olanı 1973 yılında,
en yenisi ise 2015 yılında notaya aktarılmıştır.
Sonuç olarak Mardin yöresine ait türkülerin incelendiği bu çalışma ile yöre insanının
duyguları ve yaşamları ortaya konmaya çalışılmıştır. Türkülerle ilgili diğer kaynaklardan elde
edilen ve henüz repertuvarda yer almayan türkülerin de künyesi verilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkü, Mardin, Türk Halk Müziği Repertuvarı.
ABSTRACT
Mardin is surrounded by the provinces of Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Şırnak and Syria in
the Southeast Anatolian region. Mardin, with its architectural, ethnographic, archaeological,
historical and visual values, is one of the cities that show the feature of being a center of
attraction. There are Dargeçit, Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur
and Yeşilli districts of Mardin province.
Folk songs are verse and musical works that were born from the Turkish people. In folk
songs, people convey their feelings, situations, pain, joy, events and facts in a pure and pure
language. As such, folk songs are one of the important springs of Turkish folk culture.
In this study, folk songs related to the Mardin region were examined based on the Turkish
Folk Music Repertory of the Music Department of the Turkish Radio and Television
Corporation. In the study conducted with the document analysis method according to the
scanning model, seven broken airs, a play air and a long air in the repertoire, and an out-ofrepertory piece on the repertory page, which is the internet page of the research, were
determined. The oldest of the works was recorded in 1973 and the newest in 2015.
As a result, with this study, in which the folk songs of the Mardin region were examined, the
feelings and lives of the local people were tried to be revealed. It has also been tried to give
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the identifiers of the folk songs that were obtained from other sources related to folk songs
and that are not yet included in the repertoire.
Keywords: Turkish Folk Music, Mardin Turkish Folk Music Repertory.
GİRİŞ
Mardin, Midyat eşiğinin güney yamaçlarında Yukarı Dicle havzasını el-Cezîre ovasına
bağlayan geçit güzergahında İran, Azerbaycan ve Anadolu’dan gelip Suriye, el-Cezîre ve
Irak’a giden yollara hâkim bir konumda denizden 1000-1100 m. yükseklikte bir sırt üzerinde
kurulmuştur. Şehrin komşuları Suriye ile Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Şırnak illeridir.
Süryânîce kaynakların Marde, Arapça kaynakların ise Mâridîn şeklinde ifade ettiği Mardin’in
ne zaman kurulduğuna dair kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Şehrin adından ilk kez IV.
yüzyılda Ammianus Marcellinus bahsetmiş olmakla birlikte şehrin kurulduğu tepenin güney
kesiminde prehistorik izlere rastlanmıştır. Romalılar ve devamında Bizans hakimiyetinde
kalan şehir 7. yüzyılda Araplar tarafından fethedilmiştir. Daha sonrasında Artukluların hakim
olduğu şehir Selçuklular tarafından yönetilmiştir. Ardından Akkoyunlu ve Karakoyunlular
bölgeye hakim olmuş, 16. yüzyıl başında Safeviler burayı ele geçirmişlerdir. Yavuz Sultan
Selim’in doğu seferi sırasında 1516’da Osmanlı Devleti bölgeye hakim olmuş sonrasında da
Türkiye Cumhuriyeti’nin bir ili olmuştur (Taşdemir, 2003: 43; Bilgicioğlu, 2003: 48; Mardin
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü). Tarih boyunca çeşitli uygarlıkların yerleşim yeri olan
Mardin’in nüfusu 2021 yılı Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 862,757’dir. Cuinet’e
göre (1890) nüfusu 25.000 olup bunun 15,700’ü Müslümanlardan oluşurken geri kalanı
Gregoryen, Katolik ve Protestan mezhebinden Ermeniler, Katolik Keldânîler, Süryânî,
Ya’kūbî ve Yahudilerden oluşmaktadır.
Türkü sözlük ifadesi ile hece ölçüsüyle yazılmış halk ezgileri ile söylenen manzum eser
olarak geçmektedir (TDK, 2022). Türk’e özgü (Bekki, 2004:25) anlamına da gelen türkü
kelimesini Azerbaycan Türkleri mahnı; Başkurtlar halk yırı; Kazaklar türki, türik, halık, eni;
Kırgızlar, eldik ır, türkü; Kumuklar yır; Özbekler türki, halk koşiği; Tatarlar halık cırı;
Türkmenler, halk adımı; Uygur Türkleri de nahşa, koça mahşisi şeklinde isimlendirilmektedir
(Kaya, 1999:132).
Türküler Türk halkının içinde bulunduğu durumu, duyguyu, yaşadığı olayları dile
getirebildiği bir mecra olması nedeniyle halk kültürü ile ilgili yapılacak çalışmalar için önemli
bir kaynaktır. Konuyla ilgili Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) Müzik Dairesi
Türk Halk Müziği (THM) Repertuvarı ise önemli bir arşiv görevi üstlenmektedir. Repertuvara
kayıtlı türkülerin bulunduğu www.repertukul.com sayfası ise araştırmacıların arşiv verilerine
ulaşabildiği bir sayfadır.
YÖNTEM
Araştırmanın evreni TRT Müzik Dairesi THM Arşividir. Arşivde yapılan çalışma tarama
modeline göre doküman inceleme yöntemi ile yapılmıştır. Araştırma bir arşiv taraması olduğu
ve aynı zamanda herkese açık bir internet sayfası olan repertükül sayfasından yapılan
incelemeler ile ulaşılabildiği için etik kurul onayı gerekli değildir. Yapılan araştırma
sonucunda repertuvarda yedi kırık hava, birer oyun havası ve uzun hava ve araştırmanın
yapıldığı internet sayfası olan repertükül sayfasında yer alan repertuvar dışı bir eser tespit
edilmiştir. Bu nedenle bir örneklemeye gidilmeden evrende var olan bütün türküler
incelemeye tabii tutulmuştur. Eserlerden en eski tarihli olanı 1973 yılında, en yenisi ise 2015
yılında notaya aktarılmıştır.
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BULGULAR
1.TRT Repertuvarında Bulunan Mardin Yöresi Türküleri
Tablo 1. Mardin Yöresi Türkülerinin TRT Repertuvar Bilgileri
TRT
Repertuvar No.
ve Tarihi
No: 310
08.06.1973
No: 937
Derlenme
Tarihi:
27.11.1949
İnceleme
Tarihi:
10.02.1975
No: 1289
Tarihsiz
No: 1463
26.09.1977
No: 2316
Tarihsiz
No: 3399
19.01.1990
No: 4799
Derlenme
Tarihi: 1958
İncelenme
Tarihi.:
02.12.2015
No: 605 (Oyun
Havası)
23.05.2005
No: 1053
(Uzun Hava)
26.04.2007

Türkünün Adı

Kimden
Alındığı

Bahar Geldi Gül Bedri Orcan
Açtı
Aşka Düştüm Yeni
Bedri Orcan

Derleyen

Notaya
Alan

Muzaffer Sarısözen

Muzaffer
Sarısözen
Muzaffer
Sarısözen

Muzaffer Sarısözen

Ey Gülcü Güllerin
Satan
Yola
Çıktım
Mardine
Kirpiklerin
Ok
Mudur
Bir Tel Çektim
Mardin’den Sabiha
Şu Gelen Kimin
Gülü Şevko

Nezih Şenses

Ahmet Sezgin

Ömer
Önderoğlu
Nezih Şenses

TRT Müzik Dairesi

Yöre Ekibi

İzzet Altınmeşe

Yöre Ekibi

Ömer Önderoğlu

Reyhaniye

Yöre Ekibi

Banttan yazılmış

Sabri
Sabuncu

Mustafa
Geceyatmaz
Ömer Faruk Gültaş

Altan
Demirel

Ağlasın
Gözlerim Yöre Ekibi
(Mardin Divanı)

Muzaffer Sarısözen

Ahmet
Sezgin
Mehmet
Özbek
Muzaffer
Sarısözen
İhsan
Öztürk
Altan
Demirel

1.1. Bahar Geldi Gül Açtı
TRT THM Repertuvarı 310 numaralı Bahar Geldi Gül Açtı türküsünün kaynak kişisi Bedri
Orcan, derleyip notaya alan ise Muzaffer Sarısözen’dir. Türkü 08.06.1973 tarihinde TRT
Müzik Dairesi tarafından incelenmiş ve repertuvara kaydedilmiştir.
Bahar geldi gül açtı / Bülbül yerinden uçtu (Yar yar diyar yar yar diyar)
Şu benim deli gönlüm / Başıma bir dert açtı (Yar yar diyar yar yar diyar)
Yüreğim oldu pare /Aşka bulunmaz çare (Yar yar diyar yar yar diyar)
Ah yalnız yaşayamam /Gideceğim o yâre (Yar yar diyar yar yar diyar)
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Seherin vakti geçti /Sinemi yaktı geçti (Yar yar diyar yar yar diyar)
Hazırlanmış gitmeye /Güzelim baktı geçti (Yar yar diyar yar yar diyar)
Sözleri yukarıdaki gibi olan türkü dörtlükler halinde 7’li hece ölçüsüyle, aaba kafiyesiyle
yazılmıştır. Aşk ve sevgi konusunun işlendiği türkü Uşşak makamında, 10/8 ölçüsüyle notaya
alınmıştır. Aşkın bir büyük dert olduğunu ifade eden türkü yakıcı bülbül ve seher
metaforlarını kullanarak derdinin büyüklüğünü anlatmaya çalışmıştır.
1.2. Aşka Düştüm Yeni
TRT THM Repertuvarı 937 numaralı Aşka Düştüm Yeni türküsünün kaynak kişisi Bedri
Orcan, derleyip notaya alan ise Muzaffer Sarısözen’dir. Türkünün derlenme tarihi 27.11.1949
incelenerek repertuvara girme tarihi ise 10.02.1975’tir.
Aşka düştüm yeni / Baştan çıkardın beni (yar güzelim)
Yarin kokusu gelir / Baharın gülü gibi (yar güzelim)
(Bağlantı) Of of yar esmer gülü gibi / Gezerim deli gibi (yar güzelim)
Bahçede hanımeli /Derdinden oldum deli (yar güzelim)
Alemde hüner odur /Sevmeli sevilmeli (yar güzelim)
(Bağlantı)
Sözleri yukarıda verilen türkü dörtlükler halinde 7’li hece ölçüsüyle aaba kafiyesiyle
yazılmıştır. Aşk ve sevgi konusunun işlendiği türkü Uşşak makamında, 10/8 ölçüsüyle notaya
alınmıştır. Türküde aşkın güzelliği ve sevmek ve sevilmenin en iyi hüner olduğu söylenmiştir.
1.3. Ey Gülcü Güllerin Satan
TRT THM Repertuvarı 1289 numaralı Ey Gülcü Güllerin Satan türküsünün kaynak kişisi
Nezih Şenses, derleyip notaya alan ise Ahmet Sezgin’dir. Türkünün derlenme ve inceleme
tarihi yoktur.
Ey gülcü güllerin satan /Güllerin kaçar para
Bir demettin gül koklasam / Koklatır mısın bana
Be bahçevan yaklaşsana / Katmer gül toplasana (Ah)
Göndereceğim o yâre / Kurban olayım sana (Ah)
Yar elinden bade içtim /Billah kendimden geçtim (Ah)
Ben bu güzel Mihriban'ı /Neler nelerden seçtim
Sözleri yukarıda verilen türkü dörtlükler halinde 7’li hece ölçüsü ile yazılmış olup kafiyesine
dikkat edilmemiştir. Aşk ve sevda konulu türkü Hüzzam makamında, 10/8 ölçüsüyle notaya
alınmıştır. Sözleri incelendiğinde türkü yakıcının gül ve bade kelimelerini kullandığı ve
sevdiğine gül göndermek istediğini dile getirilmiştir.
1.4. Yola Çıktım Mardin’e
TRT THM Repertuvarı 1463 numaralı Yola Çıktım Mardin’e türküsünün kaynak kişisi Ömer
Önderoğlu, derleyeni TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Müdürlüğü ve notaya alanı ise
Mehmet Özbek’tir. Türkünün incelenme tarihi 26.09.1977’dir.
Türkünün repertuvar dışında başka bir varyantı olup bu türküyü derleyen Abdulkerim Çuha
olarak gösterilmiştir. Repertuvar dışından olan varyantta sözlerine iki mısradan sonra Ay le le
de le le le/ De le le le Halime şeklinde bir bağlantı eklenmiştir (Atay, 2021: 109).
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Yola çıktım Mardin’e / Düştüm senin derdine
Mevlam sabırlar versin / Yarini yitirene
Estel Midyat arası / Sevdan başım belası
Senin bayan gözlerin / Melhem yürek yarası
Estel yolun yarısı / Yandı başım arası
Bana gurbet gezdirdi/ Kırkbin başlık parası
Sözleri yukarıda verilen türkü dörtlükler halinde 7’li hece ölçüsü, aaba kafiyesi ile yazılmıştır.
Aşk ve sevda konulu türkü Hicaz makamında, 10/8 ölçüsüyle notaya alınmıştır. Sözleri
incelendiğinde yârinin güzelliğini dile getiren türkü yakıcı aynı zamanda bölgenin büyük bir
sosyal problemi olan başlık parasını da dile getirmiştir. Başlık parası biriktirmek için gurbete
gitmek zorunda olduğunu söylemiştir.
Türkünün ise hazin bir hikayesi vardır. Hikaye “Vakti zamanında Midyad çevresinde,
köylerinde çok zengin bir ağa, bey varmış. Bu ağanın da dillere destan, ben diyem Mardin
güzeli, siz deyin dünya güzeli, ahu gözlü, kara kaşlı, selvi boylu gözel mi gözel, Halime
adında bir kızı varmış. Halime gözel olduğu kadar da marifetli imiş., on parmağında on
marifet. Hem erkek hem kadınmış vesselam. Halime’nin güzelliğini, marifetini duymayan
kalmamış. İsteyeni de çokmuş, lakin babası başlık yüzünden bir türlü veremiyormuş. Kız da
kolay kolay kimseyi beğenmiyormuş. İstemeye gelenler eli boş dönermiş. Derken, Estel’den
ihtiyar bir kadın yollara düşerek oğlu için Halime’ye dünürcü olmuş. Bu arada kız oğlanı,
oğlanda kızı görmüş, birbirlerine âşık olmuşlar, yani iki gönül bir olmuş. Ne yazık ki “iki
gönül bir olunca samanlık seyran olur” derler ya, araya dağlar girmiş; şu başlık denen kara
yazgılı paralar mani olmuş... Ağa ihtiyar nineye “40 bin lira başlık isterim” demesin mi?
İhtiyar nine ne yapsın... Cebinde kırkbin değil, kırk para bile yok... Boynunu bükerek eve
gelmiş. Oğluna durumu iyice anlatmış. Fakir oğlan nerede bulsun 40 bin lirayı. Parayı
kazanmak için gurbete düşmüş. Uzaklara gitmiş, lakin bir daha geri dönmemiş.Tabi güzel
Halime’de gelir diye beklemiş, ne çare… Halime kaderiyle baş başa kalmış” (Güven, 2005:
521-522) şeklindedir.
1.5. Kirpiklerin Ok Mudur
TRT THM Repertuvarı 2316 numaralı Kirpiklerin Ok Mudur türküsünün kaynak kişisi Nezih
Şenses, derleyip notaya alan ise Muzaffer Sarısözen’dir. Türkünün derlenme tarihi
yazılmamıştır.
Kirpiklerin ok mudur (Oy Oy Oy) / Kalbime batıyor (Diyar Mardin Güzeli)
Gözlerin güneş midir (Oy Oy Oy) / Beni de yakıyor (Diyar Mardin Güzeli)
Güllere bak güzelim (Oy Oy Oy)/ Bülbül kıskanıyor (Diyar Mardin Güzeli)
Gülen yüzüne değil (Oy Oy Oy)/ Kalbim çok seviyor (Diyar Mardin Güzeli)
Sözleri yukarıda verilen türkü 7’li hece ölçüsü ile birinci dörtlükte aaaa, ikinci dörtlükte baca
şeklinde bir kafiye düzeni kullanılmıştır. Makamsal dizisi Uşşak olan türkü 10/8 ölçüsüyle
notaya alınmıştır. Sözleri incelendiğinde sevdiğinin kirpikleri için ok, gözleri için güneş
metaforunu kullanan türkü yakıcı sevdiği ile arasındaki ilişkiyi gül- bülbül ilişkisi ile ifade
ederek güzelliğinin bülbülleri kıskandıracak seviyede olduğunu dile getirmiştir.
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1.6. Bir Tel Çektim Mardin’den (Sabiha)
TRT THM Repertuvarı 3399 numaralı Bir Tel Çektim Mardin’den (Sabiha) türküsü yöre
ekibinden, İzzet Altınmeşe tarafından derlenip, İhsan Öztürk tarafından da notaya alınmıştır.
İncelenme tarihi 19.01.1990’dır.
Bir tel çektim Mardin'den/ Bin ah çektim derdinden (Le Le Le Sabiha)
Babisor Suyu gibi /Yaş gelir gözlerimden (Le Le Le Sabiha)
Hamayil var boynunda /Cerresi var kolunda (Le Le Le Sabiha)
Sana kurbanlar kestim/ Sultan Şehmus yolunda (Le Le Le Sabiha)
Dama seriyor hedik/ Saçları belik belik (Le Le Le Sabiha)
Üzerlik yaktırayım/ Gelmesin sana kemlik 1 (Le Le Le Sabiha)
Sözleri yukarıda verilen türkü 7’li hece ölçüsü dörtlükler halinde aaba kafiyesi ile yazılmıştır.
Makamsal dizisi Hüseynî olan türkü 10/8’lik ölçüsü ile notaya alınmıştır. Sabiha olarak da
bilinen türküde yöredeki bazı tarihi yer isimleri ile inanç sembollerinin de kullanıldığı
görülmüştür. Coğrafi bilgi olarak Babisor Suyu bölgedeki bir çeşmenin, Sultan Şehmus ise
bölgede yer alan bir türbenin ismidir. Türbede kurban kesmek, boyunda hamayil (muska)
taşımak ve üzerlik yaktırmak (nazara karşı yapılan bir ritüel) ise türküde yer alan inanç
sembolleri olarak ifade edilebilir. Kültürel öge olarak göze çarpanlar ise suyun cerre (testi,
toprak kap) ile taşınması, dama hedik (kaynamış buğday, bulgur) serilmesidir. Türküde türkü
yakıcı sevgisini dini ritüeller yaparak açıklamıştır. Sevdiği kızın kendisine yüz vermediği
anlaşılan türküde kurbanlar keserek ya da üzerindeki nazarı kaldırmak için üzerlik yakarak
kavuşacağına inanmıştır.
Türkünün yörede Sabiha olarak bilinip farklı dillerde söylenen dört varyantı vardır. Bu dört
varyant Arapça, Süryanice, Kürtçe ve Türkçe dillerindedir (Mak, 2017: 141-153). Bu durum
Mardin’in demografik yapısının bir sonucudur.
1.7. Şu Gelen Kimin Gülü Şevko
TRT THM Repertuvarı 4799 numaralı Şu Gelen Kimin Gülü (Şevko) türküsü yöre ekibinden,
Ömer Önderoğlu tarafından derlenip, Altan Demirel ve Kubilay Dökmetaş tarafından da
notaya alınmıştır. İncelenme tarihi 02.12.2015’tir.
(Ah) şu gelen kimin gülü / İlk baharın bülbülü
Yaktı yandırdı beni/ Savurlu Mardin gülü
(Bağlantı) Yar yamman yar yamman/ Ah yar yamman Şevko
Yar amman yar amman/ Ah yar amman Şevko
(Ah) ben gül olam ez beni/ Tülbentlerden süz beni
Sen kalem ol ben kağıt/ Ak gerdana yaz beni
(Bağlantı)
Sözleri yukarıda verilen türkü 7’li hece ölçüsü ve aaba kafiyesiyle yazılmıştır. Makamsal
dizisi Uşşak olan türkü, 10/8’lik ölçüsüyle notaya alınmıştır. Türkü yakıcı bu türküde gülbülbül metaforunu kullanarak sevgisini dile getirmeye çalışmıştır.

1

Kötülük, nazar.
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1.8. Reyhaniye Mardin Reyhani (Oyun Havası)
TRT THM Repertuvarı 605 numaralı Reyhaniye türküsü Oyun Havası kategorisinde sözsüz
bir türküdür. Türkü yöre ekibinden derlenmiş ve Sabri Sabuncu tarafından banttan notaya
alınmıştır. İncelenme tarihi 23.03.2005’tir. Türkü Hüseyni makamında 2/4 ölçüsündedir.
Reyhaniye Mardin yöresinde çok bilinen bir oyun havası olup besteleyeni bilinmemekle
birlikte türkünün geçmişi 19. yüzyıla kadar gitmektedir. Yörede oyun iki erkek dansçı
tarafından icra edilip üçüncü kişinin oyuna katılması ise çok hoş karşılanmamaktadır.
Oynayanlardan biri yerine birini davet ederek kendisi oyun alanından çekilirse bu kabul
edilebilir bir durumdur. Figürleri açısından zor olan oyun aslında denge üzerine kurulmuştur
(Atay, 2021:112).
1.9. Ağlasın Gözlerim Mardin Divanı (Uzun Hava)
TRT THM Repertuvarı 1053 numaralı Ağlasın Gözlerim türküsü Uzun Hava kategorisinde
bir ağıttır. Ağıt yöre ekibinden Mustafa Geceyatmaz ve Ömer Faruk Gültaş tarafından
derlenmiş ve Altan Demirel tarafından notaya alınmıştır. Türkünün incelenme tarihi
26.04.2007’dir.
Ağla sen de gözlerim bak Şeyh-u Şabb ağlar bana (kibar yar)
Her gören bu halimi bi-irtiyab ağlar bana (Aman aman aman aman)
Yerde cuylar inleyub çağlar, sırişk i'sal eder (Oğul yandım)
Gökte hun-ab tahassürle sehab ağlar bana
Oğul yandım zalım yandım nasıl edem vay
(Valla) Pek hazindir nağmesi göğe tesir eylemiş
Sergüzeşt-i pür melalimden rebab ağlar bana
(Esmer yarim zalim yarim hain yarim oy oy oy oy
Oy lümün kibar yarim nazlı yarim bibaht yarim)
(Aman) Lebaleb dolmuş ciğer hun ile olmuş katreriz
Bezm-i yasemde bakın cam-ı şarab ağlar bana (ah)
(Oğul ey zalim yarim hain yarim nasıl edem vay)
(Aman) Baş ağarttın genç iken derd-ü kederle ey rıza
Halime dilhun olup ahd-i şebab ağlar bana
Ağıdın sözleri incelendiğinde hemen hemen her satırda 15’li hece ölçüsü uygulanmaya
çalışıldığı görülmektedir. Dil olarak Farsça tamlamaların olduğu, içinde Farsça ve Arapça
kelimeler barındırdığı için dili ağırdır. Büyük bir aşk acısının anlatıldığı ağıtta herkesin ve
herşeyin içinde bulunduğu duruma ağladığı ifade edilmiştir.
2. TRT Repertuvarı Dışındaki Mardin Yöresi Türküleri
Bir Ay Doğdu Karşıdan, Repertuvar dışı olarak www.repertukul.com sayfasında kayıtlı
türkünün kaynak kişisi Ömer Önderoğlu, notaya alan Gökhan Temur’dur 2.
Bir ay doğdu karşıdan /Yar bakıyor damdan Dalal oy Dalal
www.repertukul.com sitesi 2006 yılında TRT THM Repertuvarını sanal ortama taşımak amacıyla bir Türkü
Ansiklopedisi kurmayı hedefleyen Savaş Akbıyık tarafından hazırlanmaya başlanıp 2016 yılında yayına verilmiş
bir sitedir. Sitede TRT repertuvarı dışında olan türküler de repertuvar dışı kategorisinde yer almaktadır.

2
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Bir kez yanımdan gel geç / Aklım al başımdan Dalal oy Dalal
Gözlerin badem içi /Sen gönlümün sevinci Dalal oy Dalal
Gözünden akan yaşlar / Sanki birer inci Dalal oy Dalal
Şu Mardin'in gülleri /Öter bülbülleri Dalal oy Dalal
Değer dünya malına /Mardin güzelleri Dalal oy Dalal
Sözleri yukarıda verilen türkü 7’li ve 6’lı hecelerin birbirini izleyen satırlarda takip ettiği
dörtlükler halinde yazılmıştır. Hüseynî makamında 10/8’lik ölçü ile yazılan türkünün konusu
aşk ve sevdadır.
Yar Diley, Repertuvar dışından olan Yar Diley türküsünün kaynak kişisi Adnan Cava
derleyeni Bedri Ayseli’dir (Atay, 2021:108).
Sinen beni yandırır oy yar diley yar diley /
Sözleri inandırır kem yar diley yar diley
Çekilecek dert değil oy yar diley yar diley
Mevlam sabırlar verir kem yar diley yar diley
Bu dağı aşam dedim oy yar diley yar diley
Aşam ulaşam dedim kem yar diley yar diley
Bir vefasız yüzünden oy yar diley yar diley
Herkese paşam dedim kem yar diley yar diley
Yukarıda sözleri verilen türkü 7’li hece ölçüsü ve aaba kafiye düzeniyle yazılmıştır. Türkü
10/8’lik ölçüyle notaya alınmış, konusu aşk ve sevda olup sevdiğinin kendisine yüz
vermediğinden yakınan türkü yakıcı aşkına ulaşamadığını dile getirmiştir.
Şu Mardin Kızları, Repertuvar dışından olan Şu Mardin’in Kızları türküsünün kaynak kişisi
Sılah Çalıko, söz düzenlemesi Abdulkerim Çuha, müziği ise anonimdir (Atay, 2021: 114).
Şu Mardin’in kızları / Ne hayırsız yar
Gözyaşı döke döke / Harap oldum yar
(Bağlantı)Hayın gel zalım gel/ N’olur di gel
Di gel beriye/ Dön dön dön dön/ Dön gel beriye
Sen gittin gideli/ Olmuşum deli
Pınar gibi akıyor/ Gözümün seli
(Bağlantı)
Dörtlükler halinde yazılan türkünün tek sayılı mısraları 7’li, çift sayılı mısraları ise 5’li hece
ölçüsü ile yazılmıştır. Kafiye uyarlaması ise ilk dörtlükte abcb, ikinci dörtlükte aaba
şeklindedir. 10/8 li ölçüyle notaya alınan türkünün konusu aşk ve sevdadır.
Zeko, Repertuvar dışından olan Zeko türküsünün kaynak kişisi Edip Is-Saaçi derleyeni
Abdulkerim Çuha’dır (Atay, 2021: 115).
Üst üstedir evleri/ Pencereler demirli
Zeko seni seveli/ Gözlerim neden nemli
(Bağlantı) Zeko Zeko Zeko Zeko/ Zeko yar Zekiye
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Evin önü kaldırım/ Sana dantel yapalım
Herkes yattıktan sonra/ Gece gel konuşalım
(Bağlantı)
Geç karşıma göreyim/ Saçın uzun öreyim
Senin gibi zalime/ Nasıl gönül vereyim
Sözleri yukarıda verilen Zeko türküsü dörtlükler halinde 7’li hece ölçüsü ve birinci dörtlükte
abbb, ikinci ve üçüncü dörtlükte ccdc kafiyesi ile yazılmıştır. Konusu aşk ve sevda olan türkü
2/4’lük ölçü ile notaya alınmıştır.
Repertuvar dışından Esmerani türküsünün kaynak kişisi Ahmet Tarhan derleyeni ise
Abdulkerim Çuha’dır (Atay, 2021: 116).
Ben bir keklik olaydım/ Dallarına konaydım
Gelen geçen yolcudan/ Haberini soraydım
(Bağlantı) Ah ye esmeri lo habibi ıl esmerani
Esmer ebu ıyun ıssud eğed akli v ğelleni
Gidiyorum ağlama/ Karaları bağlama
Saçlarından bir tel ver/ İlaç olsun yarama
(Bağlantı)
Yukarıda sözleri verilen türkü dörtlükler halinde 7’li hece ölçüsü ve aaba kafiyesiyle
yazılmıştır. Konusu aşk ve sevda olan türkü 2/4’lük ölçüyle notaya alınmıştır. Türkünün
bağlanyı bölümünde kullanılan kelimelerin bir kısmının arapça olmasıy ise bölgedeki
çokkültürlü ve çokdilli yapının çarpıcı bir örneğidir.
SONUÇ
Mardin çokkültürlü ve çok dilli bir demografik yapıya sahiptir. Bu çokkültür ve dil özellikleri
türkülerine de yansımıştur. TRT THM repertuvar çalışmaları incelendiğinde 27.11.1949
tarihinde Bedri Orcan’dan Muzaffer Sarısözen tarafından derlenip notaya alınan Aşka düştüm
yeni isimli türkü ilk derlenen türkü olmuştur. Bu türkünün repertuvara girişi ise
10.02.1975’tir. Muzaffer Sarısözen tarafından derlenen diğer türkülerin de yine aynı
dönemlerde derlendiği düşünülebilir. Ancak sürecin bu kadar uzaması diğer yeni türkülerin
türkü yakıcıları henüz hayattayken gerçekleştirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Mardin farklı dil ve varyantlarda birçok türkünün yaşadığı canlı bir müzikal kültüre sahip
olmakla birlikte TRT repertuvarı bu konuda maalesef çok eksik kalmış, repertuvara sadece ye
kırık hava, bir oyun havası ve bir de uzun hava girebilmiştir. Yörede tekrar bir derleme
çalışmasının yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Konuyla ilgili olarak yörede repertuvar
dışında çalınıp söylenen birçok türkü bulunmaktadır. Bu çalışmada repertuvar dışından beş
türküye ait bilgiler verilmiştir. Ancak Abdulkerim Çuha’nın Mardin Halk Müziği (2006)
isimli eseri yöredeki diğer türkülerin bilinmesi açısından önemli bir kaynak eser olup
buradaki türkülerin TRT Repertuvarına girmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına ihtiyaç
duyulmaktadır.
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ENGELSİZ OKUL MODELİ BAĞLAMINDA FİZİKİ ORTAM
DÜZENLEMELERİNE GENEL BAKIŞ
AN OVERVIEW OF PHYSICAL ENVIRONMENT ARRANGEMENTS IN THE
CONTEXT OF THE BARRIER-FREE SCHOOL MODEL
Yeşim Güleç Aslan
İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Bölümü
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0283-2129
ÖZET
Özel eğitimin nihai hedeflerinden olan olabildiğince bağımsız yaşama ve toplumsal ortamlara
en üst düzeyde katılım için ayrıştırılmış ortamlarda sunulan özel eğitimin ardından sunulan
nitelikli kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları önem taşımaktadır. Akranlarıyla aynı
ortamlarda destekli ve/veya desteksiz eğitim alan özel gereksinimli bireyler pek çok gelişim
alanında ilerleme göstermektedirler. Erken yaşlarda normal gelişim gösteren akranlarını
gözleyerek öğrenme fırsatlarının söz konusu olduğu kaynaştırma/bütünleştirme ortamlarında
eğitim alan özel gereksinimli çocukların gelişim alanlarında ilerlemeler görülmektedir.
Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının başarılı olması sunulacak hizmetlerin etkili
planlanması ve yürütülmesi için çeşitli unsurlar bağlamında önlemler alınması gerekmektedir.
Bu bağlamda, engelsiz okul modeli doğrultusunda kaynaştırma/bütünleştirme
uygulamalarında okul içindeki tüm bireylerin eğitim hizmetlerine erişiminin sağlanması
oldukça önemlidir. Engelsiz okullarda okul içindeki bireylerin bireysel farklılıkları ne olursa
olsun hizmetlere erişimlerinin sağlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda, okul ve sınıf
ortamlarında, özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları temelinde fiziki ortama yönelik özel
düzenlenmelerin yapılması gerekmektedir. Bu derleme çalışmasının amacı, erişilebilir okullar
için engelsiz okul modeli bağlamında okullarda ve sınıflarda gerçekleştirilebilecek fiziki
ortama yönelik temel düzenlemeler ile uyarlamalara yönelik kuramsal bilgilerin ve örneklerin
ortaya konması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının
başarısı için uygulamaya ve ileri araştırmalara yönelik önerilere de yer verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Bütünleştirme, Engelsiz Okul, Özel Eğitim
ABSTRACT
Qualified inclusion practices are important after the special education offered in segregated
environments for living as independently as possible and participating in social environments
at the highest level, which is one of the ultimate goals of special education. Individuals with
special needs who receive supported and/or unassisted education in the same environments
with their peers show progress in many areas of development. Progress has been observed in
the developmental areas of children with special needs who receive education in inclusion,
where there are opportunities to learn by observing their normally developing peers at an
early age. In order for integration practices to be successful, effective planning and execution
of the services to be provided and measures should be taken in the context of various factors.
In this context, it is very important to ensure that all individuals in the school have access to
educational services in integration practices in line with the barrier-free school model.
Regardless of their individual differences, it is necessary to ensure that individuals in the
school have access to services in barrier-free schools. In this direction, special arrangements
for the physical environment should be made in school and classroom environments on the
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basis of the needs of individuals with special needs. The aim of this study is to present
theoretical information and examples for the basic arrangements and adaptations for the
physical environment that can be realized in schools and classrooms in the context of the
barrier-free school model for accessible schools. In this direction, suggestions for practice and
further research will be included for the success of inclusion.
Keywords: Barrier-Free School, Inclusion, Special Education
GİRİŞ
Özel gereksinimli bireylerin, erken çocukluk yıllarında ayrıştırılmış ortamlarda bire-bir olarak
aldıkları özel eğitim hizmetlerine, çocuğun gelişimi takip edilerek aşamalı bir şekilde grup
eğitimleri ve okul öncesi kurumlarda destekli ya da desteksiz kaynaştırma/bütünleştirme
ortamlarında sunulan eğitimler dahil edilmelidir. Tipik gelişim gösteren akranlarını
gözleyerek öğrenme fırsatlarının söz konusu olduğu kaynaştırma/bütünleştirme ortamlarında
eğitim alan özel gereksinimli çocuklar gelişimsel olarak önemli ilerlemeler
gösterebilmektedirler ve toplumsal ortamlara katılımları artabilmektedir (Güleç-Aslan, 2019;
Lindsay, Proulx, Scott & Thomson, 2014; Richardson-Gibbs & Klein, 2014; Sucuoğlu ve
Bakkaloğlu, 2018). Türkiye’de yasal düzenlemeler çerçevesinde 37-72 ay arasındaki özel
gereksinimli bireylerin okul öncesi eğitimi zorunlu olup, Rehberlik ve Araştırma
Merkezlerinde (RAM) gerçekleştirilen eğitsel değerlendirme ve yerleştirme sonuçları
doğrultusunda, devlet ya da özel okul öncesi kurumlarda ayrıştırılmış ve/veya
kaynaştırma/bütünleştirme
ortamlarda
eğitimlerine
yönlendirilmektedirler.
Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimin kapsamında birey akranlarıyla aynı sınıfta ve
destek eğitim hizmetlerinden de faydalanarak tam zamanlı ya da yarı zamanlı olarak
sürdürebilmektedir. Kaynaştırma/bütünleştirme ortamlarındaki eğitimlerin niteliği ve başarısı
için engelsiz okul modeli son yıllarda önem kazanan bir konudur (Güleç-Aslan, 2019; Milli
Eğitim Bakanlığı [MEB], 2006, 2013; 2017).
ENGELSİZ OKUL MODELİ
Kaynaştırma/bütünleştirme ortamların bağlamında, “Engelsiz Okul Modeli” özel gereksinimli
bireylerin erken çocukluk döneminden başlayarak toplumsal ortamlara katılımlarını sağlamayı
hedefleyen bir modeldir. Bu doğrultuda engelsiz okullar, öğrencilerin farklılıklarına
bakılmaksızın, öğrencilerine eşit fırsatlara dayalı sosyal ve akademik deneyimler sunan
okuldur. Engelsiz okul, sadece öğrenciler için değil okuldaki tüm bireyler için bütünleştirici
ve olanaklara erişimi sağlayıcı bir ortam sunar (MEB, 2013). Engelsiz okullar, sadece fiziksel
erişilebilirlik değil, sosyal ve psikolojik unsurlar bağlamında da öğrencilerin ihtiyaçları
temelinde gerekli önlemleri alan ve düzenlemeleri yapan okuldur (MEB, 2013; Neelima,
2014). Bu doğrultuda başarılı kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının yürütülebilmesi için
engelsiz okul modeli önemli bir konudur. Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarının başarılı
olması için okulda çalışan tüm personelinin tutum ve davranışları, mesleki yeterlikleri gibi
konularda, öğrenciler ve aileler bağlamında, öğretim sürecinde uyarlamalarda ve destek özel
eğitim hizmetleri kapsamında çeşitli önlemlerin alınması gerekmektedir (Batu & Kırcaaliİftar, 2010; Batu, 2010; Hornby, 2014; Obiakor, Harris, Mutua, Rotatori, & Algozzine, 2012).
Bir başka deyişle bu konularda gerekli önlemler alınarak okulun engelsiz okul haline
dönüştürülmesi mümkün olabilmektedir. Okul ve sınıf ortamlarında, özel gereksinimli
bireylerin ihtiyaçları temelinde fiziki ortama yönelik özel düzenlenmelerin yapılması engelsiz
okullar, dolayısıyla başarılı kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları için önemli bir unsurdur.
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AMAÇ
Bu derleme çalışmasında, erişilebilir okullar için engelsiz okul modeli bağlamında okullarda
ve sınıflarda gerçekleştirilebilecek fiziki ortama yönelik temel düzenlemeler ile uyarlamalara
yönelik kuramsal bilgilerin ve ilgili örneklerin ele alınması amaçlanmıştır.
ENGELSİZ OKUL MODELİ BAĞLAMINDA FİZİKİ ORTAM DÜZENLEMELERİ
Gerek özel eğitim okullarında gerekse genel eğitim okullarında özel gereksinimli bireylerin
özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda engelsiz okul modeli kapsamında fiziki ortama yönelik
düzenlemelerin yapılması oldukça önemlidir (MEB, 2013; Sucuoğlu & Kargın, 2010).
Kolaylıkla gerçekleştirilebilecek olmasına rağmen, genel eğitim okullarının fiziki yapısının
özel gereksinimli öğrencilerin okul yaşantısına erişimlerini sağlayıcı bir şekilde
düzenlenmediğinde, başarılı kaynaştırma/bütünleştirme uygulamalarını yürütebilmek
tamamen söz konusu olmamaktadır (Güleç Aslan, 2020; Kargın, 2013; Sucuoğlu & Kargın,
2010). Görme güçlüğü olan öğrenciler için yürüme zeminlerinin yapılmaması, sınıftaki
oturma planının öğrencilerin bireysel farklılıkları bağlamında oluşturulmaması olumsuz fiziki
ortamlar için birkaç örnektir. Fiziki ortamlar bağlamında önemli olan bu düzenlemelerin
mümkün olduğunca okullar inşa edilirken gerçekleştirilmesi ve eğer bu tür önlemler okul inşa
edilirken alınmamışsa mutlaka süreç içerisinde gerekli düzenlemelerin yapılması
gerekmektedir (Güleç Aslan, 2020).
Özel gereksinimli öğrencilerin devam ettiği tüm okulların, ulaşılabilirliği hedefleyen evrensel
tasarım ilkeleri temelinde tasarlanarak, bireyler için erişilebilir olması gerekmektedir
(Hacıhasanoğlu, 2003; Sani-Bozkurt, 2017; Sucuoğlu & Kargın, 2010). Evrensel tasarım,
mekanların ve ürünlerin yaş, beceri ve durum farkı gözetmeksizin herkes tarafından
kullanılabilmesini olanaklı kılan ve dolayısıyla bütünleştirme odaklı bir tasarım yaklaşımıdır.
Bu yaklaşımın ilkelerine göre inşa edilmiş çevre, tüm insanların kullanımına olanak sağlar, bir
başka deyişle toplumdaki farklı özelliklere sahip tüm insan grupları için ortak tasarımlar
gerçekleştirilir. Örneğin, ortopedik güçlükleri olan bireyler için rampa yapmak yerine
basamaksız girişler oluşturmak bu tasarıma bir örnektir. Evrensel tasarım ilkeleri; kullanımda
eşdeğerlik, kullanımda esneklik, basit ve anlaşılır kullanım, algılanabilir bilgilendirme, hata
için tolerans, düşük fiziksel güç ile yaklaşım ve kullanım için uygun mekan ve boyut olarak
sıralanmaktadır (Dostoğlu, Şahin, & Taneli, 2009). Sadece özel gereksinimli bireyler değil
tüm insanlar yaşamlarının farklı dönemlerinde çeşitli kısıtlamalara maruz kalabilmektedir.
Dolayısıyla, evrensel tasarım ilkelerine uygun mekanlar, ürünler tasarlanarak erişilebilirliği
kolaylaştırmak önemlidir. Evrensel tasarımda önemli bir unsur insanları ayırıcı, utandırıcı
uygulamaları ortadan kaldırmaktır. Örneğin, ayrı girişler yerine, ana giriş noktası engelli ya
da engel durumu bulunmayan tüm bireyler için kullanışlı biçimde tasarlanmalıdır. Ayrıca,
tasarımın motor becerilerde, algıda farklılıkları olan bireylere uygun olması önemlidir.
Örneğin, makasların sağ ve sol el tercihine uygun tasarlanması, kişilerin “solak” oldukları için
uyum sağlamaya çalışmalarını ortadan kaldıracaktır. Ayrıca evrensel tasarımda kolay ve
anlaşılabilir tasarımlar söz konusudur. Örneğin, bir dolap kilidinin kullanımı için kılavuza
gerek olmadan, sezgilerle ve basit denemelerle kullanılabilir olması, yani herkes tarafından
kolayca kullanılabilmesi gerekmektedir. Mekanlarda kolay anlaşılabilirliğe diğer bir örnek,
zeminlerin farklı renk işaretleriyle ilgili yerlere yönlendirme içermesi, duvar ve kapıların renk
tonlarının farklılaştırılması verilebilir. Görme güçlüğü olan bireylerin okul içinde rahatça
hareket edebilmeleri için dokunarak algılanacak duvarlar oluşturulması, yumuşak kaplamalar
kullanılması, işitme engelli çocukların koklama yoluyla mekan farklılığını anlayabilmeleri
için doğal çamdan oluşan malzeme kullanılması diğer örneklerdir (Çepehan & Güller, 2020).
Ayrıca, evrensel tasarım kapsamında, mekanlardaki tehlikeli öğeler ortadan kaldırılmalı ve
tehlike yaratacak unsurlara yönelik gerekli uyarılar bulunmalıdır (Ergenoğlu, 2013).

____________________________________________________________
Full Texts Book

440

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
Erişilebilir/ulaşılabilir okullar, bünyesindeki tüm bireyler için evrensel tasarım ilkeleri
temelinde fiziki ortama yönelik gerekli önlemleri alır. Bu önlemleri alırken ilgili uzmanlar
(mimar, özel eğitim alan uzmanı, vb.) ile de işbirliği kurar (Güleç Aslan, 2020). İlerleyen
bölümde erişilebilir okullar için okullarda ve sınıflarda gerçekleştirilebilecek fiziki ortama
yönelik fiziki ortam bağlamındaki okullarda gerçekleştirilebilecek temel düzenlemelere ve
uyarlamalara yönelik bilgiler ve örnekler yer almaktadır.
OKULLARDAKİ TEMEL FİZİKİ ORTAM DÜZENLEMELERİ VE ÖRNEKLER
Okullardaki fiziki ortamlara yönelik temel düzenlemelere ve uyarlamalara yönelik bilgiler ve
örnekler maddeler halinde şöyle sıralanabilir:
1. Okullar ve sınıflar tüm öğrenciler ve personel için engel ve/veya tehlike teşkil edecek
etmenlerden arındırılmalıdır. Olası tehlikelere yönelik uyarı levhaları ve işaretleri
bulundurulmalıdır. Örneğin, tüm zeminin ortopedik güçlükleri olan bireyler için uygun
materyalden yapılması gerekmektedir. Görme engelli bireyler için levhaların boyları,
öğrencilerin çarpmayacakları şekilde düzenlenmelidir. Az gören öğrenciler için kaldırım
kenarları fosforlu şeritlerle algılanabilir hale getirilmelidir. Rampaların başlangıç ve bitiş
yerlerine uyarıcı ve bilgilendirici levhalar konuşmalıdır. Okul içinde sesli ve/veya görsel
uyarı/anons sistemlerinin etkin bir şekilde kullanılması gerekmektedir (Güleç Aslan, 2020;
Sucuoğlu & Kargın, 2010; Yılmaz, 2005).
2. Okul servis araçları için güvenlik ve erişilebilirlik önlemlerinin alınması, ilgili kişilere
gerekli bilgilerin ve eğitimlerin sunulması temel düzenlemeler olarak gerçekleştirilmelidir
(MEB, 2013).
3. Okuldaki tüm bireyler için acil durumlara yönelik gerekli eğitimlerin verilmesi ve acil
durumlar için olası senaryolara göre tatbikatların yapılması gerekmektedir (MEB, 2013).
4. Okulun tüm mekanlarında ısı, ışık ve ses bağlamında düzenlenmeler yapılmalıdır. Bu
düzenlemeler yapılırken özel gereksinimli bireylerin ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır.
Örneğin, işitme ve görme güçlüğü olan bireyler sınıfın aydınlatma sistemi bu öğrencilerin
ihtiyaçlarına göre uygun bir şekilde tasarlanmalıdır. İşitme güçlüğü olan öğrenciler için sesleri
ayırt etmelerini güçleştirecek gürültü çıkaran araç-gereçler bağlamında gerekli önlemler
alınmalıdır.
“Sınıfımızdaki ışıkları da sevmiyorum. Çok parlaklar ve düşünmemi zorlaştırıyorlar”
(Veenendall, 2009).
5. Özel gereksinimli öğrenciler için çeşitli yardımcı araç gereçlerin bulundurulması
gerekmektedir. Örneğin, öğrencilerin dikkatlerini etkinliğe vererek etkinliklere katılımlarını
arttırmak için üzerinde “ders zamanı” gibi hatırlatıcıların yazılı olduğu materyaller
kullanılabilir. Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olan öğrencilerin programlarını takip
edebilmeleri için görsel etkinlik görsel çizelgeleri kullanılabilir (Cardon, 2008; Güleç Aslan,
2020). Ek olarak, görme güçlüğü olan bireyler için sesli kitaplar ve büyüteçleri
bulundurulmalıdır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite (DEHB) bozukluğu olan öğrenciler için
sınıftaki dikkat dağıtıcı unsurlar ortadan kaldırılmalıdır. Duyusal hassasiyetleri olan
öğrenciler için çeşitli ek araç-gereçlerden faydalanılmalıdır (Altenmüller-Lewis, 2017; Güleç
Aslan, 2020; Gordon &Asher, 1994; Kargın, 2013; MEB, 2013; Sucuoğlu & Kargın, 2010).
“Dinlenme zamanlarında elimde sıkmak için bir nesne tutuyorum. Arkadaşlarım başta
elimdekinin oyuncak olduğunu düşünmüşlerdi; fakat şimdi dikkatimi sağlamama yardımcı bir
araç olduğunu biliyorlar. Okulda geçirdiğim zamanlar benim için ekstra zor. Örneğin, uzun
süre aynı yerde oturmak bana zor geldiğinden elimde sıkabileceğim bir şey olur.”
(Veenendall, 2008).
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6. Tüm okul mekanlarının uygun büyüklükte olması engelsiz okul modeli bağlamında
okulların fiziki yapıları için diğer bir önemli husustur. Örneğin sınıfların çok küçük olması
öğrencilerin hareket alanını sınırlayacak, tekerlekli sandalye gibi yardımcı araçlara ihtiyacı
olan öğrenciler için de engel teşkil edecektir. Öte yandan uygun büyüklükte olmayan, örneğin
çok geniş sınıflar öğretmenin sınıf yönetimi bağlamında güçlükler yaşamasına yol
açabilecektir (Güleç Aslan, 2020; Gordon &Asher, 1994; Kargın, 2013; Sucuoğlu & Kargın,
2010).
7. Sınıflarda bulunan nesnelerin, araç-gereçlerin yerlerinin değişmesi gerektiğinde, özel
gereksinimli öğrencilere gerekli bilgilerin verilmesi de erişilebilirlik bağlamında önemli bir
husustur. Örneğin görme güçlüğü olan bir öğrenciye sınıftaki yeri değişen nesneler hakkında
bilgi verilmesi öğrencinin mekanda zorlanmaması için oldukça önemlidir (Güleç Aslan, 2020;
Kargın, 2013).
8. Öğrencilerin oturma düzenlerinin de sınıftaki öğrencilerin özelliklerine ve ihtiyaçlarına
göre oluşturulması etkili eğitim ve öğretim, sınıf yönetimi için bir başka önemli husustur.
Örneğin, dikkatle ilgili güçlükleri olan öğrencilerin yan yana ve/veya yakın oturmaları sınıf
yönetimi ve öğrenme için olumsuz durumlara yol açacaktır. Görme güçlüğü olan öğrencilerin
tahtayı, öğretmeni rahat görebilecekleri bir şekilde oturtulmaları diğer bir örnektir (Güleç
Aslan, 2020; Kargın, 2013).
9. Engelsiz okul modeli bağlamında okulların yardımcı teknoloji unsurlarıyla donatılmış
olması da oldukça önemlidir. Motor becerilerinde güçlükler yaşayan öğrenciler için
uyarlanmış makaslar, tabletler, ses kayıt cihazları kullanılması yardımcı teknoloji unsurlarına
örnek olarak verilebilir (Güleç Aslan, 2020; Shinohara, Bennett, Pratt, & Wobbrock, 2018;
Sani-Bozkurt, 2017).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Özel gereksinimli bireylerin kendilerine sunulan eğitimlerden fayda görebilmeleri için
okullarda engelsiz okul modeli kapsamında fiziki ortama yönelik düzenlemelerin yapılması
gerekmektedir. Bu derleme çalışmasında bu konuya ilişkin alanyazına dayalı temel
düzenlemelere ve örneklere yer verilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda, ilgili kişi ve kurumlar
tarafından gerek ayrıştırılmış ortamlar gerekse kaynaştırma/bütünleştirme ortamları
bağlamında özel gereksinimli bireyler için fiziksel mekanların erişilebilir bir şekilde
tasarlanması ve gerekli düzenlemelerin gerçekleştirilmesi önerilebilir. Ayrıca, bu tür
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi farklı disiplinlerin işbirliğini gerektirdiğinden çalıştay,
kongre gibi etkinlikler gerçekleştirilerek eylem planları oluşturulabilir. İleri araştırmalar
bağlamında ise okulların var olan durumlarını ortaya koyan nitel ve nicel araştırmalar
gerçekleştirilebilir. Bu araştırma bulgularına dayalı olarak tasarım ve düzenlemeler
planlanabilir.
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ÖZET
Dijitalleşen dünyanın kişilerin ve toplumların başta tüketim alışkanlıkları olmak üzere sosyal
davranışlarını da değiştirdiği bilinmektedir. Değişen insan davranışlarının, internet sektörünün
büyümesini sağladığı ifade edilmektedir. İnternet sektörünün büyümesi ise internet
reklamcılığı sektörünün doğmasını sağlamıştır. Ürün ve hizmetini, hedef kitlelesine
ulaştırmak isteyen markaların, internet reklamcılığına yıllar itibariyle artan oranda yatırım
yaptıkları bilinmektedir. Markalar, içerik siteleriyle reklam iş birliği yaparak, hedef kitlelerine
marka mesajlarını iletirken, içerik siteleri de reklam iş birlikleri yaparak gelirlerini ve
yatırımlarını büyütmeyi hedefledikleri bilinmektedir. Artan iş birlikleri, yatırımlar ve yeni
reklam modellerinin çoğalması ise site ziyaretçisi olan potansiyel tüketicilerin daha fazla
reklamla karşılaşmasını sağladıkları bilinmektedir. Reklamveren markaların fazla reklam
göstererek ürün ve hizmet satışlarını arttırma isteği ve içerik sitelerinin daha fazla reklam
gösterimi yaparak gelirlerini arttırma isteği ziyaretçilerin internet sitelerine girdiğinde
karşılaştığı reklam yoğunluğunun artmasını sağladığı bilinmektedir. Artan reklam
gösterimleri ise site ziyaretçilerinin ulaşmak istediği makale, haber veya video gibi içeriklere
ulaşmasını engelleyerek olumsuz kullanıcı deneyimi yaşamalarına neden olmaktadır. Buradan
kaynaklı yoğun biçimde ve zamansız gösterilen reklamları engellemek amacıyla ise reklam
engelleyici adı verilen eklenti ve programların kullanılmaya başlandığı bilinmektedir. Reklam
engelleyici programlar bilgisayarlar veya akıllı cihazlara eklenti veya uygulama yoluyla
indirilmektedir. Reklam engelleyicilerin son yıllarda site ziyaretçileri tarafından artan oranda
kullanıldığı bilinmektedir. Reklam engelleyici kullanımının yıllar itibariyle artış göstermesi
ise içerik üreterek gelir elde eden internet sitelerini gelir kaybına uğratmaktadır. İçerik
üreticileri ise reklam engelleyici programına sahip olan kişilerin internet sitelerine girmelerini
engelleyerek gelir kaybını engellemeye çalışmaktadır. Bu çalışmada reklam engelleyici
kullanımı ile ilgili literatür taraması yapılarak reklam engelleyicilerin ne olduğu, nasıl
kullanıldığı ve reklam sektörünü nasıl etkilediği açıklanmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Reklam Engelleyiciler, İnternet Reklamları, Dijital Reklam.
ABSTRACT
It is known that the digitalized world has changed the social behaviors of people and societies,
especially their consumption habits. It is stated that changing human behavior has enabled the
growth of the internet sector. The growth of the internet sector, on the other hand, led to the
birth of the internet advertising industry. It is known that brands that want to deliver their
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products and services to their target audience have been investing more and more in internet
advertising over the years. It is known that while brands communicate their brand messages to
their target audiences by collaborating with content sites, they aim to increase their income
and investments by cooperating in advertisements on content sites. Increasing collaborations,
investments and the proliferation of new advertising models are known to enable potential
consumers, who are site visitors, to encounter more advertisements. It is known that the desire
of the advertiser brands to increase the sales of their products and services by showing more
advertisements and the desire of the content sites to increase their income by showing more
advertisements, increase the advertisement density that the visitors encounter when they enter
the websites. Increasing ad impressions, on the other hand, prevent site visitors from
accessing content such as articles, news or videos that they want to reach, causing them to
have a negative user experience. It is known that add-ons and programs called ad-blockers
have started to be used in order to prevent the advertisements that are displayed intensively
and untimely. Ad-blocking programs are downloaded to computers or smart devices via plugins or applications. It is known that ad blockers are increasingly used by site visitors in recent
years. The increase in the use of ad blockers over the years causes the websites that generate
income by producing content to lose revenue. Content producers, on the other hand, try to
prevent loss of income by preventing people who have an ad blocker program from accessing
their websites. In this study, it will be tried to explain what ad blockers are, how they are used
and how they affect the advertising industry by scanning the literature on the use of ad
blockers.
Keywords: Advertising, Ad Blockers, Internet Advertising
GİRİŞ
Teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında toplumlar ve bireyler ürün, hizmet, sağlık ve
sosyalleşme gibi ihtiyaçlarını yeni nesil teknolojiler vasıtasıyla giderdikleri bilinmektedir.
Gıda ve tekstil gibi fiziksel ihtiyaçlarının giderilmesi için e-ticaret sitelerinden alışveriş
yapmak, sosyalleşme gibi duygusal ihtiyaçların giderilmesi için sosyal medya uygulamalarını
kullanmak veya sağlık sorunlarının giderilmesi için internet üzerinden doktor randevusu
almak ihtiyaçların giderilmesine örnek verilmektedir. Sosyal ve fiziksel ihtiyaçların
giderilmesinin yanında yeni nesil internet teknolojileri kişilere istedikleri ürünleri istedikleri
gün ve saatte sipariş edebilme ve ürünleri karşılaştırma özellikleri sayesinde aynı ürünün
düşük maliyetli olanını alabilme imkânı da sağladığı bilinmektedir. Özetle dijital dönüşüm,
teknoloji vasıtasıyla farklı sektörlerin aynı anda sorunsuz şekilde çalışarak ürettikleri ürün ve
hizmetlerin topluma fayda sağlaması olarak tanımlanmaktadır (Tamer ve Övgün, 2020: 777).
Dijital dönüşüm sonrasında internet teknolojileri hayatımıza girmiş ve toplumun bu teknoloji
ile uyumu başarılı şekilde gerçekleşmiştir. Teknoloji ve internetin sağlamış olduğu avantajlar
sayesinde tüketiciler internetin vermiş olduğu tüm ürün ve hizmetleri kullanmaya veya satın
almaya başlamışlar ve internette daha fazla vakit geçirmeye başladıkları belirtilmektedir.
Dünyada artan irnetnet kullanım alışkanlıkları aynı şekilde Türkiye’de de artmış Türk
insanının internetin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlere daha fazla ilgi gösterdiği anlaşılmıştır.
Dijital platformlara Türkiye ve Dünya’da yoğun bir ilgi artarken; bu platformlara verilen
reklam yoğunluğundan kurtulmak isteyen ve çabuk sıkılan günümüz tüketici reklam
engelleyici programları daha yoğun kullanma eğilimi sergilemektedir. Bu durum da
reklamlarının tüketiciye etkili bir şekilde ulaşmasını isteyen reklam sektörü için önemli bir
sorunu beraberinde getirmektedir.
Bu bağlamda reklamı engelleyen yazılımların küresel bir sorun olduğu ileri sürülmektedir.
Buna göre örneğin PageFair ve Adobe Ad blocking 2015 Raporu’nda, 2015’te yayıncıların
Ad blocking nedeniyle dünya ölçeğindeki kaybını 21.8 milyar $, 2016’da ise 41.4 milyar $
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olarak tahmin etmiştir. IAB (Uluslararası Reklam Bürosu) Ad blocker kullanımını azaltmaya
yönelik uygulamaların küresel ölçekte ele alınması ve üretilen çözümlere sektördeki tüm
tarafların destek vermesi gerektiği öngörüsüyle çalışmalarını yürütmektedir (İlyasoğlu vd.,
2016:2)
Çalışmada bu kapsamda Türkiye’de literatürde çok az çalışmanın olduğu reklam engelleyici
konusu açıklanacak ve reklam sektörüne nasıl etkileri olduğu konusu değerlendirilmeye
çalışılacaktır.
DİJİTALE OLAN İLGİ VE DİJİTAL REKLAMCILIĞIN GÜCÜ
2020 yılında WeAreSocail araştırma şirketinin yapmış olduğu araştırma sonuçlarına göre
Türkiye’de 2017 yılında internet kullanıcı sayıları 48 milyon kişi olarak ölçülmüştür. 2018
yılında ise internet kullanıcı sayısı 51 milyon, 2019 yılında ise 52 milyon kişi internet
kullanmakta olduğu paylaşılmıştır. 2017 yılı ve 2020 yılları arasındaki veriler incelendiğinde
internet kullanıcı sayısının ortalamada %8 oranında arttığı anlaşılmaktadır. Aynı araştırmada
ise internette geçirilen sürelerin 2019 yılında ortamama süresinin 7 saat 2020 yılında ise 7.5
saate ulaştığı anlaşılmaktadır (WeAreSocial, 2020). Kullanıcı sayılarının her yıl düzenli
şekilde artıyor olmasının yanında internette geçirilen sürelerinde artıyor olması dijital
teknolojilere olan talebin ilerleyen yıllarda da artacağı şeklinde yorumlanmaktadır.
Kişilerin dijital teknolojilere olan ilgilerine ek olarak 1990’lı yıllardan başlayacak şekilde
öncülüğünü ABD’nin yaptığı ve tüm dünyada yayılan devlet ve kamu kurumlarının da
dijitalleşmesi öncelikli hale geldiği bilinmektedir. Türkiye’de ise e-devlet uygulamaları ile
dijital dönüşüme öncülük edilmiş vatandaşların almış olduğu hizmetler internet üzerinden
verilmeye başlandığı bilinmektedir (Tamer ve Övgün, 2020: 777).
Konu markalar ve reklamverenler açısından incelendiğinde ise; hedef kitlesine marka mesajnı
iletmek isteyen reklamverenler için yeni mecraların oluştuğu ifade edilmektedir. Marka,
yapmış olduğu pazar analizlerinin sonucunda hedef kitlesinin zaman geçirdiği ve ilgi
gösterdiği alanları değerlendirmek reklam yatırımlarını ilgili alanlarda yaparak marka
mesajını iletmek istediği bilinmektedir. Bu açıdan internet, reklamverenler için önemli
mecralardan birisi haline gelerek markaların her yıl daha fazla yatırım yaptığı bir alan haline
dönüştüğü bilinmektedir (Özdemir vd., 2014: 64). İnternet teknolojisinin hızla gelişmesi bu
alanda içerik üreterek gelir elde eden yayıncıların oluşmasını sağladığı bilinmektedir. Hem
bireysel yayıncılar hem de geçmişte basılı içerik üreten gazete ve dergi gibi yayıncıların
internette içerik üretmeye başlamasıyla birlikte internet yayıncılar için de önemli gelir
yöntemlerinden birisi haline geldiği bilinmektedir. İçerik üreterek reklam alma yayıncıların
ana gelir kalemlerinden olduğu bilinmektedir. Markaların internet yatırımlarını, yayıncıların
ise daha fazla gelir elde etmek amacıyla reklam sayılarını arttırmaları kullanıcıların internet
sitelerine girdiklerinde daha fazla reklamla karşılaşmaları ile sonuçlandığı bilinmektedir. Çok
fazla reklam ise kullanıcılar ile ulaşmak istedikleri içerikler arasına girerek kullanıcıya
olumsuz deneyim yaşattığı bilinmektedir (Karaca, 2010). Çevrimiçi medya araçları
kullanıcının bilgi almak ve eğlenmek için girdiği mecralar iken; yayıncı için gelir kaynağı,
reklamveren için de mesajını iletmek için kullandığı medya araçlarına dönüştüğü
bilinmektedir. Çevrimiçi medya araçlarına ise bloglar örnek verilebilmektedir. Bloglar kişiler
ve kurumlar tarafından kolaylıkla oluşturulan küçük ölçekli içerik siteleri olarak
tanımlanmaktadırlar (Özkan, 2014: 66). Bir diğer dijital medya aracı ise Dünya’da ve
Türkiye’de yüksek okuyucu ve trafik sayısına sahip olan çevrimiçi haber siteleridir. 2019
yılında Gemius şirketinin yapmış olduğu araştırmada Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ilk 10
internet sitesi paylaşılmıştır. Paylaşılan sonuçlara göre yüksek trafikli internet siteleri arasında
5 adet haber sitesi bulunduğu belirtilmektedir (Gemius, 2019). Markaların ve reklam
ajanslarının kullandığı bir diğer medya aracı ise sosyal ağlardır. Sosyal ağları kişilerin farklı
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bireylerle veya topluluklarla video, fotoğraf veya yazı gibi paylaşımlar yaptığı internet
sitelerine veya uygulamalara sosyal ağ ismi verilmektedir (Büyükşener, 2009: 19). Dünyada
ve Türkiye’de popüler olan uygulamalara Facebook, Instagram, Whtasapp, TikTok,
SnapChat, Twitter gibi uygulamalar örnek verilmektedir. Medya mecrası olarak kullanılan bir
diğer yayıncı türü de, çevrimiçi video siteleridir. Çevrimiçi video siteleri arasındaki en büyük
platform olan YouTube geniş içeriği ve kolay içerik üretilme özelliği gibi sebeplerden dolayı
hem kullanıcı hem de reklamveren markaların yoğunlukla tercih ettiği çevrim içi medya
araçlarından birisi olarak ifade edilmektedir (Arklan ve Kartal, 2018: 930). Çevrim içi müzik,
dizi ve film platformları çevrimiçi medya araçları arasında yer almaktadır. Çevrimiçi dizi ve
film platformları internete bağlanılabilen TV’ler yoluyla izlenebilen içerikler olarak
tanımlanmaktadır. Çevrimiçi dizi film platformları istenildiği zaman izlenebilmesi özelliği ile
kullanıcılar tarafından yoğun talep görmekte olduğu bilinmektedir (Özer, 2019). Süreç
içerisinde yoğun talebin oluşmasıyla birlikte Netflix, Disney Plus, Hulu, Amazon gibi
şirketler bu alanlara yatırımlar yaparak içerik oluşturmaya devam ettikleri bilinmektedir
(Digital Age, 2021).
Diğer taraftan medya araçlarının ticari faaliyetlerini devam ettirebilmek için üyelik ve reklam
gibi gelirlere ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Bu noktada içerik üreten ve reklam gelirini ana
hedef olarak belirleyen içerik üreticileri, internet siteleri ve mecralar birçok reklam modelini
ana gelir olarak görmektedir. Mecraların dijital platform üzerinde kullandıkları en yaygın
reklam türlerinden biri bant reklamlar (banner) olarak belirtilmektedir. Banner, görsel olarak
hazırlanan farklı yapı ve boyutlarda kullanılan internet sitelerinin görünür yerlerine
yerleştirilebilen ve reklam verenin önceden belirlediği internet adresine yönlendirme
yapabilen çevrim içi reklam türü olarak tanımlanmaktadır (dprotein, 2021). İnternet sitelerinin
reklam olarak sitelerine yerleştirdikleri bazı reklam ölçülerini aşağıda yer alan Şekil 1’de
görebilmek mümkündür.

Şekil 1: Görüntülü Reklam Ölçüleri
Kaynak: (https://support.google.com/google-ads/answer/7031480?hl=tr, 2021)
Diğer dijital reklam türleri ise; sosyal ağlar üzerinden yayınlanan sosyal medya reklamları,
arama motoru reklamcılığı, sitenin bir parçası gibi görünen doğal reklamcılık, e-posta
reklamcılığı, mobil reklamcılık, üç boyutlu reklamlar, sanal rekamlar, pop-up reklamlar
olarak tanımlanmaktadır (Üstün ve Sarı, 2008: 17).
Kullanıcıların internet mecralarına olan yüksek ilgili içerik üreticisi olan yayıncılar ve
mesajını internet yoluyla hedef kitlesine ulaştırmak isteyen reklamveren markaların ilgisi
sonucunda reklam yatırımlarının da arttığı ifade edilmektedir. Birçok reklam modelinin de
içinde bulunduğu reklam yatırımları yapılan araştırmalar ile paylaşılmaktadır. Reklamcılar
Derneği ve Deloitte Mart 2020 tarihli “Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları”
isimli araştırmasında global pazarlar ve Türkiye’deki medya harcamalarının değişimlerini
paylaşılmıştır. 2015-2020 yılları medya yatırımları incelendiğinde 2015 yılında 514 milyar
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dolar, 2016 yılında 542 milyar dolar, 2017 yılında 574 milyar dolar, 2018 yılında 613 milyar
dolar, 2019 yılında 640 milyar dolar olarak belirtilmiştir. Dijital medya yatırımlarının toplam
medya yatırımlarından aldığı pay 2015 yılında %30, 2019 yılında ise dijital medyanın toplam
medya yatırımlarından aldığı pay %47’ye çıkmıştır. 2015 yılında TV’nin medya
yatırımlarının toplamından aldığı pay %36 iken 2019 yılında bu pay %29’a düşmüştür. Yazılı
basının medya yatırımlarından aldığı pay 2015 yılında %19 iken, 2019 yılında bu pay %11’e
düşmüştür. Sinema ve açıkhava medya yatırımları 2015-2019 yıllarında %1 düşmüşken,
sinema kategorisi aynı kalmıştır. Türkiye medya yatırımları pazarı incelendiğinde 2019 yılı
medya yatırımlarının toplam değeri 8.829 milyar TL ve Reklam yatırımları ise yaratıcı işler,
yapım baskı, sponsorluk bu kategori içinde ayrı olarak hesaplanmış ve toplam değeri 2.210
milyar TL olarak açıklanmıştır. Medya yatırımları ve reklam yatırımları toplandığında toplam
yatırım harcamaları 11.049 milyar TL’dir. Medya yatırımları 2019 verileri ise: Televizyon
4.068 TL ile Pazar payı %46 olup 2018 yılı ile değişimi %5 oranında artmıştır. Dijital medya
yatırımları 2019 yılında 2.940 milyar TL olup pazardan aldığı pay %33,3’dür. 2018 yılına
göre yatırım miktarı %19 oranında artmıştır. Basın 578 milyon TL yatırım ile Pazar payı
%6,5 olup bir 2018 yılına göre yatırım miktarı %25,9 oranında düşmüştür. Açıkhava
yatırımları 2019 yılında 831 milyon TL olup Pazar payı %9,4’dür. 2018-2019 yılı
yatırımlarında %2,5 artış olmuştur. Radyo yatırımlarının 2019 yatırım değeri 327 milyon
TL’dir. Toplam pazardan aldığı pay ise %3,7 olup 2018 yılına göre radyo yatırımları %9,7
artmıştır. Sinema yatırımları 2019 yılında 95 milyon TL olup Pazar pay %1,1’dir. Yatırım
miktarı 2018’yılına göre %7,1 artmıştır (Deloitte, 2020). Türkiye’de Tahmini Medya ve
Reklam Yatırımları 2021 Yılı İlk 6 Ay Raporu’na göre ise, Türkiye’de medya sektörü
yatırımları 7 milyar 306 milyon TL, medya ve reklam yatırımları ise 10 milyar 319 milyon TL
olarak gerçekleşmiştir. Pandemiyle birlikte tüketim alışkanlıklarının dijital kanallara
kaymasının bu mecradaki yatırımları olumlu yönde etkilediği görülürken, Türkiye’deki
medya yatırımları içerisinde yüzde 65,6 oranında paya sahip dijital medya yatırımları yılın ilk
altı ayında 7 milyar 906 milyon TL seviyesine ulaştığı vurgulanmıştır
(https://mediacat.com/2021-yariyil-reklam-ve-medya-yatirimlariaciklandi/#:~:text=Ay%20Raporu%20payla%C5%9F%C4%B1ld%C4%B1.,T%C3%BCrkiye'de%20Tahmini%20Medya%20ve%20Reklam%20Yat%C4%B1r%C4%B1
mlar%C4%B1%202021%20Y%C4%B1l%C4%B1%20%C4%B0lk,319%20milyon%20TL%
20olarak%20ger%C3%A7ekle%C5%9Fti., 20.02.2022).
Reklam türlerinin çeşitliliği, yatırımların yıllar itibariyle artması gelir olarak yayıncı ve
reklamveren markaları memnun ederken; tüketiciyi yani site ziyatetçilerini olumsuz etkilediği
ifade edilmektedir. Kullanıcı deneyimi açısından olumsuz tecrübe oluşturan reklamlar belirli
bir süre sonra bazı güvenlik sorunlarını da oluşturmaya başladığı ifade edilmektedir. Kötü
amaçlı virüsler görüntülü reklamlar vasıtasıyla kullanıcı bilgisayarına veya cihazına
bulaşması sonucunda kişilerin bilgisayarlarını zarar verdiği bilinmektedir. Kontrolsüz
görüntülü reklamlar virüs gibi zararlı yazılımları taşımasının yanında yüksek boyutlu olması
sebebiyle kişilerin internet kotalarını olumsuz etkilediği ifade edilmektedir. Yüksek boyutlu
görüntülü reklamlar internet kotasını tüketmesinin yanında virüslerin taşıdığı bazı kötü amaçlı
yazılımlar vasıtasıyla verilerin çalınması ve izinsiz kullanılması gibi risklerin oluşmasına
neden olduğu bilinmektedir (Marketing Türkiye, 2017). Mevcut dezavantajlara ek olarak
sayfalarda gösterilen reklamların yüksek boyutlu olmasının içeriğin bulunduğu sayfanın
yüklenmesini de olumsuz etkilediği bilinmektedir. Sayfa yüklenme sürelerinin uzaması ise
içerik sitesini ziyaret eden kullanıcıların kötü bir deneyim yaşamalarına neden olmaktadır.
Yoğun reklam gösterimleri sonucunda ortaya çıkan reklam kirliliği, kötü amaçlı yazılımlar
sebebiyle bilgisayarlara virüs bulaşması, veri güvenliği sorunları, kullanıcıların içeriğe
ulaşmasında yaşadığı zorluklar reklam engelleyici kullanımını artırmıştır (Bozkurt, 2019: 9).
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REKLAM ENGELLEYİCİLER VE REKLAM SEKTÖRÜ AÇISINDAN ÖNEMİ
Ad blocking PC ve akıllı cihazlarda çalışan tarayıcılara yüklenen bir eklenti veya aplikasyon
ile, herhangi bir internet mecrasında yayınlanan reklamların engellenmesidir. Kullanımı son
dönemde yaygınlaşmaya başlayan reklam engelleme yazılımlarının, dijital reklam dünyasının
temel değerlerini etkileyecek nitelikte olduğu vurgulanmaktadır (İlyasoğlu vd., 2016: 4).
Reklam engelleyiciler ilk olarak Adblock ismiyle 2002 yılında Henrik Aasted Sorensen
tarafından geliştirilmiş olup, ürün başlangıçta reklamların bilgisayara inmesini
engelleyememiş ancak görüntülü reklam modellerinin gösterilmesini engellemeyi
başarabildiği ifade edilmektedir. 2006 yılında ise Wladimir Plant Adblock Plus’ı üreterek
reklamların bilgisayara yüklenmesini en başta engellemeyi başararak istenilen reklamların
gösterilmesini istenmeyen reklamların engellenebilmesini sağlayan sistemi çalışır hale
getirdiği ifade edilmektedir (Plant, 2019). Günümüzde farklı markalar reklam engelleyici
programı olarak faaliyet göstermekte olduğu bilinmektedir. Markalara örnek olarak; Adblock,
Adblock Plus, Adguard, Ghostery, Windscribe, Cyberghost gibi eklentiler/yazılımlar örnek
verilebilmektedir (Davison, 2021). Dünya genelinde popüler olan reklam engelleyici
programı Adblock olup, Betafish çatı firması altında faaliyetlerine devam ettiği bilinmektedir.
Adblock en büyük arama motoru olan Google’un internet tarayıcısı Chrome ile anlaşma
yaptıktan sonra sırasıyla Apple ve Safari şirketleriyle anlaşarak günümüzün en büyük reklam
engelleyici programı haline geldiği de bilinmektedir. Kurulduğu ilk yıllarda 100 milyarlık
reklam engelleme seviyesine ulaşan Adblock günümüzde Safari, Google, Firefox, Microsoft
Edge gibi internet tarayıcılarında aktif olarak çalışmaktadır (Ollson, 2022).
Reklam engelleyici programları reklam gösterimlerini engellemekten çok, kullanılan cihaza
gelen reklam isteklerinin engellenmesi şeklinde çalışmaktadır. Örneğin bir kişi internet
sitesini ziyaret ettiğinde reklam engelleyici ziyaret edilen site ile reklam gösterimi yapmak
isteyen sistem arasına girerek aradaki bağlantıyı kesmesi sonucu reklam gösteriminin
engellendiği ifade edilmektedir. Reklam engelleme sistemi kullanıcının filtreler yöntemiyle
daha önceden reklam gösterimi yapılmasını istemediği yani engellediği durumlar için
geçerlidir. Kullanıcı, filtreme esnasında reklam engeli koymamışsa yani filtreleme dışında
bırakmışsa reklam gösteriminin gerçekleşeceği belirtilmektedir (Karagöz, 2020). Bu
özellikleriyle reklam engelleyicilerin her zaman reklamları engellemediği ifade edilmektedir.
Ücretsiz hizmet veren reklam engelleyiciler faaliyetlerini devam ettirebilmek için reklam
veren şirketlerden önceden belirlenen miktarlarda ödemeler alarak ücret ödeyen markaların
reklam engelleyici filtrelerinin dışında kalmasını sağlamaktadır. Böylece kullanıcı reklam
engelleyici eklenti veya programı kullansa bile reklam gösterimi yapılmaya devam etmekte
olduğu bilinmektedir (Sofware Testing, 2021).
Ücretsiz hizmet veren reklam engelleyicilere gelir sağlayan sistem ise EasyList içerisinde
organizasyonu olduğu ifade edilmektedir. EasyList, kullanıcının filtreleme yöntemiyle kara
listeye aldığı reklamları engelleyen kurallar bütünü olarak tanımlanmaktadır. EasyList 2005
yılında Rick Petnel tarafından, Ad Block Plus kurucusu Wladimir Plant’ın da destekleriyle
kurulduğu bilinmektedir (EasyList, 2022). EasyList bünyesinde bulunan Kabul Edilebilir
Reklam Komitesi tarafından belirlenen reklam standartlarına göre çalışmaktadır. Komitenin
belirlediği ve kara listede yer alan kullanıcıyı rahatsız eden ve kötü amaçlı virüs taşıyan
reklamlar komitenin belirlemiş olduğu standartlar dışında olması durumunda EasyList
standart dışı reklamları engelleme üzerine çalışmaktadır. Komite, hangi reklamların rahatsız
edici olduğunu hangi reklam türlerinin gösterilmesinde sakınca olmadığını belirleyen karar
verici konumunda bulunmaktadır. Komite standartlarına uyan reklamlar kabul edilebilir
reklamlar uyayanlar ise kabul edilmeyen (kara liste) reklamlar olarak tanımlanmaktadır.
Komitede yayıncılar, reklam ajansları, reklam engelleyici şirketlerden ve markalardan
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temsilciler yer almaktadır. Reklam veren şirketler ise komiteye gösterim hacimlerine göre
ücretler ödedikleri bilinmektedir. Reklam gösterimi 10 milyon’un üzerinde olan
reklamverenler ücret ödemekte 10 milyon altında reklam gösterimi yapan işletmeler ise
sistemden ücretsiz olarak faydalanabilmektedir. Reklam gösterimi yoluyla oluşan gelirin
%30’u Kabul Edilebilir Reklam Komitesi’ne ödenmekte olup, reklam engelleyicilerin ödenen
ücretlerden gelir elde etmektedir (Adblock Plus, 2022). Kullanıcılar açısından reklam
engelleyicilerin reklam engelleme işlevini tam olarak yerine getirememesi, reklamverenler
açısından sadece ücret ödeyenlerin reklamlarının gösterilmesi, ücret ödeyemeyen
reklamverenlerin reklamlarının engellenmesi gibi sebeplerden dolayı reklam engelleyiciler
konusunda tartışmaların devam ettiği bilinmektedir (O’Reilly, 2015).
Reklam engelleyicilerin tüketiciler tarafından kullanımı konusu bu anlamda önemlidir.
Hootsuite araştırma şirketinin dünya genelinde 16-64 yaş aralığındaki internet kullanıcıları ile
yapmış olduğu araştırmaya göre katılımcıların %47.2’si ayda en az bir kere reklam engelleyici
kullandıklarını belirtmiştir. Adblock şirketinin verilerine göre ise kullanıcı sayısının 65
milyonun üstünde olduğu ifade edilmektedir. Dünya genelinde reklam engelleyici kullanan
yaş grupları incelendiğinde ise 16-24 yaş grubunun mevcut program/eklentileri daha fazla
kullandığı anlaşılmaktadır. Tüm yaş gruplarında reklam engelleyici kullanımının ise %46.2
olduğu ileri sürülmektedir. Dünya genelinde reklam engelleyiciyi en çok kullanan ülkeler
sıralamasında %56.8 ile Endonezya birinci sırada yer almaktadır. İkinci sırada %50.7 ile
Hindistan, üçüncü sırada ise %49.2 ile Güney Afrika bulunmaktadır. Reklam engelleyicilerin
kullanımında cinsiyet araştırma sonuçlarında ise erkeklerin kullanım oranlarının kadın
internet kullanıcılarına göre daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. Dünya genelinde reklam
engelleyici kullanan erkeklerin oranı %49.2 iken reklam engelleyici kullanan kadınların oranı
ise %43.2 olarak paylaşılmaktadır (Dean, 2021). Türkiye’de reklam engelleyici kullanım
oranları konusunda ise WeAreSocial araştırma şirketinin yapmış olduğu araştırma dikkat
çekmektedi. 2021 yılı araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de reklam engelleyici kullanım
oranı %42.5 olarak ifade edilmiştir (Kemp, 2021).
Veriler ve araştırma raporları kontrolsüz şekilde göterilen reklamların negatif olarak etkilediği
tarafların kullanıcılar yani site ziyaretçileri olduğunu göstermektedir. Site ziyaretçilerinin
ulaşmak istediği içerik ile arasına giren reklamların olumsuz deneyim yaşatması reklam
engelleyicelere sevk eden önemli bir itici güçtür. Buradaki olumsuz deneyimin artmasının
reklam engelleyici kullanım oranını aynı şekilde arttırdığı ileri sürülmektedir. Bu durumda ise
kişilerde reklamlara karşı savunma veya olumsuz tepkilerin ortaya çıkmasına neden
olmaktadır. Bu noktada 1966 yılında Jack Brehm tarafından literatüre kazandırılan tepkisellik
modeline değinmek yararlı olacaktır. Kuram, kişilerin özgürlüklerine karşı bir tehditle
karşılaştığında yaptıkları davranışları açıklamaktadır. Brehm’e göre; kişiler özgürlüklerine
karşı bir tehdit algılarlarsa özgürlüklerini geri almak için tekrar harekete geçerek karşı duruş
sergileyecekler ve tehditi bertaraf etmek için ısrarlı karşı duruşta bulunacaklardır (Brehm’den
aktaran Bozkurt, 2019 :9). İnternet sitelerinin açılış hızının yavaşlaması sonucu uzun bekleme
süreleri, kötü amaçlı yazılımlar, üçüncü parti reklam yazılımların kişilerin haretkerlerini
izinsiz takip etmesi ve verilerin depolanması, yüksek sesli videolar sonucunda kullanıcının
internet deneyimini olumsuz yaşaması sonucunda reklam engelleyiciler sayesinde sorunlarını
çözebilmesi mümkün olabilmektedir. Kullanıcılar geliştirmiş oldukları tepkilerin sonucunda
özgürlüklerini geri kazanmak için reklam engelleyicileri savunma mekanizması olarak
kullanmaktadır (Güneş, 2020). Bir diğer tepki davranışı ise; kişilerin bilgi alma, öğrenme ve
veriyi işleme amacına engel oluşturması durumu ile ilgilidir. Kişilerin bir siteye girdiklerinde
karşılarına çıkan, pop-up ve zengin medya reklam türleri gibi içeriğe erişmek isteyen kişilerin
dikkatlerini dağıtmakta, içerik okuma deneyimini de kesintiye uğratmaktadır. Örneğin bir
kişinin internet sitesine girdiğinde karşısına çıkan yüksek sesli video reklamlar kişilerin
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reklamlara karşı tepki oluşturmasına neden olmaktadır. Kontrolsüz reklamlar kişilerin internet
deneyimini olumsuz etkilemesinin yanında, okumak istediği içerikten elde edeceği bilgiyi de
sağlıklı elde edememesine yol açmaktadır. Örneğin kişi bir konu hakkında bilgi edinmek
istediğinde karşısına çıkan yoğun reklamlar kişinin veriyi işleyerek öğrenme becerisini negatif
etkilemektedir (Zha ve Wu, 2014: 23).
Tüm bu gelişmeler ise dünyada ve Türkiye’de reklam sektörünü harekete geçirmiştir. Örneğin
Dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden IAB Türkiye, Mayıs 2016’da yaptığı Yayıncı
Araştırması’nda, IAB Türkiye üyesi yayıncıların trafiklerinin yaklaşık %8’inin Ad blocker’lı
kullanıcılardan geldiğini saptamıştır. Gelişmiş pazarlara kıyasla düşük de olsa bu oranın,
önümüzdeki dönemlerde artacağı öngörülebilir. Artışı tetikleyecek iki temel unsur, dijital
teknolojileri yoğun biçimde kullanabilen genç nüfus ve bilgisizliktir. IAB Türkiye 31
Mayıs’ta yaptığı üye toplantısında endüstrinin tüm taraflarını LEAN reklam anlayışını
desteklemeye ve yayıncıları DEAL yöntemini hızla uygulamaya geçirmeye davet etmiştir
(İlyasoğlu vd., 2016:11).
Interactive Advertising Bureau (IAB) IAB’nin ABD’de yapmış olduğu bir diğer araştırmaya
göre ise reklam engelleyici kullanmaya başlamanın sebepleri ile ilgili araştırmanın sonuçları
yayınlanmıştır. Araştırmaya katılanların vermiş oldukları cevaplara göre reklam
engelleyicinin varlığını keşfetmek için kullanmaya başlayanların oranı %28, reklamlara
tıkladıktan sonra virüs bulaşmasını engellemek için reklam engelleyici indirenlerin oranı ise
%22, reklamın kalitesinin düşük olmasından kaynaklı olarak reklam engelleyici indirenlerin
oranı %14, arkadaşlarının tavsiyesi sonucu reklam engelleyici kullananların oranı %12 ve
internet üzerinden gerçekleştirdikleri davranışlardan dolayı reklam gösterimini engellemek
için reklam engelleyici kullananların oranı ise %12 olarak açıklanmaktadır. Aynı araştırmanın
devamında ise reklam engelleyici kullanmaya devam etme sebepleri araştırılmıştır. Araştırma
sonucunda reklam engelleyici kullanmaya devam etme sebepleri arasında birinci sırada %45
oran ile virüsten korunma yer almaktadır. Cihazın performansını arttırmak isteyenler %42,
reklamlardan nefret edenler %40, reklamların kişilerin dikkatini dağıtması %40, veri gizliliği
%31, aşırı reklam yoğunluğu %30, reklam teknolojisinden şüphelenmek %27, tasarımı kötü
reklamlar ise %13 olarak araştırmanın sonucu paylaşılmaktadır (Marketing Türkiye, 2017).
Dolayısıyla reklam engelleyicilerin kullanımında asıl sebep bilgisayarı, elde etmek istediği
veriyi korumak ve doğru bilgiye özgürce, reklamlarla kesintiye uğramadan ulaşmaktır.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Reklam engelleyicilerin çoğalması ve yoğun kullanınımın artması sonucunda yayıncılar için
reklam geliri kaybı oluşmaya başlandığı bilinmektedir. Yayıncılar içerik üretmek için
ihtiyaçları olan reklam gelirinden mahrum kalmaları sonucunda tüketicilerin de uzun vadede
kaliteli içeriğe ulaşmada zorluk yaşacağı ifade edilmektedir. Bu noktada yayıncılar gelirlerini
korumak adına reklam engelleyici yüklü cihazların internet sitelerine girmelerini engelleyici
alternatif çözümler ürettiği bilinmektedir. Reklam engelleyici cihaz yüklü kullanıcı ilgili
siteye girdiğinde karşısına yayıncının reklam engelleyiciyi kapatması gerektiğine dair uyarı
yazısı ile karşılaşmaktadır. Uyarı yazısında içeriklerin üretilmeye devam edilebilmesi için
reklam gelirine ihtiyaç duyulduğu reklam engelleyicinin kapatılması gerektiği veya içeriğe
ulaşmak için üretli üyelik oluşturulması gerektiği ifade edilmektedir. Mevcut durumda
yayıncıların gelir kaybetmeyeceği ve kullanıcıların reklam yoğunluğundan rahatsız
olmayacağı çözüm önerisine ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir (Çetin, 2019).
Yayıncıların gelir kaybı endişesi ve tüketicilerin kullanıcı deneyimini bozmamak için internet
ve arama motorlarının en çok kullanılan şirketi Google Eylül 2016 yılı itibariyle “Daha iyi
Reklam Standartları” (Coalition for Better Ads) ile Chrome tarayıcısında reklam alanlarını
belirli standartlara bağlayarak kullanıcı deneyiminin olumsuz etkilenmesini engelleyecek
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standartları başlattığı bilinmektedir. Yapılan çalışma sonucunda kullanıcıları en çok rahatsız
eden reklamlar pop-up reklamlar, otomatik açılan video reklamları, tüm sayfaları kaplayan
reklamlar olarak belirtilmiştir. İlgili reklam formatlarının otomatik filtreden geçerek
engellenmesinin sağlandığı vurgulanmıştır. Rahatsızlık veren reklamların engellenmesine ek
olarak Google “Daha iyi Reklam Standartları” esaslarını ihlal eden internet sitelerinin
reklamlarını sitelerden kaldıracağını duyurmuş; aynı zamanda ilgili reklamları yayınlayan
sitelerin de kullanıcı deneyimini ve sitede kalma süresini negatif etkilemesinden dolayı
organik arama sonuçlarındaki sıralamaların da olumsuz etkileneceğini ifade etmiştir. Bu
çerçevede Google içerik üreten internet sitelerine ve yayıncılara hangi reklamların çalıştığını
hangilerinin kullanıcıyı rahatsız ettiğini belirten analiz raporları sunmaktadır. Bu sayede
mecralar ve yayıncılar hangi reklamların siteyi ziyaret edenleri rahatsız ettiğini anlayarak site
uygulamalarını buna göre düzenlemeleri gerektiğine dair bir denetim mekanizması
oluşturmalarını sağlamaktadır (Şahiner, 2018).
Reklam engelleyicilerin kullanılmasında etkili olan bir diğer etken ise verilerin gizliliği
olduğu bilinmektedir. Mozilla internet tarayıcısı reklam engelleyicilere gerek kalmadan
kullanıcıların tarayıcı üzerindeki güvenlik önlemlerini arttırarak tarayıcının verilerin
çalınmasına karşı daha güvenli hale gelmesini sağladığı ifade edilmektedir. Bu sayede
kişilerin verilerini almadan içeriğe uygun olarak reklam gösterimi yapılması hedeflenmekte
olduğu belirtilmektedir. İçeriğe dayalı reklam gösterimi reklam engelleyici kullanımında etkili
olan bir sebebin de ortadan kalmasını sağlayacağı bilinmektedir. Kişi internet sitesinde bir
içerik tüketmek için girdiğinde kendisiyle alakasız büyük boyutlu reklamlarla karşılaştığında
kullanıcı deneyimi olumsuz etkilenmekte olduğu bilinmektedir. İçeriğe dayalı reklamlar
sayesinde kişi ilgili olduğu içerikte ilgili olduğu reklamlarla karşılaşacağından kullanıcı
deneyiminin olumlu yönde etkileneceği belirtilmektedir (Broughton, 2019)
Reklam engelleyicilerin kullanımını etkileyen rahatsız eden reklam türlerinin çoğunlukla
görüntülü bant reklamlar, yüksek sesli video reklamar ve pop-up gibi reklamlar olduğu
bilinmektedir. Yayıncılar sitelerinde ve reklamverenler de reklam yayını yaparken rahatsız
edici reklam türlerinden çok, site ile daha entegre olan doğal reklam türünün kullanılmasını
teşvik etmenin kullanıcı deneyimi açısından olumlu olacağı ifade edilmektedir (Kim,
Pasadeos ve Barban, 2001). Burada özellikle doğal reklamlar yapısı itibariyle video veya
içerik olarak üretildiğinden reklam engelleyici filtlerine de takılmayarak diğer reklam
türlerine göre son yıllarda daha fazla talep edilmektedir (Özgür, Açar, Özsoy ve Kayalar,
2017).
Reklam engelleyicilerin kullanımını azaltacak bir diğer varsayım ise izin verilen ölçülerde
kişiye özel reklam gösterimleri yapılmasıdır. Kişilere özel sadece ilgili kişileri ilgilendiren
fırsat ve teklifler kişilere önemli avantajlar sağlayabileceği düşünüldüğünden kişiyi de
internet gezintisi esnasında rahatsız etmeyerek ilgili olduğu veya takip ettiği ürün ve hizmetler
konusunda reklamların gösterilmesi sağlanacaktır. Mevcut uygulama bir nevi veri odaklı
pazarlama (data light marketing) olarak tanımlanmaktadır (Cross, 2019). Yayıncılar açısından
değerlendirildiğinde reklam engelleyici kullanımını azaltarak gelir kaybını önlemek için iki
model önerilmektedir. İlki reklamsız seçenek sunularak kişilerin ulaşmak istedikleri içeriklere
ücret ödeyerek ulaşabilmesi ve bunun karşılığında internet deneyimi esnasında reklamlara
denk gelmemesi. IOS için reklam engelleyici şirketi olan Crystal’ın baş geliştiricisi olan Dean
Murphy’nin yapmış olduğu araştırmaya göre kullanıcıların %22’si reklamsız içeriğe ücret
ödemeye hazır olduğu paylaşılmıştır. İkinci seçenek ise reklamların kullanıcıları rahatsız
etmeyecek şekilde sadeleştirilmesi ve doğal reklam görünümü sağlanması. Bu sayede reklam
engelleyici kullanımı azalarak yayınların gelir kaybının engellenmesi önerilmektedir
(Revolvia, 2016).
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Sonuç olarak kullanıcıların reklam engelleyici kullanımını tetikleyen bazı unsurlar olduğu
bilinmektedir. Bu unsurların en sık rastlanan özellikleri yoğun reklam gösterimi, büyük
reklam gösterimleri, reklamlar içerisinde bulunan virüslerin cihazlara zarar vermesi, veri
güvenliği, internet sayfasının geç yüklenmesinden kaynaklanan memnuniyetsizlik ve büyük
boyutlu reklamların internet kotasını tüketmesi gibi açıklanabilmektedir. Reklam engelleyici
kullanımının belirtilen sebeplerden ötürü giderek yaygınlaşması ise yayıncıların gelirlerini
negatif yönde etkilediği bilinmektedir. Yayıncıların reklam engellenmesinden kaynaklı gelir
kaybını engellemek için reklam engelleyici kurulu cihazların sitelerine girmelerini
engelledikleri bilinmektedir. Engelleme yapmalarındaki asıl amaç ise gelir kaybı
yaşamalarından dolayı içerik üretemeyecek olmalarıdır. Bu noktada sektör ve kullanıcılar için
önemli çözüm önerileri hedefli reklamcılık, doğal reklamlar, reklam adetlerinin düşürülmesi
ve reklamların sadeleştirilmesi gibi önerilerde bulunulmaktadır.
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ÖZET
Bu araştırmada, yedinci sınıf iş ve enerji konusunda, argümantasyona dayalı öğretimin
öğrencilerin öğrenmelerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, karma kökenli
sıralı açıklayıcı desen modelindedir. Araştırmanın nicel verilerini elde etmek için öntest sontest uygulamalı zayıf deneysel desen, nitel verilerini elde etmek için fenomolojik desen
kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemini 2019-2020 eğitim-öğretim Çorum ilindeki bir
ortaokulda 7.sınıfta öğrenim gören 11 öğrenci ve bu öğrencilerin ders öğretmeni
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak çoktan seçmeli sorulardan oluşan başarı testi ve
yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde non parametric
testlerden wilcoxon işaretli sıralar testi kullanılmıştır. Nitel verilerin analizi ise; içerik analizi
yoluyla yapılmıştır. Araştırmanın sonucunda, argümantasyona dayalı öğretim yönteminin iş
ve enerji konusundaki akademik başarısını artırdığı, öğretmen ile öğrencilerin
argümantasyonla öğretim yapılmasının olumlu yönlerine daha çok vurgu yaptığı
belirlenmiştir. Çalışmanın sonucunda daha büyük örneklemlerle benzer çalışmaların
yapılması, aynı konuda farklı yöntemlerin uygulanması, program geliştiricilerin
programlarda, uzmanlarca hazırlanmış argümantasyon etkinliklerinin programa eklemeleri
gerektiği gibi çeşitli önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Argümantasyon, Fen öğretimi, İş ve Enerji
ABSTRACT
In this study, it is aimed to investigate the effect of argumentation based teaching method on
students' learning in seventh grade work and energy issue. The research is a sequential
explanatory model with mixed origin. Pretest - posttest applied weak experimental design was
used to obtain the quantitative data of the research and phenomenological pattern was used to
obtain the qualitative data. The sample of the study consists of 11 students in the 7th grade and
a teacher of these students studying in a secondary school in Çorum province in 2019-2020
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academic year. Achievement test consisting of multiple choice questions and semi-structured
interview form were used as data collection tool. In the analysis of quantitative data, wilcoxon
signed sequences test, which is one of the non-parametric tests, was used. Qualitative data
analysis; done through content analysis. As a result of the research, it was determined that the
argumentation-based teaching method significantly increased the academic success of work
and energy, and emphasized the positive aspects of teaching with teachers and students with
argumentation. As a result of the study, various suggestions were made such as carrying out
similar studies with larger samples, applying different methods on the same subject and
program developers should add the argumentation activities prepared by experts to the
program.
Keywords: Science teaching, Argumentation, Work and Energy
GİRİŞ
Bilim ve teknolojinin baş döndürücü hızla gelişmesiyle birlikte birçok alanda köklü değişim
olmuştur. Bu alanlardan birisi de eğitimdir. Önceleri daha çok davranışçı kuramlarla, etkitepki mekanizması ile açıklanan öğrenme artık öğrencilerin bilgiyi zihinlerinde
yapılandırmasıyla açıklanmaktadır. Yapılandırmacı yaklaşımda insanlar düşünceleri ve
yaşantıları anlamlı hale getirerek bilgiyi inşa ederler (Novak, 1987). Yapılandırmacı
yaklaşım, eğitim açısından tanımlanacak olursa; öğrencilerin var olan bilgileriyle yeni
öğrendiği bilgileri ilişkilendirmeleri neticesinde bilgiyi etkin bir şekilde oluşturmalarıdır
(Özmen, 2004). Tüm disiplinlerde olduğu gibi fen eğitimi de yapılandırmacı yaklaşımdan
etkilenmiştir.
Türkiye’de 2005 yılında hazırlanan fen ve teknoloji dersi öğretim programı yapılandırmacı
yaklaşımı temel almıştır. Daha sonra bu programın revizesi şeklinde hazırlanan 2013, 2017 ve
2018 fen bilimleri öğretim programları da yapılandırmacı yaklaşımı temel alan araştırma ve
sorgulamaya dayalı modelde hazırlanmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı,2005,2013,2017,2018).
Bu programlar her bireyin fen okur yazarı olabileceği hedefiyle öğrenciyi eğitim sürecinin
merkezinde konumlandırmaktadır. Bilginin öğretmenden öğrenciye hazır bir şekilde
aktarılması yerine; öğrencinin araştırıp sorgulayarak bilgiye ulaşması istenmiştir. Bu amaca
ulaşabilmek için anlatım, soru cevap gibi geleneksel öğretim yöntemleri yerini probleme
dayalı, işbirlikli, proje tabanlı öğrenme/öğretme yaklaşımlarına bırakmıştır. Araştıran ve
sorgulayan öğrencilerin yetiştirilmesinde çağdaş öğretim yaklaşımlarından biri
argümantasyona dayalı öğretim yaklaşımıdır.
Argüman üretme (argümantasyon), ilk çağ felsefecilerinden beri bilim ve felsefenin en temel
eylemlerindendir. İlk çağlarda Aristotales, analitik, diyalektik ve retorik argümanlar olmak
üzere üç çeşit argüman ortaya atmıştır (Puvirajah, 2007). Zamanla argümantasyona yönelik
tanımlar ve yaklaşımlar değişmiş ve modern bilimle birlikte yeni bir anlayış hâkim olmuştur.
Bu anlayışlardan özellikle Toulmin’e ait argümantasyon modeli genelde eğitim literatürünü
özelde ise fen eğitimi literatürünü büyük oranda etkilemiştir. Toulmin, argümantasyonu
ortaya atılan bir iddia ve bu iddianın bilimsel olarak haklılığını kabul ettirmek için en az iki
kişi ya da grup arasında gerçekleşen karmaşık ve değişken bir iletişim süreci olarak
tanımlamaktadır (Toulmin ,1958).
“The Uses of Arguments” (Argümanların Kullanımı) adlı eserinde Toulmin kendi adıyla
anılan modeli geliştirmiş ve bu modelde argümantasyonun bileşenlerini ve bu bileşenler
arasındaki ilişkileri sistematik hale getirmiştir (Toulmin ,1958).
Bu modele göre bir argümantasyonu oluşturan öğeler ve açıklamaları aşağıdaki gibidir:
* İddia: Bir görüşün, ortaya atılmasıdır.
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* Veri: İddiayı destekleyen bilimsel ifadelerdir.
* Gerekçe: Verinin ile iddia arasındaki köprü görevi gören ifadelerdir.
* Destekleme: Gerekçe iddiayı açıklamada yetersiz kaldığında ortaya konulan ek
delillerdir.
* Sınırlayıcılar: İddia ile ilgili kesinliğinin derecesini ifade eden daima, muhtemelen,
hiçbir zaman, kesinlikle gibi ifadelerdir.
* Çürütme: Destekleyici bilgilerin gücünü̈ zayıflatan, iddianın geçersizliğini belirten
ifadelerdir.
Yapılan araştırmalar aragümantasyona dayalı eğitim yöntemi öğrencilerin akademik başarısını
artırdığı (Akdöner, 2019; Aktaş, 2017; Altun, 2010; Balcı, 2015; Kaya, 2005; Meral, 2018;
Özkara, 2010; Uluay, 2012; Uluçınar Sağır ve Kılıç, 2013; Yalçınkaya, 2018), tartışma
becerilerini geliştirdiği (Balcı, 2015; Balcı ve Yenice,2016; Demirel,2015), fen bilimlerine
yönelik tutumlarını geliştirdiği (Altun,2010; Özkara, 2010; Balcı, 2015), kavramsal
anlamalarını geliştirdiği (Nussbaum & Sinatra, 2003; Kınık Topalsan, 2015; Acar, Tola,
Karaçam ve Bilgin,2016; Yalçınkaya, 2018; Büber,2015), sosyal becerilerin geliştiği (Yoon,
Bennet, Mendez, & Hand, 2010 ) tespit edilmiştir.
Literatürde argümantasyona dayalı öğretimin kuvvet ve enerji ünitesindeki öğrenci başarısına
etkisini araştıran çeşitli çalışmalar yer almaktadır. Uluay (2012)’ın yaptığı çalışmada
argümantasyon yönteminin 7. sınıf öğrencilerinin kuvvet ve enerji ünitesindeki başarılarını
geleneksel öğretim yöntemine göre arttırmada daha etkili olduğunu tespit etmiştir. Aktaş
(2017)’ın yapmış olduğu çalışmada argümantasyona dayalı sorgulama yönteminin 7.sınıf
kuvvet ve enerji ünitesinde öğrenci başarılarını artırdığını tespit etmiştir. Demirel (2015), 8.
Sınıf öğrencileriyle kuvvet ve hareket konusunda yaptığı çalışmada argümantasyona dayalı
öğretimin öğrencilerin kavramsal anlamalarında geleneksel yönteme göre daha etkili olduğu
sonucuna ulaşmıştır. Köse (2019) yaptığı çalışmada teknoloji destekli argümantasyon
uygulamalarının öğrencilerin kavramsal anlamalarına olumlu katkı yaptığını belirlemiştir.
Ayrıca Eryılmaz (2002); Büber (2015) kuvvet ve hareket ünitesinde (Park, 2016) Mars’ın
hareketi konusunda argümantasyona dayalı öğretimin öğrencilerin kavramsal anlamalarında
olumlu yönde etkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bununla birlikte fen bilimleri öğretim
programı 2013 ve 2018 yıllarında iki kez yenilenmiştir. 2013 öğretim programı kapsamında
“Kuvvet ve Enerji” konu ve üniteler ile ilgili literatürde sadece üç çalışmanın (Aktaş,2017;
Büber,2015; Demirel,2015), 2018 programı kapsamında ise sadece bir çalışmanın (Köse,
2019) olduğu görülmüştür. 2018 programında yer alan “Kuvvet ve Enerji” ünite ve
konularının argümantasyonla öğretimine yönelik literatürde sınırlı sayıda çalışma olması ve
kuvvet ve enerji konularında öğrencilerin kavram yanılgılarının olması nedeniyle bu konu
seçilmiştir.
Fen bilimleri öğretim programında kuvvet ve enerji ünitesi kütle ve ağırlık, kuvvet-iş-enerji
ilişkisi ile enerji dönüşümleri bölümünden oluşmaktadır (MEB, 2018). Bu araştırmada sadece
iş ve enerji ile ilgili bölüm çalışma kapsamında yer almaktadır. Literatür incelendiğinde
‘Kuvvet ve Enerji’ ünitesinde yer alan, iş, kuvvet ve enerji dönüşümleri gibi kavramlarda
ortaokul öğrencilerinin alternatif kavramalarının olduğu belirlenmiştir (Pehlivan, 2004;
Yıldız, 2008). Fizik kavramlarının anlaşılmasındaki güçlükler göz önüne alındığında
öğrencilerin farklı öğretim yaklaşımları ile kavramsal anlamalarının ve başarılarının
artırılması hedeflenmektedir. Eryılmaz (2012), Büber (2005), Demirel (2015), Aktaş (2017)
ve Park (2016) argümantasyonun fizik konularında kavramsal anlamayı geliştirdiğini
belirtmektedir. Bu araştırma ile “argümantasyona dayalı öğretim yaklaşımının 7. sınıf
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öğrencilerinin iş ve enerji konusundaki öğrenmelerine etkisi nedir?” problemine cevap
aranmaktadır. Ayrıca araştırmanın alt problemleri şunlardır:
1- Argümantasyona dayalı öğretimin iş ve enerji konusundaki öğrenci başarılarına
etkisi nedir?
2- İş ve enerji konusunda öğrencilerin eksik öğrenmeleri nelerdir?
3- Öğrencilerin argümantasyona dayalı öğretim hakkındaki görüşleri nelerdir?
4- Argümantasyona dayalı öğretim hakkındaki öğretmen görüşleri nelerdir
YÖNTEM
Araştırma Modeli
Bu araştırmada, karma araştırma yaklaşımlardan olan açıklayıcı sıralı desen kullanılmıştır.
Karma yaklaşım, bir çalışmada nitel ve nicel verilerin toplanması, çözümlenmesi ve birbirleri
ile ilişkilendirilmesidir. Nicel ve nitel yaklaşımların bir arada kullanılması araştırma
probleminin ve çözümünün daha iyi ifade edilmesini sağlamaktadır (Johnson &
Onwuegbuzie, 2004). Açıklayıcı sıralı desen ile yapılan araştırmada önce nicel veriler, sonra
nitel veriler toplanır ve çözümlemesi yapılır. Araştırmacılar, nicel bulgularının
yorumlanmasında destekleyici olmasını amaçlayarak nitel bulguları da kullanmaktadır
(Creswell & Plano Clark 2007). Bu araştırmada öntest-sontest uygulamalı zayıf deneysel
desenle argümantasyonun başarıya etkisi incelenmiş, fenomolojik desenle öğrenci ve
öğretmenlerin argümantasyon uygulamalarına yönelik görüşleri belirlenmiştir
Evren ve Örneklem
Çalışmanın evrenini Çorum ilindeki 7. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışmanın
örneklemini ise 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Çorum’daki bir ortaokulda 7. sınıfta
öğrenim gören 11 öğrenci ve bu öğrencilerin öğretmeni oluşturmaktadır. Ders öğretmeni 14
yıllık mesleki tecrübeye sahip bir fen bilimleri öğretmenidir.
Uygulamalar
Bu çalışmanın amacı 7. sınıf fen bilimleri iş ve enerji konusunda argümantasyona dayalı
öğretimin öğrencilerin başarısına etkisini araştırmaktır. Öğretim süreci boyunca
argümantasyon etkinlikleri ders öğretmeni tarafından uygulanmıştır. Uygulama öncesinde
öğretmene argümantasyon yaklaşımı, Toulmin argümantasyon modeli ve öğeleri, sınıftaki
öğretimin nasıl gerçekleştirileceği hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Ön etkinliğin sınıftaki
uygulaması araştırmacılardan biri tarafından kontrol edilmiş, öğretmene gerekli dönütler
verilmiştir. Daha sonra ilgili ünitenin etkinlikleri haftalık olarak ders öğretmenine verilmiş ve
çalışma yaprakları ünite sonunda araştırmacılar tarafından geri alınmıştır. Öğretim süreci
sırasında araştırmacılar tarafından geliştirilen argümantasyon etkinliklerinin kazanımlara göre
dağılımı aşağıda verilmiştir.
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Tablo 1. Etkinlik Kazanım Dağılımı
Kazanım

Etkinlik

Süre

F.7.3.2.1. Fiziksel anlamda Yarışan Teoriler
yapılan
işin,
uygulanan
kuvvet ve alınan yolla ilişkili
olduğunu açıklar.
İfadeler Tablosu Etkinliği

1 Ders Saati (40dk.)

F.7.3.2.2. Enerjiyi iş kavramı Tahmin Gözlem Açıklama
ile ilişkilendirerek, kinetik ve Deney
potansiyel
enerji
olarak Yarışan Teoriler
sınıflandırır.
İfadeler Tablosu Etkinlikleri

1 Ders Saati (40dk.)
1 Ders Saati (40dk.)
1 Ders Saati (40dk.)

F.7.3.3.1.
Kinetik
ve Tahmin Gözlem Açıklama
potansiyel enerji türlerinin Deney
birbirine
dönüşümünden Yarışan Teoriler
hareketle enerjinin korunduğu
sonucunu çıkarır.
İfadeler Tablosu Etkinlikleri

1 Ders Saati (40dk.)

1 Ders Saati (40dk.)

1 Ders Saati (40dk.)

1 Ders Saati (40dk.)
1 Ders Saati (40dk.)
1 Ders Saati (40dk.)

Etkinlikler öncesinde başarı testi ön test olarak uygulanmıştır. Öğrenciler ilk derste "Bebek
Bakıcısı"(Kaya, 2005) etkinliği ile argümantasyonla tanıştırılmış, kaliteli bir argumanın nasıl
olması gerektiği, hangi öğelerin olduğu anlatılmış, süreçten bahsedilmiştir. Öğrenciler
gruplandırılarak etkinliklerde araştırmacılar tarafından geliştirilen çalışma kağıtları
dağıtılmıştır. Çalışma kağıtları önce bireysel doldurulmuş, sonra grupla tartışılarak her grubun
kararı sözcü tarafından açıklanıp sınıf tartışması yapılmıştır. Öğretmen tarafından gerekli
dönüt ve düzeltmeler yapılarak etkinlik bitirilmiştir. Etkinlik sonunda çalışma kağıtlarına isim
yazmaları istenmiş ve kağıtlar toplanmıştır. Tüm etkinliklerin bitiminden sonra başarı testi
son test uygulanmış, sonraki hafta ön-son test farkına göre öğrencilerin puanları
sıralandığında iyi-orta-kötü düzeyden üç öğrenci ile görüşmeler yapılmıştır. Çalışma ile ilgili
veriler 2019 yılında toplanmıştır. Bunun için Çorum Valili’ğinden 13/12/2019 tarih ve
2479144 sayılı izin onayı alınmıştır.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada başarı testi ve yarı yapılandırılmış görüşme formları ile veriler toplanmıştır.
Demir (2018) tarafından geliştirilen “iş ve enerji başarı testi” araştırmacının izni dahilinde
kullanılmıştır. Başarı testi 25 çoktan seçmeli sorudan oluşmaktadır. Testin güvenirlik
katsayısı 0,86 olarak hesaplanmıştır. Testin 7. sınıf fen bilimleri dersi öğretim programında
belirtilen kazanımları kapsamasına, madde güçlük ve ayırt ediciliklerinin orta düzeyde
olmasına dikkate edilerek bu test seçilmiştir.
Öğrenciler için hazırlanan mülakat formunda başarı testinde en fazla yanlış yapılan konularda
iş, enerji, enerji dönüşümleri ile ilgili 5 soru, argümantasyon uygulama süreci ve argüman
öğeleri hakkında 4 soru hazırlanmıştır. Öğretmen mülakatı için hazırlanan formda
argümantasyon uygulamaları, sınıfta yaşanan süreç, argümantasyonun avantaj ve
dezavantajları konularında 10 soru hazırlanmıştır. Görüşme soruları hakkında uzman görüşü
alındıktan sonra uygulama yapılmıştır.

____________________________________________________________
Full Texts Book

461

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
Verilerin Analizi
Argümantasyona dayalı öğretimin 7. sınıfların iş ve enerji konusundaki akademik başarısına
etkisinin araştırıldığı bu çalışmada elde edilen veriler içerik analizi ve fark analizi yoluyla
SPSS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin çözümlemesi yapılırken, örneklem
büyüklüğü 30’tan küçük olduğu için parametrik olmayan testlerden wilcoxon işaretli sıra testi
kullanılmıştır. Wilcoxon İşaretli Sıra testi parametrik testin varsayımları karşılanmadığı
durumlarda ilişkili örneklemler için yapılan birden fazla ölçümler için ortalamalar arasında
anlamlı fark olup olmadığını belirlemek için kullanılır (Can, 2019; Büyüköztürk, 2012).
Ayrıca deney koşullarının elde edilen sonuçları hangi oranda açıkladığını tespit etmek için
etki büyüklüğü (d) analizi yapılmıştır. Etki büyüklüğü(d) analizine göre 0,00-0,10 ihmal
edilebilir; 0,10-0,30 düşük; 0,30-0,50 orta; 0,50-0,70 yüksek; 0,70-0,90 çok yüksek; 0,90-1,00
mükemmel düzeyde ilişki olarak yorumlanmaktadır (Hopkins, 2014). Çalışma kapsamında
gerçekleştirilen görüşmeler içerik analizi yoluyla analiz edilmiştir. Düşük başarılı öğrenci Ö1,
orta düzeydeki Ö2 ve başarılı öğrenci Ö3 ile temsil edilmiştir. Mülakatçı M, öğretmen Ö ile
kodlanmıştır. Görüşme analizlerinin güvenirliği için Miles Huberman kodlayıcı tutarlığı 0,87
olarak hesaplanmıştır.
BULGULAR
Araştırmada öncelikle araştırmanın birinci alt problemine yanıt aranmıştır. Bu amaçla çalışma
grubunu oluşturan öğrencilerin öntest-sontest verileri üzerinden betimsel istatistikleri
hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Başarı Testi Öntest-Sontest Verilerine İlişkin Betimsel İstatistik Sonuçları
Ölçüm

N

Ortalama(X)

Başarı Yüzdesi

Standart Sapma

Öntest

11

2,91

11,64

2,43

Sontest

11

16,05

64,20

6,72

Tablo 2. incelendiğinde başarı testinin ön test ortalamasının 𝑿𝑿= 2,91 ve başarı yüzdesinin
%11,64, son test ortalamasının 𝑿𝑿=16,05 başarı yüzdesinin %64,20 olduğu tespit edilmiştir.

Araştırmada ön- son test puanları arasındaki farkı karşılaştırmak için yapılan Wilcoxon
İşaretli Sıralar testi sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3. Başarı Testi Ön-Son Test Puanlarına İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları
Ölçüm

N

Negatif Sıralar
Pozitif Sıralar
Fark
Olmayanlar

1
10

Sıra
Ortalaması
1
6,5

Sıra
Toplamı
1
65

z

p

d

-2,848

0,000*

0,86

0

*p<0,05
Argümantasyona dayalı öğretimin iş ve enerji konusunda öğrenci başarısında anlamlı bir
farklılık oluşturduğu tespit edilmiştir (z=-2,6848 ve p<0,05). Etki büyüklüğü değeri 0,86
hesaplandığı için, uygulamanın yüksek etkili olduğunu göstermektedir.
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Örneklem grubunu oluşturan öğrencilerin öntest-sontest başarı yüzdesini belirleyebilmek için
soruların cevaplanma yüzdeleri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4. Başarı Testindeki Soruların Doğru Cevaplandırma Yüzdeleri
Soru
Numarası
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Doğru
Cevaplanma
Yüzdeleri (%)
Öntest
Sontest
9,09
54,55
18,18
81,82
45,45
63,64
18,18
27,27
0
72,73
18,18
81,82
9,09
54,55
9,09
72,73
18,18
63,64
9,09
90,91
27,27
90,91
0
90,91
9,09
72,73

Doğru Cevaplanma Yüzdeleri (%)
Soru
Numarası
Öntest
Sontest
14
0
81,82
15
0
54,55
16
18,18
63,64
17
9,09
45,45
18
18,18
45,45
19
0
45,45
20
0
54,55
21
9,09
81,82
22
9,09
54,55
23
9,09
9,09
24
18,18
72,73
25
9,09
81,82

Tablo 4 incelendiğinde uygulama sonunda en düşük başarı yüzdesinin 4. ve 23. soruda olduğu
anlaşılmaktadır. Bu sorular iş kavramı ve iş ile enerji arasındaki ilişkileri belirleyen sorularda
olduğunu göstermektedir. 17, 18 ve 19. Sorularda da %50’nin altında başarı vardır. Bu sorular
kinetik ve potansiyel enerji konusuyla ilgili ve hatırlama düzeyinde sorulardır. Diğer taraftan
öğrenciler en yüksek başarıyı 10.,11 ve 12. sorularda göstermiştir. Bu sorular iş ve enerji ile
ilgili tanımları sadece hatırlamayı gerektiren sorulardır.
Araştırmanın ikinci alt problemi olan iş ve enerji konusunda öğrencilerin eksik öğrenmelerini
incelemek için öğrencilerle yapılan görüşmelerin içerik analizi sunulmuştur.
Öğrencilerin eksik öğrenmelerini incelemek için öğrencilerle yapılan görüşmelerin içerik
analizi sonucunda, öğrencilerin iş kavramını bilimsel olarak doğru bir şekilde açıkladığı
görülmektedir. Çekim potansiyel enerjinin bağlı olduğu faktörler konusunda ise kütlenin
etkisini göz ardı ettikleri görülmektedir. Kinetik enerjinin bağlı olduğu faktörler konusunda
ise düşük ve orta düzey başarı gösteren öğrencilerin açıklama getiremediği yüksek düzeyde
başarı gösteren öğrencinin ise alternatif anlamaya sahip olduğu görülmektedir. Cisimlerin
hem kinetik hem de çekim potansiyel enerjisinin olup olmayacağı yönündeki soruyu ise düşük
ve yüksek başarılı öğrencinin bilimsel olarak doğru açıkladığı ve örnek verdiği görülürken
orta düzeyde başarı gösteren öğrencinin ise açıklama getiremediği görülmektedir. Düşük ve
yüksek başarılı öğrenciler iş ile enerjinin aynı kavram olduğunu belirtirken üç öğrenci de
açıklamayı bilimsel olarak doğru bir şekilde açıklamıştır.
Araştırmanın üçüncü alt problemi olan öğrencilerin argümantasyon öğretim sürecine ilişkin
düşüncelerini belirlemek için öğrencilerle yapılan görüşmelerin içerik analizi sunulmuştur.
Argümantasyon öğretim sürecine ilişkin düşüncelerini belirlemek için öğrencilerle yapılan
görüşmelerin içerik analizi sonucunda öğrencilerden orta ve yüksek düzeyde başarılı olan
öğrenciler iş ve enerji konusunun öğretimindeki süreci diğer yöntemlerden farklı ve daha iyi
bulduklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerden düşük başarı düzeyine sahip öğrencinin iş
kavramını, orta düzey öğrencinin, sürtünme kuvvetini ve yüksek düzeyde başarılı öğrencinin
enerji dönüşümlerini anlamakta zorlandığı görülmektedir. Her üç öğrencinin de
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argümantasyon öğelerinden çürütme cümlesini kurmakta zorlandıkları, ayrıca yüksek
düzeydeki öğrencinin destekleyici, sınırlayıcı ve çürütme pek anlamadığını belirtmiştir.
Ayrıca üç öğrencinin de bu şekilde ders işlenmesinden keyif aldıklarını bununla birlikte düşük
başarı düzeyindeki öğrencinin argümantasyon yöntemiyle ders işlenirken zorlandığını ifade
ettiği görülmektedir.
Dördüncü alt problem olan argümantasyona dayalı öğretim yaklaşımı hakkında ders
öğretmeninin görüşlerini belirlemek için görüşme yapılmıştır. Öğretmene görüşme sırasında
araştırmanın amacına uygun sorular yöneltilmiş ve öğretmenin görüşleri içerik analizi yoluyla
incelenmiştir.
Görüşmede ders öğretmeni, argümantasyon yöntemini daha önce duymadığını, bu yöntemin
öğrencilerin
tam
anlamalarına
katkısının
olduğunu
belirtmiştir.
Derslerinde
argümantasyondaki öğeleri aslında kullandıklarını fakat bunun sistematik bir şekilde
olmadığını, düzenli ve sistematik olmasının öğrencilerde daha kalıcı öğrenmenin
gerçekleşmesini sağladığına inandığını, argümantasyonun fen konularının hepsinde, diğer
derslerde kullanılabileceğini ve günlük yaşantımıza da yansıtılabileceğini belirtmiştir.
Argümantasyonun diğer yöntemlerden daha üstün olduğunu ancak ön hazırlık yapmanın zor
olduğunu, uzmanlık ve tecrübe gerektirdiğini belirtmiştir. Argümantasyonun öğrencilerin
eleştirel düşünme becerisini, algı, ilgi, tutum, araştırma sorgulama, düşünme becerisi, bilimsel
süreç becerilerini, bilimsel düşünme becerilerini, bilimsel yaratıcılık, akademik başarısını
olumlu etkilediğini düşündüğünü belirtmiştir. Öneri olarak argümantasyon etkinliklerinin
bakanlık tarafından kitap haline getirilip öğretmenlere sunulmasının faydalı olabileceğini
önermiştir.
TARTIŞMA VE SONUÇ
Argümantasyona dayalı öğretimin 7. sınıfların iş ve enerji konusundaki akademik başarısına
etkisinin araştırıldığı bu çalışma öncesinde öğrencilerin hazır bulunuşluklarını belirlemek için
çoktan seçmeli sorulardan oluşan başarı testi uygulanmıştır. Öğrencilerin öntest başarı testi
ortalaması (X) 2,91; başarı yüzdesi ise %11,64 bulunmuştur. Öğrencilerin son test başarı testi
ortalaması (X) 16,05; başarı yüzdesi ise %64,20 bulunmuştur.
Araştırmanın ikinci alt problemine yönelik uygulanan başarı testinin son test olarak
uygulanması sonucunda; başarı testi verilerine göre son test puanları ortalamasının ön test
puanlarının ortalamasından son test puanlarına lehine anlamlı bir şekilde farklı olduğu
belirlenmiştir (z=-2,848 ve p<0,05). Elde edilen bulguların hangi oranda deneysel koşullardan
kaynaklandığını tespit etmek için etki büyüklüğü analizi yapılmıştır. Başarı testi sonuçları
üzerinden yapılan analizlerden etki büyüklüğünün (d=0,86) çok yüksek düzeyde etki
büyüklüğüne sahip olduğu görülmektedir (Hopkins,2004). Bu sonuçlar argümantasyona
dayalı öğretimin 7. sınıfların iş ve enerji konusundaki öğrencilerin akademik başarısının
artmasında oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Araştırma sonuçları, literatürdeki
argümantasyonun öğrenci başarısını artırdığını belirten çalışmalarla bu anlamda benzerlik
göstermektedir (Akdöner,2019; Aktaş,2017; Altun,2010; Balcı,2015; Chen ve She, 2012;
Demirbağ ve Günel,2014; Kaçar ve Balım,2018; Karakuş ve Yalçın, 2016; Kaya, 2005;
Meral, 2018; Özkara, 2010; Simon ve Johnson, 2008; Uluçınar Sağır ve Kılıç, 2013; Uluay,
2012; Yalçınkaya, 2018; Zohar ve Nemet, 2002).
Araştırmanın ikinci alt problemine yönelik öğrencilere yöneltilen sorulara verilen cevaplardan
elde edilen bulgulara göre öğrencilerin iş ve enerji kavramlarını ve birbirleri ile ilişkini
açıklamada yetersiz kaldıkları anlaşılabilir. Ayrıca öğrencilerin kinetik, çekim potansiyel
enerjinin ve bağlı olduğu faktörlerin tam anlamıyla öğrenciler tarafından anlaşılmadığını
göstermektedir. Bu sonuçlar başarı testinin sonuçları ile de uyumludur. Başarı testinde yer
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alan sorulardan sontest uygulamasında en düşük doğru cevap yüzdesi (%9,09) ile enerji
kavramını ve enerji kavramının iş ile ilişkisini ölçen sorudur. Daha sonra en düşük doğru
cevaplanma yüzdesi (%27,27) iş kavramını kavrama durumunu ölçen sorudur. Bu durum iş
ve enerji kavramının oldukça soyut ve ileriki yaşlarda dahi anlaşılmakta zorlanan kavramlar
olmasından kaynaklanabilir. Nitekim Töman ve Odabaşı Çimer (2012) ilköğretim ve
ortaöğretim öğrencilerinde enerji türleri ve enerji türleri arasındaki dönüşümler ile ilgili
kavram yanılgıları olduğunu üniversite öğrencilerinde oranın azaldığını bildirmektedir.
Gülçiçek ve Yağbasan (2004) basit sarkaçta enerji dönüşümü ve enerjinin korunumu
konusunda lise öğrencilerinde yanılgılar olduğunu tespit etmişlerdir. İş ve enerji kavramları
her düzeyden öğrenci için anlaşılması zor soyut kavramlar olduğu söylenebilir
(Özsevgeç,2006; She, 2002; She, 2005).
Araştırmanın üçüncü alt problemine yönelik öğrencilere yöneltilen sorulara verilen
cevaplardan elde edilen bulgulara göre öğrenciler, argümantasyon ile işlenen dersi
diğerlerinden farklı olarak algılamışlardır. Argümantasyon ile işlenen dersleri keyifle takip
ettiklerini, etkinliklerin derse ve konuya karşı ilgi ve tutumlarını olumlu yönde etkilediğini
belirtmişlerdir. Bunun nedeni daha önce öğrencilerin görmedikleri bir uygulamanın ilgilerini
çekmiş olması, grup etkinlikleri ve tartışmalarla öğrencinin sınıftaki öğretim sürecine etkin
katılımı olabilir. Benzer şekilde literatürde de yer alan (Okumuş ve Doymuş, 2018; Uluay,
2012; Kızkapan, 2019) çalışmalarda da öğrencilerin argümantasyon etkinliklerini
beğendikleri ve ilgiyle etkinliklerin takip edildiğini belirlemişlerdir. Diğer taraftan öğrenciler
argümantasyon yöntemini anlamakta zorlandıklarını özellikle destekleyici, sınırlayıcı ve
çürütme öğelerini anlamakta ve bunlarla ilgili öğeleri oluşturmakta zorlandıklarını
belirtmişlerdir. Literatürde yer alan (Aymen Peker, Apaydın ve Taş ,2012; Bell,1998; Kind,
Kind, Hofstein, Wilson,2012; Riemeier, Fleischhauer, Rogge &e Von Aufschnaiter, 2009)
çalışmalarında benzer sonuçlar elde edilmiştir.
Araştırmanın dördüncü alt problemine yönelik elde edilen bulgulara göre öğretmen,
argümantasyonu yöntem olarak daha önceden bilmemektedir; daha önceleri derslerinde
plansız bir şekilde uyguladığı ancak sistematik bir şekilde ilk defa uyguladığını belirlenmiştir.
Özcan’ın (2016) yaptığı çalışmada da görüşüne başvurduğu altı öğretmenden dördü
argümantasyonu daha önce hiç duymadığını belirtmiştir. Ayrıca derslerinde zaman zaman
tartışma yöntemlerini kullandıklarını fakat argümantasyonu tüm yönleriyle uygulamadıklarını
belirtmişlerdir. Öğretmen, argümantasyonun öğrenmede diğer yöntemlerden daha etkili
olduğunu ancak hazırlık yapmanın zor olduğunu, öğretim etkinliği tasarımının uzmanlık ve
tecrübe gerektirdiğini belirtmiştir. Ayrıca argümantasyonun öğrencilerin eleştirel düşünme
becerisini, algı, ilgi, tutum, araştırma sorgulama, düşünme becerisi, bilimsel süreç
becerilerini, bilimsel düşünme becerilerini, bilimsel yaratıcılık, akademik başarısını olumlu
etkilediğini ifade etmiştir. Literatürdeki çeşitli çalışmalarda da öğretmenlerin benzer
düşüncelere sahip olduğu ortaya konulmuştur (Özcan,2016; Kale, Aktamış & Özcan ,2014).
Araştırma sonuçları şu şekilde özetlenebilir: 7.sınıf iş ve enerji konusu kapsamında
gerçekleştirilen argümantasyona dayalı öğretim etkinlikleri öğrencilerin akademik başarısını
artırmada yüksek düzeyde etkilidir. Öğrencilerin kinetik ve çekim potansiyel enerjinin
bileşenlerini açıklamada; özellikle kütlenin her iki enerjinin oluşumundaki rolü konusunda
fikir sahibi değildir. Öğrenciler iş ve enerji kavramlarını kavramsal olarak açıklamada
yetersizdir. Öğrenciler argümantasyon yöntemini derslerindeki diğer yöntemlerden farklı
olarak görmekte, bu yöntem öğrencilerin derse yönelik ilgi ve tutumlarını olumlu yönde
etkilemektedir. Öğrencilerin argümantasyon yöntemi ile ders işlenirken zorlandıkları
belirlenmiştir. Öğretmenin daha önce argümantasyon yöntemini duymadığı, sistematik bir
şekilde daha önce uygulamadığı belirlenmiştir. Öğretmen argümantasyon yönteminin diğer
yöntemlerden daha üstün olduğunu ancak hazırlık yapmanın zor olduğunu, öğretim etkinliği
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tasarımının uzmanlık ve tecrübe gerektirdiğini düşünmektedir. Öğretmen argümantasyonun
öğrencilerin eleştirel düşünme becerisini, algı, ilgi, tutum, araştırma sorgulama, düşünme
becerisi, bilimsel süreç becerilerini, bilimsel düşünme becerilerini, bilimsel yaratıcılık,
akademik başarısını olumlu etkilediğini belirtmiştir.
ÖNERİLER
Çalışmadan varılan sonuçlar bağlamında aşağıdaki öneriler sunulmuştur:
*

İş ve enerji konusundaki öğrenci başarısına farklı yöntemlerin etkisi araştırılabilir.

*

Benzer çalışma daha büyük örneklemlerle yapılabilir.

* İş ve enerji konusundaki öğrenci başarısına argümantasyona dayalı öğretim
yönteminin etkisi kontrol gruplu yarı deneysel yöntemle araştırılabilir.
* İş, enerji, kinetik ve çekim potansiyel enerji konularında farklı öğretim yöntemleri
uygulanabilir. Bu sayede bir yöntemin zayıf kaldığı noktalar diğer yöntem ile telafi edilebilir.
*

Öğretmenlere argümantasyonla öğretim konusunda hizmetiçi eğitim verilebilir.

* Millî Eğitim Bakanlığı sınıf, ders, ünite ve kazanım bazında argümantasyon
etkinliklerinin yer aldığı kılavuz hazırlayabilir.
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ÖZET
Uluslararası alanda teknolojinin sürekli olarak gelişmesi insan yaşamı üzerinde önemli
değişiklikleri de beraberinde getirmektedir. Teknolojik gelişmeler birçok alanda olduğu gibi
eğitim alanında da önemli değişimleri beraberinde getirmekte, eğitim kavramının anlamı
değişikliğe uğramaktadır. Teknolojinin eğitim üzerine etkileriyle beraber günümüzde
insanların eğitim ihtiyaçları giderek artmaktadır. Fakat eğitim alanında ortaya çıkan bu
artışların eşit düzeyde karşılanması çok kolay olmamaktadır. İnsanların eğitim ihtiyaçları artık
eskisi gibi sadece okullarda yüz yüze eğitimle karşılanamamakta bu konuda yeni arayışlara
girilmektedir. Bu arayışlar sonunda ortaya çıkan uzaktan eğitim süreçleri iletişim
teknolojilerinin gelişmesiyle önemli yararlar sağlamaya başlamıştır. Fiziksel mesafelerin
kısalması, sadece okulda değil okul dışı mekânlarda da eğitimin verilebilmesi gibi çok sayıda
avantaj, günümüzde uzaktan eğitimi cazip hale getirmektedir. Uzaktan eğitim sürecinin istenen
verimi sağlayabilmesi ancak sağlamış olduğu yararların geliştirilmesi yanında yaşanan
sorunların ortadan kaldırılması ya da minimize edilmesidir. Bu araştırmanın amacı uzaktan
eğitim sürecinde yaşanan sorunlar hakkında yapılmış araştırma sonuçlarını analiz etmek, elde
edilen sonuçlardan hareketle öğretmenlere, program geliştirme uzmanlarına ve okul
yöneticilerine bazı öneriler getirmektir. Araştırmada betimsel analiz kullanılmış, konu ile ilgili
araştırma sonuçları değerlendirilmiştir. Araştırma sonucuna göre uzaktan eğitimle ilgili
sorunlar; öğretmenden kaynaklanan, öğrenme ortamından kaynaklanan, ders araç gereçlerinden
kaynaklanan, öğretmen ve öğrenci arasında yaşanan etkileşimden kaynaklanan, ölçme ve
değerlendirmeden kaynaklanan sorunlar analiz edilmeye çalışmıştır. Öğretmenlerin uzaktan
eğitimle ilgili bir deneyimlerinin olmaması, teknolojik alt yapı yetersizlikleri yüz yüze eğitimde
verilmeye çalışılan müfredatın uzaktan eğitimde de aynen verilmeye çalışılması, iyi bir
öğrenme için gerekli olan öğretmen ve öğrenci arasında etkileşimin oldukça sınırlı olması,
öğrenci katılımının sınırlı olması, öğrenme ortamında kullanılması gereken araç gereçlerin
yetersiz olması ve uzaktan eğitimde ölçme ve değerlendirmenin istenen verimi sağlayamaması
önemli sorunlar olarak dikkat çekmektedir. Bunun yanında öğretimin bireyselleştirilmesinde
yaşanan sorunlar, derslerin video ve benzeri araçlarla desteklenmemesi, öğrenci devamının tam
olarak sağlanamaması uzaktan eğitimle sağlanan derslerden istenen verimin elde
edilememesine neden olmaktadır.
Anahtar Kelimeler: uzaktan eğitim, eğitim sorunu, eğitim ortamı, eğitim teknolojisi
ABSTRACT
The continuous development of technology in the international arena brings with it important
changes on human life. Technological developments bring important changes in the field of
education, as in many other fields, and the meaning of the concept of education is changing.
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With the effects of technology on education, the educational needs of people are increasing day
by day. However, it is not easy to meet these increases in the field of education on an equal
basis. The educational needs of people can no longer be met only through face-to-face education
in schools, as in the past, new searches are being made in this regard. The distance education
processes that emerged as a result of these searches have started to provide significant benefits
with the development of communication technologies. Numerous advantages such as
shortening physical distances, providing education not only in school but also in out-of-school
places make distance education attractive today. The ability of the distance education process
to provide the desired efficiency is to improve the benefits it provides, as well as to eliminate
or minimize the problems experienced. The aim of this research is to analyze the results of
research on the problems experienced in the distance education process, and to make some
suggestions to teachers, program development experts and school administrators based on the
results obtained. Descriptive analysis was used in the research, and the results of the research
on the subject were evaluated. According to the results of the research, problems related to
distance education; The problems arising from the teacher, from the learning environment, from
the course materials, from the interaction between the teacher and the student, and from the
measurement and evaluation have been tried to be analyzed. Teachers have no experience with
distance education, technological infrastructure inadequacies, trying to give the same
curriculum in distance education as in face-to-face education, very limited interaction between
teacher and student, which is necessary for good learning, limited student participation, the tool
to be used in the learning environment Inadequate equipment and inability of measurement and
evaluation in distance education to provide the desired efficiency draw attention as important
problems. In addition, the problems experienced in the individualization of education, the fact
that the lessons are not supported by videos and similar tools, and the failure to ensure student
attendance completely cause the desired efficiency to be obtained from the courses provided by
distance education.
Keywords: distance education, educational problem, educational environment, educational
technology
GİRİŞ
Bir kavram olarak teknolojiye ilişkin yapılan tanımlar incelendiğinde teknolojinin temelde
insanın günlük hayatında karşılaştığı sorunların çözümün kolaylaştırılması, bunun yanında
gereksinkeleri ve keşif konusundaki merakını gidermesi gibi yararlarından söz edilebilir. Bu
nedenle teknolojik gelişmeler insanoğlunun hayatında başta iletişim olmak üzere ulaşım vb.
birçok alanda kolaylık sağlamaktadır. Fakat insanların teknolojik gelişmelerin imkânlarından
en iyi yararlanabilmesi için teknolojinin kullanımını bilmesi, teknolojik gelişmelerden haberdar
olması gerekmektedir. Buradan haretle içinde bulunduğumuz yüzyılda toplumların gelişim
sağlayabilmeleri için bilgi teknolojilerini en iyi şekilde bilmeleri ve kullanmaları büyük önem
taşımaktadır.
Teknolojik gelişmelerin yaşanması ile birlikte insan hayatında önemli değişimler olmakta,
bireyler yaşamlarına ilişkin değişimlere eskiden farjlı olarak daha açık hale hale gelmektedir.
Bireylerin değişime açık hale gelmeleri ise eğitim ihitiyacının her zamankinden daha fazla
gereksinimi de ortaya çıkarmaktadır. Teknlojik gelişmeler birçok alanda olduğu gibi eğitim
alanında da önemli yenilikler getirmekte, artan eğitim ihtiyacının karşılanması için farklı
alternatifler üretmektedir. Birbakıma günümüzde teknolojik gelişmelerden haberdar olmayan
bir eğitim düşünülemektedir. Artan eğitim ihtiyacındaki bu artışların karşılanması konusunda
uzaktan eğitim uygulamaları önemli bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. Zamandan ve mekadan
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bağımsız olarak her ortamda bu eğitimin verilebilmesi, eğitim ihtiyacı olan herkese ulaşılması
uzaktan eğitimin başlıca faydaları olarak gündeme gelmektedir.
Gelişen teknoloji ve bilgi birikimi ile bireylerin eğitim taleplerinin artması, daha geniş
kesimlere eğitim hizmeti götürmenin hedeflenmesi, eğitimde fırsat ve imkân eşitliğinin
sağlanması düşüncesi, çeşitli nedenlerle örgün eğitime devam edemeyen öğrencilerin eğitim
ihtiyaçlarının yerine getirilmesi isteği ve geleneksel eğitimin sınırlılıklarını giderme çalışmaları
gibi sebeplerden dolayı uzaktan eğitimin önemi ve ihtiyacı ortaya çıkarmıştır (Yalın, 2007).
Uzaktan eğitimde istenen yararın sağlanabilmesi amacıyla sorunların belirlenmesi ve çözülmesi
gerekmektedir. Bu konuda araştırmaların yapılması, sorunlara çözüm önerilerinin ortaya
konulması büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmada da uzaktan eğitim sürecinin sorunlarına
yönelik yapılan araştırma sonuçları analiz edilmeye çalışılmış, eğitim alanında çalışan teorisyen
ve uygulamacılara veri sağlanması hedeflenmiştir.
BİR KAVRAM OLARAK UZAKTAN EĞİTİM VE TARİHSEL GELİŞİMİ
Bu bölümde uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunların belirlenmesine yönelik araştırma
sonuçları analiz edilmeye çalışılmıştır.
Bilindiği gibi 2019 yılında dünyayı etkisi altına almaya başlayan koronavirüs salgını
beraberinde getirdiği belirsizlikler nedeniyle toplum içinde başta sağlık alanı olmak üzere pek
çok kurumu etkilemiştir. Bu kurumlardan birisi olan eğitim kurumlarını da bu süreçten derinden
etkilemiş (Can, 2020), büyük değişimlere neden olmuştur. Pandemi süreci insan hayatında
birçok açıdan etkilerde bulunmuştur. Sosyal hayatta izolasyon, karantina gibi önlemler
pandeminin insan hayatına olan etkilerinden bazılarıdır. Bu süreçte eğitim kurumlarında
uygulanan alternatif eğitim yollarından biri de uzaktan eğitim uygulamaları olmuştur (Aktaş,
Büyüktaş, Gülle ve Yıldız, 2020; Hotar, Omay, Bayrak, Kuruüzüm ve Ünal, 2020).
Uzaktan eğitim sürecinin birçok yararı bulunmaktadır. Uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ve
öğrencinin aynı mekânda bulunma zorunluluğunun bulunmaması, eş zamanlı ya da eş zamansız
olarak gerçekleştirildiği bir eğitim yöntemi olması bu yararlardan bazılarıdır. Kısıtlı zamanda
daha az maliyet ile daha fazla öğrenciye ulaşarak bilgiyi ulaştırabilme ve bireyin eğitim
hakkından yararlanması yine uzaktan eğitimin faydaları arasında sayılabilir (Başaran, Doğan,
Karaoğlu ve Şahin, 2020). Tarihsel olarak birçok değişimden geçen uzaktan eğitime, geçmiş
dönemlere bakıldığında mektupla öğretim şeklinde tanımlama yapılırken, günümüzde gelişen
teknolojiyle uzaktan eğitiminde tanımlarında farklılıklar görülmekte, bu alanda önemli
değişimler söz konusu olmaktadır. Çağın gereklerine uygun olarak yenilenen temel insan
ihtiyaçlarına cevap veren uzaktan eğitim sürecinin literatürde çok sayıda tanımı yer almaktadır
( Kaçan ve Gelen, 2020). Bu tanımlardan bazıları şu şekilde ifade edilebilir:
Bu tanımların birinde uzaktan eğitim “öğrenci ve öğretmen arasında gerçekleşen eğitimsel
iletişimin yeterince karşılanmadığı, eğitimsel sürecin desteklenerek karşılıklı olarak iletişimin
sağlanıp teknolojinin de yer aldığı eğitim uygulaması” (Kaya, 2002) tanımlanmaktadır.
Yine bir diğer tanıma göre; “Uzaktan eğitim, geleneksel öğrenme – öğretme yöntemlerindeki
sınırlılıklar nedeniyle sınıf içi etkinliklerin yürütülme olanağı bulunmadığı durumlarda, eğitim
çalışmalarını planlayanlar ve uygulayanlar ile öğrenenler arasında iletişim ve etkileşimin özel
olarak hazırlanmış öğretim üniteleri ve çeşitli ortamlar yoluyla belli bir merkezden sağlandığı
bir öğretim yöntemidir” (Alkan, 1987) şeklinde tanımlanmaktadır.
Uzaktan eğitimle ilgili oldukça geniş bir tanım yapan Uşun’a (2006)’a göre ise uzaktan eğitim;
“kaynak ile alıcının öğrenme - öğretme süreçlerinin büyük bir bölümünde birbirlerinden farklı
ortamlarda oldukları, alıcılarına öğretim yaşı, amaçları, zamanı, yeri ve yöntemi gibi yönlerden
“bireysellik, esneklik ve bağımsızlık” imkânı tanıyan, öğrenme-öğretme süreçlerinde yazılı ve
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basılı materyaller, işitsel araçlar, teknolojiler, yüz yüze eğitim gibi materyal, araç ve teknoloji
ve yöntemlerin kullanıldığı, kaynak ile alıcılar arasındaki iletişim ve etkileşimin ise çeşitli
teknolojik imkânlarla sağlandığı planlı sistematik bir eğitim teknolojisi uygulamasıdır”
şeklinde tanımlanmaktadır.
Aktaş ve arkadaşlarına (2020) göre uzaktan eğitim; teknolojininin hızlı bir şekilde gelişmesiyle
çağın gereksinimlerini karşılama, bireylerin çağa ayak uydurabilmesi açısından önemli
uygulamalardan biri gündeme gelmiştir.
Hızal (1982) ve Kaya’nın (1996) yapmış oldukları çalışmalara göre sanayinin ve teknolojinin
etkisiyle gelişen toplumda eğitim öğretime olan ilgi artmış ve eski usül olarak
nitelendirebileceğimiz geleneksel eğitimler toplumun ihtiyaçlarına cevap vermede yetersiz
kalmıştır. Bunun sonucunda da farklı öğrenme yöntemleri ortaya çıkmış ve bu süreçte uzaktan
eğitim de kendisine burada büyük rol üstlenmiştir.
Uzaktan eğitim önemli bir yararı da örgün eğitimi tamamlayuamayanlarla ilgilidir. Toplum
içinde örgün eğitimini farklı sebeplerden dolayı tamamlayamayan bireylerin eğitim
ihtiyaçlarına cevap vermek amaçlı kurulmuş bir sistemdir. Altıparmak, Kurt ve Kapıdere (2011)
çalışmalarında uzaktan eğitimi, “zaman ve mekân sınırlılığı olmayan, çeşitli öğrenme
fırsatlarını sunabilen, tasarlanmış, planlanmış disiplinler arası bir öğrenme faaliyeti” olarak
tanımlamışlardır.
Uzaktan eğitim sürevcinin tarihsel süreci olarak uzun bir geçmişi bulunmaktadsur. Günümüzde
son derece popüler bir eğitim türü olarak bilinen uzaktan eğitimin geçmişi yaklaşık 1700’lü
yıllara kadar girmektedir. Buradan hareletle uzaktan eğitimin oldukça eskilere dayanan bir
geçmişinin olduğu görülmektedir (İşman, 2008).
Başlangıçta posta, gazete gibi yazılı kaynaklar aracılığıyla etkinlik gösteren uzaktan eğitim,
günümüzde teknolojik kaynakların kullanımının artmasıyla televizyon, bilgisayar internet gibi
araçlarla faaliyetlerini yürütmektedir (Özbay, 2015).
Geçmişi 1700’lü yıllara dayanan uzaktan eğitim çalışmaları yazılı olarak bazı materyallerin
bireylere gönderilmesiyle başlamış sonrasında teknolojinin gelişimiyle senkron ve asenkron
olarak büyük bir yaygınlık kazanmıştır. Eğitimin bireyselleşmesiyle etkisi daha da artan
uzaktan eğitimin günümüzde de hızlı bir şekilde gelişmeye devam ettiği görülmektedir. Bilgiye
ulaşma imkânlarının artmasıyla ve bilginin büyüyerek ilerlemesi uzaktan eğitimi zorunlu hale
getirmiştir ( Kaçan ve Gelen, 2020).
UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNDE YAŞANAN TEMEL SORUNLAR
Uzaktan eğitim sürecinin çok sayıda yararı yanında bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu
sınırlılıkların belki de en önemli olanı teknolojik kaynaklıdır. Öğrencilerin teknoloji kullanma
konusundaki yaşamış oldukları sorunlar uzaktan eğitimin başarısını oldukça engellemektedir.
Uzaktan eğitimde yaşanan bir diğer sorun da uzaktan eğitim sürecinde ortaya çıkan sorunların
öğretmen tarafından anında kontrol altına alınamamasıdır. Dönütün çok önemli görüldüğü
öğrenme sürecinde sorunların anında kontrol altına alınamaması büyük öğrenme kayıplarına
neden olabilmektedir.
Uzaktan öğrenmede öğrencilerin derslere yeterince ilgi göstermemeleri, istenen başarıyı
engellemektedir. Derslere devam konusunun istenen oranda olması öğertmenlerin
motivasyonunu da düşürmektedir.
Öğretmenlerin uzakyan eğitimde kendilerini yeterli görmemeleri bir diğer sorun olarak
gözükmektedir. Öğrenme-öğretme sürecinin en önemli öğesi olan öğretmen sistemin başarısı
için son derece kilit bir roldedir. Bu nedenle öğretmenlerin uzaktan eğitim teknolojileriyle
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kendilerini yenilemeleri, öğrenme-öğretme sürecinde bunları kullanabilmeleri için gerekli
önlemlerin alınması gerekmektedir.
Uzaktan eğitim sürecinde her ne kadar çevrimiçi bağlantı ile iletişim kurulsa da yüz yüze
eğitimde var olan yakınlık oluşamamaktadır. Yeni bireylerle bir ortamı paylaşma, sosyalleşme
bakımından da uzaktan eğitim kısır kalabilmektedir. “Bazı içine kapanık ve sosyalleşme yetisi
bulunmayan öğrenci profillerine karşı bu sistem pekiyi olmamaktadır. Herhangi bir yardım
almadan çalışma yapamayan ve kendi kendine öğrenme yetisi bulunmayan öğrencilere yeterli
olanaklar sağlanamayabilir.” (Özüçelik, 2019:13).
Uzaktan eğitimin uygulamalı dersler konusunda çaresiz kalması da söz konusudur. “Bireysel
çalışma yetisi kazanamayan öğrencilerin uzaktan eğitim 23 sistemiyle bir planlama yapabilmesi
zor olmaktadır. Planlama becerisi bulunmayan bireyler bu sistemle kendilerini tembelliğe atıp
ders çalışma olgusunu tam manasıyla kazanamayabilirler.” (Özüçelik, 2019:14).
Yine uzaktan eğitimin sınırlılıkları hakkında Kaya (2002); “Yüz yüze eğitim ilişkilerinin kolay
sağlanamaması, öğrencilerin sosyalleşmelerini engellemesi, yardımsız ve kendi kendine
öğrenme alışkanlığı olmayan öğrencilere yeterince yardım sağlayamama, çalışan öğrencilerin
dinlenme zamanını alma, uygulamaya dönük derslerden yeterince yararlanamama, beceri ve
tutuma yönelik davranışların gerçekleştirilmesinde etkili olamama, ulaşım olanaklarına ve
iletişim teknolojilerine bağımlı olma” olduğunu beyan etmiştir.
Uzaktan eğitimin olumsuzlukları eğitim kademelerinde de farklı olumuszlukları beraberinde
getirebiliyor. Örneğin, uzaktan eğitim sürecinin bu dezavantajları yönelik olarak Yıldırım’ın
(2021) yapmış olduğu çalışmada Covid-19 salgınının okul öncesi eğitim üzerinde olumsuz
etkisinin fazlaca görüldüğünü ve bu sürecin pek çok zorluğu da beraberinde getirdiğini
belirtmiştir.
Üniversite öğrencilerinin Covid-19 sürecinde uzaktan eğitime yönelik düşünceleri incelenmiş
ve bilgisayar ve internet sahibi olma durumlarına göre öğrencilerin uzaktan eğitime dair
görüşlerinin farklılaştığı görülmüştür (İnce ve diğ., 2020). Covid-19 süreciyle uzaktan eğitimle
gerçekleştirilen öğretim uygulamalarının öğretmenlerin iş yükünü de artırdığı çalışmaların
sonuçları arasında yer almıştır (Kaden, 2020; akt: Sümen, 2021).
Covid-19 pandemisinin kaynak eksikliği ve öğrenci eşitsizlikleri gibi nedenlerle okul
yöneticilerinin de işlerini yapmalarını zorlaştırdığı belirlenmiştir (Varela ve Fedynich, 2020;
akt: Sümen, 2021). Yapılan araştırmalar pandeminin eğitimin alanında olumsuz etkilerinin de
çok sayıda olduğunu göstermiştir. (Sümen, 2021).
SONUÇ
Teknolojik gelişmelerin toplumu bir çok açıdan etkilediği gibi eğitim kurumlarını da derinden
etkilemektedir. Eğitimin bireyselleşmesi, artan eğitim ihtiyacı gibi nedenler farklı eğitim
araçlarını gerekli kılmakta, uzaktan eğitim de bu ihtiyaçların sonu olarak günümüzde önemöini
her geçen gün arttırmaktadır. Uzaktan eğitimden en iyi şekilde yararlanabilmek, sorunların
belirlenmesi ve çözüm getirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu araştırmada uzaktan eğitimin
sorunlarına yönelik gerçekleştirilen araştırmalar analiz edilmeye çalışılmıştır.
Konuya ilişkin yapılan araştırmalarda öğretmen ve ğrencilerin teknlojiye sahip olma ve
kullanma konusunda yaşadığı sorunlar dikkat çekmektedir. Bunun yanında öğretmen ve öğrenci
arasında etkileşimin zayıf olması, derslere devam ve öğrenci katılımı probleminin yaşanması,
ölçme ve değerlendirme aşanında yaşanan sorunlar uzaktan eğitim sürecinde çözülmeyi
bekleyen konular olarak vurgulanmatadır.
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ÖZET
Genel anlamda teknolojinin en önemli yararı, insan yaşamını kolaylaştırmasıdır. Bu nedenle
teknoloji ile ilgili yapılan tanımlamalarda mutlaka insan yaşamını kolaylaştırmak için ortaya
konulan araçlardan da söz edilmektedir. Buradan hareketle teknolojinin tarihinin oldukça eski
olduğu söylenebilir. Bir bakıma teknoloji, insanoğlunun ateşi bulmasından sonra ortaya çıkmış
ve günümüze kadar hızla gelişerek varlığını devam ettirmiş, insanların karşılaşmış oldukları
sorunları çözmede önemli bir araç rolü üstlenmiştir. Teknoloji insan yaşamını kolaylaştırmak
amacıyla üretilen araç gereçler bütünüdür. Günümüzde internet, televizyon, akıllı telefon gibi
birçok araç gereç insan yaşamını kolaylaştırmaktadır. Teknolojik gelişmeler birçok alanda
olduğu gibi eğitim alanını de etkilemektedir. Hatta günümüzde eğitimin anlamı da
değişmektedir. Eğitimin değişen bu anlamına yönelik olarak sunulma biçimlerinde de önemli
yenilikler ortaya çıkmaktadır. Eğitimde bu konuda bilişim teknolojilerinden iyi bir şekilde
yararlanılmaktadır. Eğitim, bireyin belirlenen hedeflere yönelik davranış kazandığı süreç
olmakla birlikte çağın gerektirdiği niteliklere sahip insan gücünü hazırlayan bir araç olarak da
ifade edilebilir. Eleştirmeyi bilen, yaratıcı düşünme becerisi ve problem çözme becerisi olan
teknolojik araç gereçleri etkili olarak kullanma yetisine sahip bireyler yetiştirebilmemiz ancak
eğitimle mümkündür. Bu araştırmada eğitimde bilişim teknolojilerinin yeri ve önemi hakkında
bilgi verilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç çerçevesinde konuya ilişkin araştırma sonuçlarından
yararlanılmıştır. Betim analiz yönteminin kullanıldığı bu araştırmada eğitimde bilişim
teknolojilerinin kullanımının yeri ve önemi hakkında program geliştirme uzmanlarına,
öğretmen ve okul yöneticilerine veri sağlanmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucuna göre
eğitimde bilişim teknolojilerinin çok sayıda yararı bulunmaktadır. Her şeyden önce okullarda
verilen öğretim süreçlerine bilişim teknolojilerinin katkıda bulunması; öğrencinin bilgiyi aktif
olarak elde etmesi yanında düşünme becerilerinin gelişmesi ve öğrenci katılımı gibi açılardan
oldukça önem taşımaktadır. Bunun yanında bilişim teknolojilerinin kullanımı okullarda
öğretmenlere de önemli yararlar sağlamaktadır. Ders içeriğinin sunumu, öğretimde soyut
becerilerin somut hale getirilmesi, verilen görüntülerin beyinle ilgili yapılan araştırmalara
uygun olarak seslerle de desteklenmesi çok sayıda yarardan sadece bazılarıdır. Ayrıca
öğretmenlerin sınıflarında işlemiş oldukları derslerde bilişim teknolojilerinden yararlanmaları
okul yöneticilerin teknolojiye yönelik tutumlarını da etkilemektedir.
Anahtar Kelimeler: Bilişim teknolojileri, eğitim, öğretmen, yarar

Bu araştırma Erciyes Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenen 7868 kodlu “Ortaokul Öğrencilerinin
Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Durumlarının Akademik Başarılarına Etkisi (Kayseri İli Örneği)” Yüksek
Lisans Tez Projesinden üretilmiştir.
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ABSTRACT
In general, the most important benefit of technology is that it makes human life easier. For this
reason, in the definitions made about technology, the tools put forward to facilitate human life
are also mentioned. From this point of view, it can be said that the history of technology is quite
old. In a way, technology emerged after mankind discovered fire and has continued to exist by
developing rapidly until today and has played an important tool role in solving the problems
that people have faced. Technology is a set of tools produced to facilitate human life. Today,
many gadgets such as internet, television, smart phone make human life easier. Technological
developments affect the field of education as well as in many other fields. Even today, the
meaning of education is changing. Significant innovations are also emerging in the way
education is presented for this changing meaning. Information technologies are used in
education in this regard. Although education is the process in which the individual acquires
behavior towards the determined goals, it can also be expressed as a tool that prepares the
manpower with the qualifications required by the age. It is only possible with education that we
can raise individuals who know how to criticize, who have creative thinking skills and problem
solving skills, and who have the ability to use technological tools effectively. In this research,
it is aimed to give information about the place and importance of information technologies in
education. For this purpose, the results of the research on the subject were used. In this study,
in which the descriptive analysis method was used, it was tried to provide data about the place
and importance of the use of information technologies in education to program development
experts, teachers and school administrators. According to the results of the research, there are
many benefits of information technologies in education. First of all, the contribution of
information technologies to the teaching processes given in schools; In addition to the active
acquisition of knowledge by the student, it is very important in terms of development of
thinking skills and student participation. In addition, the use of information technologies
provides important benefits to teachers in schools. Presentation of the course content, making
abstract skills concrete in teaching, supporting the given images with sounds in accordance with
the studies on the brain are just some of the many benefits. In addition, teachers' use of
information technologies in the lessons they teach in their classrooms also affects school
administrators' attitudes towards technology.
Keywords: distance education, educational problem, educational environment, educational
technology
GİRİŞ
Değişimin başdöndürücü bir hızla yaşandığı günümüzde teknolojik gelişmeler tüm dünyada
olduğu gibi ülkemizde de eğitimi derinden etkilemektedir. Teknlojik gelişmeler nedeniyle
ülkemizde de eğitim kurumları teknolojiyi kendilerine entegre etmek için yoğun çaba
harcamaktadır. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri alanında yaşanan gelişmeler eğitim
kurumlarında verilmekte olan eğitim öğretim süreççlerini oldukça etkilemekte, eğitim
kurumları bu etkiler nedeniyle gerekli uyum çabası içine girmektedirler.
İnsanların günlük hayatta karşılaştıkları sorunları çözmede önemli bir araç olan teknoloji,
eğitim ve öğretim süreçlerine çok sayıda yarar sağlamaktadır. Bu yararların başında;
öğrencilerin öğrenme için gereken süreleri azaltması, öğrenme ortamları açısından eş zamanlı
olduğu kadar eş zamansız (asenkron), çevirim içi ve çevirim dışı ortamlar sunması, uzaktan
öğrenme imkânı ve bireyselleştirilmiş eğitim materyali sağlaması, öğrencinin kendi öğrenme
hızına göre ilerleme, konuları ihtiyaca göre dallandırabilme ve engelli öğrencilere eğitim
engelini aşma olanakları sunması açısından teknolojinin eğitim ortamlarında kullanılması
gibikonular gelmektedir (Çiftçi, 2009).
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Sınıfta öğrenme öğretme süreçlerinde teknolojinin kullanımı sadece öğretmenlere katkı
sağlamamakta, öğreniclere de çok sayıda olumlu etkide bulunmaktadır. Sınıfta teknolojii
kullanımı, öğrencilerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerileri yanında öğrenmeye
yönelik olumlu tutum geliştirmelerine, işbirlikçi öğrenme davranışlarına, yeni tarz öğrenme
yöntemleri edinmelerine ve iletişim becerilerine katkı sağlamaktadır (Kozma, 2013).
Bilişim teknolojilerinden öğrenme öğretme sürecinde en iyi şekilde faydalanabilmek için
teknolojiye sahip olmak kadar duyuşsal olarak da hazır olmak gerekmektedir. Bu çalışmada
eğitimde bilişim teknolojilerinin yeri ve önemi hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır.
EĞİTİMDE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ
Bilgi toplumu olabilmek bir hedeftir. Dinamik bir yapısı olan bilişim teknolojileri yoluyla
değişim ve gelişim göstererek bu hedefe ulaşmak mümkündür. Bu hedefe ulaşmada etkili
olacaklar arasında eğitim ve insan başat unsurdur (Yıldırım ve Öner, 2004).
Eğitim, bireyin belirlenen hedeflere yönelik davranış kazandığı süreç olmakla birlikte çağın
gerektirdiği niteliklere sahip insan gücünü hazırlayan bir araç olarak da ifade edilebilir.
Eleştirmeyi bilen, yaratıcı düşünme becerisi ve problem çözme becerisi olan teknolojik araç
gereçleri etkili olarak kullanma yetisine sahip bireyler yetiştirebilmemiz ancak eğitimle
mümkündür (Akkoyunlu, 1998).
Bilişim teknolojilerinin gerek gündelik yaşantıda gerekse eğitim öğretim süreçlerinde kullanımı
günden güne artış göstermektedir. Seferoğlu ve Koçak ‘a (2003) göre de bilgi ve iletişim
toplumu olma sürecinde iken ülke genelini etkileyen bilişim teknolojileri bu boyutta eğitim
açısından elzem durumdadır.
Eğitim - öğretime bilişim teknolojilerinin dahil edilmesi; öğrencinin bilgiyi aktif olarak elde
etmesi, temel düşünme becerilerinin gelişmesi, öğrenci katılımı ve öğrenenlerin bireysel
farklılıklarının desteklenmesini sağlayarak öğrenme ortamlarını duyusal yönden zenginleştirme
ve öğrenmeyi artırması açısından büyük önem taşımaktadır (Mandell, Sorge ve Russell, 2002;
Cüre ve Özdener, 2008; Göktaş, Yıldırım ve Yıldırım, 2009; Bhasin, 2012).
Bilişim teknolojilerinin eğitimde kullanımıyla birlikte eğitim ve öğretimde birçok değişim
meydana gelmiştir. Örneğin, bu teknolojilerin kullanımıyla, öğretmen ve öğrenci arasındaki
hiyerarşik yapı yerini daha yatay bir yapıya bırakmış; eğitimdeki yer ve zaman sınırlılığı büyük
oranda giderilmiştir. Öğretmenlerin verimliliği artmış olup öğretmenler kısa zamanda daha az
çaba ile daha kaliteli sonuçlar alabilme imkânına kavuşmuştur. Öğrenciler de etkileşimin üst
düzeyde olduğu, yeteneklerini keşfedip kendilerini geliştirebilecekleri ortamlarda eğitim görme
fırsatları yakalamıştır (Aytaç, 2003).
Bilişim teknolojilerinin eğitim ortamında kullanılmasıyla elde edilecek pek çok eğitsel fayda
söz konusudur. Bunlar şu şekilde sıralanmıştır (Çağıltay, ve Çakıroğlu, 2001; Alakoç, 2003;
Çekbaş, Yakar, Yıldırım ve Savran, 2003; Kayri ve Gökdaş, 2005; Ünsal, 2004):
Öğrenciler, okulda bilişim teknolojilerini kullanarak;
1. Günlük hayatın her safhasında karşılarına çıkan bilişim teknolojileriyle ilgili
problemlerini rahatlıkla çözer.
ulaşır.

2. Bireysel olarak ihtiyaç duydukları hemen her türlü bilgiye kısa zamanda ve kolaylıkla
3. İstedikleri dersi veya konuyu istedikleri zaman tekrar eder.
4. Kendi öğrenme zaman ve yöntemlerini kendileri belirler.
5. Öğrenmeye ilişkin güdülerini yükseltip devam ettirir.
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6. Normalde ulaşamayacakları kişi veya gruplara kolayca ulaşıp bilgi paylaşır.
7. Hayat boyu öğrenme becerilerini geliştirir.
8. Ses ve görsel içeriklerle zenginleştirilen konuyu daha iyi anlarlar.
Öğrenciler bilişim teknolojisi araçlarını, araştırma yapmak, elde edilen bilgileri sınıflandırmak,
bilgiyi yeniden yorumlamak ve yeni ürünler ortaya koymak için kullanırlar (Kozma, 2003).
Cnets (2006) öğrenme-öğretme süreçlerinde bilişim teknolojilerinin kullanılması ile
öğrencilerin derse yönelik ilgisinin arttığı, öğrencilerin derslere aktif olarak katıldığı,
başarılarını artırdığı, öğrenme deneyimleri yaşadığı, iş birlikli çalışma imkanı yakaladığı,
eleştirel düşündüğü, öğrencilerin karşılaştığı problemleri çözebilme ve yaratıcı düşünme
becerilerinin geliştiği şeklinde belirtmiştir.
Genel çerçevede bilişim teknolojilerinin eğitimde kullanıldığında avantajları şu şekilde
listelenmektedir (Alkan, 2005; Aytaç, 2003):
• Sınıf ortamında öğrenciyi sürekli olarak aktif tutar.
• Aynı anda birden çok duyu organına hitap ederek öğrencinin dikkatini derse çeker ve
öğrenme daha kalıcı olur.
• Öğrencilerin bilgi teknolojileri okuryazarlığı becerisine sahip olmasını sağlar.
• Tarihi olayların video ve filmler aracılığı ile daha kolay anlaşılmasını sağlar.
• Sınıf ortamında yapılması tehlikeli olabilecek deney ve gözlemlerin gerçeğe yakın
simülasyonlar ile yapılmasını sağlar.
• Görsel ve işitsel nesneler ile öğrenme somutlaşır.
• Öğrenmenin her yerde ve istenilen zamanda gerçekleşmesine imkan verir.
• Görsel ve işitsel yönden sınırsız materyale ulaşmayı sağlar.
• Öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınıp öğrenciye göre öğrenme ortamı
hazırlanır.
• Bilişim teknolojileri ile hedef davranışlar daha kısa zamanda kazanılmaktadır.
Teknolojinin öğrenme ortamlarına etkisi, otomatik olarak değil BT’nin öğrenme sürecinde nasıl
kullanıldığına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır (Kozma, 2003). Öğretmenler bilişim
teknolojilerini ders içeriğinin sunumunda, soyut becerilerin somutlaştırılmasında, görüntülerin
seslerle desteklenmesinde, şekil ve nesnelerin gösterimi ile kavramların örneklerle
pekiştirilmesinde kullanabilir (Meadows, 2004).
Eğitimde bilişim teknolojilerini kullanmada öğretmenlerin rehberliği önemlidir. Şeyhoğlu’nun
(2005) belirttiği gibi bilişim teknolojisi araçlarını iyi derecede kullanan, derslerini teknoloji
destekli yürütebilen ve öğrencideki teknoloji korkusunu yok edip teknolojiyi sevdirebilen
öğretmenlere ihtiyaç vardır.
Milli Eğitim Bakanlığının öğretmenlerin bilgisayar kullanma yeterliliklerine yönelik olarak
yaptığı çalışmadaki hedefler şunlardır (Cüre ve Özdener, 2008):
1. Temel bilgisayar kullanma becerisine sahip olma,
2. Sınıfta dersle ilgili yazılımları kullanma,
3. Ders esnasında kullanılacak yazılımlar konusunda fikir sahibi olma
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4. Öğrencilere bilgisayar kullanımı konusunda rehber olma ve öğrencilerin bilgisayarı
aktif olarak kullanmalarını sağlama.
Öğretmenler, BT’yi kullanarak dersi nasıl yapılandıracağını, kaynak olarak neleri seçeceğini,
etkinlikler sırasında öğrencileri nasıl yönlendireceğini ve destekleyeceğini bilmelidir (Light,
2009). Öğretmenlerin derslerinde teknolojiyi kullanma durumunu okul yöneticilerin
teknolojiye karşı tutumları etkilemektedir. Yöneticilerin okullarında bilişim teknolojisi sınıfı
kurulması, okulun teknolojik alt yapısının oluşturulması ve öğretmenlere okuldaki teknolojik
imkanlar konusunda bilgi verilmesi gibi görevleri vardır (Yılmaz, 2005). Ayrıca okullarda
teknolojinin verimli bir şekilde kullanımı, okul içi ve okul dışı çevre ile iletişim kurulması
yönünden olmak üzere birçok açıdan okul yöneticilerinin bilişim teknolojilerini kullanması
zorunlu hale gelmiştir (Şeyhoğlu, 2005).
SONUÇ
Eğitim bilişm teknolojilerinin kullanımı çok sayıda yarar sağlamaktadır. Bu konuda istenen
başarının elde edilmesi, sadece bilişim teknolojilerinin bilinmesi ve sahip olunması ile değil
aynı zamanda duyuşsal olarak da hazır olunmasıyla yakından ilgili görünmektedir. B
araştırmada eğitimde bilişim teknololerinin yeri ve önemi hakkında bilgi veirlmiş, duyşsal
yönden katkı sağlanmaya çalışılmıştır.
Eğitimde bilişim teknolojilerinin kullanımı öğretimin somutlaştırılması ve ilginç hale
getirilmesi, öğrenci katımının arttırılması, öğretimin bireylselleştirilmesi, öğretimin zaman ve
mekândan bağımsız sağlanmasına imkân sağlaması, öğretim için gereken zaman miktarının
azaltılması gibi çok sayıda konuda yarar sağlamaktadır. Yine sınıfta bilişim teknolojilerinin
kullanımı öğrencilerin öğrenme süercinde daha fazla sorumluluk almaları konusunda da önemli
yararlar sağlamaktadır.
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ÖZET
Türkiye Cumhuriyeti’ nin kurucusu Atatürk, “Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır.”
sözü ile öğretmenlik mesleğinin bir milletin kaderinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğuna
birçok büyük düşünür gibi dikkat çekmiş, öğretmenlik mesleğinin önemine işaret etmiştir.
Türkiye’de öğretmen yetiştirme sürecinin tarihsel gelişimi incelendiğinde uzun bir geçmişe
sahip olduğu görülmektedir. Bazı eğitim tarihçileri öğretmen yetiştirme sürecini Fatih Sultan
Mehmet’e kadar götürse de bu konudaki en önemli gelişme 16 Mart 1848 yılında yaşanmış,
günümüzdeki anlamıyla ortaokul anlamına gelen Rüştiyelere öğretmen yetiştirilmeye
çalışılmıştır. Türkiye’de öğretmen yetiştirme sürecinin tarihsel gelişimi incelendiğinde sınıf
öğretmeni yetiştirme sürecinin de önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. Sınıf
öğretmenliği ise öğretmenlik branşları arasında özel bir yere sahiptir. Zorunlu eğitim çağına
gelen her çocuğun mutlaka tanıştığı öğretmeni ilk sınıf öğretmenidir. Ebeveynlerin biricik
çocuğunu emanet ettiği ve o çocuğa evi dışında uzun bir zaman geçireceği okulunda bir ebeveyn
gibi sevgi ve şefkatle yaklaşan ilk kişi şüphesiz sınıf öğretmenidir. Batılılaşma döneminde
Osmanlı İmparatorluğu’nda sınıf öğretmeni yetiştirme sürecinin ise 1868 yılından açılan
Darülmuallimin-i Sıbyan denilen kurumların açılmasıyla başladığı görülmektedir. Bu
araştırmanın amacı; Türkiye’de öğretmen yetiştirme tarihi içinde özel bir yere sahip olan sınıf
öğretmeni yetiştirme sürecini ele almak, günümüz öğretmen yetiştirme sürecine ışı tutmaktır.
Bu amaç çerçevesinde ilgili literatür taranmış, amaca uygun bulunan makale, tez ve kitaplar
analiz edilmiştir. Betimsel analiz metodundan yararlanılan araştırmada Türkiye’de sınıf
öğretmeni yetiştirme süreci Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet Dönemi olmak üzere iki aşamada
ele alınmıştır. Osmanlı döneminde modern anlamda sınıf öğretmeni yetiştirme sürecinin daha
çok Batılılaşma dönemi ile birlikte ele alındığı görülmektedir. Cumhuriyet döneminde ise
başlangıçta köye öğretmen yetiştirme sürecinin önemli bir problem olarak görüldüğü
görülmektedir. Cumhuriyet döneminde Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştiren kurumlar;
ilköğretmen okulları, köy enstitüleri, 2 yıllık eğitim enstitüleri şeklinde sıralanmaktadır. 1980
sonrasında ise öğretmen yetiştirme sürecinin yükseköğretime devredilmesi sonrasında sınıf
öğretmeni eğitim fakültelerince yetiştirilmeye çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, öğretmen yetiştirme, sınıf öğretmeni, cumhuriyet dönemi,
Osmanlı dönemi
ABSTRACT
Atatürk, the founder of the Republic of Turkey, said, “Teachers, the new generation will be the
work of you.” He pointed out, like many great thinkers, how important the teaching profession
Bu araştırma Erciyes Üniversitesi BAP Birimi tarafından desteklenen 7868 kodlu “Ortaokul Öğrencilerinin
Bilişim Teknolojilerinden Yararlanma Durumlarının Akademik Başarılarına Etkisi (Kayseri İli Örneği)” Yüksek
Lisans Tez Projesinden üretilmiştir.
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has in the destiny of a nation, and pointed out the importance of the teaching profession. When
the historical development of the teacher training process in Turkey is examined, it is seen that
it has a long history. Although some educational historians take the teacher training process
back to Fatih Sultan Mehmet, the most important development in this regard took place on
March 16, 1848, and an effort was made to train teachers for secondary schools, which means
secondary school in today's sense. When the historical development of the teacher training
process in Turkey is examined, it is seen that the primary school teacher training process also
has an important place. Classroom teaching has a special place among teaching branches. The
teacher that every child who comes to the age of compulsory education must meet is the first
class teacher. Undoubtedly, the classroom teacher is the first person to approach with love and
affection like a parent in a school where parents entrust their only child and will spend a long
time outside of their home. It is seen that the process of training classroom teachers in the
Ottoman Empire during the Westernization period began with the establishment of institutions
called Darülmuallimin-i Sıbyan, which was opened in 1868. The purpose of this research; To
deal with the primary school teacher training process, which has a special place in the history
of teacher training in Turkey, is to shed light on today's teacher training process. Within the
framework of this purpose, the relevant literature was scanned, articles, theses and books found
suitable for the purpose were analyzed. In the study, which used the descriptive analysis
method, the process of training classroom teachers in Turkey was handled in two stages, the
Ottoman period and the Republican period. It is seen that the process of training classroom
teachers in the modern sense in the Ottoman period was mostly handled with the Westernization
period. In the Republican period, it is seen that the process of training teachers for the village
was seen as an important problem in the beginning. Institutions that train classroom teachers in
Turkey during the Republican period; primary teacher schools, village institutes, 2-year
education institutes. After 1980, after the teacher training process was transferred to higher
education, classroom teachers were tried to be trained by education faculties.
Keywords: Turkey, teacher training, classroom teacher, republican period, Ottoman period
GİRİŞ
Öğretmen yetiştirme sorunu tarihsel açıdan ele alındığında dünyada olduğu kadar Türkiye’de
de en önemli tartışma konusu olmuştur. Günümüzde de eğitim sorunları denildiğinde
öpğretmen yetiştirme sorunu öncelikli sorunlar arasında değerlendirilmektedir. Öğretmenlik
mesleği ile ilgili yapılan tarışmalara bakıldığında ise nitelik yanında zaman zaman nicelik
sorunları da gündeme gelmiştir. Türkiye’de ise daha çok öğretmen yetiştirme sürecine olan
siyasi etkiler, öğretmen yetiştirme sürecinin felsefi ve ideolojik temelleri ile öğretmen
yetiştirme sistemi gibi konular öğretmen yetiştirme süreci ile ilgili en fazla yapılan tarışma
konularını oluşturmaktadır (Erdem, 2015; Turan, 2006; Yıldırım, 2011).
Tirri (2014) Türkiye’de bir sistem olarak öğretmen yetiştirmenin temel varlık sebebi, istenilen
nitelikte ve nicelikte öğretmen yetiştirmek şeklinde ifade edilmektedir (Tirri, 2014). Yasal
temelleri ele alındığında öğretmenlik mesleği 1973 yılında yürürlüğe giren Milli Eğitim Temel
Kanunu’nda devletin eğitim öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini ele alan bir meslek
olarak tanımlanmıştır. Yine aynı kanunda öğretmen yetiştirme süreci alan bilgisi ağırlıklı olmak
üzere meslek bilgisi ve alan eğitimi olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.
Ülkemizde son yıllarda iyi öğretmen yetiştirilemediği yönünde tartışmalar bulunmaktadır.
Günümüzde iyi öğretmen denildiğinde sadece yerel, iç tartışmalar değil aynı zamanda
uluslararası standartlar da akla gelmektedir. Bu konuda arayışlar devam etmekte, öğretmen
yetiştirme sistemi sürekli reformdan geçirilmektedir. Günümüzde niteliklii öğretmen
yetiştirmek için reformlar yapılırken mutlaka sorun tarihsel olarak ele alınmalı, bu konuda
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gerekli dersler çıkarılmalı, geleceğe ilişkin hedef belirlenirken tarihten ilham alınmalıdır.
Öğretmen yetiştirme konusunda önemli branşlardan birisi de şüphesiz “sınıf öğretmen”liğidir.
Nitelikli sınıf öğretmeni yetiştirebilmek için tıpkı diğer öğretmenlik braşlarında olduğu gibi
sorun tarihsel açından ele alınmalıdır. Bu araştırma Türkiye’de sınıf öğretmeni yetiştirme süreci
tarihsel olarak ele alınmıştır. Konunun temelleri Osmanlı İmparatoluğuna dayanması nedeniyle
çalışma cumhuriyet öncesi ve cumhuriyet sonrası sınıf öğretmeni yetiştirme olarak ikiye
ayrılmıştır.
CUMHURİYET ÖNCESİ SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME
Bir cihan imaparatorluğu olan Osmanlı İmparatorluğunda, özellikle 19. Yüzyılın ilk yarısında
başlayan batılılaşma süreçleri tüm kurumlarda olduğu gibi eğitim sistemini de etkilemiş bu
konuda öğretmen yetiştirme sistemi de nasibini almıştır. Osmanlıda batılılaşma ve
modernleşme süreçleri öncelikle askeri alanda başlamış, 19. yüzyılın ortalarından itibaren de
sivil alanda yeni okullara ihtiyaç duyuldu. Askeri okullarda öğretmen ihtiyacının önemli kısmı
yabancı uzmanlarla karşılanırken, sivil okullarda yeni öğretmenlere ihtiyaç duyulmuştu (Ergün,
1987).
Bu nedenle Osmanlıda 19. yüzyılda öğretmen yetiştirmeyle ilgili çeşitli uygulamaların olduğu
görülmektedir. Öğretmenliğin, sıradan insanlardan ziyade bu konuda özel olarak yetiştirilen
kişilerin yapabileceği bir meslek olması gerektiği düşüncesi Osmanlı Devleti'nde ilk defa
Tanzimat Döneminde kabul edilmiş ve günümüzde ortaokul anlamına gelen rüştiyelerin açılış
amaçlarına uygun öğretmen yetiştirmek için ise 16 Mart 1848 tarihinde "Darılmuallimin-i
Rüşti" adında ilk öğretmen okulu açılmıştır (Genç, 2010).
Sınıf öğretmeni yetiştirme ile ilgili önemli gelişme ise 1868 yılında yaşanmıştır. Bu tarihte sınıf
öğretmeni yetiştirmek gayesiyle Darılmuallimin-i Sıbyanadında bir okul açılmıştır. 1869
yılında çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesi' nde sıbyan mekteplerine hoca olabilmek
için bu okuldan mezun olma zorunluluğu getirilmiştir (Koçer, 1967 akt. Genç, 2010).
Kız Öğretmen Okulu (Darü'l-muallimat) 1877'de Büyük Darü’l-muallimin denilen ve idadi, ali
kısımları da bulunan öğretmen okulu açılmıştı (Ergün,1987).
CUMHURİYET DÖNEMİNDE SINIF ÖĞRETMENİ YETİŞTİRME
Cumhuriyet döneminin öğretmen yetiştiren kurumları incelendiğinde, öğretmnelerin içinde
bulunulan koşullara bağlı olarak farklı tip ve düzeydeki öğretim kurumlarından yetiştiği
görülmektedir (Baskan, Aydın ve Madden, 2006). Cumhuriyet döneminde Millî Eğitim
Bakanlığı’nın ilk teşkilat yasası Mustafa Necati Bey’in bakanlığı döneminde çıkarılan
Maarif Teşkilatı Hakkında Kanun 22 Mart 1926 yılında çıkarılmıştır. Kanunun yedinci
maddesinde, ilkokullar için öğretmen yetiştiren okullar ortaöğretim statüsünde; ilk muallim
mektepleri ve köy muallim mektepleri olarak belirlenmiştir (Benli, 2020).
Öğretmenlerin kaç yıllık eğitimden sonra mezun olabilecekleri dönemin şartlarına göre farklılık
göstermiştir. Cumhuriyetin henüz başlarında 1924 yılında eğitim süreleri, ilkokuldan sonra beş
yıl olarak belirlenen ilköğretmen okulları, 1932-1933 öğretim yılı başından itibaren iki devreli
altı yıllık okullar haline getirildikten sonra, ortaokul düzeyindeki birinci devresi tedricen
kaldırılmış ve üç yıllık lise dengi kısmına, ortaokullardan seçme ile öğrenci alınmaya
başlanmıştır (Uygun, 2010).
İlköğretmen okullarına alınacak öğrencilerin kayıt ve kabul şartlarına ilişkin düzenlemeler
şöyle sıralanmıştır:
a) Türk olmak,
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b) Öğretmenler kurulunun dolduracağı sicil fişinde sağlam karakterli olduğu ve ulusal
duygusunun sağlamlığı tasdik edilmek, uygun yaşta olmak (birinci sınıflar için 15-19 yaş), ruhi
ve bedenen sağlıklı olmak gibi şartlar,
c) Ortaokullardan “pekiyi” ve “iyi” derece ile mezun olanların başvurularının kabul
olunacağı, başvuruları kabul edilenlerin taahhüt senedi dolduracakları da ilköğretmen
okullarına giriş koşulları arasındadır (Uygun, 2010).
Cumhuriyetin ilk dönemlerinde öğretmen yetiştirme konusunda yaygın eğitim kurumları da
devreye girmiştir. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde ilkokullara öğretmen yetiştiren yaygın eğitim
kurumları; ehliyetname imtihanları, muallimlik ehliyetnamesi kursları ile A ve B kurslarıdır.
(Benli, 2020 ).
A ve B kursları şeklinde açılan bu kurslardan “A Kursları”, yaz aylarında iki aylık ve meslek
derslerinden, “B Kursları” yıl boyunca ve alan eğitimi derslerinden oluşmuştur. A ve B
Kurslarına ait basın yayın organlarına ilan verilerek kamuoyu bilgilendirilmiştir. (Benli, 2020).
Cumhuriyetin hemen başlarında köye ve şehre uygun öğretmen yetiştirme konusunda önemli
tartışmalar yaşanmıştır. Bu durumun en önemli sebeplerinden birisi nüfusun daha çok köylerde
olmasından dolayı eğitim sorununun köy eğitimi sorunu olarak ele alınmasının da öneml rolü
vardır. Köye ve şehre ayrı öğretmen yetiştirme tartışmalar 1914 yılına kadar
götürülebilmektedir. Bu tartışmalar içinde 1926 yılında Köy Öğretmen okulları kurulmuş, ve
köy öğretmeni yetiştirmek için yeni modeller aranmaya başlanmış, bu konuda tartışmalar
devam etmiştir (Ergün, 1987).
1934' ten itibaren, 19. yüzyılda Prusya' da denenen bir yöntemin Türkiye' de de uygulanması
fikirleri ileri sürülmüştür. Bu fikir, askerde eğitilen erlerden, köylerine döndüklerinde öğretmen
olarak faydalanma fikridir. Bunun uygulanmasına 1936 yılında Eğitmen Kursu olarak
başlanmış, 1946 yılına kadar bu eğitim kurumundan 8675 eğitmen yetiştirilmiştir (Ergün,
1987). Köy eğitmeni kursları ülke genelinde belirli bir program dâhilinde ve her coğrafi bölgede
en az bir eğitmen kursu olacak şekilde açılmıştır (Benli, 2020).
Yetiştirilen eğitmenler küçük köyler için yetiştirilmiş, daha büyük köylere öğretmen
yetiştirmek için de 1937 yılından itibaren Köy Eğitim Yurtları açılmış, bu kurumlar da daha
sonra (17 Nisan 1940) Köy Enstitüleri adını almışlardır (Ergün, 1987).
1940’lı yıllarda köy ve kasabalarda öğretmen ihtiyacı daha fazla olduğu için, göreve yeni
başlayan öğretmenler genelde oralara verilirdi. Köyler için köy enstitüsü mezunu
öğretmenlerin; kasaba ve şehirler için de ilköğretmen okulu mezunu öğretmenlerin atanacağı
ilke olarak benimsense de bunun tam olarak uygulanamadığı anlatılardan anlaşılmaktadır
(Uygun, 2010).
Köy Enstitüleri 1954 yılında yürürlüğe giren 6234 sayılı kanunla İlköğretmen Okullarıyla
birleştirilmiş, öğretim süreleri ilkokul üzerine yedi iken ortaokul üzerine ise dört yıl olarak
belirlenmiştir (Genç, 2010).
Türk eğitim tarihi incelendiğinde İlköğretmen Okullarının uzun süre ilkokullara öğretmen
yetiştirme fonksiyonunu yerine getirdiği görülmektedir (Benli, 2020).
Halen eğitim sistemimiz üzerinde büyük etkilere sahip olan 1973 tarih ve 1739 sayılı Milli
Eğitim Temel Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle zorunlu öğretimin süresi 5 yıldan 8 yıla
çıkartılması öngörülmüştür. Kanunla getirilen bu düzenleme öğretmen yetiştirme konusundaki
programları da etkilemiş, 1974-1975 eğitim-öğretim döneminden itibaren sınıf öğretmenleri
öğretmen okulları yerine 2 yıllık Eğitim Enstitülerinden sağlanmaya başlanmıştır (Ada, 2013).
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Ülkemizde ilkokul öğretmeni yetiştirme konusunda yaşanan kırılma noktalarından birisi de
şüphesiz 1982 yılında öğretmen yetiştiren kurumların YÖK’e devredilmesidir (Benli, 2020).
Bu yeni sistemde, ilköğretime öğretmen yetiştiren Eğitim Enstitüleri Eğitim Yüksek Okulu;
genel ve mesleki ortaöğretime öğretmen yetiştiren Yüksek Öğretmen Okulları Eğitim
Fakültesi; adıyla yeniden teşkilatlandırılmışlardır. Bundan böyle, öğretmeni üniversite
yetiştirmekte, Milli Eğitim Bakanlığı istihdam etmektedir (Dağlı, 2006).
Sınıf öğretmeni yetiştirme konusunda 1983-1984 öğretim yılından itibaren “Eğitim
Yüksekokulları Sınıf Öğretmenliği Programı” uygulanmaya başlanmıştır (Benli, 2020,
s.24).Öğretmen yetiştirme konusunda tüm kademelerde görev yapacak öğretmenlerin en az
lisans öğrenimi görme zorunluluğu getiren 23.5.1989 tarihli Yüksek Öğretim Kurulu kararı
sonucu iki yıllık Eğitim Yüksek Okullarının süresi 1989-90 öğretim yılından itibaren 4 yıla
çıkarılmış ve daha sonra da 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı kanunla Eğitim Fakültelerinin Sınıf
Öğretmenliği Bölümü haline getirilmişlerdir (Dağlı,2006, s.3).
SONUÇ
18. yüzyıldan günümüze kadar özel bir önem verilerek ilkokullara sınıf öğretmeni
yetiştirtilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalarda hem örgün hem de yaygın eğitim kurumları
kullanılmıştır.
Cumhuriyetin ilk yıllarında köy ilkokullarına, şehir ve büyük kasaba ilkokullarından farklı bir
eğitim programı ile öğretmen yetiştirilmeye çalışılmıştır. Bu düşünce ile Köy Öğretmen
Okulları ve Köy Enstitüleri kurulmuştur. Nüfusun büyük çoğunluğunun köylerde yaşadığı bu
dönemlerde köylerdeki zor şartlarda çalışmak istemeyen öğretmenler yerine yine köy şatlarına
aşina olan köylü çocukların eğitilip öğretmen olarak yetiştirilmesi fikri bu okulların açılmasında
etkili olmuştur. İlerleyen yıllarda o günün ihtiyacına cevap vermek maksadıyla örgün ve yaygın
eğitim kurumlarında birçok farklı yöntemle sınıf öğretmeni yetiştirilmiştir.
Bu dönemde ise artık nüfusun çok büyük bir bölümü şehirlerde yaşamakta, teknolojik
gelişmeler çok hızlı olmakta, insanların eğitimden beklentileri değişmektedir. 21. yüzyıl, bilgi
ve teknolojinin çok hızlı geliştiği, haberleşme imkânlarının sınırsız olduğu, eleştirel düşüncenin
yoğunlaştığı, kariyer planlamasının öne çıktığı bir dönem olacaktır. Durum böyle olunca sınıf
öğretmeni yetiştirme programlarının da 21. Yüzyıl becerilerine sahip sınıf öğretmenleri
yetiştirmeyi amaçlaması beklenebilir.
Son yıllarda istihdam politikalarında yapılan değişiklikler ile sınıf öğretmenliği bölümünden
mezun olan öğretmen sayısı ile MEB’in kadrolarına alınan öğretmen sayısı paralel bir artış
göstermiyor. Bu sebeple binlerce sınıf öğretmenliği mezunu atama beklemektedir. Bu durumun
acil bir çözüme kavuşturulması gerekmektedir.
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MODA KOLEKSİYONLARINDA KÜLTÜRÜN ETKİSİ: ÇİN ÖRNEĞİ
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Hitit Üniversitesi, Bileşik Sanatlar Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi
ABSTRACT
The development of people's understanding of clothing over time, their fashion sense or
following fashion has become closely related to their culture. When we look at the clothing
history of countries from a historical perspective, it is seen that it turns into an ideological piece
that indicates status, as well as being a part of culture.
While each country creates its own fashion, some prefer to continue the traditional one. When
we look at the Chinese fashion, it is observed that it is not disconnected from its history, but
developed as a cultural heritage. Looking at the dynastic periods historically, the clothing
culture of China; It is seen that it was shaped during the Han, Tang, Ming and Qing dynasties.
In the studies of these periods, different clothing designs were frequently seen. In particular,
various colors, collars, patterns were used to distinguish between social class and rank. It is
necessary to understand the importance of these models and colors that represent culture.
In this context, the aim of this study is to examine the traditional clothes of China from a
historical perspective and to discuss how they have been shaped culturally. At the same time, it
is aimed to examine the traditional clothes of China in the collections of Chinese fashion
designer Huishan Zhang and to reveal the effect of traditional Chinese clothing culture on
fashion collections. With the study, the elements, colors and models in Chinese traditional
clothes were transferred by giving examples from contemporary clothing designs, supported by
Huishan Zhang designs, and at this point, it was concluded that fashion designers were fed by
cultural elements in every period.
Keywords: Fashion design, Culture, Chinese culture, Color, Pattern
GİRİŞ
Toplumların kültürleri sanatlarını her dönem şekillendirmiş ve etkilemiştir. Bu noktada farklı
toplumların etkisi altında şekillenen sanat dallarında özgün eserler ortaya çıkmıştır. Bu sanat
eserleri gerek günümüzde gerek geçmişte toplumların kültürlerini kuşaktan kuşağa aktaran
önemli etken olmuşlardır.
Kültür, zamana ve şartlara göre gelişmekte ve değişmektedir. Tarih boyunca üretilen kültür
öğeleri ve sanat eserlerinin günümüze ulaşılabilen örnekleri dikkate alındığında o dönemlerin
yaşam tarzları, mimari sanatları, giyim-kuşam ve süslenme özellikleri göz önüne serilmektedir.
Bugün bu eserleri inceleyenler o dönem insanlarının inandığı kutsal değerleri, kadın-erkek
ilişkileri, toplum düzeni, yönetim biçimleri, sembolik değerleri gibi durumları bu eserler
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üzerinden okuyabilmektedir (Tian, 2019: 111). Dolayısıyla her eserde tasarlayanın ve
kullananın hayat anlayışını yansıtan sembolik biçim, renk, doku, model vb. ögelere rastlamak
mümkündür (Kaya ve Romanescu, 2021: 161-181). Böylelikle geçmiş nesillerin bıraktığı
kültürel miras o dönemlerin arkeolojik tabletleri gibi gelecek nesillere önemli bilgiler, belgeler
aktarabilmektedir.
Bu noktada özellikle farklı hanedanlıklar ve toplumsal olaylar ile çok çeşitliliğe ve derin bir
geleneksel kültüre sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti araştırmaya değer bir ülke olarak dikkat
çekmektedir. Çok uluslu ve çok kültürlü bir ülke olan Çin, bu yapı içerisinde her bir kültüre
ilişkin farklı kültürel öğeler taşımaktadır (Li, 2019: 102; Zou, 2019).
Çin kültürü incelendiğinde, geleneksel giysilerde kullanılan renklerin, desenlerin, motiflerin ve
modellerin neleri anlattıkları, nelerden bahsettikleri her dönem insanların dikkatini çekmiş ve
etkilemiştir. Özellikle giysilerin kendisini üreten insanla nasıl bir birliktelik kurduğu, insangiyim-kuşam ilişkisinin gelişim süreci açısından son derece önemli olmuştur. Bu bağlamda
Çin’in hanedanlıkları özelinde giyim-kuşam özellikleri incelendiğinde bu farklılıklar net bir
şekilde ortaya çıkmaktadır. Yaşadıkları farklı hanedanlıklar nedeniyle, egemen sınıfların giysi
zevklerinin farklı olması, geleneksel Çin giyim stillerinin farklı ve benzersiz olmasını
doğrudan etkilemiştir. Genel olarak hanedanlıklarda giyim-kuşam şu özellikleri ile dikkat
çekmektedir:
Tang hanedanlığı döneminde moda çok renklidir. Hanedanlığın kullandığı kumaşlar yün, keten
ve ipektir. Bu kumaşları kullanan insanlar genellikle yüksek statülü insanlardır. Kullanılan
renkler bu dönemde otoriter rejimi temsil etmektedir. Örneğin sarı renk imparator ve kraliyet
ailesinin rengidir. Diğer renklerde bütün sosyal sınıfları temsil etmektedir. Tang dönemi
hanedanlığı moda akımlarına göre oldukça gösterişli bir dönemdir. Kadınlar genellikle geniş
kollu ve göğüs dekoltesi gösteren uzun kollu gömlekler giymişlerdir. Geometrik desenlerle
süslenmiş eteklerin beline kumaş bağlamışlardır. Bu dönemde makyajda oldukça abartılıdır.
Çizilmiş kaşlar, beyaz ten, yüz pudrası ve kaşların arasında çiçek benzeri desenler
görülmektedir. Erkek giyimi, Han hanedanlığında görülen stillerin devamıdır ancak daha fazla
seçenek vardır. Günlük kıyafetleri deri kemer ve botların eşlik ettiği renkli elbiselerden
oluşmaktadır.
Tang hanedanlığı döneminden sonra Ming hanedanlığı yönetim şeklini belirlemiştir. Ming
hanedanlığının giyim tarzları, yabancıların ve etnik azınlıkların etkisini ortadan kaldıran bir
bükülme ile de olsa Han hanedanlığında görülenlere çok benzemektedir (Yeramiyan, 2021: 18)
Erkek modası, sosyal sınıf ve rütbe arasında ayrım yapmak için kullanılan kare yakalar ve
desenler etrafında dönmektedir. Erkek yetkililer kanatlı siyah şapka olan futou giymişlerdir.
Ming döneminde kadınlar daha sade giyinmişlerdir. Genellikle yere kadar uzanan bir eteğin
üzerine midi boy bir üst görülmektedir. Sıklıkla pastel renkler ve çapraz yakalı üstleriyle
tarzlarını tamamlamışlardır. Diğer bir sitil türü ise aoqun'dur. Bu sitil türünde de belin altına
kadar uzanan çapraz yakalı, pamuklu bir üst ile pileli bir etek tercih etmişlerdir. Pelerinlerde bu
dönemin modasını oluşturmaktadır. Pelerinler hem kadın hem erkek takımlarının bir parçası
olmuştur. Bu pelerinler genellikle açık kollu ve düz bir yakaya sahiptir.
Qing hanedanlığı döneminde ise geleneksel giyim sitillerini Han olmayan etnik bir grup olan
Mançular yönetmiştir. Qing hanedanı modası, büyük ölçüde Mançu atlılarının süvari
kıyafetlerinden etkilenmiştir. Erkekler tipik olarak, Mançu atlılarının binici ceketlerinden ilham
alan düz yakalı bir tür ceket olan tangzhuang giymişlerdir. Ceketin altına da ayak bileği
uzunluğunda bir şal etekle kombinlemişlerdir. Başlangıçta Qing hanedanı giyim kuralları
konusunda son derece diktatördür. Kıyafetlerini benimsemeyenlere ölüm cezası verilmiştir.
Ancak bu kural daha sonraları sıradan insanlar için değil, yalnızca memur ve bilgin olarak görev
yapanlar için kural haline gelmiştir.
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Çin'de Han'a ek olarak 55 farklı etnik azınlık grubu bulunmaktadır. Bu nedenle Çin giyimi
azınlık grubu üyeleri tarafından giyilen çok çeşitli kıyafetler de içermektedir. Zhao ve Lu’nunda
belirttiği gibi (2015) günümüz tasarımcıları özellikle bu zengin çeşitliliğe sahip Çin giyim
kültüründen çok sık etkilenerek koleksiyonlar hazırlamaktadır. Bu tasarımcılardan biri olan
Çinli moda tasarımcı Huishan Zhang koleksiyonlarında sıklıkla Çin giyim kültüründen
esinlenen parçalara yer vermektedir.
Huishan Zhang tasarımlarında, Mei’ninde belirttiği gibi (2020) hem doğuya hem de batıya olan
bağlantısından esinlenerek, mimari şekiller hakkındaki farkındalığı ve geometri bilgisini
yansıtmaktadır. Bu çalışmada, Çin mirasını günümüz modasıyla harmanlayan tasarımcının
koleksiyonları özelinde değerlendirmeler yapılmıştır. Bu bağlamda Huishan Zhang'ın
tasarımları incelenerek, tasarımlarında Çin kültürünün yansımalarının aktarımı amaçlanmıştır.
Bu amaç doğrultusunda tasarımcının koleksiyonlarındaki modeller, kesim özellikleri, desenler,
renkler ve bunların kullanım şekli aktarılmış ve benzerlikler bu bağlamda ortaya konmuştur.
Kültür, Moda ve Geleneksel Çin Giyimi
Bir milletin tarihi hakkında bilgiler aktaran kültür, gelenek ve görenekler, inançlar, örf ve
adetler ile şekillenmektedir. Şekillenen bu kültür olgusu, maddi ve manevi karakteristik
özellikler ve insan topluluklarını birbirinden ayıran farklılıklardır. Bu farklılıklar içerisinde
giyimden de bahsetmek mümkündür.
Kumaşı oluşturan hammaddeler, dokuma teknikleri, süsleme teknikleri ve tercih edilen renkler,
giyimde kültürü yansıtabilmektedir. Çünkü giyim, kültürün etnik kimliğini oluşturan
parçalardan birisidir (Tezcan, 1983: 258). Bu bağlamda Aktulum’unda (2020: 21) ifade ettiği
gibi, bir giysi aracılığıyla kültürel unsurlara yapılan çağrışımlar, göndermeler birer kültürelgiysi olarak adlandırılabilmektedir.
Bununla birlikte geleneksel ve modern toplumlarda giyim kuşam farklılıklar göstermektedir
(Çağlayandereli, Arslan, Mazlum, 2017: 875). Giyim kuşamın zamanla farklılık göstermesi
kültürlerin birleşmesinden veya birbirlerinden etkilenmelerinden de kaynaklanmaktadır.
Zamanla ulaşımın kolaylaşması kültürel etkileşimin kapılarını aralamıştır. Fakat her ne kadar
bu etkileşim yaşansa da çoğu tasarımcı kültürleri canlandıracak koleksiyonlar hazırlamaya
devam etmektedir. Hazırlanan bu koleksiyonlar geleneksel giyimi yansıtmakta fakat modern
bir görünüme de sahip olmaktadır. Bu yaklaşımla ortaya çıkan modern ve geleneksel
harmanlama hayranlık uyandıracak giysilerin ortaya çıkmasına imkan sağlamaktadır.
Tasarımcılar koleksiyonlarını zenginleştirmek için dünyadaki farklı ülkelerin kültürlerinden de
esinlenmektedir (Worsley, 2018: 37; Xie, 2017). Buda doğu ile batının, modern ile gelenekselin
harmanlanmasına neden olmaktadır.
Geleneksel kültürün giyim üzerinden harmanlanması konusunda Çin, çok iyi örnekler veren bir
ülkedir. Çin’in, Antik Çin olarak adlandırılan dönemden günümüze kadar gelen bir giyim
kültürüne sahip olduğu bilinmektedir. Bu giyim kültüründe en çok kullanılan hammadde ipektir
ve Çin ipeği olarak önemli bir yere sahiptir. Çin giyiminde en eski giysi, günümüzde de hala
türevlerinin kullanıldığı ve Çin geleneksel giyiminde çokça karşılaşılan ipek kumaştan üretilen
pelerinlerdir. Bu ilk giysilerden bir diğeri de hem kadın hem erkek için giyildiği görülen ve
genellikle beyaz ketenden yapılan “sarılan giysi” olarak adlandırılan tek parça elbisedir (Mei,
2020: 19). Bu dönemlerde başlayan giyim tarzı hanedanlık dönemlerinde kendini göstermiş ve
Cumhuriyetin ilk yıllarına kadar geleneksel giyim tercih edilmiştir. Çin giyimindeki süreç
incelendiğinde her hanedanlıkta farklılıklar yaşandığı görülmektedir (Fotoğraf 1). İlk
hanedanlık Xia olarak bilinmektedir ve milattan önce 2000’li yıllarda ortaya çıktığı
düşünülmektedir (Mark, 2016; Çakan, 2017; Heinrich, 2022; Pang, 2022). Bu tarihlerde
başlayan bir kültürün yaklaşık 26 hanedanlık dönemine (Heinrich, 2022) şahit olduğu bilinse
de günümüzde geleneksel giyim kategorisinde dört hanedanlığın yoğunlukla adı geçmektedir.
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Yapılan araştırmalar Han hanedanlığı, Tang hanedanlığı, Ming hanedanlığı ve Çin Cumhuriyeti
kurulmadan önceki son hanedanlığı Qing’in giysilerinin 2020’li yıllarda etkilerinin
görüldüğünü ortaya koymuştur.

Fotoğraf 1. Hanedanlık Giysileri (soldan-sağa Han Hanedanlığı (chanyu), Han Hanedanlığı
(Mihanfu), Qing Hanedanlığı (cheongsam), Tang Hanedanlığı (hanfu)) (Mei, 2020: 14-159)
Hanedanlık dönemlerinde giyilen giysilere “hanfu” ismi verilmektedir. Han hanedanlığında
sarılan giysilerin haricinde “chanyu” olarak bilinen cübbeler kullanılmıştır. Chanyular önü düz
ve uzun elbiselerdir. Dört ayrı klasik giyim tarzı olan bu hanedanlıkta, kolların geniş olması ve
üst giyimde sağ tarafın sol üstüne kapanarak bağlama tekniği ile sabitlemek genel özelliktir.
Renklerde ise siyah, kırmızı, kahverengi yoğunlukta kullanılmıştır. Soylu ve elit sınıfların koyu
renkleri kullandıkları, halkın ise haki, yeşil gibi renkleri kullandıkları bilinmektedir (Zoe,
2020).
Tang hanedanlığında ruqun ismi verilmiş giysiler çokça tercih edilmiştir. Halktan kadınların
günlük giyiminde gömlek, etek ve şallar tercih edilmiştir. Hanedanlık üyelerinde ise ruqun
kullanılmıştır. Bu giysilerde kısa üstler, göğüs altı elbiseler ve şallar bulunmaktadır (Yoga,
2019). Bu dönemde, koyu kırmızı, pembemsi sarı, koyu kırmızımsı mor, açık mavi, çimen yeşil,
lale pembesi ve nar renkleri tercih edilmiştir (Mei, 2020: 61).
Ming hanedanlığı döneminde kadın ve erkek giyiminin aynı olduğu bilinmektedir. Sistem ve
görgü kurallarıyla giyimde farklılıklar belirlenmiştir. Yoğun katmanların bulunduğu giysi
tarzına sahip olunan bu dönemde genellikle yeşil etek iç kısımda kalmaktadır. Giyen kişinin
kimliğine göre etekte desenler bulunmaktadır. Gömleklerin genelinde mavi renk kullanılmıştır.
Bu gömleklerde, devrilme yaka, dik yaka, geniş patlet ve sağdan kapama tercih edilmiştir (Ling,
2019).
Bu hanedanlıklardan en sonuncusu Qing hanedanlığıdır ve bu dönemden sonra Çin
Cumhuriyeti kurulmuştur. Qing hanedanlığı döneminde giysilerde değişim yaşanmıştır. Giyim
alanında değişimin en sık yaşandığı dönem olarak bilinen Qing döneminde, giysilerdeki kol
bollukları daralmış uzunluklarında kısalmalar olmuştur. Bu dönemden Cumhuriyet yıllarına
aktarılan ve belirli süre moda olmaya devam eden cheongsamlar giyilmeye başlanmıştır
(Fotoğraf 2). Cheongsamların bilinen bir diğer ismi “qipao” dur. En eski cheongsama
bakıldığında, renkli nakışlı, yuvarlak yakalı, dar kollu, sağdan kapamalı ve beli dar olduğu
görülmektedir. Ayrıca genellikle ipekten veya satenden yapıldığı bilinmektedir. Ming
döneminde kullanılan bijia qing döneminde de kullanılmaya devam etmiştir. Çin’in en eski
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giyim parçası olarak bilinen pelerinler bu dönemde daha çok karşımıza çıkmaktadır. Pelerinler
bu dönemde parlak ve işlemeler ile süslenmiştir.

Fotoğraf 2. Qipao (Cheongsam) Bölümleri (Anonim, 2021)
Çin geleneksel giyimi çok fazla detay ve özellik içermektedir. Bu detaylardan biri de kuşak
bağlamadır. Bunun en belirgin nedeni hemen hemen her hanedanlıkta çokça kullanılmış
olmasından kaynaklanmaktadır.
Geleneksel Çin giyiminde yaka formlarına bakıldığında ise, “V ve hakim yakanın” sıklıkla
kullanıldığı görülmektedir. Aynı zamanda, kapanma tekniğinin yandan olması, bellerinde her
zaman kuşakların bulunması ve etek boylarının uzunluğu dikkat çeken özellikler arasındadır.
Renklerin de ayrı bir önemde olduğu Çin giyim kültüründe, bazı renkler hanedanlıklarda
ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Farklı anlamlara sahip olan bu renklerin özellikle ying-yang ve beş
element felsefesine göre (metal, tahta, ateş, su, toprak), beyaz metali, siyah suyu, yeşil tahtayı,
sarı toprağı ve kırmızı ateşi temsil etmektedir. Zhou hanedanında ateşi temsil eden kırmızı,
Qing hanedanlığı döneminde suyu temsil eden siyah, Han ve Ting hanedanlıklarında ise toprağı
temsil eden sarı rengin imparatorlar ve görevliler tarafından giyildiği bilinmektedir (Mei, 2020:
19-36).
Qing, Han ve Ming hanedanlıklarının giysilerinde nakış da ön plandadır dolayısı ile giysilere
desen vermek için nakış tekniği kullanılmaktadır. Nakış tekniğinin olması birçok desen
olmasına neden olsa da giysilerde en çok suzhou şakayık deseni kullanılmıştır (Fotoğraf 3).

Fotoğraf 3. İpek Kumaşa Nakış Örneği, Suzhou Şakayık Nakışı Örneği (soldan-sağa) (Mei,
2020: 30)
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Çin Giyim Kültürünün Huishan Zhang’ın Koleksiyonlarına Yansıması
Antik Çin’den Çin Halk Cumhuriyeti kurulana kadar uzun bir kültür geçmişine sahip olan
Çin’in hanedanlık dönemleri özellikle giyim kuşam açısından incelemeye değer özellikler
taşımaktadır. Yaklaşık 26 hanedanlık döneminin hepsinde birbirini takip eden bir giyim tarzının
olduğunu söylemek mümkündür. Giyim tarihine bakıldığında bu hanedanlıklardan bazıları ön
plana çıkmaktadır ve modaya doğrudan yansıdığı görülmektedir. Ön plana çıkan bu özellikler
birçok moda tasarımcısı tarafından kullanılmakta ve koleksiyonlara yansımaktadır. Fakat bazı
moda tasarımcıları kendi kültürlerini koleksiyonlarına yansıtmayı özellikle tercih etmektedir.
Bunlardan biri olan Çinli moda tasarımcısı Huishan Zhang kendi kültürünü tasarımlarına özgün
bir şekilde yansıtan moda tasarımcılarından biridir.
Leitch’inde belirttiği gibi (2019) Çin kültürüne ait giysilerden, desenlerden ve renklerden
esinlenerek birçok koleksiyon ortaya çıkaran ve Çinli genç bir moda tasarımcısı olarak adını
dünyaya duyurmayı başaran Huishan Zhang, tüm tasarımlarını kendi kültüründen esinlenerek
hazırlamakta ve koleksiyonlarını sergilemektedir. Tasarımcı koleksiyonlarını hazırlarken doğu
mirasını batı kültürü ile harmanlamaktadır. Bunun sonucunda ise geleneksel Çin giysilerinin
modernize olmuş halleri sadece Çin halkının değil tüm dünya halklarının da dikkatini çekmeyi
başarmıştır.

Fotoğraf 4. Huishan Zhang İlkbahar-2022 Hazır Giyim
Kaynak: https://huishanzhang.com/pages/spring-summer-222 (27.01.2022)
Fotoğraf 4’de yer alan koleksiyon parçaları incelendiğinde, (soldan-sağa) iri çiçek motiflerinin
hakimiyeti göze çarpmaktadır. Çiçek Çinlilerin en çok kullandığı motif olarak bilinmektedir.
Çin kültürü geleneksel giyiminde uzun eteklerdeki pili hakimiyeti dikkat çeken bir diğer
özelliktir. Tasarımcının koleksiyonlarında da uzun pilili etek modellerinin hakimiyeti
görülmektedir. Elbiselerdeki pelerin detayı da geçmişte Çinlilerin kullandığı pelerinlerin
modernize edilmiş halini göstermektedir. Pelerinler Mei’nin de belirttiği gibi (2020: 17) Çin
giysilerinde 4. ve 5. yüzyıllarda kullanılmıştır. Bunun yanı sıra Tang hanedanlığı kadınlarının
giysilerinde çimen yeşili, lale pembesi ve nar renginin popüler olduğu bilinmektedir. Fotoğraf
4’deki modellerde de lale pembesi, çimen yeşili ve nar rengini net bir şekilde tasarımlarda
görmek mümkündür. Bu bağlamda tasarımcının ilkbahar-yaz 2022 koleksiyonunda kendi
kültürünü renkleri ile birlikte modernize ederek sunduğunu söyleyebiliriz.
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Fotoğraf 5. 2021 İlkbahar/Yaz Tasarım Örnekleri Huishan Zhang (31.01.2022)
Kaynak: https://huishanzhang.com/pages/spring-summer-2021
Çin giyim kültüründe giysilerin kuşaklarla bağlanma özelliği ayrı bir yere sahiptir. Huishan
Zhang’ın fotoğraf 5’deki 2021 ilkbahar-yaz koleksiyonu incelendiğinde, tüm elbiselerde kuşak
detayı dikkat çekmektedir. Kuşaklardaki incelik detayları, bu kültürde farklılıkları
simgelemektedir. Çin kültürünün büyük bir bölümünde ipekten dokunmuş kumaşlar
bulunmaktadır. Bu ipek kumaşlardan da kuşaklar yapılmış ve kişiler yazı yazmak için
tabletlerin koyulabildiği “büyük kuşaklar” ya da “soylu kuşakları” da denilen kuşakları
kullanmışlardır.

Fotoğraf 6. Huishan Zhang İlkbahar-2020 Hazır Giyim
Kaynak: https://www.vogue.com/fashion-shows/spring-2020-ready-to-wear/huishan-zhang
(29.01.2022)
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Çin giyim tarihinde önemli bir parça olan cheongsamlar (Fotoğraf 2) yeniden canlanmaya
başlamıştır. Cheongsamlar Mei’ninde belirttiği gibi (2020: 100), Qing hanedanlığı zamanından
günümüze ulaşmış bir giysi olmakla birlikte renkli nakışlarla işlenmiş, yuvarlak yakalı, sağdan
düğmeli, dar kollu, bel kısmı büzgülü ve etek uçları geniş bir giysidir. Çin Halk
Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte cheongsamlar modernize olarak ince ve dar hale
gelmiştir (Ho, 2022). Fotoğraf 6 (soldan-sağa) incelediğinde Zhang’ın 2020-ilkbahar hazır
giyim koleksiyonunda cheongsamlardan esinlendiği açık bir şekilde görülmektedir. Hakim
yaka kullanımının yoğun görüldüğü koleksiyonda sağdan düğmeli kapama formunun sola
kaydırılmış olduğu dikkat çekmektedir. Aynı zamanda, Qing hanedanlığının imparatorluk rengi
olan ve suyu temsil eden siyah rengin hakimiyet kurduğu modernize edilmiş cheongsam
koleksiyona eşlik etmektedir.
Çin giyiminde sıklıkla tercih edilen tül ve suzhou şakayık motifinin tasarımcının
koleksiyonunda da yer aldığı görülmektedir. Fotoğraf 6’daki birinci görsel incelendiğinde,
işlemelerin yoğunlukta olduğu pelerinlerin tercih edildiği, ipek tüllerin kullanıldığı ve yan
kapamanın her modelde yer aldığı Çin giyimine ait detayların, tasarımcı tarafından birleştirilip
modernize edildiği görülmektedir. Aynı zamanda koleksiyonun içerisinde yer alan tül
detaylarının Çin ipeğinden yapılan tüllere benzediği de dikkat çekmektedir.

Fotoğraf 7. Huishan Zhang Sonbahar-2016 Hazır Giyim
Kaynak: https://www.vogue.com/fashion-shows/fall-2016-ready-to-wear/huishanzhang#review (29.01.2022)
Çin kültürünün vazgeçilmez desenleri arasında çiçekler bulunmaktadır. Remsen’in de ifade
ettiği gibi (2016), tasarımcı Zhang’da 2016 sonbahar hazır giyim koleksiyonunda çiçek
desenlerini yeniden yorumlamıştır. Bu bağlamda fotoğraf 7 (soldan-sağa) incelendiğinde, çiçek
desenlerinin giysilerdeki farklı yerleşimleri dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra Çin kültüründe
önemli bir yere sahip olan ipek tül kullanımının koleksiyonda farklı parçalar eşliğinde
karşımıza çıktığı görülmektedir. Aynı zamanda daha çok Tang hanedanlığında kullanılan ipek
etek-bluz takımları, tasarımcının 2016 koleksiyonunda da yer almıştır.

____________________________________________________________
Full Texts Book

496

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________

Fotoğraf 8. Huishan Zhang İlkbahar-2022, Sonbahar Öncesi-Sonbahar-Kış-2021
Kaynak: https://huishanzhang.com/pages/pre-fall-autum-winter-2021 (31.01.2022)
Fotoğraf 8 (soldan-sağa) incelendiğinde, etek formlarında farklı şekillerde pili kullanıldığı aynı
zamanda elbiselerin üst bedeninde de pili hakimiyeti görülmektedir. Etek boyu uzunluğu Çin
giyim kültüründe kullanılan forma bir bire benzemektedir. Pili detayının göze çarptığı ilk üç
görselde tasarımcı, dik yaka formunu elbise, etek-bluz ve pantolon-bluz takımlarında
kullanmıştır. Devamında gelen modelde ise Qing hanedanlığının en önemli giysilerinden olan
cheongsamın modernize halini görmek mümkündür. Hakim yaka ve sağdan düğmeli olan bu
model Çin giyim kültürünü birebir yansıtmaktadır. Ayrıca modellerde kullanılan renklerin
hanedanlık renklerini yansıttığı da görülmektedir.
Çok fazla detay içeren Çin giyim kültürü, zamanın ilerlemesi ile her dönem farklı
koleksiyonlarda etkisini devam ettirmiş ve çoğu zaman modern çizgiler ile birleştirilerek ortaya
çok özgün işlerin çıkmasına sebep olmuştur. Özellikle Çinli moda tasarımcıları kendi
kültürlerini geleceğe taşıma noktasında hemen hemen her sezon öncü olmuş ve geçmişi
günümüz modası ile harmanlayan çalışmalar ile dikkat çekmişlerdir.
SONUÇ
Çin kültüründe yeri tartışılmaz olan giyim-kuşam, bazen ortaya çıkan gereksinimlerin sonucu
olarak bazen de bütün bu gereksinimlerin dışına çıkarak insanların ruh halini yansıtan bölgenin
örf ve geleneklerini, kültür birikimlerini ve yaşam tarzlarını açığa çıkaran bir ayna olmuştur.
Bu bakımdan, kültürünü yansıtan bu değerlerin korunması, yaşatılması ve öz değerlerini
yitirmeden gelecek kuşaklara aktarılması için modern yaşam içinde kullanılabilir özellik
kazandırılması önem taşımaktadır.
Özellikle moda tasarımı alanında kültürel ögelerin kullanılması son derece özgün çalışmaların
ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu anlamda moda tasarımcıları her sezon kültürel ögeler
içeren koleksiyonlar hazırlamaktadır. Kendine özgü bir giyim kültürü olan Çin’de bu anlamda
sıklıkla ilham alınan bir ülkedir. Özellikle dört hanedanlıktan bahsedilen (Han, Tang, Ming ve
Qing hanedanlıkları) Çin giyim kültüründe çok çeşitlilik dikkat çekmektedir. Bu
hanedanlıklarda giysilerin, uzun ve bol kol formlarının, hakim yaka ve V yakanın, uzun
eteklerin, uzun bluzların bol ve vücudu tamamen kapatan şekilde olduğu görülmektedir. Bunun
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yanı sıra modeller genellikle ipek çeşitlerinden yapılmış ve statüye göre ketenden üretilmiştir.
Bu kumaşların üzerinde nakış tekniği ile süslemelerin kullanıldığı ve giysilerin genellikle ipek
kumaşlardan yapılmış kuşaklar ile bağlandığı bilinmektedir. Ayrıca Tang, Ming ve Qing
hanedanlıklarında pelerin kullanımı da dikkat çeken önemli noktalardan biridir.
Bu genel bilgiler ışığında Huishan Zhang koleksiyonları incelendiğinde, Çin kültürüne ait tüm
bu ögelerin koleksiyonlarında yer aldığı ve Çin kültürüne ait giyim tarzının hakim olduğunu
söylemek mümkündür. Aynı zamanda, Çinli moda tasarımcısı olan Zhang’ın koleksiyonlarında
doğu mirasını batı kültürü ile birleştirdiği de açıkça görülebilmektedir. Burada tasarımcının
Dior atölyesinde yetişmiş olmasının payı büyüktür. Kendi ülkesinin giyim kültürüne sahip
çıkan tasarımcının hazırladığı koleksiyonları da bu anlamda kültürel izler taşımaktadır. Ayrıca
lüks tüketici grubundaki insanların özellikle Zhang’ın tasarımlarını tercih etmesindeki en
önemli sebeplerden birisinin de kültürel ögeler içeriyor olmasıdır. Bu bağlamda kültürün moda
tercihlerini etkilediğini de söylemek mümkündür.
Giysi tasarımında kültürel öğelerin kullanılması tasarımcıya farklı bakış açısı sağlayarak, esin
kaynakları ve yaratıcılığını artıracağı gibi, tasarımlarının tasarım değerini arttırarak, özgünlük
de kazandırmaktadır. Bu bağlamda Zhang’ın koleksiyonları özelinde değerlendirmeler yapılan
bu çalışmada, kültürün moda koleksiyonları üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğunu
söylemek mümkündür.
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ABSTRACT
Amphawa is one of the most popular weekend destinations for both domestic and international
tourists in Thailand. It is also one of the tourist places and it is a local conservation of cultural
resources. Moreover, Amphawa is not only rich in cultural heritage; it also boasts a healthy
communal life. The aims of this article is to explore the history of the floating market and gain
a better understanding on the Thai cultural conservation such as tradition, meaningful of the
floating market and ways of life of Amphawa community in the present, by the methods of
document research and field surveys.
Key words: Cultural Heritage, Conservation, Amphawa Floating Market
1. INTRODUCTION
The area of the central of Siam have lived with the canals and used the river as transportation.
There were many communities lived near the river, so the activity of the market belongs to the
river. People brought fruits, fish, and vegetables from their gardens come and sold. Houses
along the river became shops, for instance, the first photo shop in the reign of King Rama IV
where was near the river, and a missionary who spread Christianity, they also lived in the river
as well.
The ancient market was built during Krungsri Ayutthaya period. It was the reality way of life
of people who lived near the river in the central part of Thailand, which we cannot see in the
present time. The ancient market was a representative of Siam society because it was a huge
from the past between Ayutthaya and Rattanakosin periods.
The rivers and canals were once the main transportation arteries of Bangkok, because Thailand
did not have many roads at that time. And those that existed were not always in good condition,
especially in the rainy season. So, people preferred travelling and carrying goods from one place
to another by boat. In olden time, most communities of Thailand were formed at the sides of
rivers. Many criss-crossing rivers and canals served as means of transportation. Such ways of
life of the riverside communities, especially in the Chao Phraya River Basin brought to the rise
of a number of floating markets. Floating markets had become a token of the communities in
the central plain of Thailand for centuries. This type of market gained peak popularity in the
Ayutthaya Period from 1350-1767.Early in the Rattanakosin Period (1782-1868) this kind of
market was still lively. Nevertheless, soon after more and more road and rail networks were
constructed and people preferred street transportation to that by water, so some floating markets
were forced to move onto the ground, some were renovated and some were closed down.
In addition, in the past, the special characteristics of Siam society had Buddhist temples,
Christian Church, Islam church, Chinese Shrine and also the spirit court in that local area. They
reflected to the variety and differences of race and religion in Thailand.
Many of the charming old markets in Thailand, both terrestrial and water markets, have
disappeared in recent years. Their loss was mainly caused by urban development. Old wooden
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shop houses were replaced by concrete commercial buildings to generate more economic
benefits owners.
In the study, Amphawa is chosen as a case study because of its authentic attributes of local
settlement and community and their evolution through time from the early Rattanakosin period
(the late 17th century) to the present. This community is composed of many cultural
characteristics and themes which relate to the history of the area, ways of life and ways of
living.
2. OVERVIEW OF THE AMPHAWA FLOATING MARKET
Amphawa is one of the most popular weekend destination for both domestic and international
tourists in Thailand. Amphawa Floating Market is located in Amphawa district, Samut
Songkhram province, in the central (west) area of Thailand. It is not only rich in cultural
heritage; it also boasts a healthy communal life. Indeed, located north of the Gulf of Thailand,
it is endowed with seashore, mangrove forests, salt pans and orchards. Amphawa literally means
a mango grove which denotes a location associated with the Lord Buddha’s Life as evidenced
by the emblem of Amphawa Municipality portraying an elephant in a mango grove. Amphawa
has important historic value to the Chakri Dynasty of Thailand. It also was the birthplace of
Queen Amarindra of King Rama I, who also initiated the name SuanNok. The birthplace of
King Rama II in Amphawa district is now a Memorial Park.
Around 1974, with the development of roads, trading and commercial activities were moved to
land around the network of roads in Samut Songkram. The Amphawa floating market like
others disappeared. The social and economic importance of Amphawa changed into a selfsupporting community or turned to be residence and local trade. Amphawa then was just a small
and quiet community. Housing had dilapidated; some of them were neglected and uninhabited.
People had migrated to Samutsongkhram or Bangkok for work. There were only elderly and
children left in the community.
Under the reign of King Rama IV (1851-1868) over a hundredboats plied daily the river. In
1975 the Mae Klong-Bang Phae and Rama II roads and later theirensuing side roads were
constructed, marking an important socio-economic shift from river to landtransport, which in
turn, attracting market activities to the town center and bringing gradually theAmphawa floating
market into somnolence. This situation was accelerated by other factors such as the need for
young people to work in big cities. As a result, a number of old wooden houses, representing
local cultural heritage, were left in bad repair and community life faded away.
Then later on, in 2001, Amphawa was listed as being a case study of “an environment that relies
on canals, rivers and orchards”. It was chosen because of the place remains rich in natural
resources and unique living characteristic of riparian community. Then in 2002 the Amphawa
community received “The Best Conserved Community” award in 2002 given by the
Association of Siamese Architects under the Royal Patronage.
Amphawa fully became a cultural tourism attraction after the raising of Amphawa floating
market in August 2004. The floating market received a great response from the community and
spread out to Bangkok. Numbers of tourists had increased rapidly. It brought in revenue to the
community. Consequently, house owners had more confidence to invest in their property. Many
houses were renovated for running businesses. The number of boat vendors in the floating
market had increased as well as tourist boats (firefly trips, canal trips, etc).
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3. THE CULTURAL HERITAGE CONSERVATION AT AMPHAWA FLOATING
MARKET
Amphawa is the largest traditional water-based community in Maeklong river since the 18th
century. The community is rich in its cultural heritage both tangible (architecture, monuments,
mural painting, handicraft, etc.) and intangible (performing arts, rituals, music, culinary arts
and way of life, etc.) reflect its identity closely related to water. At present, Amphawa is one of
the most visited cultural tourism attractions in the central region of Thailand as a result of the
conservation of canalside buildings and the floating market revitalization launched in 2004.
Nowadays, Amphawa floating market is more popular after it has won the 2008 UNESCO AsiaPacific Heritage Awards for Culture Heritage Conservation. It becomes a fashionable and
commerce for Thai people and tourists. The market opens in the afternoon on Friday, Saturday
and Sunday, and closes about 8 pm. Thai people and tourists are enjoyable tasting with Thai
food, travel along the canals to see houses, temples, a memorial park of the King Rama II and
local people lives.
Most of the goods sell are foodstuffs. People in Amphawa are famous for theirculinary and
confectionary skills as reflected through Thai-style fried noodles, noodle soup, rice and curry,
grilled river prawns and squids as well as Thai desserts especially those made from coconut
including those referred to by King Rama II in his poems and fruits such as pomelos, rose
apples, mangoes, bananas, oranges and flowers, not to mention handicrafts such as baskets
made from coconut leaves, decorative birds crafted from coconut. Moreover, shops along the
canal also sell multi-colored overglaze enamel ceramics (Benjarong in Thai) and other
souvenirs, with a motif of temples, fire flies, paintings depicting local scenes, and so on.
Amphawa during weekday without the floating market has a different ambience. It is very quiet,
calm and green. It seems to be an oasis of traditional life. The charming characteristic of the
old riparian town can be clearly seen. The time seems to really slow down.
3.1. Architecture and Water-Based Settlement
The communities along the Amphawa canal and its vicinity boast typical architecture, as
evidenced by wooden row houses, traditional floating houses, traditional Thai-styled houses,
traditional local houses in the orchards, and a school. Some shops, homestays and restaurants
have developed to attract the tourists but still conserve as Thai Style in the past.
3.2. Water Transport, Floating Market and Way of Life
Although water transport in the river and canals have dramatically dwindled as more and more
roads were constructed over the past 40 years, people along the river and canals still
communicate by water, using public boats. They still have their own boats but use them less
often than they did formerly. Monks still paddle to receive food from villagers in the morning.
Villagers still buy ready-made food and groceries (vegetables, fruits, fishes, meat and herbs)
from boat vendors at the pier in front of their houses. Amphawa is an old-fashioned Thai-style
market that comprises an outstanding collection of wooden shop houses along its canal.
Children can be seen swimming and diving in canals while adults bathe and do their washing
along the banks. People still use water from the canals to clean their house floor and water
plants. They often sit together along the canal and use canal side areas as a community meeting
place; thus attesting to the fact that their life is very much associated with the water.
3.3. Cultural Heritage
According to the cultural Heritage definition, this research will describe on three main various
forms embodies of the Amphawa’s identity, as follow:
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3.3.1. Water-related social practices for food donation
In a special occasion, monks still getting food donation from people such as on the anniversaries
of their Majesties the King and the Queen or during important festivals, locals often take monks
by boat to receive food donations in a festive atmosphere and also in everyday life too.
3.3.2. Loy Krathong Festival
One month after end of Punsa, on this occasion people float their tiny boats or basketson the
15th night of the waxing moon of the 12th lunar month (November).A Krathong is a floating
offering traditionally made of banana or plantain leaves to form a cup-like receptacle in the
shape of lotus flower. Loy in Thai means “to float”; hence the name of this popular and
impressive festival, Loy Krathong, ‘to float one’s offering’ (Ruth Gerson, 1996).
These little boats are fashioned from banana leaves on the eve of the festival. They are decorated
with joss sticks, candles, flowers and small coins are put in them. People light joss sticks and
candles before floating their boats on the water. Through this gesture, they pay homage to the
Lord Buddha’s footprint at Nammatha River. In addition, people often prepare their little boats
by cutting up banana trunks into 1-foot long sections. These sections are then taken off by
layers, the sheaths of which are removed one by one to serve as little boats. Joss sticks, smeared
with latex arestuck on these boats and left to dry on the eve of the festival. These boats are
floated one aftera nother in a large number; thus contributing to the festive spirit for the children.
This tradition has now been revived to its old splendor. The fact that these boats are floated in
succession gives rise to the expression of “Krathong Sai” (little boat floating in a long
succession) which makes a beautiful spectacle under a full moon, much to the delight of both
children and adults.
3.3.3. Traditional handicrafts
Nowadays, Thai and foreign tourist can see the traditional handicrafts at the Amphawa floating
market. They reflect to Thai local people in that community and some of souvenirs are made
from coconuts. The traditional handicrafts have a long history since Ayutthaya period for
example, the ceramics or we called in Thai ‘Benjarong’ some of which were decorated with
gold applications. This ceramics were developed in the Ayutthaya period with motifs of deities
in adoration, mythological beings, half-bird, half-lion, etc. The outerbackground surface of the
ceramics is black while their inner surface is green. Under KingRama II, these ceramics came
in different colors and designs such as lions, garuda, flowers. Atpresent, a number of wellknown local master artisans still perpetuate this craft.
Moreover, the handicrafts made from coconut shells. There exist varieties of coconuts. A
traditional soprano fiddles, fashioned from a large coconut shell, and produces a high-quality
sound. People also craft coconuts or their shell to make utensils such as spoons, forks, lanterns,
and souvenirs for tourists as well as toy birds, fire- flies or other animals.
4. CONCLUSION
The old markets both land markets and floating markets in Thailand are reflected to the ways
of living of people in the communities in the past.
Siam in the past, did not have many roads at that time, people used boats to communicate, sale
goods, and transport the passengers. People in the communities built houses along the river and
canal. Chaopraya and Mae Klong River were very important for people at that time. People in
the communities grew fruit and vegetable near their houses, then exchange and sell it.
Later on, the market becomes an important place for trading between people in the Siam society,
especially in the communities. Because they can bring their agriculture such as fruit, vegetable
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from their gardens and Thai food to sell by boats. Houses along the canal, built by wood and
they really look like Thai house styles. Moreover, in the ancient city, Thai houses were very
beautiful; the ancient market was built during Krungsri Ayutthaya period. It was the reality way
of life of people who lived near the river in the central part of Thailand, which we cannot see
in the present time. The ancient market was a representative of Siam society because it was a
huge from the past between Ayutthaya and Rattanakosin periods.
At the present time, there still have many floating markets in Thailand where we can see Thai
people and tourists enjoy sightseeing there. Those markets can reflect to Thai cultural heritage
from the past, it is an identity for instance, the ways of life, architecture of houses, living along
the canal, temples and so on.
As in this paper, the study base on Amphawa floating market, Samutsongkhram province which
it is not too far from Bangkok, about 80 kilometers. Amphawa has a long history; it has
important historic value to the Chakri Dynasty of Thailand, it is the birthplace of King Rama II
in Amphawa district where is now a Memorial Park and it is also rich in cultural heritage.
Amphawa’s cultural heritage both tangible and intangible ranges from ancient monuments to
living heritage of various forms: architecture, works of art, orchards, traditional irrigation
systems, local traditions and customs, all of which are closely related to water-based
communities and constitute the cultural identity of Amphawa which is, in turn, is influenced by
its geographical features, ecosystem, local wisdom and culture as well as its Thai ways of life.
However, this legacy is subject to environmental changes and passage of time. As a result, each
period of time reveals its own characteristics, meaning and values.
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ÖZET
Bir manipülasyon taktiği olan zihinsel karartma (gaslighting), son yıllarda artan bir ilgiyle
psikolojik, sosyolojik ve politik bir olgu olarak incelenmektedir. Zihinsel Karartma, mağduru
yalan ve inkâr gibi mekanizmaların kullanımıyla kendi akıl sağlığı ve deneyimlerinin
geçerliğini sorgulamaya yönlendirme sürecidir. Toplum içinde aleni bir biçimde aşağılama,
tehdit ya da bariz hakaretler içermediğinden ve uzun vadede gerçekleştiğinden diğer istismar
türlerinden farklıdır. Daha gizli ve görünmez olması zihinsel karartmayı tehlikeli kılmaktadır.
Kişilerarası bir dinamik olarak ele alınsa da zihinsel karartma cinsiyetten bağımsız olarak çeşitli
ilişkilerde ve bağlamlarda görülebilmektedir. Romantik partnerler ve aile içi ilişkiler, iş, okul
ortamı gibi bağlamlarda görülebilen bu taktik, manipülatif bireyin tahakküm kurmasını
meşrulaştırabilmektedir. Zihinsel karartmanın okul ortamında zorbalık, iş ortamında psikolojik
taciz (mobbing) gibi daha sistematik ve kurumsal formlara dönüşebileceği öne sürülmektedir.
Bu açıdan ele alındığında, zihinsel karartmanın geniş bir mağdur yelpazesine sahip olduğu
değerlendirilebilmektedir. Zihinsel karartma, mağduru için olumsuz içsel ve kişilerarası
sonuçlara yol açabileceğinden popüler kültürde bu çeşit bir manipülasyonu tanıma ve buna
karşı koymaya önem verildiği, bu yönde yazılı ve görüntülü medya içeriklerinin üretildiği
görülmektedir. Öte yandan görünürlüğü giderek artan söz konusu kavramın kuramsal
temellerine ilişkin sınırlı bir literatür bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı zihinsel karartma
kavramına ilişkin gelişmekte olan uluslararası literatürde yer alan kuramsal açıklamalara yer
vermektir. Bu çalışmanın zihinsel karartma etrafında yürütülen psikolojik, sosyolojik ve politik
tartışmaların ülkemizdeki bilinirliğinin artmasına ve ulusal literatürün gelişmesine katkı
sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Zihinsel Karartma, Manipülasyon, Derleme.
ABSTRACT
Gaslighting, which is a tactic of manipulation, has been studied with increasing interest in recent
years as a psychological, sociological, and political phenomenon. Gaslighting is the process of
making the victim doubt their mental health and the credibility of their past experiences by
using mechanisms such as lying and denial. Gaslighting is different than other types of abuse
since it doesn’t include public humiliation, threats or obvious acts and happens long term. The
fact that it is more discreet and invisible makes gaslighting dangerous. Even though it is
addressed as an interpersonal dynamic, gaslighting can be seen in different relationships and
contexts regardless of gender. This tactic, which can be seen in contexts such as romantic
partners and familial bonds, working or school environments, can legitimize the manipulator’s
domination. It is being brought forward that gaslighting can turn into more systematic and
institutive forms such as bullying in school environments, psychological abuse (mobbing) in
working environments. When addressed from this angle, it can be assessed that gaslighting has
a broad range of victims. It is seen that, since gaslighting can create negative inner and
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interpersonal consequences for its victim, recognizing this type of manipulation and fighting
back is emphasized in popular culture, and that written and videotaped media content is being
put out. On the other hand, there is limited literature on the theoretical bases of the
aforementioned concept with rising visibility. The aim of this research is to include the
theoretical explanations within the ever-growing international literature. It is being considered
that this research will increase the awareness of the psychological, sociological, and political
discussions on gaslighting in Turkey and will help the national literature grow.
Keywords: Gaslighting, Manipulation, Review.
GİRİŞ
Bir tür manipülasyon taktiği olan Zihinsel Karartma (gaslighting), son yıllarda artan bir ilgiyle
psikolojik, sosyolojik ve politik bir olgu olarak incelenmektedir. Zihinsel Karartma, mağduru
yalan ve inkâr gibi mekanizmaların kullanımıyla kendi akıl sağlığı ve deneyimlerinin
geçerliğini sorgulamaya yönlendirme sürecidir. Kavrama adını veren ‘Zihinsel Karartma’
metaforunun temeli, ‘Angel Street’ adlı oyun ve ‘Gaslight’ adlı 1944 yapımı Hollywood filmine
dayanmaktadır. Her iki eserde de kurbanın eşi gaz lambasının ışığından faydalanarak karısının
hafıza, algı ve akıl sağlığını manipüle etmektedir. Kurban, gaz lambasının ışığının
değişmesinden şikâyet ederken, manipülatör ışığın değişmediğini, bunu onun hayal ettiğini
iddia ederek kurbanın şikayetleri nedeniyle aklını yitirmiş olduğu imajını çizmektedir. Bu
sayede manipülatör, karısını akıl hastanesine kapatmayı ve sahip oldukları mülkü üzerine
geçirmeyi amaçlamaktadır. Başlangıçta söz konusu eserlerdeki gibi gaz lambasının ayarlarıyla
oynamak şeklinde nispeten küçük ve fark edilemeyecek düzeyde olan manipülatif etkileşimler
neticesinde birey sorunun manipülatörünün eylemlerinde değil kendisinde olduğuna inanmaya
başlamaktadır. Zihinsel kapasitelerinden ve yargılarından şüphe duymaya başladığı anda birey,
kendisini mağdur edenin onayını almaya mahkûm bir hale gelmektedir. Toplum içinde aleni bir
biçimde aşağılama, tehdit ya da bariz hakaretler içermediğinden ve uzun vadede
gerçekleştiğinden diğer istismar türlerinden farklıdır. Daha gizli ve görünmez olması zihinsel
karartmayı tehlikeli kılmaktadır. Gaslight metaforuyla adlandırılan kavramın Türk diline
uyarlama ve çevrilmesinde, metaforun kaynağı olan filmlerde manipülasyonun temel fiziki
unsuru olan gaz lambasının ışığının kısılmasına ve ilgili fenomenin insan zihninde gizli,
kademeli, yavaş ilerleyen doğasına atıfta bulunularak Zihinsel Karartma çevirisi kullanılmıştır.
Kişilerarası bir dinamik olarak ele alınsa da zihinsel karartma cinsiyetten bağımsız olarak çeşitli
ilişkilerde ve bağlamlarda görülebilmektedir. Romantik partnerler ve aile içi ilişkiler, iş, okul
ortamı gibi bağlamlarda görülebilen bu taktik, manipülatif bireyin tahakküm kurmasını
meşrulaştırabilmektedir. Zihinsel karartmanın okul ortamında zorbalık, iş ortamında psikolojik
taciz (mobbing) gibi daha sistematik ve kurumsal formlara dönüşebileceği öne sürülmektedir
(Petric, 2018). Bu açıdan ele alındığında, zihinsel karartmanın geniş bir mağdur yelpazesine
sahip olduğu değerlendirilebilmektedir.
Zihinsel karartma, mağduru için olumsuz içsel ve kişilerarası sonuçlara yol açabileceğinden
popüler kültürde bu çeşit bir manipülasyonu tanıma ve buna karşı koymaya önem verildiği, bu
yönde yazılı ve görüntülü medya içeriklerinin üretildiği görülmektedir. Öte yandan görünürlüğü
giderek artan söz konusu kavramın kuramsal temellerine ilişkin sınırlı bir literatür
bulunmaktadır. Otoriteler tarafından tanınan ruhsal bozukluklar tanı kriterleri içerisinde
doğrudan yer almamakla birlikte, zihinsel karartmanın bazı kişilik bozuklukları alt tipleri
tarafından kullanılan bir taktik olduğu değerlendirilmektedir (Sarkis, 2018). Bu çalışmanın
amacı zihinsel karartma kavramına ilişkin gelişmekte olan uluslararası literatürde yer alan
kuramsal açıklamalara yer vermektir. Bu çalışmanın zihinsel karartma etrafında yürütülen
psikolojik, sosyolojik ve politik tartışmaların ülkemizdeki bilinirliğinin artmasına ve ulusal
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literatürün gelişmesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmanın ilk önce
söz konusu kavrama ilişkin kuramsal literatür sunulacak, akabinde alan yazında yer alan
çalışmalara yer verilecektir.
ZİHİNSEL KARARTMA
Zihinsel Karartma, bir bireyin ya da grubun kendi algılarının ve yargılarının geçerliğinden
şüphe duymasına neden olarak iradesini kolaylıkla faile teslim etmesi için bireylerin zihinsel
işleyişini etkilemeyi amaçlayan, güçlü bir kişilerarası dinamiktir (Dorpat, 1996). Bireysel ve
sosyal kontrol için farklı manipülatif taktik ve teknikleri içinde barındırmaktadır. Alanyazın
incelendiğinde, şu anki kavramıyla ifade edilmese de söz konusu yapıyı ele alan farklı
çalışmalar olduğu görülmektedir. Bu erken dönem çalışmalarda söz konusu yapının
istismarcının kasıtlı kötü niyetini içerdiğini vurgulayanlar (Barton ve Whitehead, 1960; Gass
ve Nichols, 1988; Lund ve Gardiner,1977) kadar, bunun kasıt ve art niyet içermeyen bir çeşit
hastalık olduğunu vurgulayan görüşlerin de (Cawthra, 1987) olduğu görülmektedir (aktaran
Dorpat, 1996). Ayrıca ilgili yapıyı bir çeşit istismar yöntemi (Bateson ve diğerleri, 1956;
Searles, 1959; Laing, 1961), şizofenik hastaların bir yansıtma yöntemi (Searles, 1959), evlilik
ilişkisinde ve psikoterapide önemli etkiye sahip bir taktik olarak psikanalitik bakış açısından
ele alan (Calef ve Weinshel, 1981) çalışmaların da olduğu görülmektedir (aktaran Dorpat,
1996). Ancak günümüzde Zihinsel Karartma manipülatif bir taktik olmanın ötesinde bir
kişilerarası dinamik olarak ele alınmakta ve daha geniş bir perspektiften tanımlanmaktadır.
Manipülasyon diğerlerini pozitif bağlamda etkilemek için de bazı işlerin bir parçası olarak (örn,
reklamcılıkta) kullanılabildiğinden her zaman olumsuz değildir (Cialdini, 2009’dan aktaran
Sarkis, 2018). Ancak zihinsel karartma manipülasyon gibi durumsal değil, bir davranış
modelidir. Diğerlerini kontrol etmek, duygu, düşünce ve davranışları üzerinde tahakküm
kurmak maksadıyla yapılır (Sarkis, 2018). Bu bağlamda Zihinsel Karartmanın iki tanımlayıcı
özelliği bulunmaktadır: (i) bir başkasının duyguları, düşünceleri ve eylemlerini kontrol altına
almak için manipüle etmek, (ii) ve açıkça ya da doğrudan değil, örtük bir biçimde, taciz edici,
zorlayıcı, korkutucu ve düşmanca bir yaklaşımla manipülasyonu sürdürmek (Dorpat, 1996: 31).
Yansıtmalı özdeşim yoluyla fail kurbana bilinci ve rızası olmadan rahatsız edici içerikleri
empoze eder. Başlangıçta mağdurda inkâr ve reddetme görüldüğünden Zihinsel Karartma bir
savunma işlevi görür. Ancak mağdur zaman içerisinde zihinsel kapasitesine olan güvenini
yitirdiğinden, duygu, düşünce ve davranışlarını yönlendirme açısından kolay bir av haline gelir.
Fail, bireyin kendi zihinsel sağlamlığını kaybedip çıldırıyor olabileceğini düşünmesini
sağlamak için çaba gösterir (Simon, 2020). Gerçekleri örterek, ya da şekillerini değiştirerek
bireyin rasyonel sağlamlığını sorgulamasına yol açar.
Zihinsel Karartma her iki cinsiyetin ve farklı cinsel yönelimlerde bulunan tüm bireylerin
uygulayabildiği bir kişilerarası kontrol yöntemidir (Sarkis, 2018). Günlük hayatta yaygın bir
biçimde karşılaşılan çekici, özgüvenli ama kontrolcü bir romantik partner, iş yerinde ekibin
çalışmalarına ilişkin övgüleri sadece kendisi toplayan bir ekip arkadaşı, hatasını asla kabul
etmeyen bir politikacı, karşı taraf istediği için onu taciz ettiğini savunan bir istismarcı, okulda
istediğini elde etmek ve dikkatleri üzerine çekmek için zorbalık yapan bir ergen zihinsel
karartma uygulayan failler olabilmektedir. Sosyal etkileşimin bulunduğu her yerde ve günlük
yaşamda (reklamcılık, politika, psikoterapi, iş yeri ve okul gibi kurumsal yapılar, cemaatler,
romantik ve aile ilişkileri gibi) bireylerin bilgisi ve rızası dahilinde olmadan onları kontrol
etmek için uygulanabilir (Dorpat, 1996; Sarkis, 1998).
Zihinsel Karartmanın bağlamının bu denli geniş olması hem özel hem kurumsal hayatta
yansımalarının görülmesi nedeniyle, farklı türleri olabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda
kurumsal zihinsel karartma ve özel zihinsel karartma olmak üzere farklı türleri olabileceği öne
sürülmektedir (Petric, 2018). Bu bağlamda kurumsal zihinsel karartma altında işyerlerinde,
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okullarda, politik arenada, toplumda, sosyal medyada, kitleler üzerinde (kökten dinci cemaatler
ve tarikatlar gibi) kullanılabileceği, özel zihinsel karartmanın ise aile içi ve yakın ilişkilerde
görülebileceği ifade edilebilir. Bu kadar çeşitli bağlamlarda görülebildiği için Zihinsel Karatma
adeta bir çeşitliliğin ortak paydasıdır (Dorpat, 1996: 34). Farklı nitelikteki bireyler ve gruplar,
diğerlerinin üzerinde tahakküm kurmak için kullanmaktadır.
Medya anlatıyı kontrol etmenin yollarından biri olduğu için Kurumsal Zihinsel Karartmanın
görüldüğü bağlamlardan bir diğeri olarak ele alınabilir. Bir grup tarafından sahiplenilmesi
halinde medyanın tehlikeli bir araca dönüşme tehlikesi büyüktür (Sarkis, 2018). Sosyal medya
da modern dünyanın vazgeçilmez kitle iletişim araçlarından biri haline gelmiştir. Pazarlamanın
ve sosyalleşmenin temel aracılarından biri olan sosyal medya, dezenformasyona oldukça açık
olan yapısıyla ana akım medya kadar riskli bir araç haline gelmiştir. Nitekim 2016 yılında
Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde alternatif gerçekler ve sahte haberlere
ilişkin tartışmalar politik ve toplumsal çerçeveden Zihinsel Karartma kavramına olan ilgiyi
artırmıştır (Sarkis, 2018). Zihinsel Karartmanın politik ve kurumsal yanını vurgulayan
kaynaklarda, söz konusu yapının totaliter ve yozlaşmış rejimlerde görülebileceği, bu rejimlere
hizmet edenler tarafından hedeflenen belirli bir grup üzerinde uygulanabileceği öne
sürülmektedir (Petric, 2018). Ayrıca, tarikatlar ve kökten dinci topluluklar gibi farklı gruplar
ile siyasi mahkumlar ve savaş esirleri üzerinde beyin yıkama amacıyla da kullanılabildiği ifade
edilmektedir (Dorpat, 1996).
Zihinsel Karartma iş yeri ve okul gibi kurumsal yapılarda gerçekleştiğinde mağdur kasıtlı
olarak grup dışında bırakılabilir, dedikodu konusu edilebilir ya da itibarsızlaştırma girişimlerine
maruz kalabilmektedir (Petric, 2018). İstismarcılar için iftira atma ve yalan söyleme güçlü birer
silahtır. Mağdurun zihinsel yetkinliğini sorgulayarak onun güvenirliğini dışarıya karşı da
azaltmaya çalışabilir, bu sayede mağduru dış dünyadan da izole ederek kendi algılarından şüphe
duyması sağlanabilir. Failler genelde çifte standartlara sahiptir ve en sık uyguladıkları taktik
beklenmedik anlarda pozitif pekiştireç verirken, diğer zamanlarda oldukça soğuk davranarak
mağdurun kafasını karıştırır. Failler kendi kusurlarını kurbana yansıtmayı da bir taktik olarak
kullanabilirler (örn, patron kurbanı beceriksiz göstermeye çalışarak onun başarısından
faydalanabilir).
Özel Zihinsel Karartma altında ele alınabilecek bağlamlar aile içi ve yakın ilişkilerdir. Aileler,
ortak bir geçmişin varlığı ve duygusal bağlar nedeniyle uzak durulamayan ve sürekli varlığını
hissettiren bağlamlar olsa da destekleyici ve besleyici rolde olması gereken ebeveynlerin ya da
‘altın çocuk’ rolündeki kardeşin de zihinsel karartma uyguladıkları görülebilmektedir. Benzer
şekilde, romantik partnerler ve yakın ilişkiler içinde de zihinsel karartmaya sıklıkla
rastlanılabilmektedir. Türleri ve bağlamları farklı olsa da tüm zihinsel karartma tiplerinin iki
ana ve ortak amacı olduğu değerlendirilmektedir: bireyin kendi yargıları ve algılarına olan
güvenine zarar vermek ya da toptan yok etmek, ardından mağdurun duygu, düşünce ve
davranışları üzerinde kontrol sağlamak (Dorpat, 1996). Fail, bu amaçlarını gizli ve düşmanca
bir şekilde mağdurun duygularını istismar ederek elde eder. Korku, utanç, suçluluk gibi
duygular hissettirerek bireye kendi düşüncelerini benimsetir. Kurban kendi muhakemesi
üzerinde şüphe ettikçe failin kontrolü altına girmeye daha eğilimli hale gelir. Sarkis (2018)’e
göre Zihinsel Karartma uygulayan bireylerin karakteristik özellikleri aşağıdaki gibidir:
 Koşullu özürleri yoğun bir biçimde kullanır (örn, “Böyle hissettiğin için özür dilerim”). Fail
davranışının sorumluluğunu almaz, ancak mağdurun duygularını kabul ederek onu utandırır,
hislerinin hatalı ve haksız olduğu yönünde manipüle eder.
 Zihinsel Karartma kullanan bireyler mağdurlarıyla doğrudan irtibata geçmek yerine istediği
mesajın iletilmesi için aracı kullanır (üçgenleme-triangulation) ya da insanları kışkırtarak
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birbirine karşı düşürür (bölünme-splitting). Fail, dedikodu, iftira yayarak çıkarttığı kaos
ortamında faydalanır ve kurbanıyla diğerleri arasında aşılamaz bir sınır yaratır.
 İstediklerini elde edene kadar sahte iltifatlar ve nezaket maskelerini kullanırlar.
 Özel ilgi beklerler ve kendilerini kuralların üzerinde olarak görürler. Kurallar onlar için
geçerli değildir ancak diğerlerinin kati suretle bunlara uyması gerekir.
 Kendilerinden güçsüz pozisyondaki bireylere, çocuklara ve diğer canlılara kaba ve kötü
davranırlar.
 Kurbanının zayıflıklarını, hakkında bildiği özel ve hassas bilgileri ona karşı kullanır.
 Kurbanının diğerleriyle aleni ve gerçekçi olmayan bir biçimde kıyaslar.
 Kendi başarılarına oldukça önem verirler ve sıklıkla bunun üzerine konuşurlar.
 Kendilerini hissettikleri gibi kuralların üzerinde bir yere koyan insanlarla ilişki kurar ve
hayran kitlesi yaratmaya çalışırlar.
 Mağdura çelişkili mesajlar vererek onu duygusal ikilemlere sokarlar.
 Kendilerine, öz bakımlarına ve imajlarına yoğun bir emek ve zaman harcarlar. Aynı şekilde,
birlikte oldukları bireylerin de imajlarına ve görünümlerine takıntılıdır ve bunları iyileştirmek
için çaba gösterirler. Bu sayede partnerlerine de ‘yeterince iyi olmadığı ve düzeltilmesi gereken
bir şey olduğu’ mesajını verirler.
 Kurbanlarını duygusal ve ekonomik olarak dolandırırlar. Usta birer yalancıdırlar.
 Kurbanlarında korku yaratırlar. Kırılgan bir egoları vardır, saldırgan ve şiddet içerikli
eylemler göstermeye meyillidirler.
 Ceza ve ödüllerden etkilenmezler, başkalarının düşüncelerini umursamadan kendi
bildiklerini yapmaya devam ederler.
 Bilişsel empati yaparlar. Bir başka deyişle sözlerinin arkasında gerçek bir duygu yoktur,
robotik bir nitelikte önceden kaydedilmiş ve üzerinde çalışılmış tepkiler verir.
 Kişisel sorumluluğu reddederler, sorunun diğerlerinde olduğunu düşünür ve bunu ifade
etmekten çekinmezler. Sözlerini tutmazlar. Mağdurdan gerçekçi olmayan bir sadakat bekler
ancak kendileri bunu karşı tarafa vermezler. Yarattıkları sorunları kabul etmekten kaçınırlar.
 İlişkinin başında oldukça sıcak ve ılımlı bir tavır sergilerken, zaman içerisinde iltifatlar
yerini ağır ve yıkıcı eleştirilere ve aşağılamalara bırakır. Bu sayede mağduru kafa karışıklığı
yaratarak zayıflatır ve belirsizliğin verdiği kırılganlıkla baş başa bırakır. Bu sayede mağdur
failin onayına mahkûm kalır.
 Kendi duygularını mağdura yanıştırlar. Mağduru çeşitli bahanelerle diğer insanlardan
uzaklaştırır ve toplumdan izole ederler.
Zihinsel Karartmanın karakteristik özellikleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, failin
mağduru kendi bakış açısı ve görüşleri olan, özerk ve yetişkin bir birey olarak görmediği, zorba
bir yapıya sahip olduğu ifade edilebilir (Simon, 2020). Yavaş ve gizli ilerlemesi, uzun süreli
olması ve yıkıcı bir hal alana kadar zararın boyutunun anlaşılmamasının söz konusu yapıyı
göründüğünden de tehlikeli kıldığı anlaşılmaktadır. Failin mağdurun duygusal ve bilişsel
sağlığına zarar vermek için nefret ve düşmanlık gibi olumsuz duyguları kullanması da
mağdurda anksiyete, depresyon gibi ruhsal bozukluklara yol açabilmektedir (Petric, 2018).
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İLGİLİ ARAŞTIRMALAR
Zihinsel Karartmayı tanıma ve başa çıkma ile ilgili online platformlarda çok sayıda yetersiz ve
birbirini tekrar eden içeriklerin bulunmasına karşılık, alan yazında sınırlı sayıda bilimsel
çalışma yer almaktadır. Alan yazın incelendiğinde, erken dönem çalışmalarda göze çarpan ilk
durum söz konusu yapının psikoanalitik perspektiften ele alınmasıdır (Searler, 1959). Söz
konusu yapının ayrıca manipülatif bir istismar tekniği olarak değerlendirildiği de
görülmektedir. Bu bağlamda Dorpat (1996, 2007)’in Zihinsel Karartmayı farklı duygusal
manipülasyonları içeren bir istismar türü olarak ele aldığı görülmektedir. Erken dönem bir
başka çalışmada da zihinsel karartmanın evlilik ilişkisinde erkeklerin aldattıkları eşlerine
uyguladıkları manipülatif taktik olarak ele alındığı görülmektedir (Gass ve Nichols, 1988).
Zihinsel Karartmanın sıklıkla narsistik istismar ve ikili ilişkiler bağlamında da ele alındığı, bu
yayınların mağdur odaklı ve zihinsel karartmanın etkilerinden kurtulma ve iyileşmeye yönelik
olduğu, buna yönelik çalışma kitabı hazırlandığı, özellikle EMDR terapisiyle sağaltımına
yönelik yayınların olduğu görülmektedir (Chan, 2020; Sarkis, 2018; Covert, 2021; Simon,
2020). Zihinsel Karartmayı bir istismar ve travma olarak ele alan çalışmalar (Chan, 2020) ve
söz konusu yapıyı zihin teorisi bağlamında inceleyen çalışmalar da bulunmaktadır (Petric,
2018).
Zihinsel Karartmanın sağaltımına yönelik bir psikiyatrik bakış açısına karşılık, söz konusu
yapının kadına, çocuğa, bir başka deyişle güçsüz olana yönelik uygulanan hane içi şiddettin bir
türü olduğunu, bu bağlamda sosyolojik perspektiften değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan
çalışmaların da olduğu görülmektedir (Sweet, 2019). Zihinsel Karartmanın güç istenciyle olan
ilişkisi bağlamında, tıp alanında hekimler ve branşlar arası görülmez güç hiyerarşisinin bir
sonucu olarak Zihinsel Karartmanın sıklıkla görüldüğünü öne süren çalışmalar da
bulunmaktadır (Fraser, 2021). Bununla birlikte, Zihinsel Karartmanın medikal (örn, sağlık
çalışanının hastanın şikayetlerini ciddiye almaması ve semptomlarının kafasında olduğunu
söylemesi), etnisite/ırk (örn, belirli bir ırk ya da etnik kökene yönelik yapılması), ebeveynçocuk, politik, kurumsal ve yakın ilişkiler olmak üzere altı farklı türü olduğunu öne süren
çalışmalar da bulunmaktadır (Chan, 2020).
Zihinsel Karartmayı toplumsal ve politik açıdan değerlendiren çalışmaların son yıllarda giderek
arttığı görülmektedir. Özellikle 2018’de artan post-truth siyaset tartışmaları, Zihinsel
Karartmanın politik ve toplumsal olarak görünürlüğünü artırmış ve yeniden gündeme
getirmiştir. Bu bağlamda söz konusu dönemde The Gaslighting Effect (Stern, 2007) adlı kitabı
güncellenmiş ve Zihinsel Karartma politik bir yönden de ele alınmıştır. Aynı yıllarda çıkan
Gaslighting America adlı kitap da (Carpenter, 2018) mevcut tartışmaları politik yönden devam
ettirmiştir.
Zihinsel Karartmanın toplumlar tarafından belirli bir jenerasyona yönelik yapıldığını iddia eden
kaynaklar da bulunmaktadır (Fisher, 2019). Fisher (2019)’a göre toplumlar yanlış giden her şey
için bir nesli (Millenials / Y Kuşağı, 1980 – 2000 arasında doğanları) suçlamaktadır. Toplumun
oldukça cömert bir biçimde bu jenerasyona yönelik eleştirel ve nefret içerikli söylemlerinin
olduğu ifade edilmektedir. Bu bağlamda yazarın, Zihinsel Karartmayı bir psikolojik
manipülasyon şekli olarak ele aldığı, yalan, inkâr gibi mekanizmaların yardımıyla bütün bir
neslin kendi deneyimlerinin geçerliğini sorguladıklarını ve mağdurların hatalı/eksik olduklarını
düşündüklerini öne sürmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Zihinsel Karartma kavramına ilişkin gelişmekte olan uluslararası literatürde yer alan kuramsal
açıklamalara yer vermenin amaçlandığı derleme niteliğindeki bu çalışmanın sonucunda, söz
konusu kavrama ilişkin kısıtlı kaynakların bulunduğu, genel olarak sosyolojik, politik ve
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kişilerarası ilişkilerdeki güç dengesizliklerine bağlı olarak görülen bir istismar türü olarak
yorumlandığı görülmektedir. Bağlamının geniş olması nedeniyle mağdur kitlesinin de oldukça
kalabalık olabileceği değerlendirildiğinde, Zihinsel Karartma hakkında farkındalık
yaratılmasının ve literatürün genişletilmesinin, çeşitli bağlamlarda görülebilecek zihinsel
karartmaların engellenmesi açısından da önemli olduğu düşünülmektedir.
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ÜÇ BÜYÜK GÜÇ VE TÜRKİYE: JEOEKONOMİK GÜÇ PERSPEKTİFİNDEN BİR
BAKIŞ
THREE GREAT POWERS AND TURKEY: A PERSPECTIVE FROM GEOECONOMIC
POWERS
Memduh Alper DEMİR
Dr. Öğr. Üyesi, Kastamonu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası
Ticaret ve Lojistik Bölümü, Kastamonu, Türkiye.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9926-2611
ÖZET
Türkiye’nin uluslararası ekonomik alanda eksen kayması yaşayıp yaşamadığı son yıllarda çok
tartışılan bir konudur. Bu çalışma; Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya’nın
Türkiye karşısında karşılıklı bağımlılığını jeoekonomi perspektifinde incelemektedir.
Ülkelerarası güç dengesini, ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeylerine bağlayan jeoekonomi
görüşü, jeopolitik amaçlara ulaşmak için dış ticaret, doğrudan yabancı yatırım, portföy
yatırımları ve benzeri ekonomik araçların kullanılması şeklinde tanımlanmaktadır. Jeoekonomi
görüşüne göre, bir ülkenin ekonomik gücü arttıkça uluslararası ilişkiler arenasındaki güçleri de
artmaktadır. Bu noktada, jeoekonomik gücün tespitinde ekonomik bağımlılığın ölçümü önemli
rol oynamaktadır. Çalışmada yer alan ülke/bölge’lerin Türkiye üzerindeki jeoekonomik
gücünün tespiti için ülke/bölge’lerin Türkiye'ye olan ekonomik bağımlılığının ölçüsü ve yönü
tespit edilmiştir. Çalışmada dış ticaret ve doğrudan yabancı yatırım verileri kullanılmıştır.
Zaman kriterinin 2013-2019 arası dönemden seçilmesinin en önemli iki kıstası vardır. Bunlar;
Avrupa Birliği üyesi ülkelerden Hırvatistan’ın birliğe üyeliğinin 2013 yılında başlaması ve
İngiltere’nin ise birlikten 2020 yılında çıkmasıdır. Avrupa Birliği açısından toplulaştırılmış
veriler kullanıldığından dolayı sorun oluşmaması açısından bu kriterler dikkate alınmıştır.
Karşılıklı bağımlılığı analiz etmek için literatürde iki değişken ortaya konulmaktadır. Bunlar
kırılganlık ve hassasiyettir. Hassasiyet, bir değişkendeki değişikliğin bir başka değişkeni ne
oranda etkilediğini belirtirken, kırılganlık ise değişkenin dışında ortaya çıkan değişimlere
karşın değişkenin ne kadar etkin şekilde uyum sağladığını ortaya koymaktadır. Bu çerçevede
literatürde ortaya koyulan ticaret hassasiyeti, ticaret kırılganlığı, yatırım hassasiyeti ve yatırım
kırılganlığı verileri söz konusu ülke/bölge ile Türkiye arasında ortaya konmuştur. Sonrasında
ortaya çıkan verilerle ekonomik bağımlılık endeksi oluşturulmuştur. Çalışmada ortaya konulan
hassasiyet ve kırılganlık verileri ile oluşturulan ekonomik bağımlılık endeksinin tespitinde
ağırlık matrisleri oluşturulurken, ağırlıklandırma bilgi entropi yöntemi kullanılmıştır. Bu
yöntem özellikle çok kriterli karar verme süreçlerinde kriterlerin uygun ağırlıklarının tespitinde
etkin olarak kullanılmaktadır. Ticaret hassasiyeti, ticaret kırılganlığı, yatırım hassasiyeti ve
yatırım kırılganlığı verileri’nin entropi yöntemi ile ağırlandırılarak söz konusu ülke/bölge’lerin
Türkiye karşısındaki ekonomik bağımlılık endeksleri hesaplanmıştır. Çalışmanın ilk
bulgularına göre, ülke/bölge’lerin Türkiye karşısında bir ekonomik bağımlılığı yokken,
Tükiye’nin farklı şiddetlerde bu ülke/bölgelere karşı ekonomik bağımlılığı söz konusudur.
Ancak bu şiddet bazı ülke/bölge’ler için artan seviyede iken bazılarında azalan seviyede
olmaktadır. Bu noktada çalışmada, Türkiye’nin hangi eksene doğru kaydığı veya ilişkilerinin
arttırdığı gözlenebilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Uluslararası Ticaret, Doğrudan Yabancı Yatırım, Türkiye, Ekonomik
Bağımlılık, Jeoekonomi.
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ABSTRACT
Whether Turkey has experienced an axis shift in the international economic arena is a hotly
debated issue in recent years. This work examines the interdependence of the European Union,
the United States of America and Russia against Turkey from the perspective of geoeconomics.
The geoeconomic view, which links the balance of power between countries to the economic
development levels of countries, is defined as the use of trade, foreign direct investment,
portfolio investments and similar economic instruments to achieve geopolitical goals.
According to the geoeconomic view, as a country's economic power increases, so does its power
in the arena of international relations. At this point, the measurement of economic dependence
plays an important role in the determination of geoeconomic power. In order to determine the
geoeconomic power of the countries/regions included in the study on Turkey, the extent and
direction of the economic dependence of the countries/regions on Turkey have been
determined. Trade and foreign direct investment data were used in the study. There are two
most important criteria for choosing the time criterion of the study from the period between
2013-2019. These are Croatia's membership in the European Union started in 2013 and the UK
left the union in 2020. These criterias have been taken into account in order to avoid problems
since aggregated data are used for the European Union. In order to analyze the interdependence,
two variables are put forward in the literature. These are vulnerability and sensitivity. While
sensitivity indicates how much a change in one variable affects another variable, vulnerability
reveals how effectively the variable adapts to changes occurring outside the variable. In this
context, trade sensitivity, trade vulnerability, investment sensitivity and investment
vulnerability data revealed in the literature are presented between the country/region and
Turkey. Afterwards, the economic dependency index was created with the data obtained. While
the weight matrices were created in the determination of the economic dependency index
created with the sensitivity and vulnerability data revealed in the study, the weighting
information entropy method was used. This method is used effectively in determining the
appropriate weights of the criteria, especially in multi-criteria decision-making processes. The
economic dependency indexes of these countries/regions against Turkey were calculated by
weighing the trade sensitivity, trade vulnerability, investment sensitivity and investment
vulnerability data using the entropy method. According to the first findings of the study, while
the countries/regions do not have an economic dependence on Turkey, Turkey has an economic
dependency on these countries/regions of different intensities. However, while this intensity is
at an increasing level for some countries/regions, it is at a decreasing level for some. At this
point, it has been observed in the study to which axis Turkey has shifted towards or has
increased relations.
Keywords: Trade,
Geoeconomics.
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GİRİŞ
Devletlerarası ilişkiler tarih boyunca dünyayı şekillendirirken, bu ilişkilerin belirlenmesinde
güç kavramı öne çıkmaktadır. Devletlerarasındaki güç dengeleri jeopolitik bilim dalı altında
incelenmektedir. Dolayısıyla, devletlerin coğrafi özellikleriyle politikaları arasındaki ilişkileri
inceleyen bilim dalı jeopolitik olarak tanımlanmaktadır. Soğuk savaşın sona erdiği 1990lı
yılların başına kadar ülkeler arasındaki ilişkilerin tanımlayıcısı ve ülkelerin ana gücü olarak,
farklı görüşler olmakla birlikte, ağırlıklı bir biçimde askeri güç görülmektedir. Soğuk savaş
döneminde devletler ideolojik bloklara ayrılmış ve karşı bloğa karşı silahlanma yarışına
girmiştir. Soğuk savaş döneminde, uluslararası ticaret ve yatırım faaliyetleri dünyada sınırlıdır.
Soğuk savaşın bitimi ile ideolojik farklılıklar ortadan kalkarken, devletlerarası uzlaşma
başlamış, dünyanın çoğunluğu hâkim görüş olarak liberal demokrasileri benimsemiştir.
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İlaveten, iletişim ve bilgi teknolojileri gelişmiş ve coğrafi mesafelerin önemi azalmıştır. Bu
nedenlerden dolayı, askeri gücün devletlerarası güç dengesini oluşturduğu görüşü zayıflayarak,
jeopolitik kavramı dönüşmeye başlamıştır. Bu dönüşümün sonucunda, dünya güç dengesini
şekillendirirken ekonomik gücün önemini ortaya koyan “Jeoekonomi” görüşü ön plana
çıkmıştır. (Ateş, 2021: 134-135).
Jeoekonomiyi, kavramsal olarak ilk defa kullanan Edward Luttwak’dır. Luttwak (1990)’ın
çalışması, bu alan ile ilgili çalışmaların temelini oluşturmuştur (Ateş, 2021: 139). Soğuk
Savaş'tan sonra, Luttwak, devletlerarasındaki ekonomik stratejik çıkarlarda sıfır toplamlı oyun
teorisinin ticaretin mantığıyla çelişeceğini savunmuş, küresel karşılıklı bağımlılığın faydalı
ekonomik sonuçları olacağına dair iyimser liberal görüşe karşı çıkmıştır. "Coğrafi ekonomi"
kavramını uluslararası politika analizi alanında kullanan Luttwak, ekonomik gücün belirleyicisi
hakkında getirdiği açıklamalarla kavramın uluslararası önemini büyük ölçüde artırmıştır.
Luttwakian görüş, ulus devletlerar acılığıyla, ekonomik gücün jeostratejik kullanımı olarak
tanımlanabilmektedir. Strateji veya daha genel bir ifadeyle, “büyük strateji”, devletin var olan
araçlarını uluslararası bağlamda daha büyük hedeflere ve böylece ekonomik yapıyı dış
politikaya bağlamaktadır. Bu bağlamda, strateji prensip olarak dış politika amaçlarına tutarlılık
getirmekte, dolaylı olarak jeoekonomi, ulusların milli menfaatlerini ekonomik yollarla
korumak için stratejik ortamı şekillendirmek ve yönetmekle ilgilenmektedir (Erkişi,2017:
1028).
Jeoekonomi kavramı, küresel ekonomide ekonomik söylemin ana parametre olduğu dönemde
yükselmeye başlamış ve sonrasında uluslararası platformda sermaye, finansal dalgalanmaları
ve aralarındaki tüm ilişki ağlarını içermiştir. Jeoekonomi, sadece uluslar ve devletler düzeyinde
değil, aynı zamanda şirketler düzeyinde de en yüksek gelişmeyi sağlamak için insan gücü ve
doğal kaynakların bir araya getirildiği bir stratejidir (Budak,2013: 126).
Genel olarak jeoekonomi üç temel yaklaşımla ele alınmaktadır. Öncelikle belirli bir bölgenin
veya coğrafyanın sahip olduğu doğal kaynaklar ve bu kaynakların kontrol edilmesi ve
kullanılması politikası; ikincisi, küresel ekonominin sımsıkı bağlı olduğu yaşamsal ekonomik
söylem biçiminde ve son olarak, küresel dünyada ve devletler arasındaki sermaye, ticaret ve
finans akışları ve bu akışların ardındaki siyasi nedenler olarak ele alınmaktadır. Jeoekonomi
kavramı birçok teorisyen aracılığıyla günümüz ulusal, uluslararası ve uluslar üstü ekonomik
ilişkilerini açıklamada kullanılmaktadır (İnan, 2011: 86-87).
Jeoekonominin en kısa ve genel açıklaması; bir bölgenin veya ülkenin, uluslararası ekonomik
ve siyasi ilişkileri içerisinde, bulunduğu coğrafyanın ve ekonomisinin teknolojik unsurlarını
dikkate alarak stratejik kullanımıdır. Bu strateji ülke içinde belirli bir bölgede tatbik
edilebileceği gibi ülke genelinde ve uluslararası alanda da tatbik edilebilmektedir.
Jeoekonomiye büyük önem veren durum, uluslararası arenadaki güç mücadelelerinde temel
uygulama stratejisi olmasıdır (İnan,2011: 87).
Günümüze kadar geliştirilen jeoekonomi kavramı,
bu gelişim sürecinde kavramın
tanımlanması, ilişkilerinin açıklanması ve kavram üzerine paradigma tartışmaları ve vaka
çalışmaları ile birleştirilmiş araştırma yönelimlerine sahip olmuştur. Bu çalışmaların çoğu esas
olarak nitel analize dayanmaktadır. Jeoekonomi ile ilgili nicel yöntemler daha azdır. Ekonomik
ilişkiler ve siyasi ilişkiler arasındaki etkileşim jeoekonominin temel araştırma konularından
biridir. Bu konu, karşılıklı ekonomik bağımlılık perspektifinden nicel olarak incelenebilir.
Küreselleşme nedeniyle dünyanın giderek daha fazla iç içe geçmesiyle birlikte ülkelerin
ekonomik çıkarları iç içe geçmiş ve ülkelerarası çatışmanın maliyeti artmıştır. Ekonomik
karşılıklı bağımlılık, siyasi ilişkiler için bir dengeleyici unsur haline gelmiştir. Bununla birlikte,
ekonomik küreselleşme düzenli ve homojen değildir ve ülkeler arasındaki karşılıklı
bağımlılığın asimetrisi gücün kullanılmasına yardımcı olmaktadır. Neoliberal uluslararası
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siyaset araştırmacılarından Keohane ve Nye, ülkeler arasındaki asimetrik karşılıklı
bağımlılıktaki ekonomik eşitsizliğin devlet gücünün kaynaklarından biri olarak görmüşlerdir
(Liang vd., 2019:2).
Keohane ve Nye (2012), “Power and Independence (Güç ve Bağımsızlık)” isimli kitabında
ekonomik bağımlılığın ölçümü için hassaslık (sensitivity) ve kırılganlık (vulnerability) olmak
üzere iki terim önermektedirler. Hassasiyet, bir değişkendeki değişikliğin bir başka değişkeni
ne oranda etkilediğini belirtirken, kırılganlık ise değişkenin dışında ortaya çıkan değişimlere
karşın değişkenin ne kadar etkin şekilde uyum sağladığını ortaya koymaktadır. İki terim
arasındaki en temel ayrım, hassasiyet politika değişmelerine neden olmamaktadır. Hassasiyet
karşılıklı ilişkilerin sürdürülmesinin maliyetini yansıtırken, kırılganlık ise, karşılıklı ilişkilerin
kesilmesinin maliyetini yansıtmaktadır (Ateş, 2021:143-144; Keohane ve Nye, 2012: 231-234).
Du (2016), Çin'in jeoekonomik güç modelini Keohane ve Nye'nin teorisi temelinde inşa etmiş
ve Çin ile diğer ülkeler arasındaki karşılıklı bağımlılığın asimetrisini analiz etmek için endeks
olarak ikili ticareti kullanmıştır. Sonrasında Liang vd.(2019) çalışmalarında ticaret ve yatırım
akımlarının, ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin ana yönleri olduğunu belirterek, Çin ile
seçili ülkeler arasında ticaret ve yatırım hassasiyeti ve kırılganlığı endekslerinden yola çıkarak
entropi yöntemini uygulamış ve Çin’in ekonomik bağımlılığını ve dolayısıyla jeoekonomik
gücünü hesaplamıştır. Bu çerçevede Liang vd. (2019)’nin çalışmasında ortaya koyduğu model,
bu çalışmanın veri setine uygulanmaktadır.
Çalışma beş bölümden oluşmuştur. Giriş bölümünden sonra ikinci bölümde ampirik literatür
taraması, üçüncüsünde yöntem, dördüncü bölümde veri seti ve bulgular, son bölümde ise sonuç
ortaya konmuştur.
AMPİRİK LİTERATÜR TARAMASI
Literatürdeki çalışmaların genellikle kavramı tanımlamak, gelişimini analiz etmek ve geleceği
hakkında bilgiler vermeye odaklanmak şeklinde yapıldığı görülmektedir. Jeoekonomik gücün
hesaplanması için ampirik analiz yapan çalışmalar çok azdır.
Zhu vd. (2020) çalışmalarında 2007,2012 ve 2017 yılları için Kuzeydoğu Çindeki dört bölgesel
merkezi şehir ve diğer küçük ve orta büyüklükteki şehirlerarasındaki mekânsal ekonomik
bağlantıları ve jeoekonomik ilişkileri ölçmek amacıyla çekim modeli ve Öklid mesafe kuramını
kullanmışlardır. 2007den 2017ye gelirken dört bölgesel merkezi şehir ve diğer
şehirlerarasındaki jeoekonomik ilişkilerin iyileştiğini ve rekabetçilikten birbirlerini
tamamlayıcılığa geçtiğini belirtmişlerdir.
Liang vd. (2019) çalışmalarında jeoekonomi perspektifinden Çin’in çevresine göre gelişimini
incelemiştir. Bu çerçevede asimetrik karşılıklı bağımlılığın hassasiyet ve kırılganlığa dayanarak
ticaret ve yatırım verilerini kullanarak Çin ve komşu ülkeler arasındaki göreceli ekonomik
bağımlılığı ölçmek için nicel bir yöntem oluşturmuşlardır. Bu çerçevede ticaret ve yatırım
hassasiyeti ve kırılganlığı verileri oluşturularak, bu verilerle entropi yöntemi kullanılıp
ekonomik bağımlılık, ticari bağımlılık ve yatırım bağımlılığı endeksleri oluşturulmuştur.
Sonuçlara göre, 2010 yılından bu yana tüm komşu ülkelerin Çin’e ekonomik bağımlılığının
olduğu görülmektedir. Çin’in çevresindeki jeoekonomik konumu kökten değişmiştir. Reform
ve dışa açılmadan bu yana, komşu ülkelerin Çin’e göreli ekonomik bağımlılığı, negatiften
pozitife ve düşükten yükseğe doğru artmıştır.
Yu vd. (2021) çalışmalarında standartlaştırılmış Öklid uzaklık yöntemini kullanarak spor
malzemeleri imalat sanayinin Çin ile bir kuşak bir yol (BRI) ülkeleri arasındaki jeoekonomik
ilişkiyi incelemişlerdir. Sonuçlara göre, Çin ve BRI ülkeleri arasındaki spor malzemeleri imalat
sanayisinin jeoekonomik ilişkisinin tamamlayıcı olmaktan çok daha rekabetçi olduğunu
göstermektedir.
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Wang vd. (2017) Öklid uzaklık yöntemi ile 1980’den 2014’e kadar Çin ve ASEAN ülkeleri
arasında jeoekonomik ilişkilerdeki değişiklikleri araştırmışlardır. Bu süreç içerisinde, Çin ve
ASEAN ülkeleri arasındaki jeoekonomik ilişkilerin nispeten istikrarlı olduğunu belirtmişlerdir.
Hu vd. (2020) çalışmalarında Çin ile Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler arasındaki jeoekonomik
ilişkileri ölçmek için bir jeoekonomik model inşa etmekte, Çin ile bu ülkeler arasındaki
jeoekonomik akışın mekânsal-zamansal modellerini analiz etmekte ve jeoekonomik yığılmayı
tartışmaktadır. Sonuçlar, Çin ile Kuşak ve Yol üzerindeki ülkeler arasındaki jeoekonomik
akışın arttığını ve Çin ile bu ülkeler arasındaki jeoekonomik ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini
göstermektedir.
İnan ve Biber (2020) çalışmalarında 64 ülke için Jeoekonomik Güç Endeksi oluşturmuşlardır.
Hesapladıkları Jeoekonomik Güç Endeksini 4 alt strateji endeksine ayırmışlardır. Bu dört alt
endeks te alt endekslere ayrılmıştır. Çalışmalarında iki ülkenin karşılıklı bağımlılığını değil
yalnız ülke bazlı endeksler oluşturulmuştur.
Ateş (2021) çalışmasında Türkiye’nin en yüksek ihracat ve ithalat gerçekleştirdiği 25 ülke
özelinde ticaret hassasiyeti, ticaret kırılganlığı, yatırım hassasiyeti ve yatırım kırılganlığı
değerlerini hesaplamıştır. Hesaplamalar sonucunda bulunan değerleri, entropi yöntemi ile
ağırlıklandırarak Türkiye ile söz konusu ülkelerin ekonomik bağımlılık endeksi değeri elde
etmiştir. Çalışmada, Türkiye ekonomisinin Çin ve Rusya’ya olan bağımlılığının arttığı; ABD,
İngiltere, Fransa’ya olan bağımlılığının ise azaldığı görülmüştür.
YÖNTEM
Liang vd. (2019) çalışmalarında ortaya konulan model bu çalışmada kullanılmıştır. Liang vd.
(2019) çalışmalarında ticaret hassasiyeti, ticaret kırılganlığı, yatırım hassasiyeti ve yatırım
kırılganlığı verilerini ortaya koymaktadırlar. Sonrasında ortaya çıkan verilerle ekonomik
bağımlılık endeksi oluşturulmuştur. Çalışmada ortaya konulan hassasiyet ve kırılganlık verileri
ile oluşturulan ekonomik bağımlılık endeksinin tespitinde ağırlık matrisleri oluşturulurken,
ağırlıklandırma bilgi entropi yöntemi ile yapılmıştır. Bu yöntem özellikle çok kriterli karar
verme yöntemlerinde kriterlerin uygun ağırlıklarının tespitinde etkin olarak kullanılmaktadır.
Bir ülkenin diğerine karşı ticaret hassasiyeti (STij ) şu şekilde tanımlanır (Liang vd., 2019:3);
STij =

Tij
Ti

−

Tij
Tj

(1)

Burada Tij ülke i ile ülke j arasındaki toplam ticareti vermekte iken Ti ve Tj sırası ile ülke i ve
ülke j’nin toplam dünya ile yaptığı ticareti vermektedir. STij > 0 ise i ülkesi j ülkesine karşı
ticaret hassasiyetine sahiptir. STij < 0 durumunda ise j ülkesi i ülkesine karşı ticaret hassasiyetine
sahiptir. STij = 0 durumda ise iki ülke birbirine simetrik olarak ticaret hassasiyetine sahiptir.
Bir ülkenin diğerine karşı ticaret kırılganlığı (VTij ) şu şekilde tanımlanır (Liang vd., 2019:3);
VTij =

Tij
Gi

−

Tij
Gj

(2)

Burada Gi ve Gj sırası ile ülke i ve ülke j’nin gayrisafi yurtiçi hasılalarını (GSYİH) vermektedir.
VTij > 0 ise i ülkesi j ülkesine karşı ticaret kırılganlığına sahiptir. VTij < 0 durumunda ise j ülkesi
i ülkesine karşı ticaret kırılganlığına sahiptir. VTij = 0 durumda ise iki ülke birbirine simetrik
olarak ticaret kırılganlığına sahiptir.
Bir ülkenin diğerine karşı yatırım hassasiyeti (SIij ) şu şekilde tanımlanır (Liang vd., 2019:3);
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SIij =

Iji
Ii

−

Iij

(3)

Ij

Burada; Iij ülke i den ülke j ye doğru giden stok doğrudan yabancı yatırım iken, Iji ise ülke j den
ülke i ye doğru giden stok doğrudan yabancı yatırımdır. Ii ve Ij sırası ile ülke i ile ülke j’ye gelen
toplam stok doğrudan yabancı yatırımdır. SIij > 0 ise i ülkesi j ülkesine karşı yatırım
hassasiyetine sahiptir. SIij < 0 durumunda ise j ülkesi i ülkesine karşı yatırım hassasiyetine
sahiptir. SIij = 0 durumda ise iki ülke birbirine simetrik olarak yatırım hassasiyetine sahiptir.
Akım doğrudan yabancı yatırım yerine stok doğrudan yabancı yatırım seçilmesinin nedeni ilk
olarak bir önceki yılın doğrudan yabancı yatırımının etkisinin devam etmesi iken, ikinci nedeni
ise akımlardaki dalgalanmalar, yatırım ilişkilerini tam olarak yansıtamayacak kadar büyüktür.
Bir ülkenin diğerine karşı yatırım kırılganlığı (VIij ) şu şekilde tanımlanır (Liang vd., 2019:4);
I

I

VIij = Gji − Gij
i

(4)

j

VIij > 0 ise i ülkesi j ülkesine karşı yatırım kırılganlığına sahiptir. VIij < 0 durumunda ise j ülkesi
i ülkesine karşı yatırım kırılganlığına sahiptir. VIij = 0 durumda ise iki ülke birbirine simetrik
olarak yatırım kırılganlığına sahiptir.

Eşitlik (1)–(4)'ü entegre ederek, bir ülkenin diğerine göreli ekonomik bağımlılığı aşağıdaki gibi
elde edilir (Liang vd., 2019:4; Ateş, 2021: 145);
EDij = WST × STij + WVT × VTij + WSI × SIij + WVI × VIij

(5)

burada EDij, i ülkesinin j'ye göre göreli ekonomik bağımlılığıdır. Entropi yöntemiyle elde edilen
WST, WVT, WSI, WVI sırasıyla ticaret hassasiyeti, ticaret kırılganlığı, yatırım hassasiyeti ve
yatırım kırılganlığının ağırlıklarıdır ve ülkelere göre değişmektedir. Göreceli ekonomik
bağımlılığın (ED) değer aralığı (-1, 1)'dir ve EDij > 0 ise, i ülkesinin j ülkesine göreceli
ekonomik bağımlılığı olduğunu gösterir. Değer ne kadar büyükse, bağımlılık o kadar büyük
olacaktır. EDij < 0 ise, j ülkesinin i ülkesine göreceli ekonomik bağımlılığı olduğunu gösterir
ve değer ne kadar küçükse, bağımlılık o kadar büyük olur. EDij = 0 ise, iki ülke simetrik olarak
birbirine bağımlıdır.
Bilgi entropisi yöntemi, bilgi teorisinden türetilmiştir. Bir sosyal sistemde, bilgi entropisi, bilgi
düzensizliğine atıfta bulunan matematiksel anlamda termodinamik entropiye eşdeğerdir. Genel
olarak, bilgi entropisi ne kadar büyük olursa, sistem yapısının o kadar dengeli olduğuna ve bilgi
düzensizliğinin o kadar yüksek olduğuna ve bilginin faydasının o kadar küçük olduğuna
inanılır. Bu nedenle indeks ağırlığı, her bir indeks değerinin varyasyon derecesini ifade eden
entropi değerine göre hesaplanabilmektedir (Liang vd., 2019: 4).
Bu çerçevede, indeks ağırlıkları (WST, WVT, WSI, WVI), her bir indeks değerinin varyasyon
derecesini ifade eden bilgi entropisi yöntemine göre hesaplanmıştır.
Bilgi entropisi yöntemi bazı aşamalardan oluşmaktadır. İlk aşamada, birbirinden farklı ölçü
birimlerindeki, farklılıkları ortadan kaldırmak için standartlaştırma işlemi uygulanır ve 𝑌𝑌ij
hesaplanır (Liang vd., 2019:4; Ateş, 2021: 146);
X

Yij = ∑m ijX

i=1 ij

(6)

Burada, Yij değeri i. yıldaki j. indeksinin değer ölçeğidir. m ise yılları temsil etmektedir.
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İkinci aşamada j. endeksin bilgi entropisi (ej) hesaplanır.
1

ej = − lnm ∑m
i=1(Yij lnYij )

(7)

Üçüncü aşamada j. indeksin ağırlığı hesaplanmaktadır. Eşitlik 8’deki n değerleri indeks sayısını
belirtmektedir.

VERİ SETİ VE BULGULAR

Wj = ∑n

1−ej

j=1(1−ej )

(8)

Çalışmada Avrupa Birliği, Rusya ve ABD’nin Türkiye üzerindeki jeoekonomik gücünün tespiti
için Avrupa Birliği, Rusya ve ABD’nin Türkiye'ye olan ekonomik bağımlılığının şiddeti ve
yönü tespit edilmektedir. Çalışmada dış ticaret ve doğrudan yabancı yatırım verileri
kullanılmaktadır. Çalışmanın zaman kriterinin 2013-2019 arası dönemden seçilmesinin en
önemli iki kıstası vardır. Bunlar; Avrupa Birliği üyesi ülkelerden Hırvatistan’ın birliğe
üyeliğinin 2013 yılında başlaması ve İngiltere’nin ise birlikten 2020 yılında çıkmasıdır. Avrupa
Birliği açısından toplulaştırılmış veriler kullanıldığından dolayı sorun oluşmaması açısından bu
kriterler dikkate alınmıştır. Veriler nominal dolar cinsindendir. Değişkenler ve veri kaynakları
Tablo 1 de gösterilmiştir.
Tablo 1. Değişkenler ve Veri Kaynaklarının Tanımı(1)
Değişken Tanımı
Ti ve Tj
Ülkelerin toplam
ticaret hacmi

Tij
Gi ve Gj

Iji ve Iij

Ii ve Ij

Veri Kaynağı
Türkiye, Rusya, ABD verileri için
https://www.trademap.org/Index.aspx
Avrupa Birliği-28 verisi için Eurostatdan Euro cinsinden
alınmış ve gene Eurostatdan alınan yıllık ortalama Euro/dolar
kurundan dolar cinsine çevrilmiştir.
İki ülkenin toplam https://www.trademap.org/Index.aspx
ticaret hacmi
Gayrisafi Yurtiçi
Dünya Bankası https://data.worldbank.org/
Hasıla (GSYİH)
Avrupa Birliği-28 için AB-28 ülkelerinin GSYİHleri
toplanmıştır.
Ülke j’den ülke
i’ye doğru giden
stok doğrudan
yabancı yatırım
ülke i’den ülke j’ye
doğru giden stok
doğrudan yabancı
yatırım
Ülke i ile ülke j’ye
gelen toplam stok
doğrudan yabancı
yatırım

TCMB-Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri Altında;
Yurt İçinde Yerleşik Kişilerin Yurt Dışındaki Doğrudan
Yatırımları-Coğrafi Dağılım
Yurt Dışında Yerleşik Kişilerin Türkiye'deki Doğrudan
Yatırımları-Coğrafi Dağılım
*AB-28 için AB-28 ülkeleri değerleri toplanmıştır.
UNCTAD
https://unctadstat.unctad.org

Tablo yazar tarafından oluşturulmuştur.

(1)
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Tablo 2’de ticaret kırılganlığı, ticaret hassasiyeti, yatırım kırılganlığı ve yatırım hassasiyeti
verileri ortaya konmuştur. Tablo 2 sonuçlarına bakıldığında ticaret kırılganlığı (VTij ) verisi tüm
ülkeler için negatif çıkmıştır. Dolayısıyla Türkiye söz konusu ülkelere karşı ticaret
kırılganlığına sahiptir. Ticaret hassasiyeti (STij ) açısından durumu bakıldığında da Türkiye söz
konusu ülkelere karşı ticaret hassasiyetine sahiptir.
Tablo 2. Ticaret ve Yatırım Kırılganlıkları ve Hassasiyetleri(2)

TİCARET KIRILGANLIĞI (VTij)
ÜLKEj
2013
2014
2015
2016
TÜRKİYE -0.163 -0.168 -0.157 -0.160

ÜLKEi
AVRUPA
BİRLİĞİ
RUSYA
ABD
ÜLKEi
AVRUPA
BİRLİĞİ
RUSYA
ABD
ÜLKEi
AVRUPA
BİRLİĞİ
RUSYA
ABD
ÜLKEi
AVRUPA
BİRLİĞİ
RUSYA
ABD

2017
-0.177

2018
-0.204

2019
-0.205

TÜRKİYE -0.020 -0.018 -0.010 -0.006
TÜRKİYE -0.019 -0.020 -0.019 -0.019
TİCARET HASSASİYETİ (STij)
ÜLKEj
2013
2014
2015
2016
TÜRKİYE -0.378 -0.386 -0.395 -0.416

-0.011
-0.022

-0.017
-0.025

-0.019
-0.026

2017
-0.396

2018
-0.411

2019
-0.403

TÜRKİYE -0.039 -0.035 -0.021 -0.013
TÜRKİYE -0.042 -0.043 -0.045 -0.046
YATIRIM KIRILGANLIĞI (VIij)
ÜLKEj
2013
2014
2015
2016
TÜRKİYE -0.107 -0.128 -0.120 -0.102

-0.018
-0.047

-0.028
-0.048

-0.028
-0.048

2017
-0.136

2018
-0.102

2019
-0.119

TÜRKİYE -0.006 -0.010 -0.007 -0.011
TÜRKİYE -0.006 -0.009 -0.005 -0.005
YATIRIM HASSASİYETİ (SIij)
ÜLKEj
2013
2014
2015
2016
TÜRKİYE -0.677 -0.661 -0.659 -0.598

-0.014
-0.008

-0.020
-0.005

-0.006
-0.003

2017
-0.597

2018
-0.555

2019
-0.567

TÜRKİYE 0.0008 0.001
TÜRKİYE 0.0002 0.0003

0.0005
0.0002

0.001 0.001
0.0002 0.0003

0.001
0.0002

0.0006
0.0002

Tablo yazar tarafından hesaplanmıştır.

(2)

Tablo 2’de yatırım kırılganlığı (VIij) verisinin tüm ülkeler için negatif çıktığı görülmektedir.
Dolayısıyla Türkiye söz konusu ülkelere karşı yatırım kırılganlığına sahiptir. Yatırım
hassasiyeti (SIij ) açısından durumu bakıldığında da Türkiye Avrupa birliğine karşı yatırım
hassasiyetine sahiptir. Ancak Rusya ve ABD’nin Türkiye’ye karşı yatırım hassasiyeti çok az da
olsa mevcuttur. Söz konusu değerler sıfıra çok yakın olduğundan Rusya ve ABD’nin
Türkiye’ye karşı simetrik olarak yatırım hassasiyetine sahip olduğu söylenebilmektedir.
Tablo 3. Çeşitli Ülkelerdeki Değişkenlerin Ağırlıkları(3)
Ülke

Ticaret
Hassasiyeti
Ağırlığı
(WST)

Ticaret
Kırılganlığı
Ağırlığı
(WVT)

Yatırım
Hassasiyeti
Ağırlığı
(WSI)

Yatırım
Kırılganlığı
Ağırlığı
(WVI)

Sağlaması
WST + WVT +
WSI + WVI =1

Avrupa
Birliği
Rusya
ABD

0.035192486

0.389630711

0.191742175

0.383434628

1

0.203968591
0.016836088

0.24183996
0.125632324

0.256699106
0.220504022

0.297492343
0.637027565

1
1

Tablo yazar tarafından hesaplanmıştır.

(3)
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Tablo 3’de entropi yöntemiyle elde edilen WST, WVT, WSI, WVI sırasıyla ticaret hassasiyeti,
ticaret kırılganlığı, yatırım hassasiyeti ve yatırım kırılganlığının ağırlıklarıdır. Tablo 3’de
görüldüğü üzere ülkelere göre değişmekte ve sağlaması yapıldığında toplamı 1’e eşit
olmaktadır.
Tablo 4. Ekonomik Bağımlılık Endeksi(4)
ÜLKEi
AVRUPA
BİRLİĞİ
RUSYA
ABD

EKONOMİK BAĞIMLILIK ENDEKSİ (EDij)
ÜLKEj
2013
2014
2015
2016
2017
TÜRKİYE
0.2481 0.2557 0.2479 0.2308 0.2497
TÜRKİYE 0.0146 0.0143 0.0087 0.0075 0.0109
TÜRKİYE 0.0073 0.0093 0.0068 0.0064 0.0088

2018
0.2400
0.0155
0.0074

2019
0.2490
0.0122
0.0064

Tablo yazar tarafından hesaplanmıştır.

(4)

Tablo 4’de jeoekonomik gücün göstergesi olan ekonomik bağımlılık endeksi oluşturulmuştur.
Görüldüğü üzere 3 ülke içinde hesaplanan ekonomik bağımlılık endeksi sıfırın altındadır.
Dolayısıyla, Türkiye’nin Avrupa Birliği, Rusya ve ABD’ye karşı göreli ekonomik bağımlılığı
olduğu görülmektedir. Değer ne kadar küçükse, bağımlılık o kadar büyük olur. Bu çerçevede
Türkiye’nin söz konusu yıllar itibari ile Avrupa Birliği’ne ekonomik bağımlılığının Rusya ve
ABD’ye olan bağımlılığına göre ciddi oranda yüksek olduğunu göstermektedir. Rusya ve ABD
karşılaştırmasında ise ilginç olanı Türkiye’nin ABD’ye nazaran Rusya’ya olan ekonomik
bağımlılığının daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu sonuç Türkiye’nin aks değişikliğine
gittini göstermektedir. Türkiye’nin ABD’ye olan bağımlılığının sonlanmaya doğru gittiği
düşünülmektedir. Dünya dengeleri tamamen değişecek ve yeniden bir dünya düzeni
kurulacaktır. Bu yenidünya düzeninde NATO ve Birleşmiş Milletlerin konumu yeniden gözden
geçirilecektir.
SONUÇ
Ekonomik bağımlılık endeksinden çıkan sonuçlar çerçevesinde Türkiye’nin jeoekonomik
konumu ile ilgili üç adet çıkarsama yapılabilmektedir. Bunlardan ilki Türkiye’nin Avrupa
Birliği dışında alternatif dış ticaret pazarları bulması gerekmektedir. Çünkü Türkiye ihracatının
yaklaşık yüzde kırkını ve ithalatının yaklaşık olarak yüzde otuzunu söz konusu bölge ile
yapmaktadır. Türkiye bu oranları azalttığında Avrupa Birliğine karşı göreli ekonomik
bağımlılığı azalacaktır.
İkinci öneri ise yatırım coğrafyalarının çeşitlendirilmesi gerekliliğidir. Uluslararası yatırım
pozisyonu istatistikleri dikkate alındığında, Avrupa Birliğinden Türkiye’ye gelen doğrudan
yabancı yatırım yüzde altmış seviyesinde Türkiye’den Avrupa Birliğine giden yatırım da yüzde
yetmiş beş seviyelerindedir. Bu çerçevede Türkiye farklı coğrafyalardaki ülkeleri Türkiye’de
yatırım yapabilmek için çekmeli ve ikili ilişkiler çerçevesinde bakir coğrafyalarda yeni yatırım
fırsatlarını değerlendirmelidir.
Üçüncü öneri ise ekonomik bağımlılık endeksi sonuçlarında Türkiye’nin Rusya’ya olan
bağımlılığı ABD’ye olan bağımlılığından daha yüksektir. Türkiye enerjide dışa bağımlılığının
ciddi bir kısmını Rusya’dan karşılamaktadır. Ayrıca büyük çapta bir enerji projesi olan Akkuyu
Nükleer santrali projesi de Rusya’dan sağlanmaktadır. Türkiye’nin Rusya ile olan enerji ile
ilgili gerek ticaret ve gerekse yatırım ilişkilerini gözden geçirmesi gerekmektedir. Özellikle
hâlihazırda devam eden Rusya-Ukrayna savaşında NATO üyeliğimizden dolayı oluşabilecek
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bir Rusya’ya karşı yaptırımın, Rusya’dan Türkiye’ye karşı yaptırım olarak dönebileceği
tartışılan bir konudur.
Son olarak, bu çalışmanın ilerideki çalışmalara yön verebilmesi açısından birkaç öneride
bulunmak mümkündür. Bunlardan ilki enerji ürünleri ve enerji dışı ürünlerin ticareti şeklinde
ürün bazlı ayrıştırma yapılarak ticaret hassasiyetleri ve kırılganlıkları hesaplanabilir. Böylece
enerji ürünlerinin ticareti dikkate alınarak ekonomik bağımlılık endeksi hesaplanabilir. İkincisi
ise çalışmanın zaman ve mekânsal boyutu arttırılarak Türkiye’nin farklı ekonomik bloklar ile
ekonomik bağımlılığı araştırılabilir.
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“MİLLETLERİN ZENGİNLİĞİ”NE ATFEN ZENGİNLİĞİN MİLLETİ: TÜRKİYE’DE
KÜLTÜREL GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİN EKONOMİK DAĞILIMI VE GENETİK
MİRASIN FİNANSAL BAŞARIYA MUHTEMEL ETKİLERİ
THE NATION OF WEALTH BY REFERRING TO THE "WEALTH OF NATIONS": THE
ECONOMIC DISTRIBUTION OF CULTURAL GENETIC DIVERSITY IN TURKEY AND
THE POSSIBLE EFFECTS OF GENETIC HERITAGE ON FINANCIAL SUCCESS
Sezen GÜNGÖR
Dr., Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksekokulu
ÖZET
Ekonomik davranışların genetik temellerinin sorgulanması ekonomik tercihlerin ve davranışların
kalıtsallığının incelenmeye başlaması ile gündeme gelmiştir. Bireysel tercihler ve özellikler teorik
olarak tercihlerin evrimi alanı ile ilişkili iken, ampirik olarak ekonomik özelliklerin genetik
temelleri alanında yer alır ve bu iki alanda yapılmış çalışmalara literatürde rastlanmaktadır.
Tercihleri anlamak, bireylerin ekonomik teşviklere ve popülasyonda ortaya çıkan toplu olaylara
tepkisini incelenemeye fırsat sunar. Elbette insan davranışının ele alındığı çalışmalarda salt
genetikten söz edilemez. Çevre, insan davranışının oluşumunda genetikle etkileşim içindedir.
İnsanların çocuk yetiştirme ritüellerinin, emzirme şekillerinin ve çocuk yetiştirme ile ilgili birçok
‘kültürel’ olgunun aslında diğer memelilerle paylaştığımız biyolojik temelleri olması gibi örnekler
bize genetik ve çevre ilişkisinin davranışlarımıza yansımasını göstermektedir. Bu açıdan
bakıldığında ekonomik davranışların da babadan oğula hatta tarih öncesi atalarımızdan bizlere
miras kalmasında genetik kadar çevre, çevre kadar genetik sorumlu olacaktır.
Bu çalışmada Türklerin genetik tarihi haplogrup dağılımı açısından ele alınmış ve bu
dağılım kısıtında kültürel kimliklerin genetik temelleri irdelenmiştir. Türklerle ilgili tanımlanan
haplogruplar siyasi haritalar yardımıyla coğrafi bölgelerde gösterilmiştir. Yine bu haplogrupların
bilinen medeniyetlerindeki ekonomik davranışlar, milli sınırlarımız içindeki coğrafi bölgelerle
birlikte ele alınarak coğrafi bölgelerimizdeki ekonomik ve finansal başarıların genetik temellerine
ilişkin ipuçları ortaya konmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Genetik, Genoekonomi, Davranışsal Finans, Haplogrup
ABSTRACT
The questioning of the genetic basis of economic behaviors has come to the fore with the
beginning of the heritability of economic preferences and behaviors. While individual preferences
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and traits are theoretically related to the field of evolution of preferences, they are empirically
located in the field of genetic foundations of economic traits, and studies in these two fields are
found in the literature. Understanding preferences provides an opportunity to examine the response
of individuals to economic incentives and collective events in the population. Of course, in studies
dealing with human behavior, only genetics cannot be mentioned. The environment interacts with
genetics in the formation of human behavior. Examples such as the fact that human child-rearing
rituals, breastfeeding patterns, and many 'cultural' phenomena related to child-rearing actually have
biological foundations that we share with other mammals show us the reflection of genetic and
environmental relations on our behaviors. From this point of view, the environment as well as
genetics and genetics as the environment will be responsible for inheriting economic behaviors
from father to son and even from our prehistoric ancestors.
In this study, the genetic history of Turks is discussed in terms of haplogroup distribution
and the genetic basis of cultural identities is examined in this distribution constraint. The
haplogroups defined regarding the Turks are shown in the geographical regions with the help of
political maps. Again, by considering the economic behaviors in the known civilizations of these
haplogroups together with the geographical regions within our national borders, it has been tried
to reveal the clues regarding the genetic basis of economic and financial success in our geographical
regions.
Keywords: Cultural Genetics, Genoeconomics, Behavioral Finance, Haplogroup
GİRİŞ
Son dönemlerde “gen” ve “kültür” konularının irdelemesine çokça tanık olunmaktadır. Bu
konuda Richard Dawkins’in “Gen Bencildir” ve Matt Ridley’in “Gen Çeviktir” adlı kitabı dikkati
çekmektedir. Krallıklar, imparatorluklar, ermişlik gibi pek çok olgu, genetik mirasın nesilden nesle
aktarılması neticesinde, bir sonraki nesle miras bırakılan koltukları konu alır. Bu açıdan
bakıldığında günümüzde aile şirketleri aracılığıyla finansal zenginliğin de nesilden nesle aktarıldığı
söylenebilir. Ancak her ne kadar genetik başlı başına bir aktarım aracı olsa da bireylerin
büyüdükleri ve yaşadıkları çevrenin de hakkını vermek gerekir. Zira çevre, insan davranışının
oluşumunda genetikle etkileşim içindedir.
Bu çalışmada Türklerin genetik tarihi haplogrup dağılımı açısından ele alınmış ve bu
dağılım kısıtında kültürel kimliklerin genetik temelleri irdelenmiştir. Türklerle ilgili tanımlanan
haplogruplar siyasi haritalar yardımıyla coğrafi bölgelerde gösterilmiştir. Yine bu haplogrupların
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bilinen medeniyetlerindeki ekonomik davranışlar, milli sınırlarımız içindeki coğrafi bölgelerle
birlikte ele alınarak coğrafi bölgelerimizdeki ekonomik ve finansal başarıların genetik temellerine
ilişkin ipuçları ortaya konmaya çalışılmıştır.
İçerikte neler var?
Çalışma kapsamında öncelikle Türklerin kültürel genetik çeşitliliğini incelenmiştir. Bunu
yaparken Anadolu topraklarında çağlar boyunca ortaya çıkarılan antik DNA örneklerinden elde
edilen bulguları kullanılmıştır. Ardından antik çağları hatırlatılmıştır. Bu hatırlatmanın amacı tarih
öncesi dönemlerde Anadolu’da yaşayan insanların yaşam tarzlarının ve geçim kaynaklarının
incelenmesidir. Daha sonra genetik bilimi ile ilgili bazı temel kavramlar ve Y-DNA
haplogruplarından Türkiye’de gözlenen en önemli haplogrupları incelenmiştir. Söz konusu
haplogruplarda öne çıkan ticaret faaliyetleri özetlenmiştir. Tarım, hayvancılık ve çanak çömlek
yapımının insanoğlunun medenileşmesinde önemli yeri olduğunu bildiğimizden, günümüze
ulaşabilen medeniyet bölgelerinden bazılarını ele alınmıştır. Son olarak 2020 Ekonomist
Dergisinde yayınlanan Türkiye’deki en zengin 100 kişiyi haritaya aktarılmıştır.
Türklerin Genetik Tarihi
Çalışmalar

Türkiye

Türklerinin

Anadolu'ya göç etmeye başlamasından
önceki yurdu olan Orta Asya'daki Türklerle
genetik

yakınlığı

mı

olduğunu

yoksa

Selçuklu ve Osmanlı zamanlarında asimile
edilmiş yerliler mi olduğunu belirleme
amacı taşır. Antropolog Timuçin Binder;
genetik araştırmaların Türkiye'de yaşayan
insanların büyük bölümünün 40 bin yıl önce
de bu topraklarda yaşamış olduğunu kanıtladığını belirtmiş, Orta Asya'dan Anadolu coğrafyasına
gelen nüfusun aslında az olduğunu, Türklüğün ırka bağlı olmayıp bir kültürel kimlik olduğu
görüşünü savunmuştur. Binder, araştırmaların Anadolu Türklerinin genetik olarak Asya'daki Türkî
halklardan çok Balkanlar ve Ortadoğu'daki uluslara daha yakın olduğunu gösterdiğini söylemiştir.
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Amerikalı tarih profesörü Justin
McCarthy, Türklerin çok farklı bölgelerden
geldiklerini ve tıpkı Amerikalılar gibi
köklerinin değişik yerlere dayanmasına
rağmen Türk kimliği altında birleştiklerini
söylemiştir. Amerikalı Mezar DNA-Gen
araştırmacısı

Nancy

Touchette,

Moğolistan'da 2000 yıllık mezarlarda yaptığı
araştırmalar sonucu Türkiye Türklerinde Hun DNA-Gen yapıları ile aynı yapılar bulmuştur.
Science Direct'in yayınladığı yazıda ise Hunlar ile Türkler arasında genetik paylaşım olduğu
görülmüştür.
Sonuç olarak Anadolu, bilinen insanlık tarihi boyunca birçok halk ve onların kültürleri için
etkileşimin önemli bir merkezi olmuştur. Bu dinamik ırkın pek çok farklı kültürün heterojenitesini
de teşkil etmektedir.
Antik çağların hatırlatılması
Tarih Öncesi Dönemler kronolojik olarak şu şekilde sıralanmıştır.
Paleolitik Çağ: En eski ve uzun dönem,
insanlık

tarihinin

ilk

basamağını

oluşturur.

İnsanlar mağara ve ağaç kovuklarında yaşamışlar.
Avcılık ve toplayıcılık genel geçim kaynağıdır. Bu
dönemin en büyük keşiflerinden biri, iki çakmak taşının birbirine sürtmesiyle meydan gelen ateşin
bulunmasıdır. Taştan yaptıkları ilkel el aletleri kullanmışlardır.
Mezolitik Çağ: Taştan aletler çeşitlenmiş. Buzullar erimeye başlaması. İklim daha ılıman
hale gelmeye başlaması. İnsanlar artık mağaralardan çıkmış ve barınaklar yapmaya başlamışlardır.
Dönemin en önemli gelişmesi köpeğin evcilleştirilmesi olmuştur.

____________________________________________________________

Full Texts Book

525

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________

Neolitik Çağ:
Buzul

çağı

sona

ermiştir.

İnsanlar

yerleşik

yaşama

geçmiş

ve

toplayıcılık
tarzından

avcıyaşam
tarım

vazgeçip

ve

hayvancılık

yapmaya başlamışlardır. Nüfus artmış, iş bölümü mülkiyet ve aile kavramı ortaya çıkmıştır. Öküz,
keçi, koyun gibi hayvanlar ehlileştirilmiştir. Silahlar geliştirilmiş ve keskinleştirilmiştir. İlk defa
ticarete başlanmıştır. Ana tanrıça heykelcikleri bu dönemde görülmüştür. Dönemin en önemli
teknolojik olaylarından biri de çanak ve çömlek yapımının başlanmasıdır.
Kalkolitik (Bakır Çağ) Çağ: Bu dönem çok
az da olsa
ilk madenin
çıktığı
dönemdir.
İlk ön kent
kültürlerinin

başladığı

dönemdir.

Tarım

ve

hayvancılık ilerlemiş ve yerleşim merkezleri büyümüştür. Köyden kente geçiş olarak da bilinir.
Yöneticiler, din adamları ve çeşitli zanaatçılar ortaya çıkmaya başlamıştır. Anıtsal mimari savunma
ve sulama sistemleri gelişmiş, ticaret ilerlemiştir.
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Tunç Çağı: Tuncun kullanılmasıyla metal işçiliğinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Metal
işlemedeki gelişmeler çanak çömlek yapımını da etkilemiştir. Üretimdeki artış, dış satımı da

etkilemiş ve dönemin beylikleri, krallıkları arasında ticaret gelişimi hızlanmıştır. Batı Anadolu’da
Balkanlar’dan, Adalar’dan ve Akaların memleketinden gelen boyların burada ticaret kolonileri
kurduklarını göstermektedir. Fildişi, kehribar, lacivert taşı ve firuze taşı dış ticarete konu olmaya
başlamış. Tarımda sabanın ilkel bir biçiminin kullanılmaya başlanılması verimlilik üzerine olumlu
etkilerde bulunmuştur. Mezopotamya ile ticaretin gelişmesi ve Anadolu’da Asur ticaret
kolonilerinin kurulması yazının yaygınlaşmasına neden olmuştur.
Genetikle ilgili bazı kavramlar
DNA: Hayatın genetik kodu DNA’ya yazılmıştır.
Allel: Bir genin anneden ve babadan gelen alternatif kopyalarından birisi. DNA sarmalı boyunca
farklı pozisyonlarda sıralanan A, T, G ve C nükleotidleri denebilir.
Gen: DNA’nın belirli bir protein üretmek için talimatlar içeren her bir dilimine gen denir. Bir gen
birkaç yüz ila bir milyondan fazla gen çifti içerebilir. Genler kromozomların içine monte edilir.
İnsanlar 22 çifti kromozom ve bir de cinsiyet belirleyen (XX veya XY) kromozomu ile birlikte
toplam 23 çift kromozoma sahiptir.
Genotip: Kişinin genotipi, onun DNA’sının tam olarak bütünüdür.
Fenotip: Bireyin gözlenebilir ve ölçülebilir olan ve genlerinden gelen tüm tipik özelliklerini ifade
eder. Örneğin saç rengi, IQ düzeyi, göz rengi gibi özellikler fenotipik özelliklerdir.
mtDNA, Mitokondriyal DNA: X kromozomu hem dişide hem erkekte bulunduğundan mtDNA
haplogrupları anneden yavruya geçer.
Y-DNA, Y haplogrupları: Y kromozomu sadece erkekte bulunduğundan bu kromozomun
haplogrupları babadan oğula geçer.
Anadolu’da Genetik Tarih
J1=%9 - Arap Yarımadası ile Kuzeydoğu Kafkasya karakteristiği.
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J2=%24 - Kafkas, Batı ve Orta Asya karakteristiği.
R1a=%6.9 - Çeşitli Orta Asya, Hint ve Doğu Avrupa topluluklarında yaygın.
R1b=%14.7 - Batı Avrupa, Türkmenistan, Azerbaycan, Başkurdistan, İran ve Doğu Anadolu
karakteristiği.
G=%10.9 - Kuzeybatı Kafkasya halk karakteristiği.
I1=%3.3 - İskandinavya, Tataristan karakteristiği
I2=%2.0- Orta Avrupa ve Balkan nüfuslarının karakteristiği.
K=%4.5 - Asyalı nüfusların karakteristiği.
L=%4.2 - Güney Asyalı nüfusların karakteristiği
N=%3.8 - Fin-Ugor, Sibirya ve Altay halk karakteristiği.
T=%2.5 - Akdenizli ve Güney Asyalı nüfus karakteristiği.
Q=%1.9 - Kuzey Altay ve Doğu Sibirya nüfus karakteristiği.
C=%1.4 - Moğol nüfus karakteristiği.
R2=%0.96
Son zamanlarda yapılan araştırmalara göre, Anadolu Türklerinin Orta Asya’daki Türk
halkları ile genetik yönden benzerlik gösterdiği görülmektedir. Orta Asya Türk halklarının YHaplogroup DNA’sında sıklıkla bulunan R1a, R1b ve J haplogrupları benzer oranlarda Anadolu
Türklerindeki oranlarla örtüşmektedir.
J, R1a, R1b Haplogrupları;
•

Uygur Türklerinin %25.8 J, %22.6 R1a ve %19.4 R1b

•

Anadolu Türklerinin ise %24 J, %7.5 R1a ve %16 R1b

•

Her iki bulgu karşılaştırıldığında Türklerin henüz Anadolu’ya gelmeden önce R1a, R1b ve
J gibi Orta Asya Türk topluluklarında görülen Y-DNA kromozomlarına sahip oldukları
tahmin edilmektedir.

•

Anadolu genetik havuzu, Orta Asya Türklerinden genetik olarak en az %13 ve en fazla %30
olarak etkilendi.
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Haplogrup J1 (Y-DNA)
Bu

haplogrouba,

Yarımadası ve Batı

günümüzde Arap

Asya'daki birçok

bölgede

önemli oranlarda rastlanmaktadır. Tanımlanmış en
eski

J1

örneği,

Gürcistan’da

bulunmuştur.

Avrupa'daki en yüksek yerel yüzdeler Yunanistan,
İtalya, Fransa, İspanya ve Portekiz'de bulunur. Arap
ülkelerinde, J1 Güney Irak Bataklık Arapları
(%81), Sudanlı Araplar (%73), Yemenliler (%72),
Bedeviler (%63), Katarlılar (%58), Suudiler ( %40),
Umman (%38) ve Filistinli Araplar (%38). Birleşik
Arap Emirlikleri (%35), Cezayir kıyısı (%35),
Ürdün (%31), Suriye (%30), Tunus (%30), Mısır
(%21) ve Lübnan'da (%20) yüksek oranlar
görülmektedir. Türkiye’de ise Van Gölü çevresinde
%30 düzeyindedir.
Bu haplogrupların Neolitik dönemdeki tarım teknolojilerinin yayılımını genetik olarak
kanıtlandığı düşünülmektedir. J1 haplotiplerinin en büyük genetik çeşitliliğinin Doğu Anadolu'da,
Orta Kürdistan'da Van Gölü yakınlarında bulunduğunu tespit edilmiştir. 9.000 ila 10.000 yıl önce
Bereketli Hilal'den pastoralistler 1 olarak genişlemeye başladığı tahmin ediliyor. Doğu Anadolu ve
Zagros dağları, yaklaşık 11.000 yıl önce keçi ve koyunların ilk evcilleştirildiği bölgedir.

Pastoralizm, çiftlik hayvanları olarak bilinen evcilleştirilmiş hayvanların, tarihsel olarak sürüleriyle birlikte hareket
eden göçebe insanlar tarafından otlatmak için geniş bitkili açık arazilere bırakıldığı bir hayvancılık biçimidir.

1
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Haplogrup J2 (Y-DNA)
Haplogroup J2'nin, 15.000 ila 22.000 yıl
önce, son buzul çağının sonlarına doğru Orta
Doğu'da bir yerde ortaya çıktığı düşünülüyor.
Bilinen en eski J2a örnekleri, kuzey İran’da ve
Gürcistan’da bulunuyor. Boğa tapınmasıyla antik
J2 uygarlıkları arasında belirgin bir ilişki vardır.
Boğa kültürünün en eski kanıtları ise Çatalhöyük
ve

Alacahöyük

yerleşimlerinde

görülmüştür.

J2’nin en sık görüldüğü soylar İnguşlar (%88),
Çeçenler (%56), Azeriler (%30), Gürcüler (%27),
Kıbrıs (%37), Girit (%34), Kuzey Irak (%28),
Yunanistan (%23), Orta İtalya (%23), Sicilya
(%23), Güney İtalya (%22), Arnavutluk (%20),
Ermeniler (%22), Türkiye (%24-Marmara’nın tepe
noktaları %30).
J2
Anadolu’dan

haplogrubu
Avrupa’ya

Bereketli
hububat

Hilal

ve

çiftçiliğinin

yükselişinde önemli rolü bulunmaktadır. İlk genişleme Levant’ta 2 tahıl tarımının gelişmesinden
ziyade evcilleştirilmiş sığır ve keçilerin yayılmasıyla ilgilidir. Orta Tunç Çağında Demir Çağına
kadar tüm büyük denizcilik uygarlıkları J2 insanları tarafından yönetilmiştir. Bu durum deniz
ticareti ile ilişkili olabileceklerini ortaya koyar.

Levant, Akdeniz'in doğu sahillerinde bulunan geniş bir araziyi tanımlamak için kullanılan, sınırları kesin olmayan,
coğrafî, tarihî ve kültürel bir adlandırma. Genel olarak tarih süreci içerisinde Toros Dağları'nın güneyinde, Orta
Doğu'da geniş bir alanı belirtmektedir.

2

____________________________________________________________

Full Texts Book

530

www.europenjournal.com

11th International Conference on Culture and Civilization
February 22-23, 2022
Mardin, Turkey

_____________________________________________________________
Haplogrup R1a (Y-DNA)
Paleolitik mamut avcıları olarak bilinirler.
R1a, Avrupa'ya Neolitik çiftçilerle gelmemiş,
Bronz

Çağından

itibaren

Doğu

Avrupa'dan

Avrupa'nın geri kalanına yayılmıştır. R1a'nın ilk
büyük genişlemesi, Yamna 3 anavatanındaki kuzey
orman-bozkırından İp Baskılı Seramik ve Savaş
Baltası kültürünün (MÖ 2800-1800) batıya doğru
yayılmasıyla gerçekleşti. Bu, R1a'nın Avrupa'ya ilk
dalgasıydı. R1a, Türkiye Türklerinde ortalama
olarak yaklaşık %7 oranında bulunur. Türkiye'de
yaşayan Kürt topluluklarında bu oran nispeten daha
yüksektedir.
Proto-Hint-Avrupalılar, Yamna kültüründe
ortaya çıkmıştır. Bu kültürün, bronz silahların
erkenden benimsenmesi ve Avrasya bozkırlarında atın evcilleştirilmesi sayesinde genişlemeleri
mümkün oldu. R1a kültürü orman-bozkır kökenlidir. Orman-bozkır insanlarının ilk yayılımı ise
ipli seramik kültürü ile olmuştur. İp Baskılı Seramik kültürünün en belirgin iki özelliği olan ip
baskılı çanak çömlek kullanımı ve cilalı savaş baltalarının bolca kullanılmasıdır.
Haplogrup R1b (Y-DNA)
R1b’nin günümüzden 12.500 ila 25.700 yıl
öncesinde ortaya çıktığını iddia edilmektedir.
Paleolitik mamut avcıları ve Neolitik sığır çobanları
olarak bilinirler. R1b, Hint-Avrupa dillerinin
yaygınlaşmasıyla

yakından

ilgilidir.

Yamna

döneminde sığır ve koyun çobanları yiyeceklerini
ve çadırlarını taşımak için vagonları benimsediler,
bu da bozkırın daha derinlerine inmelerine izin verdi ve sonunda büyük Hint-Avrupa göçlerine yol
açacak yeni bir mobil yaşam tarzına yol açtı. Yiyecek ve hayvanların taşınmasında vagonların

Yamna kültürü geç Bakır Çağı'ndan erken Tunç Çağı'na kadar var olmuş, Ural Nehri, Dinyester ve Güney Bug
arasındaki bölgelerde yaşamış halkların oluşturduğu bir arkeolojik kültür.

3
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keşfedilmesi

ticaret

hayatına

giriş

olarak

yorumlanır. Neolitik çağın başlangıcından itibaren
Bereketli

Hilaldeki

başlayınca,

vahşi

insan

nüfusu

hayvanların

artmaya
gelişigüzel

öldürülmesinin yerini seçici avlanma ve sürülerin
itlaf edilmesi almaya başladı. Bu sayede yaban
öküzü, yaban domuzu ve keçiler aşamalı olarak
evcilleştirilemeye başladı. Bereketli Hilaldeki
diğer haplogrupları (E1, G, J, T) toprağı işlemek
veya daha küçük evcil hayvanları beslemek için
yerleşik hayata geçerken, sığır çobanları göçebe bir
varlık sürdürmeye devam ettiler. Sığırları ilk
evcilleştirenler R1b insanlarıdır. Mamutların soyu
tükendiğinde bizon ve yaban öküzü gibi diğer büyük
hayvanları avlamaya başladırlar. Sığır evcilleştirme
belirtileri gösteren en eski iki arkeolojik alan
Türkiye’de Çayönü Tepesi ve Kuzey Irakta el
Mughara köyleridir. Bunlar birbirine 250 km
uzaktadır. Bu bölge R1b’nin genişlemeye başladığı
alandır.

Başka

bir

deyişle

R1b’nin

orijinal

anavatanıdır.
Haplogrup G (Y-DNA)
30.000 yıl önce Kafkasya çevresinde ortaya
çıkmıştır. Buzul çağı sona erdiğinde Bereketli Hilal
bölgesinde tarım başladığında bu haplogruba
mensup insanlar ilk defa çiftçiliği öğrenmiştir.
Güney Kafkasya’da koyun ve keçileri evcilleştiren
bu insanların bir kısmı 9.000 - 6.000 bin yıl önce
Anadolu

üzerinden

Avrupa’ya

göç

etmiştir.

Haplogrup G1 ağırlıklı olarak İran'da bulunur, ancak
Levant'ta, Aşkenaz Yahudileri arasında ve Orta
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Asya'da (özellikle Kazakistan'da) bulunur. Avrupa’daki neolitik çağ kalıntılarının hemen hepsinde
G2a tespit edilmiştir. Bu, Avrupa’ya tarımın bu insanlar tarafından getirildiğini destekler
niteliktedir. Avrupa'da bulunan hemen hemen tüm G2b Aşkenaz Yahudileridir. Çömlekçilik,
hububat ve baklagillerin kolay depolanmasına izin verdi ve komşu ovicaprid 4 çobanları, sığır
çobanları ve domuz çiftçileri ile ticareti kolaylaştırabilirdi. Çatalhöyük Neolitik yerleşimi, evcil
keçi ve koyun da getiren tahıl ve bakliyat çiftçileri tarafından kurulmuştur. G2a insanları, açık ten
için alelleri edinen ilk insanlar arasında olabilir. Açık ten haplogrubunun ne zaman ve nerede ortaya
çıktığı hala belirsizdir, ancak tahıl tarımının getirdiği yeni diyet, avcı-toplayıcılar arasında
geleneksel olarak balık ve etten emilen D vitamini eksikliklerine neden olmuş olabilir. Et kıtlığını
telafi etmek için güneş ışığından D vitamini üretimini teşvik edilmiş olabilir.
Haplogrup K (mtDNA)
Özellikle

Kuzeybatı

Avrupa'da

yaygındır: Belçika (%14), İrlanda (%12),
Hollanda (%10), İzlanda (%10), Danimarka
(%9) ve Fransa'da (%8,5) gözlemlenmiştir.
Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da, Kıbrıs'ta
(%20), Lübnan Dürzileri arasında (%13),
Gürcistan'da (%12) ve ayrıca Avarlar (%13)
ve Kızılderililer arasında yüksek frekanslara
ulaşmaktadır. aplogrup K'nin, Avrupa'ya
girmeden önce Neolitik çiftçilerin ve çobanların temel ana soyu olduğu artık kesindir. Bir araştırma
ikisi Türkiye'deki aynı sahadan ve üçü Yunanistan'dan olmak üzere beş Neolitik çiftçide haplogrup
K’ya rastlamıştır. Aşkenaz Yahudileri bugün en yüksek K soy yüzdesine sahip etnik gruplardır.
Alzheimer Hastalığına (AH) karşı koruyucu olabileceği, uzun ömür ve strese karşı direnç açısından
avantajlı olabileceği bildirilmiştir. Ayrıca en yüksek beyin pH'ı U ve K haplogruplarının üyelerinde
bulunmuştur. Daha yüksek pH, Parkinson hastalığına ve şizofreni, bipolar bozukluk ve majör
depresif bozukluk gibi psikiyatrik bozukluklara karşı koruma sağladığı gibi daha yüksek IQ ile de
ilişkilidir.

Zooarkeoloji ve paleontolojide, ovikapridler veya keçiler evcil koyun ve keçilerin birlikte ele alınmasıdır. Koyun ve
keçileri kafatası sonrası iskelet kalıntılarından ayırmak tarihsel olarak zor olmuştur, bu nedenle birçok arkeolojik
raporda ikisi genellikle tek bir ovis/capra kategorisinde rapor edilir.

4
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Haplogrup T (Y-DNA)
Haplogroup T, dünyadaki en yaygın
olarak dağılmış baba soylarından biridir.
Haplogrup
Bereketli

T’nin
Hilal'den

tarımın

yükselişiyle

yayıldığı

neredeyse

kesindir. T'nin en eski alt bölümleri ve en
büyük çeşitliliği Orta Doğu'da, özellikle
Bereketli Hilal çevresinde bulunur.

Haplogruplar bakımından öne çıkan ticaret faaliyetleri
•

Tarım

•

Hayvancılık

•

Çanak, çömlek yapımı

Şekil 1. Orta Doğu'dan Avrupa'ya tarımın genişlemesi
(9500-3800 MÖ)

Şekil 2. Bereketli Hilal
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Şekil 3. Sütçülüğün ve Süt Ürünlerinin Yayılması

Şekil 4. Hayvanların Evcillleştirilmesi ve Yayılması

Öne Çıkanlar Medeniyet Bölgeleri
Çatalhöyük: Ekonomisi ticarete dayanmakta olup oldukça gelişmiştir. Avcılık devam etmiş,
koyun ve keçi bu dönemde evcilleştirilmiş, arpa, buğday ve bezelye yetiştirilmeye başlanmıştır.
Elde biçimlendirilen seramikler bu dönemin eserleridir. Çanak çömlek yapımında ahşap
kullanılmaya başlanmış olup kemikten kaşık ve kepçe yapılmıştır. Çakmak taşından ve alet ve
silahlar yapılmıştır. Dokumacılık ve sepetçiliğin de başladığı görülmektedir. Ticaretin artması ile
birlikte yaşam kalitesinin de arttığı görülmektedir.
Acemhöyük: Asur ticaret kolonileri çağının önemli merkezlerinden bir kentin kalıntıları
içermektedir.
Tilkitepe: Van Gölü’nün doğu kıyısında bulunan Tilkitepe, Nemrut ve Süphan obsidyenlerinin 5
Mezapotamya’ya satışını sağlayan bir ticaret kolonisidir.
Akkadlar: Akkad kenti, Dicle ve Fırat arasında her ikisinin birbirlerine en çok yaklaştıkları bir
yerde kurulmuştur. Akkad Devleti’ni kuran ve onu hemen bütün Ön Asya’yı kaplayan bir
imparatorluk haline getiren Sargon’dur. Sargon’un asıl ünü ilk defa onun tarafından
gerçekleştirilen batının fethinden sonra olmuştur. Zira Basra Körfezi’ndeki ticaretin şah damarının
Fırat Nehri olduğunu Sargon anlamış ve bu yol üzerindeki başlıca kervan yollarını zaptetmiştir.
Sonuçlarımız
Türkiye’nin en zengin 100 insanı nereli?

5

Obsidyen, bir yanardağdan ekstrüde edilen felsik lavın, minimum kristal büyümesi ile hızla soğuduğunda oluşur.
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Ekonomist Dergisi 2020 verileri dikkate alınarak hazırlanan haritaya bakıldığında, Anadolu
topraklarında ticaret hayatının temellerinin atıldığı zaten açıkken, bu temellerin 21.yy’da
meyvelerini verdiği görülmektedir.

Şekil 5. Türkiye'de 2020 yılında Zenginlik Sıralamasının Coğrafi Dağılımı
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CASTE, CLASS AND THE STATE: ETHNOGRAPHIC ACCOUNT FROM
MAPPILA MUSLIMS OF MALABAR
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ABSTRACT
The understanding of Mappilas in the Indian context assigns various meanings of social lives.
The immediate identity of Mappilas is more into an ethnic community rather than different
political assertions. Mappilas are a distinct social group with peculiar social features in the
wider Muslim space of India. The term ‘Mappila’ is specifically used to indicate the indigenous
Muslim population of Malabar district in the undivided Madras State and princely states of
Cochin and Travancore. In understanding the term ‘Mappila’ and the bloodline of Mappila
community fetch to the Arabian traders and settlers, they intermingled with the Kerala society
and married the local women and made their settlements in different places in the region, the
majority population of the Mappila community in Kerala are the converts and the descendants
of backward caste group of Hindu religion, the Dalits and untouchables.
The paper, by drawing from an ethnographic study conducted in the district of Malappuram in
the Malabar region of Kerala, the single Muslim majority district in the state, attempts to gain
some grounded understanding of caste-class and its sub-divisions among the Mappila
community. It explores the internal differences among the Mappila Muslim community. At the
same time, the Mappila religion and the religious leaders never openly acknowledge caste’s
existence. Casteism exists among Muslims too, but not overtly. Concurrently, caste and jatistic
class reflection in their everyday lives and possible parallels to caste relations in the Hindu
religion. Highlighting their practices of endogamy, restrictions in social interactions,
restrictions on the lines of purity and pollution, and occupational segregation, the paper argues
that the divisions and subdivisions among Mappila Muslims have clear caste overtones. While
the higher-status groups among Muslims in the district enjoyed more or less similar social status
to the Hindu dominant castes, the lived-realities of the lower status group Muslims were
identical to that of Dalit Hindus and sometimes worse Dalits in spheres like political
participation and access to civic amenities. Although discrimination and deprivations of Ossan
(barber) and Pusalan (fishermen) in the district have their context specificities, this particular
ethnographic account adds to the evidence base of the claim for Scheduled Caste status by Dalit
Muslims.
The other part of the paper discusses the necessity of state intervention and political
acknowledgement for the ‘lower caste’ community among Mappilas, similar to the Scheduled
Caste (SC) and Scheduled Tribe (ST), the two constitutionally recognised groups in India.
Keywords: Caste, Class, Mappila, Malabar, Malabar Muslims
INTRODUCTION
Mappilas are the ethnic Muslim community in Kerala, the southwest state of India. Most Kerala
Muslims are known for this ethnic term ‘Mappila’ in the larger geographical area of the state.
However, other communities in the state are also known with ‘Mappila’ terms to identify
themselves, such as Christians is called Christian Mappila. But this term is popularly used for
Muslims of Kerala in contemporary times. The majority population of Mappilas live in the
Malabar region, known as ‘Malabar district’ i during the British colonial rule in Kerala, where
Islam reached first in the Indian subcontinent. The exact period of the arrival of Islam in India
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is debatable. However, certain historical shreds of evidence show that Islam reached Kerala at
the time of Prophet Muhammed or in the 7th century itself. According to Zainuddin Makhdum,
the author of Tuhfathul Mujahideen, Islam reached Kerala in the 9th century. ii The first Muslim
Mosque in India is also situated at Kodungallur in Kerala is called Cheraman Perumal
Mosque. iii Mappilas are an integrated community in the state; they have a similar cultural
characteristic to the Malayali community. Though the Kerala state was formed on the basis of
their particular language called ‘Malayalam,’ Mappilas of Kerala has their own unique language
written in the form of Arabic but pronounced similar to the local Malayalam language with
certain differences.
The historical connotation of Mappilas fetching to the socio-cultural and trade relation of Arab
and the Kerala community. The Arab traders were the commuters in the Malabar coast even
before the arrival of Islam in the region until the European invasion of the Indian Ocean and
further colonisation. Arabs left their trade on the Malabar coast due to the frequent fights with
the European colonial forces, which threatened their wealth.
CASTE SYSTEM AND THE INDIAN SOCIAL STRUCTURE
The caste system is an integral part of Hindu society in India. The caste system segregates the
community based on four major caste groups apart from the fifth group of untouchables. The
major caste groups are the Brahmins, Kshatriyas, Vaishyas and the Shudras. Untouchables are
the fifth caste group who are the outcaste. Brahmans are twin born, believed to be born from
the head or mouth of God (Brahma). As per the Vedas, iv Brahmans enjoy higher status in society
and exercise the most respectful occupation. They lead religious rituals and engage with the
teaching and learning of Vedas. Brahmans are the advocates of divine duties. The second caste
group is the Kshatriyas, who were born from the arms of God (Brahma). v Kshatriyas are
assigned to protect, administrate and engage with the social welfare activities consigned by the
Verna system. Kshatriyas also practice the higher status in society and enjoy its benefits. The
third caste hierarchical category is the Vaishyas, who engage with the economic aspect of the
society. Vaishyas are the agrarian section who engages with trade, commerce and other
agricultural activities. They contribute to the more extensive economic system of society. The
fourth one is Shudras, who are the labour community of the society. Shudras supply the manual
works in society. They are subjected to serving the three upper Varna groups and the manual
works, which are the degraded and ‘impure’ jobs in society. The ‘impure’ jobs, including
cleaning, scavenging, clearing the dead animals and similar jobs, are dispersed for the lower
caste group of the Varna System. The next caste is the outcaste called Untouchables, who are
not counted in the Varna System. Untouchables are the most discriminated and exploited
section in Indian society.
A significant chunk of the Muslim population in India is the Hindu converts. vi In the case of
Kerala, the southern state of India, the highest number of Muslim converts were converted from
the lower caste community of the Hindu society. The primary motivation behind these mass
conversions in the early time was the exploitative caste practices in Indian society. The lower
caste communities used conversion as an inclusive tool to encounter the existing discriminatory
social hierarchical structure. Conversion to Islam helped the lower caste communities in Kerala
to completely depart from the exploitative Hindu caste structure, and the Muslim community
(Mappilas) in Kerala facilitated social security to these converts. The instances of many minor
and major Mappila outbreaks in the first half of the twentieth century, including the Kunjolan’s
incident (the incident is evident from the letters of Malabar Collector H. V. Conolly (18401855), who has posted a letter to the upper authority as a report), who was a Kudiyan has been
tricked by a Janmi viiviii to evacuate his land. His Mappila friends have also joined him in his
protection and fought against the British colonial army after killing the Janmi. ix When this
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social security gave the lower caste communities strength to convert to the Mappila religion
(Islam), this equally disturbed the upper caste Janmis. At the same time, the life of these
converts didn’t have much to change in their day to day lives apart from their withdrawal from
the hierarchical structure of caste practices.
The caste privileges are a social pleasure. The upper caste people in the caste hierarchy enjoyed
tremendous caste privileges in the society that they didn’t want to give up even after they
departed from Hinduism and their conversion to Islam. This phenomenon made cultural
integration possible among Muslims and Hindus in northern India, where caste practices have
strongly existed even among Muslim communities. The north Indian Muslims equally practice
the caste system, which is more apparent during marriages. So that the north Indian Muslim
follows the same pattern of endogamy that the Hindu casteist society pursues. When it comes
to the Kerala Muslims, Mappilas, the caste practice of endogamy reflects on certain sections of
the Mappila communities rather than in a larger sense. When many scholars repudiate the
existence of caste among Mappilas in Kerala, some aspects of the Varna system vigorously
subsist in society. For instance, the two communities of Ossans (barber) and Pusalans
(fishermen) have been located in the lower rank of social hierarchy in Kerala society who are
identified and categorically segregated on the ground of their occupation, which is ‘barbering’
and ‘fishing.’ As the Varna system is the foundation of caste system which is characterised an
individual by the nature of occupation he pursues. Here, the Ossan and Pusalan community
members discriminated against and faced ‘caste’ discrimination based on their occupation,
which is one of the Varna system's fundamental characteristics and an integral part of the caste
system. Here, the argument that negates the caste system's existence among Muslims in Kerala
becomes void. The presence of social segregation and further exploitation and discrimination
on the basis of occupation is a critical component of the Varna system that is crop up in the
caste analysis of the Muslim community in Kerala.
Similarly, occupational segregation is identically a significant element of class practices that is
functionally distinct from the caste system and caste tradition. When caste is defined as
hereditary and determined by birth, the class can be altered by changing the profession and the
nature of the occupation. When we analyse the nuances of caste and class differences in the
discriminatory caste and class practices among the Muslim community in Kerala, it is quite
perceptible that the combination of caste and class practices submerge at one point that is the
focal point of the Varna system, the occupation of the person from a particular community
which has a lower pursuit in the society such as the community status of Ossan and Pusalan.
Both the characteristics of caste and class play equal roles in determining their social position,
which became the pivotal component of discrimination and mistreatment
In the process of switching class status, certain phenomenal transformations have been
materialised after the Gulf migration in the seventies and later years of the twentieth century,
where the individuals from these communities could migrate to the Gulf countries and engage
with different occupations. In my field study, I encountered many people from the mentioned
communities who have shifted their traditional occupations during their stay in the Gulf
countries only to overcome the existing social prejudices of ‘caste practices’ among the Muslim
community in Kerala back in their motherlands even though their traditional occupations paid
sound in their migrated countries. In the case of Ossans, this pattern has been changed
predominantly and more reluctantly in recent years when many people from other communities
have entered into the ‘Ossan profession.’ In fact, the Gulf migration made a remarkable impact
on the Muslim community in Kerala concerning social segregation and invisible caste practices.
Put in other words, the Gulf migration encouraged redefining the ‘social status’ concerning
Ossan and Pusalan. The Gulf returnees are titled with ‘Gulfukaran’ (the man of the Gulf) even
though they stayed in the Gulf countries for a short-term period. These changes were more
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apparent when it came to matrimonies and marital relationships. However, economic mobility
can be considered the key component that played a leading role in redefining the caste
persuasions among Muslims in Kerala that practised fairly strong in the northern part of Kerala.
The Gulf migration and further economic mobile also helped to weaken the practices of
endogamy that was relatively unbroken in Kerala society with respect to Ossan and Pusalan.
Despite this, educational mobility, like Gulf migration, also played an equal role in curtailing
social discrimination among Kerala Muslims.
THANGALS AND SAYYIDS: THE ELITES OF SOCIAL HIERARCHY
Thangals and Sayyids are the elites of Muslim communities in Kerala who are the kin of Prophet
Muhammed. Thangals are the Kerala version of Sayyids in the northern part of India who is in
the upper strata of the caste hierarchy. Both Thangals and Sayyids maintain endogamy.
Thangals of the Kerala Muslim community enjoy the similar social status that the Brahmins of
Hindus enjoy in the hierarchical caste structure. Both the communities have identical claims of
purity, superiority, authority and birthright to be at the upper strata of the social hierarchy. The
claims of both these sections are interestingly analogous there the close association or kinship
of these groups with the Islamic Prophet or the superior birth from the head or mouth of Hindu
God, Brahma. Here, their social positioning is determined by their ‘unique birth’ for particular
parents in the superior domine of social hierarchy. The superior social status of these sections
is a birth gift gained without any individual effort, which is impassable for people in the rung
of Hindu society or the ‘Puthu Muslims’ or ‘Puthiya Muslims’ (new Muslim converts). In the
caste hierarchy among Muslims in northern India, the numbers of Sayyids which is a parallel
for the Thangals in Kerala, are dramatically higher. Even though the Sayyids or the Thangals
are the honorific titles given to persons who are acknowledged as descendants of Prophet
Muhammad and his cousin and son-in-law Ali, Prophet Muhammad's grandson Hasan ibn Ali
and Husayn ibn Ali, sons of Prophet Muhammad's daughter Fatimah and Ali. x The social
analysis backed on historical shreds of evidence shows that the key reason for the increased
numbers of the upper caste Muslims in Indian society is an outcome of an attempt to retain
caste privileges when the upper caste Hindus converted to Islam. However, the upper caste
Hindus converted to Islam in different time periods weren’t willing to leave their caste
privileges in the lurch. The only way to employ this superiority in society was to similarly
maintain the Hindu caste practices in the Muslim social structure.
Thangals of Kerala strictly maintain endogamy. Marriages are generally limited to their own
Thangal families to preserve the purity of generation and not break the lineage chain.
Practically, this system strengthens the casteist characteristics of endogamy and reinforces the
casteist attribute of purity and pollution. In the eastern Taluk of Eranad of Malappuram district
of Kerala, Thangals are referred to as ‘Ningal’ or ‘Thankal’ xi , which is a respectful term in the
vernacular Malayalam language while calling the person. Even kids of the Thangal community
are being called in this manner of ‘respect’ and ‘obedience.’ This culture was deeply rooted
among the Muslim community and firmly accomplished without any social force rather than a
religious obligation. In fact, this was a casteist assertion of the elite Thangals in the Mappila
society that converted as a part of Muslim culture. In the vernacular Malayalam language, this
form of addressing is matters when someone addresses a person of elderly age or a respectful
personality. At the same time, the Muslim elites, including the Thangals, taught the ordinary
Muslim men to address Thangals with respect and obedience even though the person is younger,
even a kid. In the remote rural areas of Malappuram and Kozhikode districts of Kerala, the
ordinary Muslim men believe that addressing Thangals in the way they address the common
people will bring consequences in religious terms referred to as ‘Kuruthakked’ or
‘Guruthakked’ in the vernacular language. Every individual in the society should respect the
Thangal just because of their lineage, which has a close association with the concept of purity
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and pollution of the Hindu caste system. The womenfolk of Thangal families are generally
addressed with the title of ‘Beevi’ when their men are addressed as ‘Thangal’ or ‘Thangal
Uppappa.’ Beevi is a respectful term in the Malayalam language associated with the closest
women of Prophet Muhammad, such as Hatija Beevi, the first wife of the Prophet, and Fathima
Beevi, the daughter of Prophet Muhammad. Common Muslim men in the rural areas believe
that naming ‘Beevis’ without their title of Beevi at the end of their name equally cause to attract
God’s anger.
Similarly, the elders of Thangals are called ‘Thangal Uppappa’ with respect and kids are called
‘Thangalutti’ or ‘Thangal Kutti.’ The casteist teaching of Kerala Muslims also asserted that the
Thangals shouldn’t receive Sadaqa or Zakat but gifts. So that the social position and hierarchical
status of this section should be superior in terms of class and caste. In the teaching of ‘manners’
in dealing with Thangals, a Thangal should have given something by a commoner should have
delivered with two hands together. This casteist teaching of Kerala Muslim tradition also states
that the commoners should accompany the Thangal while they walk with a Thangal member
and mustn’t overtake or go ahead of him. Regardless of these conditions, any act will invite
God’s anger, and the person will attract religious consequences from God due to their act of
disrespect. Even though the Thangals follow endogamy, a Beevi cannot be subject to the
angered if she married off to a family other than the Thangal family. Yelling or cursing a Beevi
who has been given in marriage to a non-Thangal family also cause consequences and God’s
anger. These teachings are deeply rooted in the Mappila culture, especially in the rural areas of
Malappuram and Kozhikode distracts, which is quite a casteist practice of Hindu society.
CONVERSION AND CASTE PRACTICES: SOCIAL EXCLUSION AND CASTE
NUANCES
In the discussions of the caste system among Muslims in Kerala, the new Muslim converts do
not manifest their caste title on their surnames, contrary to their counterpart in northern India,
where the Muslims also carry their caste titles considered similar to the Hindu society. So that
the caste identities of new converts in Kerala Muslim communities are not evident in
comparison to the north Indian Muslim. At the same time, these converts are recognised by
their own society with a typical term of ‘Puthiya Muslim’ or ‘Puthiya Mappila’, which means
‘new Muslim’ or ‘new Mappila.’ In modern times, the new converts from the lower caste
section are popularly named ‘Dalit Muslim’, representing the caste positioning of the individual
and the person's social location before their conversion to the Mappila religion, Islam. While
the Muslim communities in Kerala encouraged new converts to get into the religious structure
of Mappilas, they are also distinguished with their previous religious status and entitled with
‘new Muslim’ or ‘new Mappila.’ In some instances, these titles became the key identical
element and caused to be discriminated if the social class of the person compromises with his
social hierarchy. These discriminatory practices based on class and caste become more evident
and visible during marriage inquiries where the new Muslims, especially those who are
converted from the rung of the Hindu caste system, are rejected or treated differently. These
tendencies are pretty customary in Kerala's typical elite and middle-class Muslim families,
especially in the northern parts of the state.
CONCLUSION
The Kerala Muslims is generally known as Mappilas in India, the crossbreed of Arab men and
the Kerala women. Mappilas have a history that fetched to the early time before the emergence
of the Islamic prophet, Prophet Muhammad in Arabia. Mappila are Muslims, and this is
interchangeably used in this work in a different context; they were the traders on the Malabar
coast until the European invasion and further colonial rule of the British East India Company
(EIC) in Malabar, which is a part of modern Kerala state of Sothern India. Even though the
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entire Mappila community is not a hybrid descendant, the significant chunk of the Mappila
Muslim population is the Hindu converts. Among these, the highest number of converts are
from the lower caste hierarchy of the Hindu Varna system. The caste discrimination and
exploitation played a significant role in the mass conversion of lower caste Hindus to Islam in
Kerala. these converts are known in different terminologies in different periods, such as
‘puthiya Muslim’ (new Muslim) or ‘Dalit Muslim.’
While analysing the caste practices among Muslims in Kerala, a debatable subject, the lower
caste converts encounter double the burden of conversion and casteism. However, the caste
practices of Kerala Muslims are not as strong as the north Indian Muslims, which is a clear sky
of caste exclusion and discriminatory caste practices such as purity and pollution, endogamy
and hierarchy practices. According to Indian law, the lower caste Hindu caste is covered under
the SC/ST act, which facilitates certain social benefits such as reservation and positive
discrimination due to the historical backwardness of these communities. As per Indian law, a
lower caste Hindu comes under the Scheduled Caste category of governmental policymaking.
When a member of this community converts to Islam, the person loses his SC status and will
be treated equally to an ordinary Mappila member. The majority of the Mappila communities
come under the OBC category (Other Backward Communities) except the Thangals, who are
claimed to be the descendants of Prophet Muhammed. The examination of casteist practices
among Muslims in Kerala proves that some aspects of caste hierarchy and the Varna system
systematically work in Kerala society where the lower class/caste Muslims are the victims who
have surrendered their SC/ST title which they qualified for certain governmental aids. When
they face casteism within the Muslim community, they become the victims of a double burden
of caste and conversion. So that the raising fingers for reservation and special treatment for the
Dalit and lower-caste converts are politically correct and require the state’s attention and
intervention in its policymaking.
i

Malabar District, also known as Malayalam District, was an administrative district in British India's Bombay

Presidency (1792-1800) and Madras Presidency (1800-1947), as well as independent India's Madras State, on the
southwestern Malabar Coast (1947-1956).
ii

For further details, see Shaykh Zainuddin Makhdum, Tuhfat Al Mujahidin: A Historical Epic of the Sixteenth

Century, S. Muhammad Husayn Nainar (ed.), Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2019.
iii

The Cheraman Perumals is the medieval ruler of Kerala associated with the Perumals of Kerala. The existing

historical sources of the legend include popular oral traditions and later literary compositions. The time of origin
of the legend is debatable and not known to scholars. Cheraman Perumal is the ruler who converted to Islam and
travelled to Mecca to visit Islamic Prophet and died on his way to Malabar. His tomb is situated in the city of
Salalah of present-day Oman.
iv

The Vedas has an origin of India, which consider as the tenets and the body of Hindu religious text. It is belonging

to the history of ancient India. Vedas are made in Vedic Sanskrit and one of the oldest scripts of Hinduism and
Sanskrit literature. See, Sanujit Ghose, Religious Developments in Ancient India, in the Ancient History
Encyclopaedia, 2011.
v

Brahma is referred to as "The Creator" within the Trimurti, the triple deity of supreme divinity that includes

Vishnu and Shiva in the Hindu tradition.
vi
vii

L. R. S. Lakshmi, The Malabar Muslims: A Different Perspective, Delhi: Cambridge University Press, p. 171.
Janmi is the landlords and the upper caste section in the Kerala society who enjoyed tremendous social status

and possessed good amount of socio-economic and political strength.
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Janmam, is a form of hereditary proprietary right previously prevalent in Kerala. These types of lands were

originally possessed by Zamindar families called Jenmis.
ix

M. Gangatharan, Mappila Padanangal (Mal.), Kottayam: D. C Books, 2012, p. 57.
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Mohammad Khalid Parwej, 365 days with Sahabah, New Delhi: Goodword Books, 2014, p. 31.

xi

Both ‘Ningal’ and ‘Thankal’ are using for respect while addressing an elderly person or a person of respect in

the vernacular Malayalam language. In the literal understanding, ‘ningal’ and ‘thankal’ give the meaning of ‘you’
in plural sense in English language.
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ABSTRACT
At the time of the barbarian invasions and in the early days of their kingdoms, there were still
many slaves in all parts of Europe . . . more, it would appear, than during the early days of the
Empire". According to Bloch, a renowned researcher, the arrival of Germans improved the
market for slavery throughout the slave trade. It has been increased and improved for a few
reasons, such as large numbers of prisoners of the fifth centuries wars and severe poverty due
to those wars forced people to make them or their children market mercantile at a reasonable
price. Therefore, the slave trade had become abundant. Around the year 500, there were plenty
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of enslaved people. They were, however, comparatively occasional three or four centuries later.
Slavery was far from holding a place in European society during the Carolingian era. According
to researcher Marc Bloch due to religious, economic, and military reasons, slavery declined
between the fifth and the ninth centuries. According to church doctrine, all men are equal before
God. Slavery had been unambiguously condemned by the celebrated Christian bishops St
Augustine, Gregory the significant and many others. The Church's teaching had promoted a
decrease in the curse of slavery and human degradation. The Church encouraged
"manumission" that was included the ranks of religious works. As a result, the effect had been
observed on the mechanics of imprisoning enslaved people capturing enslaved people by
gratifying raids for human cattle. It was the most potent exercise that Christianity launched to
prevent slavery. Marc Bloch expressed that the decrease of slavery militarily was due to supply
failure. He had given an example of ancient Roman times, such as Pax Romana of the two first
centuries where slavery was declined.
However, during the early Middle Ages, imprisoning enslaved people, especially in the British
Isles and Germany, existed because of wars between the Anglo Saxon and the Celts and
Germans and Slavs. Military and religious factors were not a sufficient explanation by Marc
Bloch behind slavery decline. The reduction of the slave trade was possible through
empowerment. In this context, the assignment of the Church was palpable. Economically the
downfall of slavery was likely due to the master’s choice to let enslaved people free from them.
Maintaining a labour force was too costly under a new economic situation. The paper aims to
discuss various demographics of slavery through survival and reduction processes from the
Middle Ages through documentary analysis its methodological approach for application. The
feature question is, what are those reasons for the decline of slavery?
Keywords: Middle Age, Slavery, Oppression, Carolingian Era, Anglo Saxon, Restavek, Slave
Trade, Europe and the Islamic World, Medieval Wars.
INTRODUCTION

Slavery in medieval Europe (sources.com). Costumes

Slavery in medieval Europe 15001500 AD) was a standard narrative.
2
It had been expanded at the end of
ancient times. It had been declined
in the Middle Ages from most
European countries. 3Slavery had
continued in Southern and Eastern
Europe. 4In Poland, it had been
prohibited in the fifteenth century,
and in Lithonia, slavery was banned
in 1588. Slave trade was a
commercial business throughout
Dublin Prague. 5The town of Caffa
and Crimea were told as the capital
city of the medieval slave trade. 6St.

1

History of Slavery Part 2- Slavery in the Middle Ages. Paragraph 1st.
Slavery in medieval Europe. Paragraph 1st.
3
Slavery in medieval Europe. Paragraph 1st.
4
Slavery in medieval Europe. Paragraph 1st.
5
Slavery in medieval Europe. Paragraph 2nd.
6
Slavery in medieval Europe. Early Middle Ages. Paragraph 1st.
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Patrick was captured and sold as an enslaved person. 7During the Viking era, starting at c. 793,
the Norse robbers frequently caught enslaved people.
During Carolingian Europe estimated 20 percent of the entire population was a slave. They sold
themselves and their children to the landowners for food. 8Between the 6th to 10th centuries,
members of the pagan Slavonic people were enslaved by Khazars, and they were sold in the
market of Crimea. During wars such as the war between Slavonic states and Islam states of
Europe, prisoners were captured from both sides and sold to others as their slaves. 9Muslim
synastries of North Africa, and most of the Iberian Peninsula, Muslim rulers called for slave
import from European countries. The Mongol aggression in Europe was one of the worst parts
of enslavement expansion through their happiness to accept children and women as enslaved
people. Medieval 10canon law had an explanation for slavery. It had been said that slave
communities were part of Christianity. By the glimpse of the canon law, almost the entire slave
community started to Christianity in Europe (Slavery in medieval Europe, n.d.). The scourge
of slavery is over, but illegally it works in many countries even today. Restavek is one of the
renowned charities working to end child slavery in Haiti, called 11'rstavek,' a system through
which parents send their children to live with financially wealthy families. Those children are
treated as child labour throughout working for a long time without proper education and
playtime.
LITERATURE REVIEW
The paper's topic is medieval enslavement and its elimination. There is no universal agreement
over the reasons for the ending of slavery. Many historical scholars had discussed about those
narratives of slaveries such as selling children as slave from their parents from hunger and
finally reasons for the ending of this slavery. This research has many contradictory analyses by
those scholars, especially from Marc Bloch. Many other historians did not agree Bloch's
arguments on church empowerment, and supply crisis over the elevation of slavery. Therefore,
the analysis of the research over the early Medieval slavery has many improper information's
through out the antagonistic approaches among historians.
OBJECTIVES
The central theme discusses slavery in the medieval period and its elimination for various
reasons. The topic has been examined throughout the recommendations and comments on
various historian scholars. The paper's outcome has many generalized reasons behind ending
slavery in medieval Europe.
METHODOLOGY
The paper has been assumed through subordinate sources of data. Subordinate sources of data
include academic articles, websites etc. The method to writing the essay has been taken by the
description of sources, by reading, gathering in-depth insights on topics, focusing on exploring
ideas, summarising, and interpreting and mainly expressed in words (documentary analysis
through qualitative approach). The paper has systematically discussed various characteristics
of hyper acculturation and recommendations for solutions to issues

7

Slavery in medieval Europe. Early Middle Ages. Paragraph 1st.
Slavery in medieval Europe. Slave Trade. Paragraph 1st.
9
Slavery in medieval Europe. Slave Trade. Paragraph 3rd.
10
Slavery in medieval Europe. Canon Law. Paragraph 1st.
8
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History of Slavery Part 2- Slavery in the Middle Ages. Help Us End Slavery &Support Children in Need.
Paragraph 1st.
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RESULT AND DISCUSSION
Because of direct cultivation succeeded by a system, the Master of the slave community did not
require to recruit enslaved people for harvesting. Therefore, the Master was free from feeding
enslaved people as their responsibility. Not only that but many were also freed (Bonnassie &
Birrell, 1991) and turned them free or half-free tenants. The recession was one of the big factors
behind the abandonment of the slavery system in the Middle Ages 12. Medieval Age also had
seen the advocacy against slavery; therefore, a manumission system was built to protect lower
classes people, called enslaved person for others. As a result, a large number of enslaved people
had been benefitted. 13According to Marc Bloch, the system of manumission was for economic
reasons. Many masters could not pay their slaves; therefore, they chose to free them. They were
not familiar with a new economic system suddenly, and it was hard to maintain a slave team
because of its increasing expenses in a new system. A new economic dependent class called
serfs 14 were fallen due to many socio-economic reasons of the circumstances and under the
subjection of their Master. Slavery of the Middle Ages has been divided into two phases,
15
slavery of the early Middle Ages, which was a dominant mode of production by traditional
thinking of the ancient period, and 16slavery trade of the late Middle Age, which was urbanized
slavery influenced on Mediterranean ports majorly. The description of Marc Bloch has many
contradictions and has been argued by many historians and scholars (Bonnassie & Birrell,
1991). 17Scholar Georges Duby said, "Christianity did not condemn slavery; it dealt it barely a
glancing blow" 18 (Bonnassie & Birrell, 1991). Another scholar Robert Fossier said, 19"The
Church played no role in the slow disintegration of the servile system." Robert Fossier also
said, "The progressive elimination of slavery was in no way the work of the Christian peoples.
The Church preached resignation, promised equality in the hereafter, let people assume that
God had singled out the wretched and, as it was of its time, felt no compunction about keeping
large herds of animals with human faces". Marc Bloch had described economic reasons behind
the elimination of slavery; his economic reason had a better approach as a cause of eliminating
the enslaved people. His arguments about churches empowerment and military reasons had
many contradictions. Scholars like Georges Duby and Robert Fossier also sported economic
reason on production expensiveness 20 which was impossible to manage costs of production and
slavery during the early Middle Ages. 21According to Charles Para, growth was the only reason
for the end of slavery. The development of productive forces was in full swing, which was

12

From Slavery to Feudalism in South-Western Europe. The survival and extinction of the slave system in the
early medieval West (fourth to eleventh centuries). Forty Years Research. Paragraph 6th.
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From Slavery to Feudalism in South-Western Europe. The survival and extinction of the slave system in the
early medieval West (fourth to eleventh centuries). Forty Years Research. Paragraph 6th.
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expensive. 22Ancient slavery has ended at the end of ancient Roman time and at the time of
invasions, confirmed by the Marxist point of view, written by Karl Marx (Bonnassie & Birrell,
1991). Since Marc Bloch, other historians have observed critically that Church never opposes
slavery as a religious institution. Three passages from the Apostle's Letters bear slavery
endorsed slavery doctrine. 23"Every man should remain in the condition in which he was called.
Were you a slave when you were called? Do not let that trouble you . . . For the man who as an
enslaved person received the call to be a Christian is the Lord's freedman, . . . Thus, each one,
my friends, is to remain before God in the condition he received his call. (First Letter to the
Corinthians 7: 20-4)". "Enslaved people, obey your earthly masters with fear and trembling,
single-mindedly, as serving Christ. Do not offer merely the outward show of service, to curry
favour with men, but, as slaves of Christ, do the will of God wholeheartedly. Give the cheerful
service of those who serve the Lord, not men . . . You Master, also, must do the same by them.
Give up using threats; remember you both have the same Master in heaven, and he has no
favourites. (Letter to the Ephesians 6: 5-9)". Texts of St. Paul always repeated by the support
of slavery. The textual literature further said, "Enslaved people, obey your masters singlemindedly, not offering merely the outward show of service, but in doing your work with love;
because God has made them be your masters, and you to serve them. 24 Then the text of St. Paul
said, 25"The first cause of slavery is the sin which has subjected man to man, and this has not
been done without the will of God who knows no injustice and knew how to apportion the
penalties as the wages of the guilty." Therefore, two ideologies have been seen here. One idea
has said that there will be a penalty for slavery if men find sin. On the other idea, it has been
said that this penalty is for some men, not others. It is based on sin. Therefore, Church supports
fugitive slavery, on the other side encouraging 26manumission of slavery. It is a good sign that
the Church is dictating the practice of manumission. Still, instead of its popularization,
manumission was turning into Christian ethics by the message of the Church. It has been argued
that slavery was ended due to 27a labour supply shortage. From the 5th to 8th-century, war
(Bonnassie & Birrell, 1991) was a permanent narrative of the European continent. The AngloSaxon conflict was the main source of war, where many Celtic populations had been recruited
as slave soldiers and thus soldiers' regiments made by the enslaved people. Poverty was the
main reason to become enslaved due to war-affected circumstances in the region. There was
serious famine as well. 28In the early medieval period, sons and daughters could be sold by
parents. Therefore, children were sold into slavery. People sold themselves for survival from
hunger. Merchants expressed that they had been told by Gregory of Tours that 29"reduced the
poor to slavery in return for a morsel of food" (Bonnassie & Birrell, 1999) 30Technical growth
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was another reason for ending the enslavement. 31The development of a water mill from a hand
mill was a wonder. The revolving drum was used in the Roman world (Bonnassie & Birrell,
1999) from the 2nd century, worked by enslaved people and mostly enslaved women 32. It was a
long day's hard labour, and hard labourers were used for the work. The dispersion of the
watermill made this hard labour and enslaved people easier in lifestyle. It lightened their
labourer work. 33Progress in harnessing methods in adopting the frontal yoke for oxen and
discovering the shoulder collar for caballus were all technological advancements. Because of
the tools, human labour was not that important, and slavery was unnecessary. The ending of
enslavement was due to economic growth 34 as well. Early Middle Ages' studies had focused
on the global downturn, but the recession was absent in the rural economy. 35Economic
advancement began in the late centuries by the rural economy. 36Celtic peasantries of the West
of the Roman world started to progress and thus proved their dynamism in the period
(Bonnassie & Birrell, 1999). The agricultural expansion was a revolution in the West, and it
was expanding quickly. 37In England, the arable clearings expanded from the seventh century.
Heavy soils of the midlands heavily stated production. 38According to the pollen analysis in
Germany, the advancement of cereals started between 550-750 periods. The agricultural
expansion impacted the slave system, which ultimately made a contradictory image of
enslavement. In this scenario, Marc Bloch was right to show his views about economic
enhancement on slavery and its declination. Count Guifred approved the charter of the liberties
of Cardona in Catalonia in an estimated 880. This charter was another image of freedom for
slave communities, especially for fugitive slaves. Class struggle 39 was another moment for the
extinction of slavery. The class struggle defined that the slavery system is the oppression over
men and women and to make them a subject in the communities. Therefore, the pressure was
created by the enslaved people to achieve their dignity and be free from slavery. Slave
revolutions were a part of (Bonnassie & Birrell, 1999) the Bacaude wars 40 through which slave
communities poor free peasants came together. 41They culminated in two important stages; one
in the third century, which was between 250 to 286, and another in the middle of the fifth
century, which was between 435 and 454. Those bloody wars never put down the slave system.
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42

Ancient slavery, however, did not die smoothly. They had to fight through many narratives
such as revolutions raising voices for freedom from their English, Germanic masters. There
were many apples by 43moralists such as; Stoics, Pilny, Seneca, St.Paul, etc., to end slavery and
treat enslaved people humanly. Technical progress, economic growth through the rural
economy, the crisis of the slave people due to death were signed for the ending of slavery.
44
Slave states were damaged by several wars, barbarian diffusion, two major revolts of the
Because, and other crisis in the third and fifth centuries, which shocked the Roman world.
However, ancient slavery did not vanish entirely. 45The Barbarian monarchs reconstructed the
slave regime. The German masters won the slave revolt of Bacaudae 46 and established their
social order over the enslaved people in around 545. Germanic kings encouraged slavery in the
Middle Ages. It was another interesting image that the enslaved people were taking
47
Christianity to become the slave of Jesus Christ, not for their human masters. Enslaved people
were baptized to become free and no longer accepted being treated like 48animals. 49The final
crisis of the slavery system was shown at the end of the tenth and the beginning of the eleventh
century. At this point, everything was combined to diffuse the slavery system. Christian belief
was general among the rural population, making a popular movement in rural areas. Because
of technological growth, human labour was discouraged. State structure was broken and waked
up within a new invasion. The glimpses of the rural economy were expanding, and throughout
an enfranchisement, it was trying to manage and achieve benefit. The entire revolutionary
activities in the context of the extinction of the slavery
was called by 50Giovanni Tobacco as "a spontaneous movement of liberation" (Bonnassie &
Birrell, 1999).
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Slavery: Origin, Abolition, Examples And Characteristics (crgsoft.com)

CONCLUSION
The feature question is, what is the reason for the decline of slavery? Economic recession,
technological advancement, economic growth, limited supply, and religious advocacy were
primary features of eliminating the medieval slavery system—many historians, along with
Marc Bloch, emphasize those reasons for the end. Though many contradictory narratives have
been observed among historians regarding its abolition, everyone believed that the Medieval
economy was one of the essential factors for the abolition of slavery. According to Adam
Smith, 51 "There were two things which brought about their freedom. In the first place, the
Church and the clergy were a compelling set of men in all the countries of the West of Europe.
The clergy always have more weight and authority over the lower and more laborious part of
humankind than over the rich and the powerful" (Zabczynski, 2022). Smith also discussed that
"kings' interest also led him on this account to lessen the authority of the nobles and their vassals
over their villains. The king's courts on this account were very favourable to all claims of the
villains, and on every occasion endeavoured to lessen the authority of the landlord over them"
(Zabczynski, 2022). Therefore, it can be understood by Smith's argument that the abolition of
slavery was a long-term incremental process than a quick hit of liberation. It was evolutionary
progress for the end of the slavery system and the slave trade chapter. Slavery in British practice
was in the last sixteenth century (Brain, n.d) and had gone through various trials. Due to the
changing of the time, there was a challenge in social norms through peasant revolts, concern
about equality, and humanity raised. Those were a few reasons for the abolition of slavery in
the West.
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